Safety Controller G9SP
Programmerbara säkerhetsreläer

»» Anpassa konfigurationen ef ter dina behov

» »F l ex i b e l t s o r t i m e n t p a s s a r a l l a sy s te m
» »E n k e l i n s t a l l a t i o n o c h t y d l i g d i a g n o s
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Modulbaserad
säkerhetsstyrning
Omron G9SP är ett nytt sortiment av programmerbara säkerhetsreläer som är lämpliga för paketering,
livsmedel, fordonskomponenter, formsprutning och
tryckerimaskiner. Eftersom enheterna inte är kabelanslutna i systemet kan du dra nytta av en ny
flexibilitet och enkelt konfigurera om dem när nya
säkerhetsfunktioner läggs till i installationen. Tre
olika modeller finns, med olika I/O-kabelalternativ,
vilket innebär att du kan välja en modell som passar
ditt system bäst. Alla enheter är kompatibla med
Omrons konfigurationsverktyg som allmänt anses
vara de enklaste och mest användarvänliga på
marknaden.
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Omron G9SP: Globala säkerhetsnivåer, lägre
totalkostnad
• Konfigurerbar enhet som är perfekt lämpad för
konstruktion av flera fristående system med samma
specifikationer eller omkonfiguration av en fristående
installation
• Hanterar funktionsblock för beröringsfria
brytare, enstråliga ljusbommar och ingångar för
säkerhetsmattor
• Snabbare och enklare integrering jämfört med
kabelanslutna system
• Ett enda lättanvänt grafiskt användargränssnitt för
konfiguration, simulering, test och validering
• Mycket snabbare installation
• EN ISO 13849-1-förberedd (PLe)
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Säkerhet som
standard

Inte nog med det – ett globalt nätverk av kontor,
tillgång till våra produkter över hela världen och
oöverträffad eftermarknadssupport ger Omrons
kunder klara fördelar. Du har alltid tillgång till hjälp
och expertråd gällande installation, användning och
underhåll, oavsett var du befinner dig.

Safety Network Controller

G9SP

NE1A

G9SX

G9SA/SB

Liten
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Fristående Controller

Kabelansluten

Eftersom användarsäkerhet är av yttersta vikt i alla
system har vi utvecklat ett heltäckande sortiment
av fullständigt kompatibla produkter baserat på
vår expertis på området. Vårt omfattande utbud av
säkerhetsprodukter bidrar till att säkerställa maximal
driftstid, minimal avbrottstid och en fullständigt säker
arbetsplats.

Programmerbart

Omron har ett komplett sortiment av säkerhetslösningar, från nödstopps-, dörr- och gränslägesbrytare
till säkerhetsgivare och säkerhetsmattor. G9SP utgör
en del av den mest omfattande lösningen i branschen,
som gör det möjligt för Omron att tillhandahålla ett
heltäckande sortiment av produkter för en mängd olika
typer av tillämpningar över hela världen.

< Applikationsstorlek >

Stor
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Konfigurerbart, flexibelt, enkelt:
nyckeln till säkerhet
Alla säkerhetssystem är beroende av korrekt
installation och lämplig utrustning. Med Omron G9SP
blir det enklare än någonsin. Funktionerna i det här
produktsortimentet tillför din nya eller befintliga
installation en mängd olika fördelar.

Konfigurationsmatris
 Safety Controller G9SP
 Expansions I/O-moduler
 Minneskassett
 Ethernet optionskort
 RS-232C optionskort
 Kompakt beröringsfri
dörrbrytare
 Säkerhetsmattor
 CJ1/PLC
 Reläer med tvångsstyrda
kontakter
 Konfigurator
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Expansions I/Omoduler

G9SP CPU

Designa

Återanvänd

Simulera

Paketera

Optionskort
Ethernet

I/O

Seriell

PLC

Omkonfigurerbart

Flexibelt

Enkelt

Med Omrons konfigurationsverktyg kan
alla aspekter av inmatning och utmatning
till och från enheten definieras, simuleras,
testas och valideras via ett lättanvänt
grafiskt användargränssnitt. Om du utför
konstruktioner med hjälp av en profil
(skapas en gång, används många gånger)
kan konfigurationer kopieras och tillämpas
i alla system. Om du konfigurerar en
befintlig installation är det precis lika
enkelt. Allt eftersom användarens behov
förändras kan installationen anpassas
snabbt och enkelt för att tillgodose
aktuella behov.

Till skillnad från kabelanslutna
säkerhetsreläer kan Omron G9SP
konfigureras och anpassas för olika
ändamål. Eftersom det handlar om en
mjukvarustyrd halvledarenhet kan alla
aspekter av dess användning konfigureras
om, med direktanslutning till beröringsfria
brytare eller säkerhetsmattor. Du kan
välja mellan tre I/O-storlekar: 20/8,
10/16 och 10/4. Omron G9SP kan
användas med alla typer av vanliga
små till medelstora system. Dessutom
medföljer extra expansionsmoduler för
I/O-standardsignaler (12/8 och 0/32).
Funktionsblock med upp till 128 delar
kompletterar det här fullständigt flexibla
sortimentet, så att du alltid kan förlita dig
på att du har en lösning som tillgodoser
alla aktuella behov.

Framför allt är G9SP enkelt att använda
och konfigurera. Med hjälp av Omrons
konfigurationsverktyg kan du snabbt
definiera allt vad gäller ingångar,
utgångar, omfattning, testning,
simulering, validering och användning
av systemet. Via text på skärmen och
ikonstyrda menyer får användaren snabbt
vägledning genom alla aspekter av
konfigurationen. Tydliga meddelanden och
systemstatusinformation ger användaren
direkt en översikt över varje funktionssteg.
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Konfigurera om och återanvänd
för verkliga kostnadsbesparingar
Moderna produktionslinjer måste vara flexibla för att
det ska vara möjligt att tillgodose kunders föränderliga
behov. Det innebär ofta att det måste gå att ändra
maskininstallationer med kort varsel, i enlighet med
beställningsjobb eller nya krav. Med Omron G9SP kan
det inte bli enklare. Du kan konstruera om eller byta
ut funktionsblock med hjälp av det enkla grafiska
användargränssnittet och på så sätt införliva alla typer
av tillämpningsändringar eller -tillägg.
Även de mest komplexa styrfunktioner kan enkelt
konfigureras. Nya användare får tydlig programmeringsvägledning och även ändringar och underhåll har
förenklats. Inställningar kan sparas till en minneskassett för offlinediagnostik och eventuella
programmeringsändringar kan återställas direkt till
Omron G9SP från samma minneskassett.

Säkerhet inom tillverkning av fordonskomponenter
Förändringar inom maskinanvändning kan enkelt hanteras
genom omkonfiguration av applikationsprogrammet.
Certifierade funktionsblock för alla typer av säkerhetsfunktioner finns redan inbyggda och klara för användning.
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Expansions I/Omoduler

G9SP CPU

Gammalt

Nytt

Optionskort
Ethernet

I/O

Seriell

PLC

Enkelt underhåll utan verktyg

Transparent diagnos

Enkelt byte av enhet

Anslutning till dator/PLC via Ethernet ger fullständig åtkomst
till G9SP. Det är enkelt att utföra diagnos, felsökning och
programändringar tack vare USB-gränssnittet för programmering och den löstagbara minneskassetten.

Eftersom G9SP är en programmerbar controller kan enheter
bytas enkelt och smidigt. Alla inställningar, parametrar och
funktionsblock kan sparas i en dator eller på en minneskassett
för enkel överföring från en enhet till en annan.
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Större flexibilitet innebär
lägre totalkostnader
Moderna paketeringsmaskiner måste vara flexibla
för att det ska vara möjligt att tillgodose kunders
föränderliga behov. Med Omron G9SP är tillämpningsflexibiliteten integrerad i systemet. Välj mellan tre
olika CPU-typer och kombinera sedan med valfritt
kommunikationsgränssnitt eller två ytterligare I/Ostandardsignaler. Alla G9SP-enheter har funktioner
för direktanslutning av alla typer av säkerhetsgivare,
till exempel säkerhetsmattor, beröringsfria
övervakningssystem och enstråliga ljusbommar.

Omron G9SP kan övervakas och konfigureras från
en standardmanöverpanel via Ethernet, RS232Ckort eller standard I/O-anslutningar. Om du har
flera tillämpningar med samma konfiguration
kan Omron G9SP-minneskassetten användas.
Det innebär att systemutvecklare endast behöver
programmera enheten en gång och att de sedan kan
installera inställningar i alla identiska system från
minneskassetten.

Närvaroavkänning

Dörrövervakning

Omron erbjuder en mängd olika säkerhetsmattor i många
storlekar. Mattor är praktiska i alla områden där personal kan
utsättas för risker. De skickar omedelbart en varning till Omron
G9SP som kan avge en varningssignal eller stänga av farliga
komponenter.

G9SP-serien har funktioner för direktanslutning av Omrons
alla beröringsfria dörrövervakningslösningar, vilket innebär
maximal flexibilitet och minimalt arbete med installation och
underhåll.
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Säkerhetsingångar

Standardingångar

+
Säkerhetsutgångar

Standardutgångar
Kopiera en konfiguration utan verktyg

Standard-I/O

Minneskassett för snabb och enkel användarvänlighet

I G9SP-serien ingår ett sortiment av lättanslutna
I/O-standardenheter. I det här direktgränssnittet
mellan säkerhets- och standardstyrfunktioner kan du
konfigurera standardstyrsignaler för den fullständiga
säkerhetskonfigurationen. Även övervakning kan utföras på
ett enkelt sätt, via I/O-standardenheter eller Ethernet-kort/
seriella kort för avancerad övervakning.

Design av säkerhetssystem är inte längre den komplexa
uppgift som det en gång var. Förutom ett tydligt och enkelt
programmeringsgränssnitt får du med Omron G9SP de fördelar
som en minneskassett ger. Program kan snabbt ändras och
återställas, utan extra arbetsinsatser.
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Enkel konfiguration
Vid design- eller uppdateringsarbete av säkerhetssystem var konfigurationen tidigare den uppgift som
tog mest tid i anspråk. Det är inte fallet med Omron
G9SP.
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Tack vare ett tydligt och enkelt användargränssnitt
är systemdesign nu enklare än någonsin. Du får
vägledning via steg-för-steg-anvisningar genom
alla aspekter av designarbetet. Med hjälp av ett
simuleringsverktyg kan du testa och korrigera
inställningar innan systemet tas i bruk. Sedan kan
du, tack vare användardefinierade funktionsblock,
återanvända alla aspekter av din design i framtida
system.
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Enkel konfiguration

Användardefinierade funktionsblock

Alla säkerhetsfunktioner är klara för användning i G9SP.
Certifierade funktionsblock kan enkelt väljas i det grafiska
användargränssnittet och anpassas efter aktuell tillämpning.

Godkända konfigurationselement, till exempel en
testad örrövervakningslösning, kan enkelt lagras som
användardefinierade funktionsblock och återanvändas i
framtida projekt. På så sätt minimeras den tid som krävs
för att skapa en ny systemkonfiguration.

Simulering

Kunskapsbyggande

Alla funktioner kan testas och simuleras i konfigurationsverktyget, vilket innebär att ingen ytterligare onödig
arbetsbörda läggs på teknikerna. Dessutom kan
felsökningstiden under implementeringen i maskinstyrsystemet minskas till ett minimum med hjälp av
onlinediagnostik.

Befintliga konfigurationer utgör grunden för nya projekt. G9SPkonfigurationsverktyget har funktioner för återanvändning av
befintlig och beprövad expertis inom säkerhetsstyrsystem,
samt användardefinierade funktionsblock. Det innebär att du
slipper göra om samma arbete flera gånger och istället kan
bygga upp ett bibliotek av säkerhetslösningar.
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Fristående styrsystem

Säkerhetsstyrsystem
G9SP
Säkerhetsstyrsystemet G9SP innehåller alla lokala säkerhetsbaserade in- och utgångar
och styr säkerhetsprogrammet.
•
•
•
•

Tre CPU-typer för olika tillämpningar
Tydliga diagnoser och övervakningsfunktioner via Ethernet-, eller seriell anslutning
Minneskassett för enkel duplicering av konfigurationen
Unika programmeringsfunktioner som möjliggör enkel design, verifiering,
standardisering och återanvändning av programmet
• Certifierat enligt PLe (EN ISO 13849-1) och SIL 3 (IEC 61508)

Beställningsinformation
Typ
Beskrivning
Fristående
10 PNP-säkerhetsingångar
Säkerhetsstyrsystem 4 PNP-säkerhetsutgångar
4 testutgångar
4 PNP-standardutgångar
10 PNP-säkerhetsingångar
16 PNP-säkerhetsutgångar
6 testutgångar
20 PNP-säkerhetsingångar
8 PNP-säkerhetsutgångar
6 testutgångar

Typbeteckning
G9SP-N10S

G9SP-N10D

G9SP-N20S

G9SP-konfiguration











Säkerhetsstyrsystem G9SP
Utbyggnadsenheter I/O
Minneskassett
Tillvalskort Ethernet
Tillvalskort RS-232
Kompakt kontaktlös brytare för säkerhetsdörr
Säkerhetsmattor
CJ1/PLC
Reläer med tvångsstyrda kontakter
Konfigurator

Typ

Media

G9SP
konfigurator

Konfigurationsskiva
1 licens
Konfigurationsskiva
10 licenser
Konfigurationsskiva
50 licenser
Konfigurationsskiva
platslicens

Tillämpligt
operativsystem
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista





Program
Typbeteckning



WS02-G9SP01-V1






WS02-G9SP10-V1
WS02-G9SP50-V1



WS02-G9SPXX-V1



Utbyggnadsenheter (standard I/O)
Modell

Typ

Utbyggnadsenhet
för I/O

Sänkande
Drivande
Sänkande
Drivande
I/O-anslutningskabel, 80 cm

Antal I/O
In
12
12
-

Typbeteckning
Ut
8 (halvledande)
8 (halvledande)
32 (halvledande)
32 (halvledande)

CP1W-20EDT
CP1W-20EDT1
CP1W-32ET
CP1W-32ET1
CP1W-CN811




Tillvalsenheter
Modell
Tillvalskort RS-232
Tillvalskort Ethernet (ver. 2.0 eller senare)
Minneskassett

Typbeteckning
CP1W-CIF01
CP1W-CIF41
CP1W-ME05M

Specifikationer
Allmänna specifikationer
Anslutningsspänning
Strömförbrukning G9SP-N10S
G9SP-N10D
G9SP-N20S
Monteringsmetod
Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lagring
Skyddsklass

20,4 till 26,4 VDC
(24 VDC –15 % +10 %)
400 mA
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)
500 mA
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)
500 mA
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)
35 mm DIN-skena
0 °C +55 °C
–20 °C +75 °C
IP 20 (IEC 60529)

Specifikationer för säkerhetsingångar
Ingångstyp
Tillslagsspänning
Frånslagsspänning
Frånslagsström
Ingångsström

Sänkande ingångar (PNP)
Min. 11 VDC mellan varje ingångsanslutning och G1
Högst 5 VDC mellan varje ingångsanslutning och G1
Högst 1 mA
6 mA
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Specifikationer för säkerhetsutgångar
Utgångstyp

Drivande utgångar (PNP)

Nominell utgångsström

Högst 0,8 A per utgång*

Restspänning

Max. 1,2 V mellan varje utgångsanslutning och V2

Specifikationer för testutgångar
Utgångstyp

Drivande utgångar (PNP)

Nominell utgångsström

Högst 0,3 A per utgång*

Restspänning

Max. 1,2 V mellan varje utgångsanslutning och V1

Specifikationer för standardutgångar (G9SP-N10S)
Utgångstyp

Drivande utgångar (PNP)

Restspänning i läge TILL Max. 1,5 V (mellan varje utgångsanslutning och V2)
Nominell utgångsström

Max. 100 mA *

*Mer information om den nominella utgångsströmmen finns i användarhandboken
för G9SP.

Fristående styrsystem

Säkerhetsstyrsystem

Integration av säkerhetsstyrsystem
Status för säkerhets-I/O blir tydlig
Det fristående säkerhetsstyrsystemet visar diagnosinformation på tre sätt:
1) via parallellkoppling
2) via seriellt RS232C-gränssnitt (tillval)
2) via Ethernet-gränssnitt (tillval).
Information om alla säkerhetsingångar och säkerhetsutgångar i standardsäkerhetsstyrsystemet garanterar minimalt stillastående för maskinen.
Maskinstyrning

Säkerhetsstyrning
I/O-kabeldragning

G9SP – fristående säkerhetsstyrsystem

CP1L PLC

Seriell RS232C
Ethernet

Brytare för
säkerhetsdörr

Säkerhetsljusridå

Kontaktor

Nödstopp

Kontaktor

Konfigurationsverktyg för G9SP-

Enkel konfiguration blir möjlig genom en installationsguide som
stödjer maskinvaruvalet.

Konstruktion

Återanvändning

Simulering

Paketering

Integrerad simulator
Alla funktioner kan testas och simuleras i konfigurationsverktyget,
vilket innebär att arbetsbelastningen för teknikern inte ökar.
Dessutom minskar online-diagnoserna felsökningstiden till ett
minimum under implementeringen i maskinens säkerhetsstyrsystem.

Användardefinierade funktionsblock
Godkända konfigurationselement, till exempel en testad lösning för
dörrövervakning, kan enkelt lagras som ett användardefinierat
funktionsblock och sedan återanvändas i framtida projekt. Detta
minimerar tidsåtgången för utformning av en ny systemkonfiguration.

Bygga upp kunskaperna
Befintliga konfigurationer ligger till grund för nya projekt.
Konfigurationsverktyget för G9SP stödjer återanvändning av
befintlig och bevisad kunskap inom säkerhetsstyrsystem samt
användardefinierade funktionsblock. Det betyder att antalet
säkerhetslösningar ökar utan upprepning av redan utfört arbete.
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Fristående styrsystem

Säkerhetsstyrsystem

Funktioner
Funktionsblock
Logikfunktioner

Funktionsblock för säkerhetsenhet

Namn på funktionsblock

Beteckning i funktionslistan Ikon

Namn på funktionsblock

Beteckning i funktionslistan Ikon

NOT

NOT

Övervakning av
externa enheter

EDM

AND

AND
Övervakning av
aktiveringsknapp

Aktiveringsknapp

Övervakning av
nödstoppsbrytare

Nödstopp

Övervakning av ljusridå

Ljusridå
Övervakning

Förbikoppling

Förbikoppling

Övervakning av
säkerhetsgrind

Övervakning av
säkerhetsgrind

OR

NAND

OR

NAND

NOR

NOR

Exklusiv OR

EXOR

Exklusiv NOR

EXNOR

RS-FF
(Reset SetFlip-Flop)

RS-FF

Säkerhetsrelä för
tvåhandsmanöver

Säkerhetsrelä för
tvåhandsmanöver

Jämförare

Jämförare

Övervakning av
driftlägesväljare

Driftlägesväljare

Jämförare 2

Jämförare 2

Övervakning av
redundant ingång

Redundant ingång

Säkerhetsgivare
med en stråle

En stråle
Säkerhetsgivare

Övervakning av kontaktlös
brytare för säkerhetsdörr

Kontaktlös brytare
Säkerhetsdörr

Övervakning av
säkerhetsmatta

Säkerhetsmatta

Timer-/räknarfunktioner
Namn på funktionsblock

Beteckning i funktionslistan Ikon

Timer för frånslagsfördröjning Timer för frånslagsfördröjning

Timer för tillslagsfördröjning

Pulsgenerator

Timer för tillslagsfördröjning

Pulsgenerator

Funktionsblock för återställning och omstart
Namn på funktionsblock

Beteckning i funktionslistan Ikon

Återställning

Återställning

Upp-/ned
Räknare

Omstart

Omstart

Seriell-parallell
Omvandlare

Funktionsblock för kontaktdon

Räknare

Räknare

Upp-/nedräknare

Seriell-parallell-omvandlare
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Namn på funktionsblock

Beteckning i funktionslistan Ikon

Multikoppling

Multikoppling

Routing

Routing

Fristående styrsystem

Säkerhetsstyrsystem

Mått
Säkerhetsstyrsystem
G9SP-N10S
85
81

86
76

110

100

8

90

2–4,5 dia.

G9SP-N10D/G9SP-N20S
85
81

130
120

110

100

8

90

4–4,5 dia.
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Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederländerna. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.industrial.omron.eu

Sverige

Omron Electronics AB
Färögatan 7
Box 1275, SE-164 29 Kista
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Fax: +46 (0) 8 632 35 40
www.industrial.omron.se
Göteborg
Malmö
Eksjö

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Tel: +46 (0) 8 632 35 00

Belgien
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.industrial.omron.be

Österrike
Tel: +43 (0) 2236 377 800
www.industrial.omron.at

Sydafrika
Tel: +27 (0)11 608 3041
www.industrial.omron.co.za

Danmark
Tel: +45 43 44 00 11
www.industrial.omron.dk

Polen
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.industrial.omron.pl

Tjeckien
Tel: +420 234 602 602
www.industrial.omron.cz

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
www.industrial.omron.pt

Turkiet
Tel: +90 212 467 30 00
www.industrial.omron.com.tr

Frankrike
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr

Ryssland
Tel: +7 495 648 94 50
www.industrial.omron.ru

Tyskland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.industrial.omron.de

Italien
Tel: +39 02 326 81
www.industrial.omron.it

Schweiz
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.industrial.omron.ch

Ungern
Tel: +36 1 399 30 50
www.industrial.omron.hu

Nederländerna
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Spanien
Tel: +34 913 777 900
www.industrial.omron.es

Norge
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.industrial.omron.no

Storbritannien
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk

Fler Omron-representanter
www.industrial.omron.eu

Automationssystem
• Programmerbara styrsystem (PLC)  • HMI-gränssnitt  • Fjärr-I/O  • Industridatorer  • Program
Drivteknik
• Positionsstyrning  • Servosystem  • Frekvensomriktare
Industrikomponenter
• Temperaturregulatorer  • Nätaggregat  • Tidreläer  • Räknare  • Programmerbara logikenheter  
• Panelinstrument  • Elektromekaniska reläer  • Övervakningsprodukter  
• Halvledarreläer  • Gränslägesbrytare  • Tryckknappar  • Kontaktorer
Avkänning och säkerhet
• Fotoceller  • Induktiva givare  • Kapacitiva givare  • Fiberfotoceller  • Lasersensorer  
• Visionsystem  • Säkerhetsnätverk  • Säkerhetsbrytare  • Säkerhetsreläer  
• Pulsgivare  • Ljusridåer
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Omron Europe BV och dess dotterbolag strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt information till sina kunder men reserverar sig ändå och
utfäster inga garantier angående riktigheten eller fullständigheten hos informationen i detta dokument. Vi förbehåller oss rätten att ändra
informationen när som helst och utan föregående meddelande.
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