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Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, jonka
huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lievän tai melko
vakavan loukkaantumisen tai johtaa jopa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Lisäksi
seurauksena
voi
olla
merkittäviä
omaisuusvahinkoja.

Tässä oppaassa esiintyvät varoitukset
Käyttäjille

OHJEET

VAROITUS

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteiden
varastointia, asentamista, ohjelmointia, käyttöä, huoltoa tai
hävittämistä. Jos sinulla on oppaaseen liittyviä kysymyksiä
tai ehdotuksia, käänny OMRON-edustajan puoleen.

F3SJ-järjestelmän saa asentaa, konfiguroida ja liittää koneen
ohjausjärjestelmään asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilö.
Valtuuttamaton henkilö ei välttämättä osaa tehdä näitä toimenpiteitä oikein,
mikä voi johtaa henkilön havaitsematta jäämiseen ja vakavaan onnettomuuteen.
Kun toimintoja muutetaan asetustyökalulla (F39-GWUM tai F39-MC21),
on vastuullisen tekijän hallittava yksityiskohtaisesti muutokset ja tehtävä
ne. Tahaton toimintoasetuksen muutos voi aiheuttaa virheellisen henkilön
havaitsemisen ja vakavan onnettomuuden.
Koneet

Tarkemmat käyttöohjeet ovat käyttöoppaassa.
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Turvallisuutta koskevat varoitusmerkit ja huomautukset
F3SJ-laitteen turvallista käyttöä varten tässä oppaassa esitetyt varo-ohjeet on
merkitty seuraavanlaisilla varoitusmerkeillä ja huomautuksilla. Nämä varoitukset
koskevat tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka on otettava huomioon
turvallisen käytön ja toiminnan varmistamiseksi. Noudata näitä varoituksia
ehdottomasti. Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja merkintöjä.

②

Älä käytä tätä anturia sellaisissa koneissa, joita ei voi pysäyttää
sähkökäyttöisesti. Älä esimerkiksi käytä sitä puristinkoneessa, joka käyttää
täyden kierroksen kytkintä. Muutoin kone ei ehkä pysähdy ennen kuin
ihminen pääsee vaarallisiin koneenosiin käsiksi, mistä voi olla seurauksena
vakava onnettomuus.
Älä käytä lisälähtöä tai ulkoisen merkkivalon lähtöä turvasovelluksille.
Henkilö saattaa jäädä havaitsematta, kun F3SJ-järjestelmään tulee vika,
mistä voi olla seurauksena vakava onnettomuus.
Asennukset

VAROITUS

LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT
1. F3SJ-anturin käyttöä yksinään ei voida tyyppihyväksyä Japanin
työturvallisuus- ja terveyslain artiklan 44-2 mukaisesti. Tämän vuoksi
anturia on käytettävä jonkin järjestelmän osana. Tämän anturia varten
on oltava tyyppihyväksyntä, kun sitä käytetään Japanissa turvalaitteena
puristimille tai leikkureille mainitun lain artiklan 42 mukaisesti.
2. F3SJ on Euroopan unionin (EU) konedirektiivin liitteessä IV, kappaleessa B,
Turvakomponentit, kohdassa 1 mainittu sähköiseen tunnistukseen
perustuva turvakomponentti (ESPE).
3. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
OMRON vakuuttaa, että F3SJ täyttää seuraavien EU:n direktiivien
vaatimukset:
Konedirektiivi (Machinery Directive) 2006/42/EY
EMC-direktiivi 2004/108/EY
4. F3SJ täyttää seuraavat standardit:
(1) Eurooppalaiset standardit
EN61496-1 (Type 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (Type 4 AOPD),
EN61508-1–EN61508-3 (SIL3), EN ISO 13849-1:2008 (Category 4, PL e)
(2) Kansainväliset standardit
IEC61496-1 (Type 4 ESPE), IEC61496-2 (Type 4 AOPD),
IEC61508-1–IEC61508-3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (Category 4, PL e)
(3) JIS-standardit
JIS B 9l04-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9l04-2 (Type 4 AOPD)
(4) Pohjoisamerikkalaiset standardit:
UL61496-1(Type 4ESPE), UL61496-2(Type 4AOPD), UL508,
UL1998, CAN/CSA 22.2 No.14, CAN/CSA 22.2 No.0.8
5. EU:n valtuuttama hyväksyntälaitos TÜV SÜD Product Service GmbH
on myöntänyt F3SJ:lle seuraavat hyväksynnät:
EY-tyyppihyväksyntätodistus EU:n konedirektiivin mukaan (Type 4 ESPE
(EN61496-1), Type 4 AOPD (CLC/TS 61496-2))
• TÜV SÜD Product Servicen tyyppihyväksyntä, Type 4 ESPE (EN61496-1),
Type 4 AOPD (CLC/TS 61496-2), SIL1, 2, 3 (EN61508-1...-3),
EN ISO 13849-1:2008 (Category 4, PL e)
6. F3SJ on saanut UL-hyväksynnät Third Party Assessment Body UL:ltä.
• Molemmat täyttävät seuraavat standardit: Type 4 ESPE (UL61496-1),
Type 4 AOPD (UL61496-2)
7. F3SJ on suunniteltu seuraavien standardien mukaisesti. Jotta järjestelmä
täyttää seuraavat standardit ja määräykset, sen suunnittelu ja käytön on
täytettävä kaikki muut asianmukaiset standardit, lait ja määräykset.
Lisätietoja saa muun muassa laitteen käyttömaan viranomaiselta, joka
vastaa koneiden turvallisuusmääräyksien säätämisestä ja valvonnasta.
• Eurooppalaiset standardit: EN415-4, EN692, EN693
• Yhdysvallat Työsuojelustandardit: OSHA 29 CFR 1910.212
• U.S. Työsuojelustandardit: OSHA 29 CFR 1910.217
• Amerikkalaiset kansalliset standardit: ANSI B11.1 - B11.19
• Amerikkalaiset kansalliset standardit: ANSI/RIA 15.06
• Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434
• SEMI-standardit SEMI S2
• Terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön Guidelines for Comprehensive
Safety Standards of Machinery -ohjeet, Standard Bureau's Notification
No. 501, 1. kesäkuuta 2001.

LUE JA SISÄISTÄ TÄMÄ ASIAKIRJA
Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteiden käyttöä. Jos sinulla on oppaaseen
liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia, käänny OMRON-edustajan puoleen.
TAKUU
OMRON antaa yhden vuoden (jos ei toisin mainittu) takuun ostoajankohdasta
lukien (kun ostettu OMRONilta) yksinomaan sille, että tuotteet eivät sisällä
materiaali- tai valmistusvirheitä. OMRON EI TAKAA TAI LUPAA
NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI TUOTTEIDEN
MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.
OSTAJA TAI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HÄNEN TULEE
ITSE VARMISTAA, ETTÄ TUOTTEET TÄYTTÄVÄT NIILLE
SUUNNITELLUN KÄYTTÖTARKOITUKSEN ASETTAMAT
VAATIMUKSET. OMRON KIELTÄYTYY HYVÄKSYMÄSTÄ MUITA
NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA.
VASTUUNRAJOITUKSET
OMRON EI OLE TUOTTEISIIN LIITTYEN VASTUUSSA ERITYISISTÄ,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VOITON
TAI LIIKETOIMINNAN MENETYKSISTÄ, VAIKKA KYSEINEN
VAATIMUS PERUSTUISI SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN,
LAIMINLYÖNTIIN TAI SEURAUSVASTUUSEEN.
OMRONin vastuu ei missään yhteydessä ylitä vastuun piiriin kuuluvan
tuotteen hintaa.
OMRON EI HYVÄKSY TUOTTEITA KOSKEVIA TAKUU-, KORJAUSTAI MUITA VAATIMUKSIA, JOLLEI OMRONIN TUTKIMUKSISSA
TODETA, ETTÄ TUOTTEITA ON KÄSITELTY, SÄILYTETTY,
ASENNETTU JA YLLÄPIDETTY OIKEIN, EIKÄ NIITÄ OLE
ALTISTETTU LIKAANTUMISELLE, KÄYTETTY
HUOLIMATTOMASTI TAI VÄÄRIN, JA ETTÄ NIIHIN EI OLE TEHTY
EPÄASIANMUKAISIA MUUTOKSIA TAI KORJAUKSIA.
SOPIVUUS KÄYTTÖÖN
OMRON ei vastaa siitä, että tuotteet ovat sellaisten standardien, asetusten
tai määräysten mukaisia, jotka koskevat tuotteiden liittämistä asiakkaan
sovellukseen tai tuotteiden käyttöä.
Asiakkaan pyynnöstä OMRON toimittaa asianmukaiset kolmansien
osapuolien todistukset tuotteiden luokituksista ja käyttörajoituksista.
Nämä tiedot eivät itsessään ole riittäviä määrittämään täydellisesti tuotteiden
sopivuutta käytettäviksi yhdessä lopputuotteen, koneen tai järjestelmän
kanssa tai muussa sovelluksessa tai käyttökohteessa.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä sovelluksista, jotka vaativat erityistä
huomiota. Tätä ei ole tarkoitettu kattavaksi luetteloksi tuotteiden kaikista
mahdollisista käyttötarkoituksista, eikä tarkoituksena ole ilmaista,
että tuotteet välttämättä soveltuisivat lueteltuihin käyttökohteisiin.
• Ulkokäyttö, käyttökohteet, joissa esiintyy kemiallisen saastumisen tai sähköisten
häiriöiden vaara, tai käyttöolosuhteet, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa.
• Ydinvoimalaitosten ohjausjärjestelmät, polttojärjestelmät, rautatiejärjestelmät,
lentokoneiden järjestelmät, lääketieteelliset laitteet, huvilaitteet, ajoneuvot
ja erillisten teollisten tai hallinnollisten säännösten alaiset laitteet.
• Järjestelmät, koneet ja laitteet, jotka voivat vaarantaa ihmishenkiä
tai omaisuutta.
Selvitä kaikki tuotteiden käyttöä koskevat kiellot ja noudata niitä. ÄLÄ KÄYTÄ
TUOTTEITA SELLAISISSA SOVELLUKSISSA, JOTKA AIHEUTTAVAT
VAKAVAA VAARAA IHMISILLE TAI OMAISUUDELLE, JOS ET OLE
VARMISTANUT ETUKÄTEEN, ETTÄ KYSEINEN JÄRJESTELMÄ
ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITELTU ASIANMUKAISET
VAARATEKIJÄT HUOMIOON OTTAEN JA ETTÄ OMRONIN TUOTTEELLA
ON ASIANMUKAINEN LUOKITUS JA ETTÄ SE ON ASENNETTU
KÄYTTÖTARKOITUSTAAN VASTAAVASTI LAITTEISTOON
TAI JÄRJESTELMÄÄN.
SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT TIEDOT
Tässä asiakirjassa ilmoitetut suorituskykyä koskevat tiedot ovat tarkoitettu
ohjeeksi, jonka avulla käyttäjä voi arvioida tuotteen sopivuutta omiin
tarkoituksiinsa. Siten ne eivät muodosta mitään takuuta. Tiedot voivat
olla OMRONin suorittamien testien tuloksia ja käyttäjien tulee suhteuttaa
ne kulloisenkin sovelluksen vaatimuksiin. Todellinen suorituskyky on
OMRONin takuun ja vastuunrajoitusten alainen.
TEKNISIÄ TIETOJA KOSKEVAT MUUTOKSET
Pidätämme oikeuden tuotekehityssyistä tai muista syistä tuotteen tekniikkaan
ja lisätarvikkeisiin tehtäviin muutoksiin.
Käytäntömme on muuttaa mallinumeroa, kun julkaistut normit tai
ominaisuudet muuttuvat, tai kun rakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Jotkin tuotteiden tekniset tiedot saattavat kuitenkin muuttua ilman erillistä
ilmoitusta. Epäselvissä tapauksissa sovelluksellesi saatetaan antaa erityisiä
mallinumeroita, kun pyydät tärkeiden ominaisuuksien korjaamista tai
lisäämistä. Käänny OMRONin edustajan puoleen, kun haluat varmistaa
ostettujen tuotteiden uusimmat tekniset tiedot.
MITAT JA PAINOT
Mitat ja painot ovat nimellisiä. Niitä ei tule käyttää valmistustarkoituksiin,
vaikka niissä olisi toleranssit ilmoitettuina.
VIRHEET JA PUUTTEET
Tämän oppaan tiedot on tarkastettu huolellisesti ja niiden uskotaan pitävän
paikkansa. Emme kuitenkaan ota vastuuta kirjoitus-, paino- ja
oikolukuvirheistä tai mahdollisista puutteista.
OHJELMOITAVAT TUOTTEET
OMRON ei vastaa käyttäjän ohjelmoitavien tuotteiden ohjelmoinnista eikä
mistään sen seurauksista.
TEKIJÄNOIKEUS JA JÄLJENTÄMISLUPA
Tätä asiakirjaa ei saa kopioida myynti- tai myynninedistämistarkoituksessa
ilman lupaa.
Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeudella ja tarkoitettu ainoastaan tuotteen yhteydessä
käytettäväksi. Ota meihin yhteys, ennen kuin kopioit tai jäljennät tätä asiakirjaa millään
keinoin johonkin muuhun tarkoitukseen. Jos tämä asiakirja kopioidaan tai lähetetään
toiselle käyttäjälle, se tulee kopioida tai lähettää kokonaisuudessaan.

Muista testata F3SJ-järjestelmän toiminta asennuksen jälkeen F3SJjärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Muista pysäyttää
kone, kunnes testi on päättynyt. Tarkoittamattomat toimintoasetukset voivat
johtaa henkilön havaitsematta jäämiseen ja vakavaan onnettomuuteen.
Varmista, että asennat F3SJ-järjestelmän turvaetäisyydelle laitteen
vaarallisista osista. Muutoin kone ei ehkä pysähdy ennen kuin ihminen
pääsee vaarallisiin koneenosiin käsiksi, mistä voi olla seurauksena vakava
onnettomuus.
Asenna suojarakenne siten, että koneen vaarallisiin osiin pääsee vain
anturin tunnistusalueen kautta kulkemalla. Asenna anturit niin, että
henkilön jokin ruumiinosa on jatkuvasti tunnistusalueella, kun hän
työskentelee koneen vaarallisilla alueilla. Jos henkilö pystyy astumaan
koneen
vaaralliselle
alueelle
ja
jäämään
F3SJ-järjestelmän
tunnistusalueen
ulkopuolelle,
konfiguroi
järjestelmään
turvalukitustoiminto, joka estää koneen uudelleenkäynnistämisen. Mikäli
näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
Asenna turvalukituksen nollauskytkin paikkaan, josta näkee selvästi koko
vaarallisen alueen ja jossa sitä ei voi kytkeä vaaralliselta alueelta käsin.
F3SJ-järjestelmä ei voi suojata henkilöä vaaralliselta alueelta
sinkoutuvalta kappaleelta. Asenna suojakansi tai -aita.
Jotta estetään henkilöstön pääseminen koneen vaarallisiin osiin kiinteällä
passivointitoiminnolla käytöstä poistetulta alueelta, on asennettava koko
käytöstä poistetun alueen kattava suojarakenne. Tämän ohjeen
laiminlyönti voi aiheuttaa henkilön lähestymisen tunnistushäiriön, josta
voi seurata vakava onnettomuus.
On varmistettava, että testisauva tunnistetaan kaikilla tunnistusalueilla
lukuun ottamalla sellaisia alueita, joilla käytetään kiinteää tai kelluvaa
passivointitoimintoa. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa henkilön
lähestymisen tunnistushäiriön, josta voi seurata vakava onnettomuus.
Tunnistuskyky heikkenee, jos käytetään kiinteää tai kelluvaa
passivointitoimintoa.
On
käytettävä
kiinteän
ja
kelluvan
passivointitoiminnon tunnistuskykyä. Mikäli näin ei tehdä, kone saattaa
pysähtyä vasta sitten, kun ihminen pääsee vaarallisiin koneenosiin
käsiksi, mistä voi aiheutua vakava onnettomuus.
Mykistys- ja ohitustoiminnot poistavat laitteen turvatoiminnot käytöstä.
Turvallisuus on varmistettava toisella tapaa, kun näitä toimintoja
käytetään.
Asenna mykistysanturit siten, että ne voivat erottaa kohteen, joka saa
kulkea tunnistusalueen kautta, ja ihmisen. Jos henkilön tunnistus aktivoi
mykistystoiminnon, seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
Mykistyslamput (ulkoiset merkkivalot), jotka osoittavat mykistysja ohitustoimintojen tilan, on asennettava paikkaan, josta ne näkyvät
selvästi kaikkien toimintakohteiden työntekijöille.
Asianmukaisesti koulutetun ja valtuutetun henkilön on konfiguroitava
mykistysaika oikein käytön mukaan. Henkilön on vastattava asetuksista
erityisesti, kun mykistykselle ei aseteta päättymisaikaa. Käytä
mykistystuloina kahta erillistä tulolaitetta.
F3SJ-järjestelmä, mykistysanturi ja mekaaniset suojat on asennettava
sekä konfiguroitava mykistyksen aika-asetukset siten että käyttäjä ei voi
mennä vaara-alueelle.
Asenna ohituksen aktivointikytkin paikkaan, josta näkee selvästi koko
vaarallisen alueen ja jossa sitä ei voi kytkeä vaaralliselta alueelta käsin.
Varmista ennen ohitustoiminnon aktivointia, että vaarallisella alueella
ei ole ketään.
Asenna anturijärjestelmä siten, etteivät F3SJ:n heijastavat pinnat vaikuta
siihen. Kun käytät useampaa kuin yhtä F3SJ-järjestelmää, asenna ne niin,
etteivät ne häiritse toisiaan, esimerkiksi sarjakytkennällä tai asettamalla
fyysisiä esteitä vierekkäisten sarjojen väliin.
Varmista, että F3SJ-järjestelmä on asennettu turvallisesti ja että sen
kaapelit ja liittimet on kytketty oikein.
Varmista, ettei F3SJ-järjestelmään pääse vettä, öljyä, pölyä tai muita
epäpuhtauksia, kun kansi irrotetaan.
Älä käytä anturijärjestelmää peilien kanssa peilikennokokoonpanossa.
Se voi estää tunnistuksen. Peilejä voi käyttää ”taittamaan” tunnistusalue
90 asteen kulmaan.
Suorita kaikkien F3SJ-järjestelmien tarkistukset kuten käyttöoppaan
luvussa 6 "Tarkistusluettelot" on selostettu. Kun käytät sarjakytkentöjä,
tarkista kaikki kytketyt F3SJ-järjestelmät.
Johdotus

VAROITUS
Kytke kuorma lähdön ja 24 V:n johtimen välille (NPN-lähtö). Kuorman
kytkeminen lähdön ja +24 V -johtimen välille aiheuttaa vaaratilanteen,
koska toiminta kääntyy ”ON-tilaan, kun katkaistu”.
Älä oikosulje lähtöjohdinta 0 V -johtimeen. Muuten lähtö on aina ON tilassa. Myös virtalähteen +24 V on maadoitettava, jotta lähtö ei kytkeydy
PÄÄLLE lähtölinjan maadoituksen vuoksi.
Konfiguroi järjestelmä käyttämällä sopivaa määrää turvalähtöjä, jotka
täyttävät tarvittavan turvaluokan vaatimukset.
Älä kytke mitään F3SJ-järjestelmän johdinta tasavirtalähteeseen, jonka
jännite on suurempi kuin 24 VDC + 20 %. Älä myöskään kytke laitetta
vaihtovirtalähteeseen. Mikäli näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku.
Jotta F3SJ-järjestelmä olisi standardien IEC 61496-1 ja UL 508 mukainen,
tasavirtalähteen on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
• Sen on oltava nimellisjännitteen mukainen (24 VDC ± 20 %).
• Sen on kestettävä laitteiden kokonaisnimellisvirta, jos se on kytketty
useaan laitteeseen.
• Sen on täytettävä EMC-direktiivit (teollisuusympäristö).
• Ensiö- ja toisiopiirien välillä on käytettävä kaksinkertaista tai
vahvistettua eristystä.
• Automaattinen ylivirtasuojausominaisuuksien palautus.
• Lähdön pitoajan on oltava vähintään 20 ms.
• Sen on täytettävä standardissa UL508 määriteltyjen luokan 2 virtapiirien tai
rajoitettujen jännite-/virtapiirien lähtöominaisuuksia koskevat vaatimukset.
• Sen on oltava sen maan tai alueen EMC-yhteensopivuutta ja
sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien lakien ja säädösten mukainen,
jossa F3SJ-järjestelmää käytetään (esim. EU:n alueella virtalähteen on
noudatettava EMC-direktiiviä ja pienjännitedirektiiviä.)
Kaikissa tulo- ja lähtöjohtimissa on käytettävä kaksinkertaista tai
vahvistettua eristystä vaaralliselta jännitteeltä. Mikäli näin ei tehdä,
seurauksena voi olla sähköisku.
Jatketun kaapelin on oltava määritetyn pituuden sisällä. Jos se ei ole,
turvatoiminto ei ehkä toimi oikein, mistä seuraa vaaratilanne.
Muuta

OHJEITA OIKEAA KÄYTTÖÄ VARTEN
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit välttää toimintahäiriöt, virhetoiminnot
tai ei-toivotut vaikutukset tuotteen suoritusarvoihin.
■ Asennusympäristö
Älä asenna F3SJ-järjestelmää seuraavanlaisiin ympäristöihin:
• Voimakkaalle häiriöitä aiheuttavalle valolle (esim. suora auringonvalo)
altistuvat paikat.
• Suurelle kosteudelle altistuvat paikat, joissa voi tapahtuma
kondensoitumista.
• Alueet, joissa on syövyttäviä kaasuja.
• Ohjearvot ylittäville tärinöille ja iskuille altistuvat paikat.
• Alueet, joilla tuote voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
• Alueet, joilla tuote voi kastua kiinnitysaineen liuottavasta öljystä.
Älä käytä radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, radiopuhelimia tai lähetinvastaanottimia F3SJ-järjestelmän läheisyydessä.
Laite on luokan A lasertuote. Laite voi häiritä asuinalueiden radioliikennettä,
jolloin vastuuhenkilön on vähennettävä häiriötä tarvittavin toimin.
■ Johdotus ja asentaminen
• Varmista, että liität johtimet vain kun virta on katkaistu. Muutoin F3SJjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein testaustoiminnon vuoksi.
• Älä oikosulje lähtöjohtimia 0 V -johtimeen. Muussa tapauksessa F3SJ
voi vioittua.

LUOKITUKSET
■ Nimellisarvot ja tekniset tiedot
Tyyppiniminen ****-osa ilmaisee suojakorkeuden (mm).
Tunnistuskyky

F3SJ-A****N14

F3SJ-A****N20

F3SJ-A****N25

F3SJ-A****N30

F3SJ-A****N55

Läpinäkymättö
mät kohteet

Läpinäkymättö
mät kohteet

Läpinäkymättö
mät kohteet

Läpinäkymättö
mät kohteet

Läpinäkymättöm
ät kohteet
Halkaisija 55 mm

Halkaisija 14 mm

Halkaisija 20 mm

Halkaisija 25 mm

Halkaisija 30 mm

Säteiden väli

9 mm

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Säteiden lukumäärä

26–234

16–166

13–125

10–100

6–50

Suojakorkeus

245–2117 mm

245–2495 mm

260–2500 mm

245–2495 mm

270–2470 mm

Linssin halkaisija

Halkaisija 5 mm

Toimintaetäisyys

0,2–9 m (suojakorkeus enintään 1649 mm)
0,2–7 m (suojakorkeus 1655 mm tai suurempi)
(Toimintaetäisyys voidaan pienentää 0,5 metriin asetustyökalulla.)

Vasteaika

ON–OFF: maks. 10–27,5 ms OFF–ON: maks. 40–110 ms (kun valotie on vakaa).
Lisätietoja on kääntöpuolella.

Käynnistysaika

Enint. 2 s (sarjakytkennässä enint. 2,2 s)

Käyttöjännite (Vs)
Tyhjäkäyntivirta

24 VDC ± 20 % (aaltoisuus p-p enint. 10 %)
Lähetin

Enintään 50 sädettä: 76 mA maks., 51–100 sädettä: 106 mA maks., 101–150 sädettä: 130 mA maks., 151–200 sädettä:
153 mA maks., 201–234 sädettä: enintään 165 mA

Vastaanotin

Enintään 50 sädettä: 68 mA maks., 51–100 sädettä: 90 mA maks., 101–150 sädettä: 111 mA maks., 151–200 sädettä:
128 mA maks., 201–234 sädettä: enintään 142 mA

Valonlähde

Infrapuna-LED-valo (aallonpituus 870 nm)

Tehokas asennuskulma (EAA)

±2,5 lähettimen ja vastaanottimen välin ollessa vähintään 3 m IEC 61496-2:n mukaisesti

Turvalähdöt (OSSD)

Kaksi PNP-transistorilähtöä, kuormitusvirta enint. 300 mA, jäännösjännite enint. 2 V (ei koske jatkojohtojen jännitehäviöitä)
(induktiivinen kuorma huomioon otettuna), suurin kuormituskapasiteetti 2,2 µT, vuotovirta enint. 2 mA.
(Tämä voi poiketa aiemmin käytetystä logiikasta (ON/OFF), koska turvapiiri on käytössä.)

Lisälähtö 1 (ei turvalähtö)

Yksi PNP-transistorilähtö, kuormitusvirta enint. 300 mA, jäännösjännite enint. 2 V (ei koske jatkojohtojen jännitehäviöitä),
vuotovirta enint. 1 mA

Lisälähtö 2 (ei turvalähtö,
perusjärjestelmän toiminto)

Yksi NPN-transistorilähtö, kuormavirta enintään 50 mA, jäännösjännite enintään 2 V (ilman jatkokaapelin aiheuttamaa jännitehäviötä),
vuotovirta enintään 1 mA.

Ulkoisen merkkilampun lähtö
(Ei turvalähtö)

Kytkettävä ulkoinen merkkivalo
- Hehkulamppu: 24 VDC, 3–7 W
- LED-lamppu: Kuormitusvirta enintään 10–300 mA
Vuotovirta enintään 1 mA (Ilmaisinkaapelia F39-J 3N tai F39-A01PlPAC on käytettävä, kun ulkoinen merkkivalo on käytössä.)

Lähdön toimintatapa

Turvalähdöt: Valo palaa, kun vastaanotto on käynnissä.
Lisälähtö 1: Turvalähtötila voidaan muuttaa asetustyökalulla.)
Lisälähtö 2: Menee ON-tilaan, kun 30000 tunnin käynnissäoloaika on täyttynyt (toimintatilan voi vaihtaa asetustyökalulla).
Ulkoisen merkkilampun lähtö 1: Turvalähdön käänteislähtö (perusjärjestelmässä), ON-tilassa mykistyksen tai ohituksen aikana
(mykistysjärjestelmä)
(Toimintatila voidaan vaihtaa asetustyökalulla.)
Ulkoisen merkkilampun lähtö 2: ON-tilassa lukituksen aikana (perusjärjestelmä), ON-tilassa mykistyksen tai ohituksen
aikana (mykistysjärjestelmä) (toimintatila voidaan vaihtaa asetustyökalulla).

Tulojännite

Testituloa, lukituksenvalintatuloa, kuittaustuloa sekä ulkoisen relehallinnan tuloa varten:
ON-jännite: 0–1,5 V (oikosulkuvirta enintään 3 mA)
OFF-jännite: 9–24 Vs tai avoin
Ulkoisen laitteen valvontatulo:
ON-jännite: 0–1,5 V (oikosulkuvirta enintään 5 mA)
OFF-jännite: 9–24 Vs tai avoin

Ilmaisimet

Lähetin

Tunnistussäteen tason merkkivalot (kaksi vihreää ja kolme oranssia): Palavat tunnistussäteen määrän mukaan.
Vikatilan merkkivalot (kolme punaista) Ilmaisevat virheen sisällön vilkkumalla
Käyttöjännitteen merkkivalo (vihreä): Palaa, kun virta on kytkettynä.
Interlock-LED (keltainen): Palaa lukitustilassa ja vilkkuu lockout-tilassa.
Ulkoisten laitteiden valvonnan merkkivalo (mykistystulon 1 merkkivalo), passivoinnin ja testauksen merkkivalo (mykistystulon
2 merkkivalo) (kaksi vihreää): Palaa tai vilkkuu toiminnon mukaan.

Vastaanotin

Tunnistussäteen tason merkkivalot (kaksi vihreää ja kolme oranssia): Palavat tunnistussäteen määrän mukaan.
Vikatilan merkkivalot (kolme punaista) Ilmaisevat virheen sisällön vilkkumalla
OFF-tilan LED (punainen) Palaa, kun turvalähdöt ovat OFF-tilassa, ja vilkkuu lockout-tilassa.
ON-tilan LED (vihreä) Palaa, kun turvalähdöt ovat ON-tilassa.
Mykistysvirheen merkkivalo, passivoinnin ja testauksen merkkivalo (kaksi vihreää): Palaa tai vilkkuu toiminnon mukaan.

Keskinäisen häirinnän
estämistoiminto

Häirintävalon välttämisalgoritmi, toiminta-alueen muutostoiminto

Sarjakytkentä

Sarjakytkennän rajoitukset
- Yhteyksien määrä: maks. 4 paria
- Säteiden kokonaismäärä: Jopa 400
- Kahden anturiparin välisen kaapelin enimmäispituus: 15 m

Testitoiminto

- Itsetestaus (jännitteiden kytkeydyttyä ja käytön aikana)
- Ulkoinen testaus (lähetyksen lopettaminen käyttämällä testaustuloa)

Turvallisuuteen liittyvät
toiminnot

- Käynnistymisen lukitus, uudelleenkäynnistymisen lukitus (Asetustyökalu on tarpeen mykistystoimintoa varten.)
- Ulkoisten laitteiden valvonta
- Mykistys (Sisältää lamppujen vauriotunnistuksen ja ohitustoiminnot. F39-CN6-mykistyshattu on tarpeen.)
- Kiinteä passivointi (määritys asetustyökalulla)
- Kelluva passivointi (määritys asetustyökalulla)

Liitäntätapa

Liitin (M12, 8-nastainen)

Suojaukset

Lähdön oikosulkusuojaus ja virransyötön napaisuussuojaus

Ympäristön lämpötila

Käytön aikana: –10...55 °C (jäätymättä), varastoinnin aikana: –30...70 °C

Ympäristön kosteus

Käytön aikana: suhteellinen kosteus 35–85 % (ei kondensoitumista), varastointi: 35–95 % RH

Ympäristön valovoimakkuus

Hehkulamppu: maks. 3000 Ix (valovoimakkuus vastaanottimen pinnalla) Auringonvalo: maks. 10000 Ix (valovoimakkuus
vastaanottimen pinnalla) Auringonvalo

Eristysvastus

20 M& tai suurempi (500 VDC)

Läpilyöntilujuus

1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min

Suojausluokka

IP65 (IEC 60529)

Tärinänkesto

Toimintahäiriö: 10...55 Hz, 0,7 mm:n moninkertainen amplitudi, 20 pyyhkäisyä kuhunkin suuntaan X, Y ja Z

Iskunkestävyys

Toimintahäiriö: 100 m/s2, 1000 kertaa X-, Y- ja Z-suuntiin

Kytkentäkaapeli,
sarjakytkentäkaapeli
(F39-JJR*L, JJR3W)

Halk. 6 mm, 8 johdinta (0,15 mm2 x 8) punottu suojus, sallittu taivutussäde R5 mm

Jatkokaapeli
(F39-JC*A, JC*B)

Halk. 6,6 mm, 8 johdinta (0,3 mm2 x 4P, kond. resistanssi 0,058 ohmia/m), punottu suojus Sallittu taivutussäde R 36 mm.
Käytä jatkokaapelina nimellisarvoiltaan vähintään vastaavaa kierrettyä parikaapelia. Älä käytä kaapelia samassa kanavassa
korkeajännite- tai virtakaapelien kanssa.
Jatkokaapelin (virtakaapelin) pituuksia koskevat tiedot näkyvät seuraavalla sivulla.

Materiaali

Kotelo (mukaan luettuna kummankin pään metalliosat): Alumiini ja sinkki, ruiskuvalettu
Kansi: ABS-muovi
Optinen suojus: PMMA-muovi (akryyli)
Kaapeli: öljynkestävä PVC

Paino (pakattuna)

- F3SJ-A****N14
Paino (g) = (suojakorkeus) x 1,7+ α
- F3SJ-A****N20/F3SJ-A****N25/F3SJ-A****N30
Paino (g) = (suojakorkeus) x 1,5+ α
- F3SJ-A****N55
Paino (g) = (suojakorkeus) x 1,4+ α
Mitan α arvot ovat seuraavat:
Kun suojakorkeus on 245–596 mm, α =1100
Kun suojakorkeus on 600–1130 mm, α = 1500
Kun suojakorkeus on 1136–1658 mm, α = 2000
Kun suojakorkeus on 1660–2180 mm, α = 2400
Kun suojakorkeus on 2195–2500 mm, α = 2600

Varusteet

Testikapula (* 1), ohjelehtinen, ylä- ja alakiinnike, välikiinnikkeet (*2), virhetilan tarra, käyttöopas (CD-ROM)
*1 F3SJ-AllllN55 ei sisällä testikapulaa.
*2 Välikiinnikkeiden määrä riippuu F3SJ:n kokonaispituudesta.
- F3SJ:n kokonaispituus on 600–1130 mm: Toimitus sisältää 1 kappaleen lähettimelle ja vastaanottimelle.
- F3SJ:n kokonaispituus on 1136–1658 mm: Toimitus sisältää 2 kpl lähettimelle ja vastaanottimelle.
- F3SJ:n kokonaispituus on 1660–2180 mm: Toimitus sisältää 3 kpl lähettimelle ja vastaanottimelle.
- F3SJ:n kokonaispituus on 2195–2500 mm: Toimitus sisältää 4 kpl lähettimelle ja vastaanottimelle.

Sovellusnormit

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 Type 4ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment)
IEC61496-2, CLC/TS 61496-2, UL61496-2 Type 4AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices) IEC61508,
EN61508 SIL3, EN ISO 13849-1:2008 (Category 4, PL e), ISO 13849-1:2006 (Category 4, PL e)

VAROITUS
Jotta F3SJ-järjestelmää voi käyttää PSDI-tilassa (suojalaitteen syklisen
toiminnan uudelleenkäynnistys), F3SJ-järjestelmän ja koneen väliin on
konfiguroitava sopiva virtapiiri. Katso PSDI:tä koskevia lisätietoja
standardeista OSHA1910.217 ja IEC61496-1 sekä muista asiaan liittyvistä
standardeista ja määräyksistä.
Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa tuotetta. Se voi johtaa
turvatoimintojen moitteettoman toiminnan menettämiseen.
Älä käytä F3SJ-järjestelmää ympäristössä, jossa on syttyviä tai räjähtäviä
kaasuja. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa räjähdyksen.
Tee F3SJ-järjestelmälle päivittäis- ja puolivuotistarkistukset. Muussa
tapauksessa järjestelmä ei ehkä toimi oikein ja seurauksena voi olla vakava
onnettomuus.

• Kun jatkat tietoliikennejohtoa muulla kuin F39-JCII-tyyppisellä kierretyllä
parikaapelilla, käytä vähintään samat määritykset täyttävää kaapelia.
Kytke suoja 0 V -linjaan.
• Kun kaapeliliittimet vaihdetaan toisentyyppisiin liittimiin, käytä vähintään
IP54-suojaustason takaavia liittimiä.
• Suorita kytkennät oikein varmistettuasi kaikkien liittimien signaalien nimet.
• Käytä ohjausjärjestelmää vasta vähintään kahden sekunnin (vähintään
2,2 sekunnin, kun kyseessä on sarjakytkentä) kuluttua F3SJ-järjestelmän
virrankytkennästä.
• Muista reitittää F3SJ-järjestelmän kaapelit erillään suurtehokaapeleista tai
erillisessä kanavassa.
• Maadoita rungon suojamaadoitusliitin käytettäessä yleisesti saatavia
kytkinteholähteitä.
• Asenna lähetin ja vastaanotin siten, että ne vastaavat pystysuunnassa toisiaan.
• Jos suojakorkeus on vähintään 600 mm, käytä väliasennuskiinnikkeitä
mittojen mukaisten määrä- ja sijoitusmääritysten mukaisesti. Jos edellä
mainittuja kiinnikkeitä ei käytetä, laitteen nimellis- ja suoritusarvot
eivät täyty.
■ Puhdistus
Älä käytä puhdistukseen tinneriä, bentseeniä tai asetonia. Ne vahingoittavat
tuotteen muoviosia ja kuoren maalia.
■ Kohteen tunnistus
F3SJ-järjestelmä ei voi tunnistaa läpinäkyviä ja/tai läpikuultavia kohteita.

OHJEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN
Noudata seuraavia ohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.
• Lue tämä käyttöopas kokonaan huolellisesti, jotta ymmärrät
asennustoimenpiteet, toiminnan tarkistustoimenpiteet ja
huoltotoimenpiteet ennen tuotteen käyttöä.
• Kuormien on täytettävä seuraavat edellytykset:
– Ne eivät ole oikosulussa.
– Ne eivät käytä nimellisvirtaa suurempaa virtaa.
• Älä pudota tuotetta.
• Hävitä tuote sen käyttömaan tai -alueen sääntöjen ja määräysten
mukaisesti.

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 JAPAN
Puh: +358 (0) 207 464 210 Faksi: (81)75-344-8197
OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67-69, NL-2132 JD Hoofddorp
THE NETHERLANDS
Puh: (31) 2356-81-300 Faksi: (31)-2356-81-388
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Lähetin
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Suoja
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tietoliikennejoohto (+)
(Vaal.pun.)
Tietoliikennejjohto (–)

0 V (sininen)

1.Ulkoisten laitteiden valvonntatoiminnon käyytöstä
poistaminenn asetustyökalullla
tai
2.Ulkoisten laaitteiden valvonttatoiminto poisteetaan
käytöstä kyytkemällä apulähhtö 1 ja ulkoistenn laitteiden
valvontatulo jäljempänä kuvvatun mukaisestti,
kun lisälähddön 1 asetuksia eei ole muutettu
(lähtö on tuurvalähtö-tilassa,, ja käänteinen tuulotila
on käytössää).

Vastaanotin

■ Autom
maattisen kuitttaustilan johd
dotus

K
K4

+24 VD
DC
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0V

K1, K2: Rele tai muuu laite, joka ohjjaa koneen vaaraallisia osia
Kuorma, PLC yms. (käytettään valvontaan))
K3:
F3SJ toimii, vaikkka K3 ei olisi kkytkettynä.
*3 F
JJos K3:a ei tarvitta, kytke lisälähttö 1 vain ulkoistten laitteiden
vvalvontatuloon.
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Ulkoinenn testikytkin (kyttkentä 24 V:hen,,
ellei kytkkintä tarvita)
Lockout--tilan kuittauspaiinike (jos sitä
S22:
ei tarvita,, kytke 0 V:hen))
A11:
Kytkentää mykistysanturillla A1
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Kytkentää mykistysanturillla B1
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muu laite, joka oohjaa koneen
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*1 Kääytä pieniä kuorm
mia varten kytkiintä (tulon teknisset arvot: 24 V, 1,8 mA)
*2 Vooi toimia lukitukksen kuittauskytkkimenä, kun lukkitustoiminto on käytössä. (Määrritys on tehtävä eerillisellä asetusttyökalulla.)
*3 F33SJ toimii, vaikkka K3 ei olisi kyttkettynä.
*4 Kyytke mykistyslam
mppu vähintään yhteen lähdöistää ulkoisen merkkkivalon lähtö 1, ulkoisen merkkiivalon lähtö 2 jaa lisälähtö 1.
Joos kytket mykisttyslampun lisälähhtöön 1, muuta aasetukset asetusttyökalulla.
*5 Kaaksijohtimista annturia ei voi käyt
yttää.
■ Kytkentä, kun ulkoiisia laitevalvontatoimintoja ei tarvita
Kytkentäkkaavio on sama kkuin perusjärjesttelmän kaavio, jota käytetään, kuun ulkoista laitevalvontaa ei käyytetä.

I/O-piiri
■ I/O-piirri
Valkoisisssa ympyröissä olevat numerot keertovat liittimenn nastanumerot.
Mustat ym
mpyrät ilmaisevaat sarjakytkennänn liittimet.
Sulkeissa olevat sanat viitttaavat mykistysjjärjestelmän signnaalinimeen.
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*11 F3SJ toimii norm
maalisti, kun testituloo on avattu
tai oikosuljettu 244 volttiin, ja keskeyyttää lähetyksen,
kun testitulo oikoosuljetaan 0 volttiin..
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Palaa taii vilkkuu vain, kun
k F3SJ menee lukitustilaan. Viirheen syy näkyy
y
virhemeerkkivalojen tilassta.
Kun F3S
SJ-yksiköt on kyytketty sarjaan, virhetilan
v
merkkkivalot palavat taai
vilkkuvaat virheiden mukkaan.
Kiinnitää mukana toimiteettu virhetilojen selitetarra F3SJ::n lähelle, jotta
mahdollliset virheet voiddaan selvittää noopeasti.
Virhetilooja kuvataan tarkkemmin kohdassa ■ Virhetilojen merkkivalon toimintatilat.
Palaa, kuun virta on kytkeettynä.
Vilkkuuu huoltotilassa.
Palaa, kuun F3SJ on lukittustilassa.
Vilkkuuu lukitustilassa.
Palaa, kuun jokin tulo on ulkoisen laitteenn valvontatulonaa.
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5 Sääteen valovoimaakkuuden taso
1770 % tai enemm
män turvatulon ON
N-tasosta
1330 – alle 170 % turvatulon ON-ttasosta
1000 – alle 130 % turvatulon ON-ttasosta
755 – alle 100 % tuurvatulon ON-taasosta
500 – alle 75 % turrvatulon ON-taso
osta
A 50 prosenttiaa turvatulon ON--tasosta
Alle
Laitetta voidaan
v
käyttää, kun valotaso onn 100 % tai enem
mmän, mutta vakkauden varmistam
miseksi käytä laiitetta kaikki merrkkivalot
■ Virhetilojen merkkiv
valojen toimin
nta
ON

Vilkkuu
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F

Vian päässyy
Keskinäinnen häiriö tai häiiriövalo.
F3SJ:n syyöttöjännite on nimellisalueen
n
ulkopuolella. Riitttämätön teholähtteen virtakapasitteetti.
Vapaa vallotie passivoivaaan säteeseen.
Tietoliikeennejohdon katkoos tai virheellineen kytkentä, sarjakytkentäkaapellin irrotus tai muuut virheet.
Sarjaan kuuuluvien lähettim
men ja vastaanotttimen mallit poiikkeavat.
Asetustyöökalun määrittäm
mä toiminnon aseetusarvo ei kelpaaa.
Päätysuojaa ei ole kiinniteetty. F3SJ:n sisääisen piirin virhee.
Rele on hitsautunut kiinnii, tai palautusaik
ka on liian pitkä. Ulkoisen laitteeen valvontalinja on kytketty väärrin, tai se on katkkennut.
Lukitukseen valintatulon syyöttö- tai kuittau
uspiiri on kytkettty väärin tai katkkennut.
Mykistysjjärjestelmän valiintatulon kuittau
uspiiri on kytkettty väärin tai katkkennut.
Turvalähttö 1 tai 2 on kytkketty väärin. Turrvalähtöpiirin vikka.
Sarjakytkentäkaapeli on kytketty
k
väärin, tai
t se on katkennnut.
Ulkoisen merkkivalon lähhtö on kytketty väärin,
v
tai sen piiiri on katkennut...
Lisälähtö 1 on irrotettu tai katkennut.
Sarjaliitänntäkaapeli on vauurioitunut.
Tietoliikeennejohto on kytkketty väärin tai katkennut.
k
Melun vaiikutus. Sisäisen piirin F3SJ-virh
he.
Lisätieto
oja on F3SJ:n kääyttöoppaassa.

Vastteajat/viirtakaap
pelin pituus
■ Vastea
ajat
F3SJ-A****P14
Suojakorrkeus
(mm)

Säteideen
lukumääärä

245~272
2
281~389
9
398~506
6
515~614
4
623~731
740~1019
1028~13
307
1316~15
595
1604~18
883
1892~2117

26 ~ 299
30~42
43~55
56~67
68~80
81~1122
113~1444
145~1776
177~2008
209~2334

Vasteaika
(O
ON–OFF)
(m
ms)
111
122
133
144
155
177,5
200
222,5
255
277,5

F3SJ-A**
***N25
Suojakorrkeus
Säteideen lukumäärä Vaasteaika
(mm)
(O
ON–OFF)
(m
ms)
260～320
0
13～166
100
340～580
0
17～299
11
600～840
0
30～422
122
860～110
00
43～555
13
1120～13
340
144
56～677
1360～16
600
68～800
155
1620～22
240
81～1112
177,5
2260～25
500
113～1125
200

Vasteaika
(OFF–ON)
(ms)
44
48
52
56
60
70
80
90
100
110

Vasteaika
V
(OFF–ON)
(
(ms)
(
40
4
44
4
48
4
52
5
56
5
60
6
70
7
80
8

F3SJ-A****N55
K
Kuorma

Turvalähtö 2
Kuorma

Vastaanotin
Pääpiiri 2
Vihreä

3

Turvalähtö 1
Kuorma

Keltainen
Vastaanotin
Pääpiiri 1

-

■ Mykisttysjärjestelmä
ään liittyvien merkkivalojen
m
toiminta (Kuvvatut toiminnot poikkeavat
p
perussjärjestelmästä.)
Nro
Ilmaisimet
Palaa/vilkkkuu
Kuvaus
5
Mykistystulon 1
M
MUTE1
ON
Palaa, kuun jokin tulo on varattu mykistyystulolle 1.
merkkivalo
Vilkkuu
Vilkkuuu mykistyksen tai ohituksen aikanna.
6
Mykistystulon 2
M
MUTE2
ON
Palaa, kuun jokin tulo on varattu mykistyystulolle 2.
merkkivalo
Vilkkuu
Vilkkuuu mykistyksen tai ohituksen aikanna.
9
Mykistysvirheen
M
MYKISTYSVIRH
HE ON
Palaa myykistysvirheen aikana.
a
merkkivalo
10
Passivoinnin ja testaukset
BL
LANKING/TES
ST
ON
Palaa, kuun passivointitoiiminto on käytösssä.
merkkivalo
Vilkkuu
Vilkkuuu ulkoisen testaukksen aikana.

Vaal.pun.

Sininen

Palaa, kuun passivointi- ja varoitusaluetooiminto ovat käyt
ytössä.
Vilkkuuu ulkoisen testaukksen aikana.
Palaa, kuun turvallisuusläähdöt ovat OFF--tilassa
Vilkkuuu seuraavien tilojjen merkiksi:
- Lockoout-tila
- Yksi tai useita säteitä on estynyt ylläpitotilan aikana.
Palaa, kuun turvallisuusläähdöt ovat ON-tiilassa
Vilkkuuu, kun yksikään säde
s
ei ole estynnyt ylläpitotilan aikana.
a
-

A B C

Ulkoisen laitteen
valvontatulo (punainen)

24 V (ruskea)

Kuittaustulo (keltainen)

Testitulo (vihreä)

Mykistystulo 1
(valkoinen)

Mykistystulo 2
(punainen)

0 V (sininen)

Suoja

(Harmaa)
tietoliikennejjohto (+)
(Vaaleanpunaainen)
tietoliikennejjohto (–)

*5

Palaa/vilkkkuu

3

ON

S1

Kuvaus
Tason merkkivalo
m
ilmaisee F3SJ:n tunnistussäteen tasonn.

■ Tunnis
stussäteen tas
son merkkivalo
S1:

A1

Palaa/vilkkkuu
PALAA

K22

+24 VDC
C
Syöttöjän
ännite

*1 Käyytä kytkintä mikkrokuormille. (Tuuloja koskevat tiiedot: 5 V, 1 mA
A)
*2 F3S
SJ toimii, vaikkaa K4 ei olisi kytkkettynä.

■ Perusjjärjestelmän merkkivalojen
m
toiminta
Nro
Ilmaisimet
1
Tunnistussäteenn tason
TA
ASO -1...5
merkkivalo
2
Virhetilan merkkkivalo
VIRHE -A...C

6

*3

S1: U
Ulkoinen testikyttkin (kytke 24 V
V:hen, ellei kytkiintä tarvita)
S3: L
Lockout-tilan kuittauspainike (joos sitä ei tarvita, kytke 0 V:hen)
K4: K
Kuorma, PLC ym
ms. (käytetään vaalvontaan)

B1

2. Virhetilann merkkivalo

ERROR

ERRO
OR

+24 VDC
C
Syöttöjännnite

Lähettiimen piirin johdoottaminen
seuraavvalla tavalla mahhdollistaa
automaaattisen kuittausttoiminnon.

1. Valovoimaakkuuden tason merrkkivalo

Suoja

0 V (sininen)

Turvalähtö 2 (valkoinen)

Turvalähtö 1 (vihreä)

Lisälähtö 1 (keltainen)

Ulkoisen laitteen
valvontatulo (punainen)

24 V (ruskea)

24 V (ruskea)

Kuittaustulo (keltainen)

*1

ERROR-C (ppunainen)
ERROR-B (ppunainen)
ERROR-A (punainen)
(

m
2. Virhetilan merkkivalo

S2

S1

1. Valovoimak
kkuuden tason
merkkivalo

LEVEL

5

RECEIVER

K
K4

Testitulo ((vihreä))

Lukituksen valinnan tulo (valkoinen)

Lisälähtö 2 (punainen)

0 V (sininen)

Suoja

(Harmaa) tieetoliikennejohto (+
+)
(Vaaleanpunnainen)
tietoliikenneejohto (–)

LEVE
EL

LEVEL-5 (vihreä)
LEVEL-4 (vihreä)
LEVEL-3 (oranssi)
LEVEL-2 (oranssi)
LEVEL-1 (oranssi)

EMITTER

Lähetin

Vastaanotin

Ulkoinen ttestauspainike
(kytke 0 V
V:hen, jos kytkinttä ei tarvita)
S2 :
Lukituksenn/Lockout-tilan kuuittauspainike
K1,, K2 : Rele tai muuu laite, joka ohjaaa koneen vaaralliisia
osia
K3,, K4 : Kuorma, P
PLC yms. (käytetäään valvontaan)
mikrokuormille.
*1 Käytä kytkintä m
(Tuloja koskevatt tiedot: 24 V, 1,8 mA)
*2 F3SJ toimii, vaikkka K3 ja K4 eiväät olisi kytkettyinää.

Vastaanotin

Lähetin

S1:

4

8

Näyttö
7

Punainen Ulkoisenn laitteen valvontatullo

Suoja

Säteideen
lukumäärä

270~770
0
820~142
20
1470~20
070
2120~24
470

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

Vaasteaika
(O
ON–OFF)
(m
ms)
100
111
122
133

Vasteaika
V
(OFF–ON)
(ms)
40
44
48
52

■ Virtaka
aapelin pituus
Jatkovirtak
kaapelin pituus saa
s olla enintäänn seuraava:

Lisälähtö 1

Sininen

Suojakorrkeus
(mm)

0V

Kunto
Hehkumeerkkivaloja käytttävät lisälähtö ja//tai
ulkoisen merkkivalon
m
lähtö.
Hehkumeerkkivalot eivät ole
o käytössä

F3SJ-A
A****N20
Suojaakorkeus
Säteeiden
(mm)
lukuumäärä
245
260~4440
455~6635
650~8830
845~ 1010
1025~
~1205
1220~
~1685
1700~
~2165
2180~
~2495

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

F3SJ-A
A****N30
Suojakkorkeus
Säteiiden
(mm)
lukum
määrä
245~395
420~7220
745~1045
1070~1370
1395~1670
1695~1995
2020~22495

10~116
17~229
30~442
43~555
56~667
68~880
81~1100

Vasteaika
(O
ON–OFF)
(m
ms)
100
111
122
133
144
155
177,5
200
222,5

Vaasteaika
(ON
N–OFF)
(m
ms)
10
11
12
13
14
15
17,,5

Vasteaika
(OFF–ON)
(ms)
40
44
48
52
56
60
70
80
90

Vasteaika
(OFF–ON)
(ms)
40
44
48
52
56
60
70

Sarjakytkkentään on käytettäävä seuraavia laskellmia.
Kun 2 saarjaa kytketään sarjaaan
Vasteaikka (ON–OFF):
Ensimm
mäisen yksikön vastteaika + toisen yksiikön vasteaika –1 (m
ms)
Vasteaikka (OFF–ON):
Edellä esitetyn
e
laskelman mukainen
m
vasteaikaa x 4 (ms)
Kun 3 saarjaa kytketään sarjaaan
Vasteaikka (ON–OFF)
Ensimm
mäisen yksikön vasteeaika+ toisen yksikkön vasteaika
+ kolm
mannen yksikön vastteaika – 5 (ms)
Vasteaikka (OFF–ON)
Edellä esitetyn
e
laskelman mukainen
m
vasteaikaa x 5 (ms)
Kun 4 saarjaa kytketään sarjaaan
Vasteaikka (ON–OFF)
Ensimm
mäisen yksikön vastteaika+ toisen yksikkön vasteaika
+ kolm
mannen yksikön vastteaika + neljännen yksikön
y
vasteaika – 8 (ms)
Vasteaikka (OFF–ON)
Edellä esitetyn
e
laskelman mukainen
m
vasteaikaa x 5 (ms)

Yksii
45 m

2 kytkettynnä
40 m

3 kytkettynää
30 m

4 kytkettynä
20 m

100 m

60 m

45 m

30 m

