
• Compacte, energiebesparende scanner voor AGV’s 
• EtherNet/IP voor betere interoperabiliteit met standaardbesturing  
• Eenvoudige configuratie van zones met behulp van een pc

industrial.omron.nl/OS32C

Veiligheidslaserscanner 
OS32C
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Omrons OS32C veiligheidslaserscanner 

 – een van de meest compacte en veelzijdige 

veiligheidslaserscanners ter wereld –  

is gemakkelijk te hanteren en te installeren  

en kent een laag stroomverbruik. 

Door zijn compacte behuizing kan de scanner in 

kleine ruimtes ingebouwd worden, bijvoorbeeld in 

automatisch geleide voertuigen (AGV’s), en dankzij 

de detectiehoek tot 270° kunnen met één enkele 

scanner twee zijden worden bewaakt.

Veelzijdige oplossingen
• Ter voorkoming van botsingen bij AGV’s (automatisch 

geleide voertuigen)

• Voor binnendringingsdetectie bij een ingang

• Voor aanwezigheidsdetectie binnen de gevarenzone van een 

machine

Kenmerken
• Eenvoudige configuratie van complexe zones

• Vereenvoudigde bekabeling

• Sensor kan vervangen worden, dus geen herprogrammering 

nodig

• Reactietijd instelbaar tussen 80 ms en 680 ms

• Optionele kabelinvoerposities

• Functie voor bewaking van referentieomgeving

Laag profiel voor
gemakkelijke installatie

104,5 mm

133,0 mm

142,7 mm
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1,3 kg
Lichtgewicht behuizing
Gemakkelijk te hanteren en te installeren

104,5 mm
Laagste profiel
Compacte en veelzijdige 

veiligheidslaserscanner

5 W
Laag stroomverbruik
Lagere belasting van de batterij van de AGV (3,75 W in de 

stand-by modus)

Voor complexe AGV-toepassingen kunnen maximaal 

70 combinaties – elk met één veiligheidszone en 

twee waarschuwingszones – worden ingesteld. De 

twee waarschuwingszones kunnen worden ingesteld 

voor verschillende doeleinden, zoals een akoestische 

waarschuwing en snelheidsregeling.

Flexibele zoneconfiguraties

Veiligheidszone

Waarschuwingszone 1

Waarschuwingszone 2

Veiligheidszone
tot 4 m

Detectiehoek
tot 270°

Waarschuwingszones 1 en 2
tot 15 m
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Een veelzijdige scanner geschikt voor uiteenlopende 
toepassingen

Door de compacte behuizing kan de scanner in een machine 

worden ingebouwd. Dankzij de detectiehoek tot 270° kunnen 

met één enkele scanner twee zijden worden bewaakt.

Aanwezigheidsdetectie

Aanwezigheidsdetectie van 270°Bewaking binnenin de machine

De functie ‘Bewaking van de referentieomgeving’ ondersteunt 

binnendringingsdetectie zonder dat de toegang fysiek wordt 

versperd. Deze functie kan verschillende bedrijfspatronen 

ondersteunen door te schakelen tussen zone-sets.

Armdetectie wordt mogelijk gemaakt door met de 

configuratietool de minimale objectresolutie te wijzigen in 30, 

40, 50 of 70 mm. De maximale grootte van de veiligheidszone 

varieert echter, afhankelijk van de geconfigureerde minimale 

objectresolutie.

Binnendringingsdetectie

Veiligheidszone kan worden geselecteerd Binnendringingsdetectie, verticaal geïnstalleerd
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De kleine, lichte en compacte behuizing kan gemakkelijk 

worden geïnstalleerd op een AGV. 

Door het lage stroomverbruik (5 W) wordt de batterij van de 

AGV minder belast (3,75 W in de stand-by modus). 

Complexe AGV-banen kunnen ondersteund worden met 

maximaal 70 combinaties van zone-sets.

Voorkoming van botsingen

Bewaking aan voor- en achterzijdeRondombewaking

De eerste voor ethernet geschikte veiligheidslaserscanner 

in de industrie maakt het gebruikers mogelijk om via LAN 

de bedrijfstoestand te controleren en de oorzaak van een 

noodstop te analyseren, zelfs bij grootschalige toepassingen 

met meerdere scanners.

Acht sectorindicatoren tonen de binnendringingsrichting.

Display aan de voorzijde toont bedrijfstoestand en foutcodes.

Geïntegreerd beheer 
via ethernet

De bedrijfstoestand kan in één 
oogopslag worden vastgesteld

Indicator ‘In 
bedrijf’

Indicatoren voor 
afzonderlijke

sectoren*

Indicator ‘Stop’

Ethernet

Display voor status/diagnose

* US patent No.: US 6.753.776 B2

Indicator 
‘Vergrendeld’

Indicator voor waar-
schuwingsuitgang
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De OS32C maakt gebruik van ‘time-of-flight’ (TOF)-meting voor 

het bepalen van de afstand. De scanner zendt een laserimpuls 

uit. Wanneer deze impuls een object treft, wordt het signaal 

naar de scanner teruggekaatst. De OS32C vergelijkt vervolgens 

de afstand/positie van het object met de gedefinieerde 

veiligheidszone. 

Eenvoudige configuratie van complexe zones 
Het configureren van de veiligheidszone en de 
waarschuwingszones kan realtime gebeuren met een pc. 
Configuraties kunnen ook offline worden aangemaakt  
of gewijzigd. 

Reactietijd instelbaar tussen 80 ms en 680 ms 
Door een bepaalde reactietijd in te stellen, kunnen onjuiste 
detecties veroorzaakt door een verontreinigde omgeving (met 
uitschakeling van de machine als gevolg), worden uitgefilterd. 

De OS32C bewaakt constant bepaalde referentiepunten 

en schakelt de veiligheidsuitgangen UIT wanneer een 

verschuiving van een positie wordt gedetecteerd. (Volgens de 

internationale norm IEC 61496-3 moeten gebiedsscanners die 

worden gebruikt in toepassingen waarbij de naderingshoek 

groter is dan +/- 30 graden ten opzichte van het detectievlak, 

in de detectiezone gebruikmaken van de functie ‘Bewaking 

van referentieomgeving’.)

Functie voor bewaking van referentieomgeving

Veiligheidsuitgang 
AAN

Veiligheidsuitgang 
UIT

Hiaat aanwezig

Nieuwe handige en gemakkelijk te gebruiken functies

Met de PTM (Pollution Tolerance Mode) kan een filter worden geactiveerd waarmee de OS32C onderscheid kan maken tussen 
meerdere gedetecteerde reflectie-impulsen. Daarbij worden kleine reflectie-impulsen, bijv. ten gevolge van stof in de lucht of andere 
verontreinigingen, in de veiligheidszone genegeerd. Deze functie voorkomt vervelende machinestilstand door stof.  

Reflectie-impuls 
Kleine reflectie-impuls

Referentieobject 
zoals een 

veiligheidsdeur 

Referentieobject 
zoals een 

veiligheidsdeur 

or pollution

De OS32C bepaalt of de veiligheidszone vrij is door detectie van 
een door een referentieobject teruggekaatste reflectie-impuls en 
stopt de machine niet.  

etectie van
-impuls en De grootte van de reflectie-impuls wordt 

vastgesteld door het filter en een reflectie-
impuls ten gevolge van een geringe 
verontreiniging wordt genegeerd.  

Reflectie-impuls 

en
sd

Er worden geen reflectie-impulsen door het referentieobject teruggekaatst 
als de laserstraal wordt onderbroken door een menselijk lichaam. 
De OS32C stopt de machine wanneer binnendringing (menselijk lichaam) 
in de veiligheidszone wordt gedetecteerd. 

Geen terugkaatsing van 
reflectie-impulsen door 
het referentieobject.

Menselijk lichaam

Reducing Erroneous Detections in Safety Zone 
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Door de innovatieve I/O-methode van Omron STI zijn er 

minder ingangen nodig voor het configureren van meerdere 

zones. Er zijn slechts 4 ingangen nodig om uit 6 zone-sets 

te kiezen. Indien alle 8 ingangen worden gebruikt, zijn er 

maximaal 70 zone-sets beschikbaar.

Vereenvoudigde bekabeling

Geen herprogrammering nodig, de configuratie wordt 

opgeslagen in het I/O-blok. Een beschadigde sensor kan snel 

en eenvoudig worden vervangen.

Voldoet aan internationale veiligheidsnormen

Sensor kan vervangen worden, dus geen 
herprogrammering nodig

Voor een veiligheidscircuit van 
Veiligheidscategorie 3
zonder speciale regelaar

Optionele kabelinvoerposities

Om de OS32C aan uw specifieke installatie te kunnen 

aanpassen, zijn er twee opties voor de plaats van de stroom- 

en ethernetaansluitingen:

• OS32C-BP en OS32C-BP-DM (kabelinvoer aan de achterzijde)

• OS32C-SP1 en OS32C-SP1-DM (kabelinvoer aan de linkerzijde)

De juiste plaats kan op basis van het ontwerp van de AGV of 

de faciliteit gekozen worden.

OS32C-SP1

Sensorblok

I/O-blok

OS32C-BP
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OS32C Veiligheidssensoren

Veiligheidslaserscanner OS32C

• Type 3 veiligheidslaserscanner conform IEC 61496-1/-3
• 70 zonesets met combinaties van veiligheidszones en waarschuwingszones, 

waardoor complexe wijzigingen in de werkomgeving mogelijk zijn
• Veiligheidszones met een radius tot 4 m en waarschuwingszones met een radius 

tot 15 m.
• Met 8 afzonderlijke sectorindicatoren en verschillende LED-indicatoren 

kan de gebruiker in een oogopslag de status bepalen
• Functie voor referentiegrensbewaking voorkomt onbevoegde wijziging 

van de scannerpositie
• Configureerbare minimale resolutie van 30, 40, 50 of 70 mm, voor toepassingen 

met hand- en armdetectie

Bestelgegevens

Technische gegevens

Sensoren

Beschrijving Werkingsbereik Bestelcode

OS32C met kabelingang aan de achterkant 3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C met kabelingang aan de zijkant*1

*1 Vanaf de achterkant van het I/O-blok gezien, bevindt elke connector zich aan
de linkerkant.

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C met kabelingang aan de achterkant
EtherNet/IP-ondersteuning voor rapportage 
van status en meetgegevens

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C met kabelingang aan de zijkant*1

EtherNet/IP-ondersteuning voor rapportage 
van status en meetgegevens

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Configuratietool Cd-rom
Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

inbegrepen

Type sensor Type 3 veiligheidslaserscanner

Veiligheidscategorie Categorie 3 en PL d (EN ISO 13849-1)

Detectievermogen Configureerbaar; Niet-transparant met een diameter van 30, 40, 50 of 70 mm (1,8% reflectiviteit of hoger) (standaard) 70 mm)

Bewakingszone Telinstelling bewakingszone: (veiligheidszone + 2 waarschuwingszones) × 70 sets

Werkingsbereik: OS32C-_: Veiligheidszone tot 3 m, waarschuwingszone tot 10 m
OS32C-_-4M: Veiligheidszone tot 4 m, waarschuwingszone tot 15 m

Detectiehoek 270°

Reactietijd Responstijd AAN naar UIT: van 80 ms (2 scans) tot 680 ms (tot 17 scans)*1

Reactietijd van UIT naar AAN: Reactietijd van AAN naar UIT + 100 ms naar 60 s (configureerbaar)

*1 Met Pollution Tolerance wordt er 6 ms aan elke scantijd toegevoegd.

Aansluitspanning 24 VDC +25%/–30% (rimpelspanning p-p max. 2,5 V)*2

*2 Zie voor specificaties over de voeding de gebruikershandleiding Z296 voor OS32C.

Opgenomen vermogen Normaal bedrijf: 5 W max., 4 W nominaal (zonder uitgangsbelasting)*3

Stand-bymodus: 3,75 W (zonder uitgangsbelasting)

*3 Normale stroom van OS32C is max. 1,025 A (OS32C 210 mA + OSSD A + OSSD B + hulpuitgang + waarschuwingsuitgang + functionele ingangen). Met de volgende functionele ingangen:
EDM-ingang …50 mA, startingang …20 mA, standby-ingang …5 mA, Zone X-ingang …5 mA × 8 (8 selectie-ingangen voor zone-instellingen).

Veiligheidsuitgang (OSSD) PNP-transistor × 2, belastingstroom van 250 mA max., restspanning van 2 V max., belastingscapaciteit van 2,2 μf max., 
lekstroom van 1 mA max.*3,*4,*5

*4 Uitgangsvoltage staat gelijk aan ingangsvoltage: 2,0 VDC.
*5 Het totale stroomverbruik van de 2 OSSD's, hulpuitgang en alarmuitgang mag niet meer zijn dan 700 mA.

Hulpuitgang (geen veiligheidsuitgang) NPN/PNP-transistor × 1, belastingstroom van max. 100 mA, restspanning van max. 2 V, lekstroom van max. 1 mA*4,*5,*6

*6 De uitvoerpolariteit (NPN/PNP) is configureerbaar via de configuratietool.

Alarmuitgang (geen veiligheidsuitgang) NPN/PNP-transistor × 1, belastingstroom van max. 100 mA, restspanning van max. 2 V, lekstroom van max. 1 mA*4,*5,*6

Uitgangbewerkingsmodus Autostart, start-/herstartvergrendeling

Ingang Externe relaisbewaking (EDM) ON: 0 V kortgesloten (ingangsstroom van 50 mA), UIT: open

Start ON: 0 V kortgesloten (ingangsstroom van 20 mA), UIT: open

Zoneselectie ON: 24 V kortgesloten (ingangsstroom van 5 mA), UIT: open

Stand-by ON: 24 V kortgesloten (ingangsstroom van 5 mA), UIT: open

Aansluitmethode Voedingskabel: 18-pins miniconnector (pigtail)
Communicatiekabel: M12, 4-pins connector

Computeraansluiting Communicatie: Ethernet

Indicatoren RUN-indicator: groen, STOP-indicator: rood, vergrendelingsindicator: geel, waarschuwing uitgangsindicator: oranje, status/diagnoseweergave: 
2 × 7-segments LED-display, intrusie-indicatoren: rode LED x 8

Beschermingsklasse IP65 (IEC 60529)

Afmetingen (b × h × d) 133,0 × 104,5 × 142,7 mm (zonder kabel)

Gewicht (alleen basisunit) 1,3 kg

Goedkeuringen Gecertificeerd door: TÜV Rheinland, UL
Belangrijkste normen: IEC 61496-1/-3 (Categorie 3), IEC 61508 (SIL 2), EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 3, PL d), UL 508, UL 1998
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OS32C Veiligheidssensoren

Veiligheidslaserscanner OS32C

• Type 3 veiligheidslaserscanner conform IEC 61496-1/-3
• 70 zonesets met combinaties van veiligheidszones en waarschuwingszones, 

waardoor complexe wijzigingen in de werkomgeving mogelijk zijn
• Veiligheidszones met een radius tot 4 m en waarschuwingszones met een radius 

tot 15 m.
• Met 8 afzonderlijke sectorindicatoren en verschillende LED-indicatoren 

kan de gebruiker in een oogopslag de status bepalen
• Functie voor referentiegrensbewaking voorkomt onbevoegde wijziging 

van de scannerpositie
• Configureerbare minimale resolutie van 30, 40, 50 of 70 mm, voor toepassingen 

met hand- en armdetectie

Bestelgegevens

Technische gegevens

Sensoren

Beschrijving Werkingsbereik Bestelcode

OS32C met kabelingang aan de achterkant 3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C met kabelingang aan de zijkant*1

*1 Vanaf de achterkant van het I/O-blok gezien, bevindt elke connector zich aan
de linkerkant.

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C met kabelingang aan de achterkant
EtherNet/IP-ondersteuning voor rapportage 
van status en meetgegevens

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C met kabelingang aan de zijkant*1

EtherNet/IP-ondersteuning voor rapportage 
van status en meetgegevens

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Configuratietool Cd-rom
Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

inbegrepen

Type sensor Type 3 veiligheidslaserscanner

Veiligheidscategorie Categorie 3 en PL d (EN ISO 13849-1)

Detectievermogen Configureerbaar; Niet-transparant met een diameter van 30, 40, 50 of 70 mm (1,8% reflectiviteit of hoger) (standaard) 70 mm)

Bewakingszone Telinstelling bewakingszone: (veiligheidszone + 2 waarschuwingszones) × 70 sets

Werkingsbereik: OS32C-_: Veiligheidszone tot 3 m, waarschuwingszone tot 10 m
OS32C-_-4M: Veiligheidszone tot 4 m, waarschuwingszone tot 15 m

Detectiehoek 270°

Reactietijd Responstijd AAN naar UIT: van 80 ms (2 scans) tot 680 ms (tot 17 scans)*1

Reactietijd van UIT naar AAN: Reactietijd van AAN naar UIT + 100 ms naar 60 s (configureerbaar)

*1 Met Pollution Tolerance wordt er 6 ms aan elke scantijd toegevoegd.

Aansluitspanning 24 VDC +25%/–30% (rimpelspanning p-p max. 2,5 V)*2

*2 Zie voor specificaties over de voeding de gebruikershandleiding Z296 voor OS32C.

Opgenomen vermogen Normaal bedrijf: 5 W max., 4 W nominaal (zonder uitgangsbelasting)*3

Stand-bymodus: 3,75 W (zonder uitgangsbelasting)

*3 Normale stroom van OS32C is max. 1,025 A (OS32C 210 mA + OSSD A + OSSD B + hulpuitgang + waarschuwingsuitgang + functionele ingangen). Met de volgende functionele ingangen:
EDM-ingang …50 mA, startingang …20 mA, standby-ingang …5 mA, Zone X-ingang …5 mA × 8 (8 selectie-ingangen voor zone-instellingen).

Veiligheidsuitgang (OSSD) PNP-transistor × 2, belastingstroom van 250 mA max., restspanning van 2 V max., belastingscapaciteit van 2,2 μf max., 
lekstroom van 1 mA max.*3,*4,*5

*4 Uitgangsvoltage staat gelijk aan ingangsvoltage: 2,0 VDC.
*5 Het totale stroomverbruik van de 2 OSSD's, hulpuitgang en alarmuitgang mag niet meer zijn dan 700 mA.

Hulpuitgang (geen veiligheidsuitgang) NPN/PNP-transistor × 1, belastingstroom van max. 100 mA, restspanning van max. 2 V, lekstroom van max. 1 mA*4,*5,*6

*6 De uitvoerpolariteit (NPN/PNP) is configureerbaar via de configuratietool.

Alarmuitgang (geen veiligheidsuitgang) NPN/PNP-transistor × 1, belastingstroom van max. 100 mA, restspanning van max. 2 V, lekstroom van max. 1 mA*4,*5,*6

Uitgangbewerkingsmodus Autostart, start-/herstartvergrendeling

Ingang Externe relaisbewaking (EDM) ON: 0 V kortgesloten (ingangsstroom van 50 mA), UIT: open

Start ON: 0 V kortgesloten (ingangsstroom van 20 mA), UIT: open

Zoneselectie ON: 24 V kortgesloten (ingangsstroom van 5 mA), UIT: open

Stand-by ON: 24 V kortgesloten (ingangsstroom van 5 mA), UIT: open

Aansluitmethode Voedingskabel: 18-pins miniconnector (pigtail)
Communicatiekabel: M12, 4-pins connector

Computeraansluiting Communicatie: Ethernet

Indicatoren RUN-indicator: groen, STOP-indicator: rood, vergrendelingsindicator: geel, waarschuwing uitgangsindicator: oranje, status/diagnoseweergave: 
2 × 7-segments LED-display, intrusie-indicatoren: rode LED x 8

Beschermingsklasse IP65 (IEC 60529)

Afmetingen (b × h × d) 133,0 × 104,5 × 142,7 mm (zonder kabel)

Gewicht (alleen basisunit) 1,3 kg

Goedkeuringen Gecertificeerd door: TÜV Rheinland, UL
Belangrijkste normen: IEC 61496-1/-3 (Categorie 3), IEC 61508 (SIL 2), EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 3, PL d), UL 508, UL 1998
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Toebehoren (los verkrijgbaar)

Voedingskabel

Ethernetkabel

Opmerking: Een ethernetkabel met 4-pins M12-connector is vereist.

Montagebeugels

Uiterlijk Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Kabellengte: 3 m Er is één kabel per sensor vereist OS32C-CBL-03M

Kabellengte: 10 m OS32C-CBL-10M

Kabellengte: 20 m OS32C-CBL-20M

Kabellengte: 30 m OS32C-CBL-30M

Uitvoering Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Kabellengte: 2 m Vereist voor configuratie en bewaking OS32C-ECBL-02M

Kabellengte: 5 m OS32C-ECBL-05M

Kabellengte: 15 m OS32C-ECBL-15M

Uitvoering Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Beugel voor onder-/zijmontage Montagebeugel voor onder-/bovenmontage × 1, 
montageschroeven voor unit × 4 sets

OS32C-BKT1

Montagebeugel voor geroteerde montage in XY-as Montagebeugel voor XY-asrotatie × 1, montageschroeven 
voor unit × 6 sets, montageschroeven voor beugel × 1 set

(uitsluitend i.c.m. OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Eenvoudige montagebeugel Eenvoudige montagebeugel x 2, 
montageschroeven x 4 sets*1

*1 Er zijn vier OS32C-montageschroeven: vier schroeven voor eenmalig gebruik en vier schroeven voor de beschermkap van het venster.

OS32C-BKT3

Afdekkap voor venster OS32C-BKT4

Montagestandaard Wanneer u een montagestandaard gebruikt, moet u een 
OS32C met kabelingang aan de zijkant (OS32C-SP1) gebruiken.

De OS32C met kabelingang aan de achterkant (OS32C-BP) 
kan niet worden gemonteerd.

Gebruik montagebeugels (OS32C-BKT1 en OS32C-BKT2).

OS32C-MT

Materiaalkit voor montagestandaard Montageschroeven × 3 sets

Voor montage van een beugel op de montagestandaard.

OS32C-HDT
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Overig

Aansluiting

Basisaansluiting met enkele OS32C-unit
Categorie 3, PL d (EN ISO 13849-1)

Uiterlijk Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Scanvenster Reserveonderdeel OS32C-WIN-KT

Sensorblok zonder I/O-blok
Werkingsbereik: 3 m

Reserveonderdeel OS32C-SN

Sensorblok zonder I/O-blok
Werkingsbereik: 4 m

OS32C-SN-4M

Sensorblok zonder I/O-blok voor EtherNet/IP
Werkingsbereik: 3 m

Reserveonderdeel voor EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Sensorblok zonder I/O-blok voor EtherNet/IP
Werkingsbereik: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

I/O-blok Met kabeltoegang via achterzijde Reserveonderdeel OS32C-CBBP

Met kabeltoegang via linkerzijde Reserveonderdeel OS32C-CBSP1

Reinigingsset/antistatisch reinigingsmiddel voor venster Toebehoren WIN-CLN-KT

24 VDC (wit)

0 VDC (bruin)

Stand-byingang (paars)

Zoneselectie 1 (oranje/wit)

Zoneselectie 2 (oranje/zwart)

Zoneselectie 3 (grijs)

Zoneselectie 4 (roze)

Zoneselectie 5 (wit/zwart)

Start (zwart)

Hulpuitgang (blauw)

Alarmuitgang (rood/zwart)

Externe relaisbewaking (bruin/wit)

Veiligheidsuitgang B (geel)

Veiligheidsuitgang A (rood)

Zoneselectie 6 (lichtbruin)

Zoneselectie 7 (oranje)

Zoneselectie 8 (blauw/wit)

Functionele aarding (groen)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: Startingang
S2: Schakelaar voor zoneselectie
S3: Standby-schakelaar
ED1, ED2: geforceerde relais
M1: 3-fasemotor
E1: 24 VDC-voeding

Configuratie OS32C
– Externe relaisbewaking ingeschakeld
– Start-/herstartvergrendeling

*1. Externe apparaten (ED1, ED2) zijn geforceerde relais. (G7Z, G7SA, G7S, enz.)
*2. Als de externe relaisbewaking niet wordt gebruikt, verbindt u de bruin/witte draden

met 0 V en schakelt u de externe relaisbewaking uit in de configuratiesoftware.
*3. Gebruik een NC-contact voor de startingang.
*4. Zie voor het selecteren van de schakelaarinstelling de gebruikershandleiding OS32C-serie.
Opmerking: Dit bedradingsvoorbeeld geldt voor categorie 3.
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Overig

Aansluiting

Basisaansluiting met enkele OS32C-unit
Categorie 3, PL d (EN ISO 13849-1)

Uiterlijk Beschrijving Opmerkingen Bestelcode

Scanvenster Reserveonderdeel OS32C-WIN-KT

Sensorblok zonder I/O-blok
Werkingsbereik: 3 m

Reserveonderdeel OS32C-SN

Sensorblok zonder I/O-blok
Werkingsbereik: 4 m

OS32C-SN-4M

Sensorblok zonder I/O-blok voor EtherNet/IP
Werkingsbereik: 3 m

Reserveonderdeel voor EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Sensorblok zonder I/O-blok voor EtherNet/IP
Werkingsbereik: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

I/O-blok Met kabeltoegang via achterzijde Reserveonderdeel OS32C-CBBP

Met kabeltoegang via linkerzijde Reserveonderdeel OS32C-CBSP1

Reinigingsset/antistatisch reinigingsmiddel voor venster Toebehoren WIN-CLN-KT

24 VDC (wit)

0 VDC (bruin)

Stand-byingang (paars)

Zoneselectie 1 (oranje/wit)

Zoneselectie 2 (oranje/zwart)

Zoneselectie 3 (grijs)

Zoneselectie 4 (roze)

Zoneselectie 5 (wit/zwart)

Start (zwart)

Hulpuitgang (blauw)

Alarmuitgang (rood/zwart)

Externe relaisbewaking (bruin/wit)

Veiligheidsuitgang B (geel)

Veiligheidsuitgang A (rood)

Zoneselectie 6 (lichtbruin)

Zoneselectie 7 (oranje)

Zoneselectie 8 (blauw/wit)

Functionele aarding (groen)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: Startingang
S2: Schakelaar voor zoneselectie
S3: Standby-schakelaar
ED1, ED2: geforceerde relais
M1: 3-fasemotor
E1: 24 VDC-voeding

Configuratie OS32C
– Externe relaisbewaking ingeschakeld
– Start-/herstartvergrendeling

*1. Externe apparaten (ED1, ED2) zijn geforceerde relais. (G7Z, G7SA, G7S, enz.)
*2. Als de externe relaisbewaking niet wordt gebruikt, verbindt u de bruin/witte draden

met 0 V en schakelt u de externe relaisbewaking uit in de configuratiesoftware.
*3. Gebruik een NC-contact voor de startingang.
*4. Zie voor het selecteren van de schakelaarinstelling de gebruikershandleiding OS32C-serie.
Opmerking: Dit bedradingsvoorbeeld geldt voor categorie 3.
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Afmetingen

OS32C met kabelinvoer aan achterkant - OS32C-BP/OS32C-BP-DM

OS32C met kabelinvoer aan zijkant - OS32C-SP1/OS32C-SP1-DM

158,3 [6,24]

90,4 [3,56]

Ethernetconnector
met M12-stekker

Venster

Stof-
detectie

Ethernetkabel niet weergegeven

Ethernetkabel

I/O-kabel

I/O-kabel

I/O-blok

Sensorkop

140,4 [5,53]

100,0 [3,94]

32,8 [1,29]

50,9 [2,01]

104,3 [4,11]

133,0 [5,24]

M5 x 0,8,
DIEPTE 9,0 [0,35]
MAX. (x4)

41,4 [1,63]
montagegaten

6,0 [0,24]

57,0 [2,25]

50,0 [1,97]

27,7 [1,09]

104,5 [4,12]
67,0 [2,64]
scanvlak

2,0, 3,0, 10,0, 20,0 of 30,0 meter

30,0 [1,18] dia. buitendiameter 

102,9 [4,05]

I/O-kabelboom

270 (10,63)

121,0 [4,77]
montagegaten

142,7 [5,62]

88,1 [3,47]

71,5 [2,82]

71,3 [2,81]
(min.)

Achteraanzicht

Onderaanzicht

ZijaanzichtVooraanzicht

Bovenaanzicht

Ethernetkabel

Venster

Stof-
detectie

I/O-blok

Sensorkop

I/O-kabel

I/O-kabel

30,0 [1,18] dia. buitendiameter 

2,0, 3,0, 10,0, 20,0 of 30,0 meter

18,2 [0,72]
39,0 [1,54]

25,0 [0,99]

104,3 [4,11]

90,4 [3,56]

67,0 [2,64]
scanvlak

M5 x 0,8,
DIEPTE 9,0 [0,35] 
MAX. (x4)

121,0 [4,77]
montagegaten

41,4 [1,63]
montagegaten

133,0 [5,24] 70,8 [2,79]

140,4 [5,53]

100,0 [3,94]

104,5 [4,12]
32,8 [1,29]

57,0 [2,25]

6,0 [0,24] 50,4 [1,99]

142,7 [5,62]

88,2 [3,47]
71,5 [2,82]

27
0 

[1
0,

63
]

102,9 [4,05]

I/O-kabelboom

Achteraanzicht

Onderaanzicht

ZijaanzichtVooraanzicht

Bovenaanzicht

Ethernetkabel
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