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Sınırlama ve konumlandırma için Emniyet Limit switch'leri İzleme için dilli kilitleme switch'leri

• Makine parçaları veya araç konumlandırma
• Aşırı hareket sınırlaması
• Hareketli koruma için konum algılama (1)

• Hareketli korumalar için konum algılama (2)
• Erişim koruması için emniyet kapıları (2)

• Çok çeşitli aktüatör tipleriyle entegre edilmiş çekme-sıfırlama 
işlevi

• Standart 1NC/1NO ve 2NC sürümüne ek olarak 2NC/1NO ve 
3NC kontaklı sürüm

• Altın kaplama kontaklar, mikro yüklerin idaresi için yüksek 
kontak güvenilirliği sağlar

• Kolay kurulum ve bakım için M12 konnektör modelleri

• Yürüyen merdivenlere ve asansör standartlarına uygundur

• Yerden tasarruf etmek için kompakt boyut ve dört kafa 
yönlendirmesi ile yüksek montaj çeşitliliği

• Çok çeşitli çalıştırma anahtarları (diller) ve aksesuarlar bariyer 
korumasına sabitlenebilir

• Standart 1NC/1NO ve 2NC sürümüne ek olarak 2NC/1NO ve 
3NC kontaklı sürüm

• "Make Before Break" (MBB) (Bağlantıyı Kesmeden Yeni 
Oluştur) kontaklı model, gelişmiş gereksinimlerin olduğu 
uygulamaları karşılar

• Kolay kurulum ve bakım için M12 konnektör modelleri

• Makinenin bariyer korumasına entegre edilerek yerden 
tasarruf edecek şekilde tasarlanmıştır

• Doğrudan açılma mekanizmalı mil veya kol aktüatörü

• Standart 1NC/1NO ve 2NC sürümüne ek olarak 2NC/1NO ve 
3NC kontaklı sürüm

• "Make Before Break" (MBB) (Bağlantıyı Kesmeden Yeni 
Oluştur) kontaklı model, gelişmiş gereksinimlerin olduğu 
uygulamaları karşılar

• Kolay kurulum ve bakım için M12 konnektör modelleri

• Makinede alandan tasarruf etmek için yalnızca 17 mm 
genişliğe (standart modellere göre yarı boyutta) sahip ince 
gövde

• Önden veya arkadan montaja olanak sağlayan, tersine 
çevrilebilir tasarıma sahip yüksek montaj esnekliği

• Titreşim ve darbeyi karşılayan lastik montaj delikli Çalıştırma 
Anahtarı

• 1NC/1NO ve 2NC sürümüne ek olarak 2NC/1NO ve 3NC 
kontaklı dahili switch'ler

• Suyun neden olduğu sorunları önlemek için pasa dayanıklı 
malzemelerden üretilmiştir (IP67)

Manuel sıfırlama limit switch'i D4N-R serisi Dilli kilitleme switch'leri D4NS serisi

Emniyet kapısı menteşe switch'i D4NH serisi Dilli kilitleme switch'leri D4GS serisi

(2) tehlikeli hareket anında durduğunda(1) diğer emniyet kilitleme  
switch'leri ile birlikte

Menteşeli switch'ler, yer 
tasarrufu sağlamak ve 
kurcalamayı önlemek için 
koruma profiline entegre 
edilecek şekilde tasarlanmıştır

4 kafa yönü mümkündür, 
dilli kilitleme switch'lerini sol 
ve sağ menteşeli kapılar ve 
sürgülü korumalar için uygun 
hale getirir

Tip 2* Çalışma prensibi Aktüatör tipi Ürün serisi

Mekanik
Fiziksel 
temas, kuvvet, 
basınç

Düşük Kodlu Dil

D4NS

D4GS

D4DS-K1

D4DS-K3

D4DS-K2

D4DS-K5

(*) EN ISO14119:2013 Standardına göre

Tip 1* Çalışma prensibi Aktüatör tipi Ürün serisi

Mekanik
Fiziksel 
temas, 
kuvvet, 
basınç

Kodlanmamış

Anahtarlama 
kamı D4N-

D4N-_R
Kol

Menteşe Mili D4NH-_AS

Menteşe Kolu D4NH-_BC

(*) EN ISO14119:2013 Standardına göre
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İzleme ve kilitleme için kilitlemeli koruma switch'leri

• Yüksek ataletli makinelerde hareketli korumalar ve solenoid kilitleme için konum algılama (3)
• Erişim koruması için emniyet kapıları (3)

Tip 2* Çalışma prensibi Aktüatör tipi Ürün serisi

Mekanik
Fiziksel 
temas, kuvvet, 
basınç

Düşük Kodlu

Dil + Solenoid

D4JL

D4NL

D4SL-N

F3S-TGR-KHL Paslanmaz çelik

Yüksek Kodlu D41L
D41G

Kilitlemeli koruma switch'leri, 
alüminyum profillere uyarlanabilir ve 
sıkışma anahtarlı veya acil çıkış kollu 
aksesuarlar içerir

(3) tehlikeli hareketin durması uzun zaman aldığında

(*) EN ISO14119:2013 Standardına göre

D4DS-K1

D4DS-K3

D4DS-K2

D4DS-K5

• 3000 N'ye kadar tutma kuvvetiyle sunduğu yüksek dayanıklılık 
ağır korumaların bile yanlışlıkla açılmasını önler

• İki emniyet devresi ve iki monitör kontağı, bir dizi izleme 
modeli sağlar

• Sıkışma anahtarlı modeller operatörün tehlikeli alanlarda 
kilitlenmesini önler

• Switch'in kilidini açmak ve tehlikeli bölgeden kaçmak için 
arkadan serbest bırakmalı model

• Özel kayar anahtar montaj tasarım süresini kısaltır ve yeniden 
başlatmayı önlemek için bir asma kilit içerir

Kilitlemeli koruma switch'leri D4JL serisi

Arka serbest bırakma düğmesi

• Darbelere karşı daha fazla sağlamlık için metal kafa modeli 
içeren modeller

• Çok kontaklı (5 kontağa kadar) dahili switch'lerde çeşitli 
modeller mevcuttur

• 4 kafa yönü ile yüksek montaj çok yönlülüğü

• Çalıştırma anahtarı takma yönü ve ayarlanabilir montaj (D4NS 
modelleriyle uyumlu), kurulum esnekliğini artırır

• Acil bir durumda veya güç kaynağı durduğunda switch'in 
kilidini açmak için serbest bırakma anahtarlı model

Kilitlemeli koruma switch'leri D4NL serisi

• 40 × 40 mm çerçevelere kolayca monte edilebilen dikey 
tasarım

• Çok kontaklı (5 kontağa kadar) dahili switch'lerde çeşitli 
modeller mevcuttur

•  Kafayı çıkarmadan çalıştırma anahtarı takma noktasını 
değiştirme olanağıyla basitleştirilmiş kurulum

• Tek dokunuşla bağlantı ve sökme için kullanılan iki tip 
kablolama yöntemi sayesinde kablolama süresi kısalır

• Acil bir durumda veya güç kaynağı durduğunda switch'in 
kilidini açmak için dahili serbest bırakma anahtarı

• Solenoid doğrudan Kontrolörden çalıştırılabilir

Kilitlemeli koruma switch'leri D4SL-N serisi

• Hijyenik gereksinimlere uygun IP69K koruma derecesine 
sahip paslanmaz çelik gövde

• 40 × 40 mm çerçevelere kolayca monte edilebilen dikey 
tasarım

• 3000 N'ye kadar tutma kuvvetiyle sunduğu yüksek dayanıklılık 
ağır korumaların bile yanlışlıkla açılmasını önler

• 6 kontaklı dahili anahtarları olan modeller

• Switch'in kilidini açmak ve tehlikeli bölgeden kaçmak için 
arkadan serbest bırakmalı model

• Acil bir durumda veya güç kaynağı durduğunda switch'in 
kilidini açmak için dahili serbest bırakma anahtarı

Hijyenik kilitlemeli koruma switch'leri F3S-TGR-KHL serisi



98

• ECOLAB sertifikasıyla hijyen uyumlu tasarım (IP66, IP67 ve 
IP69)

• Sol, sağ menteşeli ve sürgülü bariyer koruması için aynı 
aktüatörle mükemmel montaj çok yönlülüğü

• Darbelere karşı yüksek dayanımlı yıldız kol

• Başarısız olma riskine karşı en iyi korumayı sunan yüksek 
seviye RFID kodlaması

• Switch'in kilidini mekanik olarak açıp tehlikeli bölgeden 
kaçmak için arkadan kolla serbest bırakmalı model

Hijyenik kilitlemeli koruma switch'leri D41L serisi
İzleme için temassız switch'ler

• Hareketli korumalar için konum algılama (2)
• Erişim koruması için emniyet kapıları (2)

Tip 3* Çalışma prensibi Aktüatör tipi Ürün serisi

Temassız Manyetik Mıknatıs Kodlanmamış

F3S-TGR-N_R

Çıkış sinyali: Reed 
kontak

F3S-TGR-N_X 
(ATEX)

(*) EN ISO14119:2013 Standardına göre

Temassız switch'ler kompakt 
boyutu sayesinde dar bir alana 
sığar. Alüminyum profillerin 
yanı sıra cam kapılar ve 
paneller için de uygundurlar

Hijyenik kilitlemeli koruma switch'leri, çok 
çeşitli temizlik maddelerine ve yüksek 
basınçlı su jetine karşı dayanıklıdır

Acil çıkış kolu, tehlikeli alanın içinde monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır. 
Diğer taraftaki aktüatörle mekanik olarak 
bağlantılıdır

(2) tehlikeli hareket anında durduğunda

Tip 4* Çalışma prensibi Aktüatör tipi Ürün 
serisi

Temassız

Hall etkisi Mıknatıs Düşük kodlu

D40A F3S-TGR-N_C F3S-TGR-S_A/ S_D

RFID RFID etiketi

Düşük kodlu

D40Z F3S-TGR-N_M D40ML_B**

Yüksek kodlu

D41D F3S-TGR-N_U D40ML_U**

(*) EN ISO14119:2013 Standardına göre
(**) Solenoid ile manyetik mandallı Kilitlemeli koruma fonksiyonu içerir 

• Sol, sağ menteşeli ve sürgülü korumalar için uyarlanmış 
aktüatörlere sahip 40 mm profillerle uyumludur

• Çıkıntı yapan parçalar nedeniyle yaralanma riski ortadan 
kaldırılır ve ek kapı kolları gerekmez 

• Yüksek tutma kuvveti (2600 N'ye kadar) ağır korumaların bile 
yanlışlıkla açılmasını önler

• Başarısız olma riskine karşı en iyi korumayı sunan yüksek 
seviye RFID kodlaması

• Aktüatörler, kompakt modelde entegre acil durum çıkış 
koluyla veya kapı kollu modelde kilitleme etiketiyle monte 
edilebilir

• Switch'in kilidini mekanik olarak açıp tehlikeli bölgeden 
kaçmak için acil çıkış kolu

Kapı kilitlemeli koruma switch'leri D41G serisi
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• IP69K sayesinde yüksek basınçlı temizlik işlemleri için 
uygundur (yalnızca önceden kablolanmış tipler için)

• Paslanmaz çelik gövde ve hijyenik tasarımlı modeller

• Reed teknolojisine dayalı ekonomik çözüm

• 20 sete kadar seri kablolama (PL d)

• Mekanik yanlış hizalama toleranslarının kompansasyonu 

Temassız switch'ler F3S-TGR-N R serisi

C serisi

• Tek veya çift aktüatörlü modeller mevcuttur (bir veya iki kapılı 
sistemler için)

• IP69K sınıfı paslanmaz çelik modeller, yerinde temizlik/
sterilizasyon için uygundur (sadece önceden kablolanmış 
tipler için)

• Tanılama LED göstergesi ile kolay izleme

• 20 üniteye kadar seri bağlantı (PL d)

• Başarısız olma riskine karşı orta düzeyde koruma sağlayan 
Hall etkisi teknolojisine dayanır

Bağımsız temassız switch'ler F3S-TGR-S_A/ S_D serisi

• Patlayıcı ortamların (Gaz ve toz) bulunduğu uygulamalar için 
tasarlanmıştır

• Paslanmaz çelik gövdeli model

• Yüksek basınçlı temizleme işlemleri için uygundur

• Reed teknolojisine dayalı ekonomik çözüm

• 20 sete kadar seri kablolama (PL d)

Temassız switch'ler F3S-TGR-N_X serisi

• Dar alanlara sığacak kompakt tasarım

• Farklı çalıştırma yönleri sayesinde menteşeli ve sürgülü 
korumalar için uygundur

• Entegre kendi kendine tanılama ile sürekli izleme

• Emniyet seviyesini (PL e) düşürmeden 30 sete kadar seri 
kablolama

• Bipolar (PNP/NPN) yardımcı çıkışı sayesinde herhangi bir 
PLC ile hızlı bağlantı

Temassız switch'ler D40Z serisi 

• Dar alanlara sığacak kompakt tasarım

• Farklı çalıştırma yönleri sayesinde menteşeli ve sürgülü 
korumalar için uygundur

• Bipolar (PNP/NPN) yardımcı çıkışı sayesinde herhangi bir 
PLC ile hızlı bağlantı

• 30 sete kadar seri kablolama (PL d)

• Başarısız olma riskine karşı orta düzeyde koruma sağlayan 
Hall etkisi teknolojisine dayanır

Temassız switch'ler D40A serisi

• IP69K sayesinde yüksek basınçlı temizlik işlemleri için 
uygundur (yalnızca önceden kablolanmış tipler için)

• Paslanmaz çelik gövde ve hijyenik tasarımlı modeller

• 20 sete kadar seri kablolama (PL d)

• Başarısız olma riskine karşı orta düzeyde koruma sağlayan 
Hall etkisi teknolojisine dayanır

• Mekanik yanlış hizalama toleranslarının kompansasyonu 

• Kompakt tasarım ile dar alanlara ve köşelere sığan üç tip 
aktüatör

• Farklı çalıştırma yönleri sayesinde menteşeli ve sürgülü 
korumalar için uygundur

• Başarısız olma riskine karşı en iyi korumayı sunan yüksek 
seviyeli kod tabanlı RFID teknolojisi

• 3 renkli LED'le akıllı tanılama (11 durum düzeni)

• Emniyet seviyesini (PL e) düşürmeden 30 sete kadar seri 
kablolama

• Öğretme prosedürüyle kolay ve hızlı eşleştirme 
(30 saniye sürer)

Temassız switch'ler D41D serisi

• IP69K sayesinde yüksek basınçlı temizlik işlemleri için 
uygundur (yalnızca önceden kablolanmış tipler için)

• RFID teknoloji (kod) ve hall teknoloji (uzaktan kontrol) tabanlı

• Koruma yavaş kapansa bile kararlı algılama

• 20 üniteye kadar seri bağlantı (PL d)

• Başarısız olma riskine karşı yüksek koruma sunan yüksek 
seviyeli kodlamaya (U) sahip model

Temassız switch'ler F3S-TGR-N__M/U serisi

• IP69K sınıfı paslanmaz çelik modeller, yerinde temizlik/
sterilizasyon için uygundur

• Yüksek tutma kuvvetine (1500 N'ye kadar) sahip ağır hizmet 
tipi model, ağır korumaların açılmasını önler

• Tanılama LED göstergesi ile kolay izleme

• 20 üniteye kadar seri bağlantı (PL d)

• Başarısız olma riskine karşı yüksek koruma sunan yüksek 
seviyeli kodlamaya (U) sahip model

Temassız switch'ler D40ML serisi

Plastik

Paslanmaz
Çelik

Dökme
Metal

Gövde

Sürüm

Polyester Paslanmaz 
çelik

Hijyenik

Uzatılmış
-

Küçük

Minyatür
-

Kovan
-
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