Překlad originálních instrukcí

OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Výstražné symboly a jejich význam pro bezpečné používání produktu
Aby bylo zákazníkům zajištěno bezpečné používání produktu F3SJ, obsahuje tato
příručka bezpečnostní upozornění s níže uvedenými výstražnými symboly a texty.
Tato upozornění obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti, kterými je
nutno se řídit, aby bylo zajištěno bezpečné použití a provoz zařízení. Zajistěte
dodržování těchto bezpečnostních opatření. Jsou použity následující symboly
a označení:

Model F3SJ-A□□□□N□□
(Verze 2)
BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÁ ZÁCLONA

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace,
které, nebude-li jim zabráněno, mohou mít za
následek lehký nebo středně těžký úraz, případně
i těžký či smrtelný úraz. Navíc může dojít ke
značným škodám na majetku.

Výstražné texty použité v této příručce
Pro uživatele

LIST S POKYNY

UPOZORNĚNÍ
Produkt F3SJ musí být nainstalován, nakonfigurován a začleněn do řídicího
systému stroje dostatečně vyškolenou a kvalifikovanou osobou. U nekvalifikované
osoby není jistota, že tyto úkony bude schopna provést řádným způsobem,
což může způsobit nedostatečnou funkci při detekování přítomnosti osob
v nebezpečné oblasti s následným nebezpečím vážného úrazu.
Jsou-li potřebné změny nastavení jednotlivých funkcí pomocí nastavovacího
nástroje (F39-GWUM nebo F39-MC21), musí mít správce systému podrobný
přehled o těchto změnách nebo je sám provést. Náhodná změna nastavení funkcí
může způsobit neschopnost systému detekovat přítomnost osob, což může mít
za následek vážný úraz.

Před uskladněním, instalací, programováním, uvedením do
provozu, údržbou nebo likvidací záclony si pečlivě přečtěte
tento list s pokyny. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo
připomínky, obraťte se na zástupce společnosti OMRON.
Podrobnější informace k použití produktu naleznete
v uživatelské příručce.

Pro stroje

UPOZORNĚNÍ

(Zástupce v EU)
Wegalaan 67-69. 2132 JD Hoofddorp
NIZOZEMSKO

Nepoužívejte tento senzor pro stroje, které nelze zastavovat elektrickými
ovládacími prvky. Nepoužívejte je například pro lisovací stroj, který používá
celootáčkovou spojku. Stroj by se nemusel zastavit dříve, než pracovník dosáhne
na nebezpečnou součást, a mohlo by dojít k vážnému úrazu.
Pro bezpečnostní aplikace nepoužívejte pomocný výstup nebo výstup externího
indikátoru. V případě selhání produktu F3SJ nemusí být systém schopen zjistit
přítomnost osob a může tak dojít k vážnému úrazu.
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Pro instalace

Dodržováním níže uvedených pokynů lze zabránit provozním závadám, funkčním
poruchám nebo nežádoucím vlivům na výkonové parametry produktu.
■ Prostředí pro instalaci
Produkt F3SJ neinstalujte v následujících prostředích:
• oblasti s intenzivním rušivým světlem, například s přímým slunečním světlem;
• oblasti s vysokou vlhkostí, kde může docházet ke kondenzaci;
• oblasti, ve kterých se nacházejí plyny s korozivními účinky;
• oblasti vystavené otřesům nebo rázům o vyšších hodnotách, než jaké jsou
uvedeny v technických specifikacích;
• oblasti, ve kterých by se produkt mohl dostat do styku s vodou;
• oblasti, ve kterých může dojít ke smočení produktu olejem, který může
rozpustit lepidlo.
V blízkosti produktu F3SJ nepoužívejte rádiová zařízení, jako jsou mobilní
telefony, vysílačky nebo radiostanice.
Jedná se o produkt třídy A. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti může způsobit
rádiové rušení. V takovém případě bude odpovědná osoba muset učinit vhodná
opatření na omezení rušení.

1. Aplikace samotného senzoru F3SJ nemůže získat typové osvědčení podle článku
44-2 japonského zákona o bezpečnosti a zdraví v průmyslu. Produkt musí být
použit v rámci systému. Proto při použití produktu F3SJ v Japonsku jako
„bezpečnostního systému pro lisy a řezací stroje“ podle článku 42 tohoto zákona
musí získat typové osvědčení systém.
2. Produkt F3SJ je elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) splňující podmínky
směrnice EU pro strojní zařízení, dodatek IV, B, bezpečnostní části, položka 1.
3. Prohlášení ES o shodě
Společnost OMRON prohlašuje, že produkt F3SJ splňuje požadavky dané
následujícími směrnicemi ES:
směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC,
směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC 2004/108/EC.
4. Produkt F3SJ splňuje následující směrnice a normy:
(1) evropské normy
EN61496-1 (ESPE typ 4), CLC/TS 61496-2 (AOPD typ 4),
EN61508-1 až 3 (SIL3), EN ISO 13849-1:2008 (kategorie 4, PL e)
(2) mezinárodní normy
IEC61496-1 (ESPE typ 4), IEC61496-2 (AOPD typ 4),
IEC61508-1 až 3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (kategorie 4, PL e)
(3) normy JIS
JIS B 9704-1 (ESPE typ 4), JIS B 9704-2 (AOPD typ 4)
(4) severoamerické normy:
UL61496-1 (ESPE typ 4), UL61496-2 (AOPD typ 4),
UL508, UL1998, CAN/CSA 22.2 č. 14, CAN/CSA 22.2 č. 0.8
5. Produkt F3SJ obdržel od akreditovaného orgánu EU, technické zkušebny
TÜV SÜD Product Service GmbH, následující certifikáty:
• Certifikát ES přezkoušení typu podle směrnice EU pro strojní zařízení,
ESPE typ 4 (EN61496-1) a AOPD typ 4 (CLC/TS61496-2)
• Typové osvědčení TÜV SÜD Product Service, ESPE typ 4 (EN61496-1),
AOPD typ 4 (CLC/TS 61496-2), SIL1, 2, 3 (EN61508-1 až 3),
EN ISO 13849-1:2008 (kategorie 4, PL e)
6. Produkt F3SJ získal certifikáty UL o splnění bezpečnostních standardů USA
a Kanady přidělené zkušebnou testující splnění standardů UL.
• V obou případech: ESPE typ 4 (UL61496-1), AOPD typ 4 (UL61496-2)
7. Produkt F3SJ je navržen podle níže uvedených norem. Aby výsledný systém
odpovídal následujícím normám a předpisům, musíte jej umístit a používat v souladu
se všemi souvisejícími normami, zákony a předpisy. Budete-li mít nějaké dotazy,
kontaktujte specializované organizace v oblasti, kde bude vybavení používáno
– například organizace odpovědné za tvorbu a/nebo dodržování bezpečnostních
předpisů pro strojní zařízení.
• Evropské normy: EN415-4, EN692, EN693
• Normy USA pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: OSHA 29 CFR 1910.212
• Normy USA pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: OSHA 29 CFR 1910.217
• Americký národní standardizační institut: ANSI B11.1 až B11.19
• Americký národní standardizační institut: ANSI/RIA 15.06
• Kanadská asociace pro normy CSA Z142, Z432, Z434
• Normy SEMI – SEMI S2
• Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí – „Směrnice pro kompletní
bezpečnostní standardy strojů“, Oznámení úřadu pro normy č. 501 datované
k 1. červnu 2001

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento dokument tak, abyste porozuměli
jeho obsahu. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zástupce
společnosti OMRON.
ZÁRUKA
Společnost OMRON poskytuje výlučnou záruku na materiálové závady a závady
v provedení svých produktů po dobu jednoho roku (nebo po jinou uvedenou dobu)
počínaje datem zakoupení produktu od společnosti OMRON. SPOLEČNOST
OMRON NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI VYJÁDŘENÍ, VÝSLOVNÉ
ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ NEDODRŽENÍ SMLOUVY, PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRODUKTŮ PRO DANÝ ÚČEL. KAŽDÝ ODBĚRATEL
NEBO UŽIVATEL POTVRZUJE, ŽE SÁM ROZHODL O TOM, ŽE DANÉ
PRODUKTY SPLŇUJÍ POŽADAVKY PRO JEJICH ZAMÝŠLENÝ ÚČEL.
SPOLEČNOST OMRON SE ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK,
VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST OMRON ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU NEBO ŠKODY PŘI PODNIKÁNÍ
JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY, AŤ JIŽ SE TAKOVÝ NÁROK
ZAKLÁDÁ NA SMLOUVĚ, ZÁRUCE, NEDBALOSTI NEBO PLNÉ
ODPOVĚDNOSTI.
Odpovědnost společnosti Omron za jakýkoli čin v žádném případě nepřekročí
pořizovací cenu produktu, za který se uplatňuje nárok na právní odpovědnost.
SPOLEČNOST OMRON ODMÍTNE VEŠKERÉ NÁROKY NA ZÁRUKU,
OPRAVU ČI JINÉ NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ, POKUD ANALÝZA
SPOLEČNOSTI OMRON POTVRDÍ, ŽE S PRODUKTY NEBYLO SPRÁVNĚ
ZACHÁZENO, NEBYLY SPRÁVNĚ SKLADOVÁNY, INSTALOVÁNY NEBO
UDRŽOVÁNY A BYLY VYSTAVENY KONTAMINACI, HRUBÉMU
ZACHÁZENÍ, NESPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEPATŘIČNÝM
ÚPRAVÁM ČI OPRAVÁM.
VHODNOST K POUŽITÍ
Společnost OMRON neručí za soulad s normami, předpisy a směrnicemi platnými
pro kombinaci produktů při aplikaci nebo pro způsob použití produktu zákazníkem.
Na přání zákazníka poskytne společnost OMRON platná osvědčení třetí strany
udávající jmenovité hodnoty a omezení použití platná pro dané produkty. Tyto
informace samy o sobě nepostačují ke konečnému rozhodnutí o vhodnosti produktů
v kombinaci s koncovým výrobkem, strojem, systémem nebo jinou aplikací nebo
způsobem použití.
Následuje několik příkladů aplikací, které vyžadují obzvláštní pozornost.
Nejedná se o vyčerpávající seznam všech možných použití produktů, ani z něj
nemá vyplývat, že uvedená použití mohou být vhodná pro dané produkty:
• Venkovní použití, použití zahrnující potenciální chemickou kontaminaci nebo
elektrické rušení nebo podmínky či použití nepopsaná v tomto dokumentu.
• Řídicí systémy v jaderné energetice, spalovací systémy, železniční systémy,
letecké systémy, lékařská zařízení, zábavní stroje, vozidla, bezpečnostní zařízení
a instalace, které podléhají zvláštním oborovým nebo vládním předpisům.
• Systémy, stroje a zařízení, které by mohly představovat zdroj ohrožení života
nebo majetku.
Seznamte se se všemi zákazy použití platnými pro dané produkty a dodržujte je.
PRODUKTY NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRO APLIKACI PŘEDSTAVUJÍCÍ VÁŽNÉ
OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO MAJETKU, ANIŽ BYSTE SE PŘESVĚDČILI,
ŽE SYSTÉM JAKO CELEK JE ZKONSTRUOVÁN TAK, ABY ZVLÁDAL
PŘÍSLUŠNÁ RIZIKA, A ŽE PRODUKTY SPOLEČNOSTI OMRON JSOU
SPRÁVNĚ DIMENZOVÁNY A INSTALOVÁNY PRO ZAMÝŠLENÉ
POUŽITÍ V ROZSAHU CELÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SYSTÉMU.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje obsažené v tomto dokumentu poskytují uživateli pomoc při
určování vhodných nastavení a nepředstavují záruku. Údaje mohou odpovídat
výsledkům testů provedených za podmínek stanovených společností OMRON
a uživatelé je musí uvést do souladu s požadavky na skutečnou aplikaci. Skutečná
výkonnost podléhá Záruce a omezení odpovědnosti společnosti OMRON.
ZMĚNY TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
V zájmu dalšího zvyšování technické úrovně produktu a příslušenství si vyhrazujeme
právo provádět změny technických údajů bez předchozího upozornění.
Podle zavedených zvyklostí měníme čísla modelů, dojde-li ke změně zveřejněných
jmenovitých hodnot nebo funkcí nebo jsou-li provedeny významné konstrukční
změny. Některé technické údaje však mohou být změněny bez jakéhokoli
předchozího upozornění. V případě pochybností je na základě vašeho požadavku
možné přidělit speciální čísla modelů, aby tak byly pevně stanoveny nebo doloženy
nejdůležitější technické parametry potřebné pro vaši aplikaci. Kdykoli si budete chtít
ověřit konkrétní technické údaje zakoupeného produktu, obraťte se na obchodního
zástupce společnosti OMRON.
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Rozměry a hmotnosti jsou jmenovité hodnoty, které se nemají používat k výrobním
účelům, a to ani tehdy, jsou-li uvedeny s tolerancemi.
CHYBY A OPOMENUTÍ
Informace obsažené v tomto dokumentu byly pečlivě zkontrolovány. Věříme tedy,
že jsou přesné, avšak nepřejímáme odpovědnost za administrativní, typografické
nebo korekturní chyby či vynechávky.
PROGRAMOVATELNÉ PRODUKTY
Společnost OMRON nenese odpovědnost za naprogramování programovatelného
produktu provedené uživatelem ani za jakékoli důsledky.
AUTORSKÁ PRÁVA A POVOLENÍ KE KOPÍROVÁNÍ
Tento dokument nesmí být bez povolení kopírován k prodejním nebo
propagačním účelům.
Dokument je chráněn autorskými právy a je určen výhradně k použití ve spojení
s produktem. Máte-li tento dokument v úmyslu jakýmkoli způsobem a k jakémukoli
účelu kopírovat nebo reprodukovat, předem nás o tom uvědomte. Budete-li tento
dokument kopírovat nebo předávat jiné osobě, kopírujte či předávejte jej jako celek.

Po nainstalování zajistěte funkční přezkoušení produktu F3SJ, abyste ověřili,
že pracuje náležitým způsobem. Před dokončením zkoušky se ujistěte, že se
stroj zastavil. Nastavení funkcí provedená v rozporu s určením produktu mohou
způsobit jeho nedostatečnou schopnost detekovat přítomnost osob s následným
nebezpečím vážného úrazu.
Zajistěte, aby byl produkt F3SJ nainstalován v bezpečné vzdálenosti od
nebezpečné součásti zařízení. Stroj by se nemusel zastavit dříve, než pracovník
dosáhne na nebezpečnou součást, a mohlo by dojít k vážnému úrazu.
Dodatečnou ochrannou konstrukci nainstalujte tak, aby na nebezpečnou součást
stroje bylo možné dosáhnout pouze přes detekční zónu senzoru. Senzory
nainstalujte tak, aby se osoba pracující v nebezpečných oblastech v okolí stroje
vždy nacházela v detekční zóně produktu. Může-li osoba vstoupit do
nebezpečné oblasti stroje a zůstat přitom za detekční zónou produktu F3SJ,
nakonfigurujte blokovací funkci produktu tak, aby znemožňovala opětovné
spuštění stroje. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému úrazu.
Resetovací spínač blokovací funkce nainstalujte v místě, které poskytuje
nerušený výhled do celé nebezpečné oblasti a ve kterém spínač nemůže
být aktivován osobou, která se v této nebezpečné oblasti nachází.
Produkt F3SJ nedokáže zajistit ochranu osob před předměty vylétávajícími
z nebezpečné oblasti. Nainstalujte ochranné kryty nebo zábrany.
Aby bylo možné znemožnit osobám přiblížení se k nebezpečné součásti stroje
skrze oblast deaktivovanou prostřednictvím funkce pevného zaclonění, musíte
nainstalovat ochrannou konstrukci, která bude pokrývat celou deaktivovanou
oblast. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit selhání systému detekce
přítomnosti osob a následné nebezpečí vážného úrazu.
Musíte zajistit, aby produkt dokázal detekovat přítomnost testovací tyče ve
všech detekčních oblastech vyjma těch, ve kterých je použita funkce pevného
zaclonění. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit selhání systému detekce
přítomnosti osob a následné nebezpečí vážného úrazu.
Detekční schopnost se zvyšuje, je-li použita funkce plovoucího nebo pevného
zaclonění. Při použití funkce plovoucího nebo pevného zaclonění musíte použít
autodetekci pro zaclonění požadovaných paprsků. Pokud tak neučiníte, stroj by
se nemusel zastavit dříve, než obsluha dosáhne na jeho nebezpečnou součást,
a mohlo by dojít k vážnému úrazu.
Funkce blokování a potlačení deaktivují bezpečnostní funkce zařízení.
Jsou-li tyto funkce v činnosti, musíte bezpečnost zajistit jiným způsobem.
Blokovací senzory nainstalujte tak, aby dokázaly rozlišovat mezi předmětem,
který smí procházet detekční zónou, a osobou. Je-li funkce blokování aktivována
detekcí osoby, může dojít k vážnému úrazu.
Kontrolky blokování (externí indikátory), které indikují stav funkcí blokování
a potlačení, je nutno umístit tak, aby je pracovníci zřetelně viděli ze všech pracovišť.
Doba blokování detekce musí být pro příslušnou aplikaci řádně nakonfigurována
dostatečně vyškolenou a kvalifikovanou osobou, přičemž tato osoba musí nést
zodpovědnost za provedená nastavení, zejména pak tehdy, je-li mezní hodnota
doby blokování detekce nastavena na nekonečno. Pro vstupy blokování použijte
dvě nezávislá vstupní zařízení.
Produkt F3SJ, blokovací senzor a fyzickou zábranu musíte nainstalovat a časová
nastavení funkce blokování musíte nakonfigurovat tak, aby pracovník obsluhy
nemohl vstupovat do nebezpečné oblasti.
Spínač, který aktivuje funkci potlačení, nainstalujte v místě, které poskytuje
nerušený výhled do celé nebezpečné oblasti a ve kterém tento spínač nemůže být
aktivován osobou, která se v této nebezpečné oblasti nachází. Před aktivováním
funkce potlačení se ujistěte, že se v nebezpečné oblasti nenacházejí žádné osoby.
Systém senzorů nainstalujte tak, aby nebyl nepříznivě ovlivňován odrazivým
povrchem produktu F3SJ. Používáte-li více než jeden produkt F3SJ, nainstalujte
tato zařízení tak, aby nemohlo docházet k vzájemnému rušení, například
nakonfigurováním sériového zapojení nebo použitím fyzických zábran mezi
sousedními sadami.
Ujistěte se, že je produkt F3SJ bezpečně namontován a že jsou jeho kabely
a konektory řádně propojeny.
Dbejte na to, aby dovnitř produktu F3SJ nebo konektoru (je-li sejmutá krytka)
nevnikly cizí předměty nebo látky, jako například voda, olej nebo prach.
Nepoužívejte systém senzorů společně se zrcadly v uspořádání se zpětným
odrazem. Takové uspořádání může ztížit detekci. Zrcadla je možné použít
k „zalomení“ detekční oblasti pod úhlem 90°.
Proveďte kontrolu všech produktů F3SJ, jak je popsáno v části „Kapitola 6.
Kontrolní seznamy“ uživatelské příručky. Při použití sériového propojení
proveďte kontrolu každého připojeného produktu F3SJ.

Pro zapojení

UPOZORNĚNÍ
Zátěž připojte mezi výstup a 24 V (NPN výstup). Připojení zátěže mezi výstup
a 0 V povede k nebezpečným stavům, protože funkce je obrácena na „Zapnuto
při blokování“.
Nepropojujte výstup nakrátko s vodičem 0 V. V takovém případě by výstup byl
trvale zapnut. Také svorka +24 V napájecího zdroje musí být uzemněna, aby
nemohlo dojít k zapnutí výstupu v důsledku uzemnění výstupního vodiče.
Systém nakonfigurujte za použití optimálního počtu bezpečnostních výstupů,
které vyhovují požadavkům potřebné bezpečnostní kategorie.
Nepřipojujte jednotlivé vodiče produktu F3SJ ke stejnosměrnému napájecímu
zdroji s vyšším napětím než 24 VDC +20%. Nepřipojujte je ani ke střídavému
zdroji napájení. Nedodržení tohoto pokynu může vést k zasažení elektrickým
proudem.
Použitý stejnosměrný zdroj musí splňovat všechny následující podmínky,
aby produkt F3SJ vyhovoval požadavkům předpisů IEC 61496-1 a UL 508:
• Napájecí napětí musí být v rozsahu jmenovitého stejnosměrného napájecího
napětí (24 VDC ±20%).
• Je-li připojen k více zařízením současně, musí být schopen snést celkový
jmenovitý proud těchto zařízení.
• Zdroj musí být v souladu se směrnicemi pro EMC (průmyslové prostředí).
• Mezi primárním a sekundárním obvodem musí být použita dvojitá nebo
zesílená izolace.
• Musí vykazovat automatické obnovení z nadproudové ochrany
(pokles odpovídající křivce obráceného písmene L).
• Doba přidržení výstupu musí být 20 ms nebo delší.
• Zdroj musí splňovat požadavky kladené na obvody třídy 2 nebo na obvody
s omezeným napětím/proudem definované normou UL508.
• Zdroj musí být v souladu se zákony a předpisy týkajících se elektromagnetické
kompatibility EMC a bezpečnosti elektrických zařízení platných v zemi nebo
oblasti, kde je produkt F3SJ používán (například: v zemích Evropské unie musí
zdroj napájení splňovat požadavky směrnice o elektromagnetickém rušení
a směrnice o nízkém napětí).
U všech vstupních a výstupních vedení musí být pro oddělení od nebezpečného
napětí použita dvojitá nebo zesílená izolace. Nedodržení tohoto pokynu může vést
k zasažení elektrickým proudem.
Prodlužovací kabel musí mít délku v předepsaném rozsahu. Není-li tomu tak,
nemusí bezpečnostní funkce pracovat správně, což může vést ke vzniku
nebezpečí.

Jiné

UPOZORNĚNÍ

■ Čištění
K čištění nepoužívejte ředidla, benzen nebo aceton, jelikož tyto látky mohou mít
nepříznivé účinky na součásti
produktu vyrobené z pryskyřic a na nátěrovou vrstvu pouzdra.
■ Detekce předmětů
Produkt F3SJ nedokáže detekovat průhledné nebo průsvitné předměty.

■ Zapojení a instalace
• Při zapojování se ujistěte, že je vypnut zdroj napájení. V opačném případě může
diagnostická funkce zablokovat činnost produktu F3SJ.
• Nepropojujte výstupní vodič nakrátko s vodičem 0 V. Mohlo by dojít k poruše
produktu F3SJ.

CHARAKTERISTIKY
■ Charakteristiky a technické údaje
U typových označení v tabulce jsou znaky **** nahrazeny 4 číslicemi, které označují výšku ochrany (mm).
F3SJ-A****N14

F3SJ-A****N20

F3SJ-A****N25

F3SJ-A****N30

F3SJ-A****N55

Detekční schopnost

Neprůsvitné předměty

Neprůsvitné předměty

Neprůsvitné předměty

Neprůsvitné předměty

Neprůsvitné předměty

Průměr 14 mm

Průměr 20 mm

Průměr 25 mm

Průměr 30 mm

Průměr 55 mm

Vzdálenost paprsků

9 mm

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Počet paprsků

26 až 234

16 až 166

13 až 125

10 až 100

6 až 50

Výška ochrany

245 až 2 117 mm

245 až 2 495 mm

260 až 2 500 mm

245 až 2 495 mm

270 až 2 470 mm

Průměr čočky

Průměr 5 mm

Provozní dosah

0,2 až 9 m (do výšky ochrany 1 649 mm)
0,2 až 7 m (výška ochrany nejméně 1 655 mm)
(Pomocí nastavovacího nástroje lze provozní dosah omezit na 0,5 m)

Reakční doba

ON->OFF: Max. 10 až 27,5 ms , OFF->ON: Max. 40 až 110 ms (v případě stabilního dopadu).
Podrobnosti naleznete na zadní straně.

UPOZORNĚNÍ

LEGISLATIVA A NORMY

• Při prodlužování komunikačního vedení pomocí kabelu (krouceného páru) jiného
než určeného (F39-JC**) použijte kabel se stejnými nebo lepšími parametry.
Stínění připojte k vodiči 0 V.
• Při provádění výměny konektorů na kabelech za konektory jiného typu používejte
pouze konektory s krytím IP54 nebo vyšším.
• Po ověření názvů signálů všech svorek proveďte řádné připojení.
• Řídicí systém nepoužívejte dříve než po uplynutí minimálně 2 sekund
(2,2 sekundy v případě sériového zapojení) od zapnutí napájení produktu F3SJ.
• Kabely produktu F3SJ musí být vedeny odděleně od vysokonapěťových
napájecích vedení nebo vlastním kabelovodem.
• Pokud používáte běžně dostupný spínaný napájecí zdroj, uzemněte svorku FG
(uzemnění kostry).
• Vysílač a přijímač nainstalujte tak, aby se jejich svislé směry shodovaly.
• Je-li výška ochrany 600 mm nebo vyšší, použijte středové montážní úchytky
v předepsaném množství a poloze podle rozměrů. Pokud výše popsané úchytky
nepoužijete, nelze dosáhnout jmenovitých hodnot a požadované výkonnosti.

Čekací doba po zapnutí

max. 2 s (max 2,2 s v případě sériového zapojení)

Napájecí napětí (Vs)

24 VDC ±20% (max. 10% zvlnění mezi špičkami)

Spotřeba proudu
(bez zatížení)

Vysílač

Do 50 paprsků: max. 76 mA; 51 až 100 paprsků: max. 106 mA; 101 až 150 paprsků: max. 130 mA; 151 až 200 paprsků: max. 153 mA;
201 až 234 paprsků: max. 165 mA

Přijímač

Do 50 paprsků: max. 68 mA; 51 až 100 paprsků: max. 90 mA; 101 až 150 paprsků: max. 111 mA., 151 až 200 paprsků: max. 128 mA;
201 až 234 paprsků: max. 142 mA

Zdroj světla

Infračervené LED diody (vlnová délka 870 nm)

Účinný vyzařovací úhel (EAA)

Do ±2,5° pro vysílač i přijímač při detekční vzdálenosti 3 m podle normy IEC61496-2

Bezpečnostní výstupy (OSSD)

Dva tranzistorové výstupy NPN, max. proudové zatížení 300 mA, max. zbytkové napětí 2 V (kromě úbytku napětí na prodlužovacích
kabelech) (včetně induktivní zátěže), max. kapacitní zátěž 2,2 µT, max. svodový proud 2 mA

Pomocný výstup 1
(nebezpečnostní výstup)

Jeden tranzistorový výstup NPN, max. proudové zatížení 300 mA, max. zbytkové napětí 2 V (kromě úbytku napětí na prodlužovacích
kabelech), max. svodový proud 1 mA

Pomocný výstup 2
(nebezpečnostní výstup,
funkce pro základní systém)

Jeden tranzistorový výstup NPN, max. proudové zatížení 50 mA, max. zbytkové napětí 2 V (kromě vlivu prodlužovacích kabelů),
max. svodový proud 1 mA

Výstup externího indikátoru
(nebezpečnostní výstup)

Připojitelný externí indikátor
– Žárovka: 24 VDC, 3 až 7 W
– LED dioda: Zatěžovací proud max. 10 až 300 mA
Max. svodový proud 1 mA (Při použití externího indikátoru je vyžadován kabel pro indikátory F39-JJ3N nebo F39-A01P*PAC.)

Provozní režim výstupů

Bezpečnostní výstupy: Zapnuto pokud se přijímá světlo
Pomocný výstup 1: Negace bezpečnostního výstupu (Provozní režim lze změnit pomocí nastavovacího nástroje.)
Pomocný výstup 2: Aktivuje se po uplynutí 30 000 provozních hodin (Provozní režim lze změnit pomocí nastavovacího nástroje.)
Výstup externího indikátoru 1: Negace bezpečnostního výstupu (pro základní systém), ON během blokování/potlačení (pro blokovací systém)
(Provozní režim lze změnit pomocí nastavovacího nástroje.)
Výstup externího indikátoru 2: ON při zablokování (pro základní systém), ON během blokování/potlačení (pro blokovací systém)
(Provozní režim lze změnit pomocí nastavovacího nástroje.)

Vstupní napětí

Testovací vstup, vstup volby blokování, resetovací vstup a vstup blokování jsou ve stavu:
Napětí stavu ON: 0 až 1,5 V (zkratový proud max. 3 mA)
Napětí stavu OFF: 9 až 24 Vs nebo rozpojeno
Vstup sledování externího zařízení je ve stavu:
Napětí stavu ON: 0 až 1,5 V (zkratový proud max. 5 mA)
Napětí stavu OFF: 9 až 24 Vs nebo rozpojeno

(Může se lišit od dříve použité logiky (ON/OFF), protože je použitý bezpečnostní obvod.)

Indikátory

Vysílač

Indikátory úrovně dopadu světla (2 zelené LED, 3 oranžové LED): Svítí v závislosti na množství dopadajícího světla
Indikátory chybového režimu (červená LED x 3): Blikáním signalizuje podrobnosti chyby
Indikátor napájení (zelená LED x 1) Svítí, pokud je zapnuté napájení
Indikátor zablokování-interlock (žlutá LED x 1): Svítí ve stavu blokování (interlock), bliká při zablokování
Indikátor sledování externího zařízení (indikátor vstupu blokování 1), Indikátor zaclonění/testování (indikátor vstupu blokování 2)
(2 zelené LED): Svítí/bliká podle funkce

Přijímač

Indikátory úrovně dopadu světla (2 zelené LED, 3 oranžové LED): Svítí v závislosti na množství dopadajícího světla
Indikátory chybového režimu (červená LED x 3): Blikáním signalizuje podrobnosti chyby
Indikátor stavu OFF (1 červená LED): Svítí, pokud jsou bezpečnostní výstupy vypnuté; bliká při zablokování
Indikátor stavu ON (1 zelená LED): Svítí, pokud jsou bezpečnostní výstupy zapnuté
Indikátor chyby blokování, indikátor zaclonění/testování (2 zelené LED): Svítí/bliká podle funkce

Prevence vzájemného ovlivnění

Algoritmus prevence rušení světlem, funkce pro změnu provozního rozsahu

Sériové zapojení

Rozdělení doby vyzařování podle sériového zapojení
– Počet propojení: max. 4 sady:
– Celkový počet paprsků: Do 400
– Maximální délka kabelu mezi 2 sadami senzorů: 15 m

Testovací funkce

– Samočinný test (po zapnutí a za provozu)
– Externí test (funkce vypnutí světla pomocí testovacího vstupu)

Bezpečnostní funkce

– Blokování spuštění, blokování restartování (Při použití funkce blokování-muting je vyžadován nastavovací nástroj.)
– Sledování externího zařízení
– Blokování (Včetně detekce spálení žárovky a funkcí potlačení. Je vyžadován koncový kryt pro blokování F39-CN6.)
– Pevné zaclonění (Je nutná konfigurace pomocí nastavovacího nástroje.)
– Plovoucí zaclonění (Je nutná konfigurace pomocí nastavovacího nástroje.)

Způsob připojení

Pomocí konektoru (M12, 8 pinů)

Ochranné obvody

Ochrana proti zkratu výstupu a ochrana proti přepólování zdroje napájení

Okolní teplota

Provozní: −10 až 55°C (bez namrzání), skladovací: –30 až 70°C

Okolní vlhkost

Provozní: 35 až 85% (nekondenzující), skladovací: 35 až 95%

Intenzita vnějšího světla

Žárovka: max. intenzita na povrchu přijímače 3 000 lx, sluneční světlo: max. intenzita na povrchu přijímače 10 000 lx

Izolační odpor

20 MΩ nebo vyšší (500 VDC)

Dielektrická pevnost

1 000 VAC, 50/60 Hz, 1 min

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Odolnost proti vibracím

Poškození: 10 až 55 Hz, vícenásobná amplituda 0,7 mm, 20 otřesů ve směrech X, Y a Z

Odolnost proti rázům

Poškození: 100 m/s2, 1 000 krát v každém ze směrů X, Y a Z

Propojovací kabel, kabel
pro sériové zapojení
(F39-JJR*L, JJR3W)

Prům. 6 mm, 8 vodičů (0,15 mm2 × 8), pletené stínění, povolený poloměr ohybu 5 mm

Prodlužovací kabel
(F39-JC*A, JC*B)

Prům. 6,6 mm, 8 vodičů (0,3 mm2 × 4P, odpor vodičů 0,058 ohm/m), pletené stínění. Povolený poloměr ohybu 36 mm.
(K prodloužení použijte ekvivalentní nebo kvalitnější kabel (kroucený pár) a nepokládejte kabel v blízkosti vedení vysokého
napětí nebo napájecích vedení.)
Podrobnosti o délce prodloužení (délka napájecího kabelu) naleznete na další stránce

Materiál

Pouzdro (včetně kovových částí na obou stranách): Hliník, zinkový odlitek
Krytka: Pryskyřice ABS
Kryt optické části: PMMA (akrylátová pryskyřice)
Kabel: PVC odolné proti oleji

Hmotnost (v zabaleném stavu)

- F3SJ-A****N14
Hmotnost (g)=(výška ochrany) × 1,7 + α
- F3SJ-A****N20/F3SJ-A****N25/F3SJ-A****N30
Hmotnost (g)=(výška ochrany) × 1,5 + α
- F3SJ-A****N55
Hmotnost (g)=(výška ochrany) × 1,4 + α
Koeficienty α mají tyto hodnoty:
Je-li výška ochrany v rozmezí 245 až 596 mm, α = 1 100
Je-li výška ochrany v rozmezí 600 až 1 130 mm, α = 1 500
Je-li výška ochrany v rozmezí 1 136 až 1 658 mm, α = 2 000
Je-li výška ochrany v rozmezí 1 660 až 2 180 mm, α = 2 400
Je-li výška ochrany v rozmezí 2 195 až 2 500 mm, α = 2 600

Příslušenství

Testovací tyč (*1), list s pokyny, horní a spodní montážní úchytky, střední montážní úchytky (*2), štítek pro chybový režim,
uživatelská příručka na disku CD-ROM
*1 S modelem F3SJ-AllllN55 se testovací tyč nedodává.
*2 Počet středních montážních úchytek závisí na celkové délce F3SJ.
- Celková délka F3SJ v rozmezí 600 až 1 130 mm: Je součástí 1 sada pro každý vysílač i přijímač
- Celková délka F3SJ v rozmezí 1 136 až 1 658 mm: Jsou součástí 2 sady pro každý vysílač i přijímač
- Celková délka F3SJ v rozmezí 1 660 až 2 180 mm: Jsou součástí 3 sady pro každý vysílač i přijímač
- Celková délka F3SJ v rozmezí 2 195 až 2 500 mm: Jsou součástí 4 sady pro každý vysílač i přijímač

Použitelné normy

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1, typ 4 ESPE (elektrická snímací ochranná zařízení)
IEC61496-2, CLC/TS 61496-2, UL61496-2, typ 4 AOPD (aktivní opticko-elektrická snímací ochranná zařízení) IEC61508,
EN61508 SIL3, EN ISO 13849-1:2008 (kategorie 4, PL e), ISO 13849-1:2006 (kategorie 4, PL e)

Aby bylo možné používat produkt F3SJ v režimu PSDI (opakovaná iniciace
cyklického provozu ochranného zařízení), musíte nakonfigurovat příslušný obvod
mezi produktem F3SJ a strojem. Podrobnosti o režimu PSDI naleznete v normách
OSHA1910.217, IEC61496-1 a v dalších souvisejících normách a nařízeních.
Nepokoušejte se tento produkt rozebírat, opravovat nebo upravovat. Takové
počínání může způsobit, že bezpečnostní funkce přestanou řádně pracovat.
Nepoužívejte produkt F3SJ v prostředích, ve kterých se vyskytují hořlavé nebo
výbušné plyny. Takový způsob použití může mít za následek výbuch.
Provádějte každodenní a šestiměsíční prohlídky produktu F3SJ. V opačném
případě může systém přestat správně fungovat, což může vést k vážnému úrazu.

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ
Zabezpečte dodržování následujících opatření, která jsou nezbytná pro zajištění
bezpečného použití produktu.
• Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a seznamte se
s postupy prováděnými při instalaci, obsluze a kontrolách i s postupy údržby.
• Zátěže musí splňovat obě následující podmínky.
– Nesmí dojít ke zkratu.
– Nesmí být použit vyšší než jmenovitý proud.
• Chraňte produkt před pádem.
• Při likvidaci produktu postupujte v souladu s příslušnými pravidly a předpisy,
které pro produkt platí v zemi nebo oblasti jeho používání.

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 JAPONSKO
Tel.: (81)75-344-7093/Fax: (81)75-344-8197
OMRON EUROPE B.V
Wegalaan 67-69, NL-2132 JD Hoofddorp
NIZOZEMSKO
Tel.: (31)-2356-81-300/Fax: (31)-2356-81-388

Schéma indikace

Schémata zapojení
■ Indikátory

[Základní systém]
■ Zapojení při použití funkce manuálního resetování a monitorování externích zařízení

Vysílač

Externí testovací spínač
(pokud spínač není potřeba, připojte na 24 V)
Spínač restartování blokování/zablokování
S2:
K1, K2: Relé či jiné zařízení, které ovládá nebezpečné
součásti stroje
K3, K4: Zátěž nebo PLC, atd. (slouží ke sledování)
*1 Použijte spínač pro mikrozátěže
(Technické parametry vstupu: 5 V, 1 mA)
*2 F3SJ pracuje i v případě, že K3 a K4 nejsou zapojeny

S1

S2

*1

*1

ÚROVEŇ–5 (zelená)

4

ÚROVEŇ–4 (zelená)

ÚROVEŇ–3 (oranžová)

3

3

ÚROVEŇ–3 (oranžová)

ÚROVEŇ–2 (oranžová)

2

2

ÚROVEŇ–2 (oranžová)

ÚROVEŇ–1 (oranžová)

1

1

ÚROVEŇ–1 (oranžová)

CHYBA–C (červená)

C

C

CHYBA–C (červená)

CHYBA–B (červená)

B

B

CHYBA–B (červená)

CHYBA–A (červená)

A

A

CHYBA–A (červená)

Stínění

0 V (modrá)

Bezpečnostní výstup 2
(bílá)

Bezpečnostní výstup 1
(zelená)

Pomocný výstup 1 (žlutá)

Vstup sledování externího
zařízení (červená)

24 V (hnědá)

24 V (hnědá)

5

4

2. Indikátor chybového
režimu

K1

ERROR

5. Indikátor sledování externího zařízení (zelená)
[indikátor vstupu blokování 1]

K3

K1

K2

*2

1. Deaktivace funkce sledování externího zařízení pomocí
nastavovacího nástroje
Nebo
2. Funkce sledování externího zařízení se deaktivuje
propojením pomocného výstupu 1 a vstupu sledování
externího zařízení podle níže uvedeného schématu,
pokud nebyla změněna nastavení pomocného výstupu 1
(provozní režim výstupu je „bezpečnostní výstup“
a režim negace výstupu je „aktivní“).

Přijímač

Níže uvedené zapojení obvodu vysílače
zajišťuje režim automatického restartování.

OFF

INTLK

MUTE 1

MUTING
ERROR

MUTE 2

BLANKING
(TEST )

BLANKING
(TEST )

K3

Stínění

0 V (modrá)

Bezpečnostní výstup 2
(bílá)

Bezpečnostní výstup 1
(zelená)

Pomocný výstup 1
(žlutá)

24 V (hnědá)

24 V (hnědá)

S3
*1

Vstup sledování externího
zařízení (červená)

S1
*1

Restartovací vstup
(žlutá)

Testovací vstup
(zelená)

Vstup volby blokování (bílá)

0 V (modrá)

Pomocný výstup 2
(červená)

Stínění

K4

*1

K1, K2: Relé či jiné zařízení, které ovládá nebezpečné součásti stroje
K3:
Zátěž nebo PLC, atd. (slouží ke sledování)
*3 F3SJ pracuje i v případě, že K3 není zapojeno.
Pokud K3 není zapotřebí, propojte pouze pomocný výstup 1 se vstupem
sledování externího zařízení.

*1 Použijte spínač pro mikrozátěže. (Technické parametry vstupu: 5 V, 1 mA)
*2 F3SJ pracuje i v případě, že K4 není zapojeno.

■ Schéma indikace pro základní systém
č.
1

Indikátory
Indikátor úrovně dopadu
světla

LEVEL-1 to 5

Svítí/bliká
Svítí

Popis
Stav indikace ÚROVEŇ–1 až 5 ukazuje stav úrovně dopadu světla u senzoru F3SJ.

2

Indikátor chybového režimu

ERROR-A to C

Svítí/bliká

3

Indikátor napájení

POWER

4

INTLK

Svítí
Bliká
Svítí
Bliká
Svítí

6

Indikátor zablokováníinterlock
Indikátor sledování externího
zařízení
Indikátor zaclonění/testování

Svítí nebo bliká pouze když senzor F3SJ přejde do stavu zablokování (lockout).
Příčina chyba je indikována stavem indikátorů CHYBA–A až C.
Při sériovém zapojení F3SJ kontrolky indikace chybového režimu svítí nebo blikají
v závislosti na podrobnostech jednotlivých chyb.
Upevněte do blízkosti senzoru F3SJ štítek pro chybový režim (je součástí dodávky),
abyste mohli rychle odhalit příčinu chyby.
Podrobnosti o chybovém režimu naleznete v části
■ Schéma indikace chybového režimu.
Svítí pokud je zapnuté napájení.
Bliká ve stavu údržby.
Svítí ve stavu blokování senzoru F3SJ (interlock).
Bliká při zablokování (lockout).
Svítí, je-li na vstupu sledování externího zařízení zadán nějaký vstup.

BLANKING/TEST

7

Indikátor stavu OFF

OFF

8

Indikátor stavu ON

ON

9
10

-

-

č.
5

Indikátory
Indikátor vstupu blokování 1

MUTE1

6

Indikátor vstupu blokování 2

MUTE2

9

Indikátor chyby funkce
blokování
Indikátor zaclonění/testování

MUTING ERROR

10

Svítí

Externí spínač testování (pokud spínač není potřeba,
připojte k 24 V)
S2:
Spínač restartování zablokování-lockout (pokud
spínač není potřeba, připojte na 0 V)
A1:
Kontakt prostřednictvím blokovacího senzoru A1
B1:
Kontakt prostřednictvím blokovacího senzoru B1
K1, K2: Relé či jiné zařízení, které ovládá nebezpečné
součásti stroje
K3:
Zátěž nebo PLC, atd. (slouží ke sledování)
M1:
Kontrolka funkce blokování

2 3

Vysílač

Přijímač

*4

Stínění

0 V (modrá)

Bezpečnostní výstup 2
(bílá)

Bezpečnostní výstup 1
(zelená)

Pomocný výstup 1
(žlutá)

24 V (hnědá)

Vstup sledování externího
zařízení (červená)

24 V (hnědá)

Restartovací vstup (žlutá)

Testovací vstup (zelená)

0 V (modrá)

Vstup blokování 2
(červená)

Stínění

Vstup blokování 1 (bílá)

K1

S2
K2

*1 *2

K3

K1

K2

*3 *4
+24 VDC
Zdroj
napájení
0V

*1
*2
*3
*4

Použijte spínač schopný práce s malými zátěžemi (technické parametry vstupu: 5 V, 1 mA)
Při použití funkce vzájemného blokování (interlock) může pracovat jako resetovací spínač blokovací funkce. (Je nutná konfigurace pomocí nastavovacího nástroje.)
F3SJ pracuje i v případě, že K3 není zapojeno.
Připojte kontrolku funkce blokování alespoň k jednomu z těchto výstupů: výstup externího indikátoru 1, výstup externího indikátoru 2 nebo pomocný výstup 1.
Chcete-li připojit kontrolku funkce blokování k pomocnému výstupu 1, musíte změnit konfiguraci pomocí nastavovacího nástroje.
*5 Nelze použít dvouvodičový senzor.

■ Zapojení bez potřeby funkce sledování externího zařízení
Schéma je stejné jako v případě zapojení základního systému bez použití funkce sledování externího zařízení.

Obvod vstupů a výstupů
■ Obvod vstupů a výstupů
Čísla v bílých kruzích označují čísla vývodů v konektorech.
Černé kruhy označují konektory pro sériové zapojení.
Slova v závorkách [ ] označují název signálu blokovacího systému.
Indikátory
2

Výstup externího
indikátoru 2
Vysílač
Hlavní obvod

modrá

3
1
4
8

7
5

6

šedá

šedá

+ 24 VDC

hnědá

zelená

*1 F3SJ pracuje v běžném provozu, pokud je
testovací vstup rozpojený nebo zkratovaný
na 24 V, a přestane vysílat, pokud je testovací
vstup zkratovaný na 0 V.

žlutá
červená

Restartovací vstup
Pomocný výstup 2
[ Vstup blokování 2 ]

modrá
stínění

růžová

6
2
1

hnědá

hnědá

5

Popis
Svítí, je-li na vstupu blokování 1 zadán nějaký vstup.
Bliká v režimu blokování/potlačení.
Svítí, je-li na vstupu blokování 2 zadán nějaký vstup.
Bliká v režimu blokování/potlačení.
Svítí během chyby funkce blokování.

ON
Bliká

Svítí, je-li aktivní funkce zaclonění.
Bliká při provádění externího testování.

Úroveň dopadu světla
Úroveň odpovídající 170% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu nebo vyšší
Úroveň odpovídající 130 až 170% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu
Úroveň odpovídající 100 až 130% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu
Úroveň odpovídající 75 až 100% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu
Úroveň odpovídající 50 až 75% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu
Úroveň odpovídající 50% úrovně zapnutí bezpečnostního výstupu nebo nižší

Bliká

Nesvítí

Základní příčina chyby
Vzájemné rušení nebo rušivé světlo.
Napájecí napětí F3SJ je mimo jmenovitý rozsah. Nedostatečná proudová kapacita napájecího zdroje.
Dopad světla na zacloněný paprsek.
Přerušení, chybné zapojení komunikačního vedení, rozpojení kabelu pro sériové zapojení, vliv šumu či jiné chyby.
Rozdílné modely vysílače a přijímače v sadě.
Hodnota některé funkce nastavená pomocí nastavovacího nástroje je mimo platný rozsah.
Není připojen koncový kryt. Selhání vnitřního obvodu F3SJ.
Visí reléový kontakt nebo je příliš dlouhá doba zotavení. Nesprávné zapojení nebo přerušení vedení sledování externích zařízení.
Nesprávné zapojení nebo přerušení vedení vstupu volby blokování nebo vedení restartovacího vstupu.
Nesprávné zapojení nebo přerušení vedení restartovacího vstupu pro blokovací systém.
Nesprávné zapojení bezpečnostního výstupu 1 nebo 2. Selhání obvodu bezpečnostního výstupu.
Nesprávné zapojení nebo přerušení kabelu pro sériové zapojení.
Nesprávné zapojení nebo přerušení obvodu výstupu externího indikátoru.
Pomocný výstup 1 je odpojen nebo přerušen.
Přerušený kabel pro sériové zapojení.
Nesprávné zapojení nebo přerušení komunikačního vedení.
Vliv šumu. Selhání vnitřního obvodu F3SJ.

Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k senzoru F3SJ.

Reakční doby/Délka napájecího kabelu
■ Reakční doby
F3SJ-A****N14

F3SJ-A****N20

Výška ochrany
[ mm ]

Počet paprsků

Reakční doba
(ON->OFF)
[ ms ]

Reakční doba
(OFF->ON)
[ ms ]

Výška ochrany
[ mm ]

Počet paprsků

245~272
281~389
398~506
515~614
623~731
740~1 019
1 028~1 307
1 316~1 595
1 604~1 883
1 892~2 117

26~29
30~42
43~55
56~67
68~80
81~112
113~144
145~176
177~208
209~234

11
12
13
14
15
17,5
20
22,5
25
27,5

44
48
52
56
60
70
80
90
100
110

245
260~440
455~635
650~830
845~1 010
1 025~1 205
1 220~1 685
1 700~2 165
2 180~2 495

16
17~29
30~42
43~55
56~67
68~80
81~112
113~144
145~166

Výška ochrany
[ mm ]

Počet paprsků

Reakční doba
(ON->OFF)
[ ms ]

Reakční doba
(OFF->ON)
[ ms ]

bílá

Bezpečnostní výstup 2

zelená
3

Výška ochrany
[ mm ]

Počet paprsků

Reakční doba
(ON->OFF)
[ ms ]

Reakční doba
(OFF->ON)
[ ms ]

260～320
340～580
600～840
860～1 100
1 120～1 340
1 360～1 600
1 620～2 240
2 260～2 500

13～16
17～29
30～42
43～55
56～67
68～80
81～112
113～125

10
11
12
13
14
15
17,5
20

40
44
48
52
56
60
70
80

245～395
420～720
745～1 045
1 070～1 370
1 395～1 670
1 695～1 995
2 020～2 495

10～16
17～29
30～42
43～55
56～67
68～80
81～100

10
11
12
13
14
15
17,5

40
44
48
52
56
60
70

4

Výška ochrany
[ mm ]

Počet paprsků

Reakční doba
(ON->OFF)
[ ms ]

Reakční doba
(OFF->ON)
[ ms ]

270~770
820~1 420
1 470~2 070
2 120~2 470

6~16
17~29
30~42
43~50

10
11
12
13

40
44
48
52

Při sériovém zapojení 3 sad
Reakční doba (ON->OFF):
Reakční doba první jednotky + reakční doba druhé jednotky
+ reakční doba třetí jednotky − 5 (ms)
Reakční doba (OFF->ON):
Reakční doba vypočítaná dle výrazu výše × 5 (ms)

Bezpečnostní výstup 1

8

■ Délka napájecího kabelu
Délka prodloužení napájecího kabelu nesmí překročit níže uvedené hodnoty:

žlutá
Pomocný výstup 1

červená Vstup sledování externího zařízení

Indikátory
modrá
7
stínění

0V

Reakční doba
(OFF->ON)
[ ms ]
40
44
48
52
56
60
70
80
90

Pro sériové zapojení použijte následující výrazy.
Při sériovém zapojení 2 sad
Reakční doba (ON->OFF):
Reakční doba první jednotky + reakční doba druhé jednotky − 1 (ms)
Reakční doba (OFF->ON):
Reakční doba vypočítaná dle výrazu výše × 4 (ms)

Zátěž
Přijímač
Hlavní obvod
1

Reakční doba
(ON->OFF)
[ ms ]
10
11
12
13
14
15
17,5
20
22,5

F3SJ-A****N30

Zátěž

Zátěž

Přijímač
Hlavní obvod
2
modrá

BLANKING/TEST

Svítí/bliká
ON
Bliká
ON
Bliká
ON

F3SJ-A****N55

růžová
5

-

F3SJ-A****N25

Testovací vstup*1

Vstup volby blokování
bílá [ vstup blokování 1 ]

Komunikační vedení (−)

Komunikační vedení (+)

Výstup externího
indikátoru 1

4

Svítí

(šedá) Komunikační vedení (+)
(růžová) Komunikační
vedení (-)

hnědá

-

Provoz je možný s úrovní dopadu světla 100% nebo vyšší. V zájmu zajištění stability používejte zařízení jen tehdy, pokud svítí všechny indikátory.
■ Schéma indikace chybového režimu
A B C

S1

Svítí
Bliká
-

Svítí, jsou-li aktivní funkce zaclonění a výstražné zóny.
Bliká při provádění externího testování.
Svítí, když jsou bezpečnostní výstupy vypnuté.
Bliká v níže uvedených situacích;
- Stav zablokování (lockout)
- Blokování nejméně jednoho paprsku ve stavu údržby.
Svítí, když jsou bezpečnostní výstupy zapnuté.
Bliká, když nejsou ve stavu údržby blokovány žádné paprsky.
-

Nesvítí

S1:

M1 *4

*1

Svítí
Bliká
Svítí
Bliká

■ Schéma indikace pro blokovací systém (Jsou popsány pouze odlišnosti od základního systému.)

1

A1

EDM

■ Schéma indikace úrovně dopadu světla

[Blokovací systém]
■ Zapojení při použití funkce blokování a sledování externího zařízení

*5

Slova v závorkách [ ] označují název indikátoru
v blokovacím systému.

φ 30

K2

K1

+24 VDC
Zdroj
napájení
0V

S1: Externí testovací spínač (pokud spínač není potřeba, připojte na 24 V)
S3: Spínač restartování zablokování-lockout (pokud spínač není potřeba,
připojte na 0 V)
K4: Zátěž nebo PLC, atd. (slouží ke sledování)

B1

10. Nepoužito (zelená)
[Indikátor zaclonění/testování]:

*1 Tento štítek je součástí dodávky koncového
krytu pro blokování F39-CN6.
Přilepte štítek, je-li kryt použit.

5

*3
+24 VDC
Zdroj
napájení
0V

*5

8. Indikátor stavu ON (zelená)
9. Nepoužito (zelená)
Indikátor chyby funkce blokování]

EDM

(šedá) Komunikační
vedení (+)
(růžová) Komunikační
vedení (−)

*2

ON

■ Zapojení bez použití funkce sledování externího zařízení

Vysílač

■ Zapojení pro režim automatického restartování

2. Indikátor chybového režimu

7. Indikátor stavu OFF (červená)
POWER

φ 30

+24 VDC
Zdroj
napájení
0V

1. Indikátor úrovně dopadu světla

ERROR

3. Indikátor napájení (zelená)
4. Indikátor zablokování-interlock (žlutá)

6. Indikátor zaclonění/testování (zelená)
[indikátor vstupu blokování 2]

K2

LEVEL

5

RECEIVER

K4
*2

Restartovací vstup (žlutá)

Testovací vstup (zelená)

Vstup volby blokování (bílá)

Pomocný výstup 2 (červená)

0 V (modrá)

Stínění

(šedá) Komunikační vedení (+)
(růžová) Komunikační
vedení (−)

LEVEL

ÚROVEŇ–4 (zelená)

ÚROVEŇ–5 (zelená)
1. Indikátor úrovně
dopadu světla

Přijímač

EMITTER

Vysílač

Přijímač

S1:

Podmínka
Použití žárovek pro pomocný výstup a/nebo výstup
externího indikátoru
Nepoužívají se žárovky

Při sériovém zapojení 4 sad
Reakční doba (ON->OFF):
Reakční doba první jednotky + reakční doba druhé jednotky
+ reakční doba třetí jednotky + reakční doba čtvrté jednotky − 8 (ms)
Reakční doba (OFF->ON):
Reakční doba vypočítaná dle výrazu výše × 5 (ms)

Jeden
45 m

Připojeny 2 Připojeny 3 Připojeny 4
40 m
30 m
20 m

100 m

60 m

45 m

30 m

