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REGELGEVING EN NORMEN 
1. Toepassingen met alleen een F3SJ-sensor kunnen niet worden voorzien van 

typegoedkeuring volgens Artikel 44-2 van de Japanse wet met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid in bedrijven. Daarvoor is gebruik in een systeem vereist. 
Wanneer u de F3SJ in Japan gebruikt als 'Veiligheidssysteem voor pers- of 
knipmachines' zoals voorgeschreven in Artikel 42 van die wet, moet 
typegoedkeuring worden toegekend aan het systeem als geheel. 

2. De F3SJ valt onder contactloze beveiligingsapparatuur (ESPE) conform de EU-
machinerichtlijn, bijlage IV, B, veiligheidscomponenten, artikel 1. 

3. EG-verklaring van overeenstemming 
OMRON verklaart dat de F3SJ voldoet aan de eisen in de volgende Europese richtlijnen: 

Machinerichtlijn 2006/42/EG 
EMC-richtlijn 2004/108/EG 

4. De F3SJ voldoet aan de eisen in de volgende normen: 
(1) Europese normen 
 EN 61496-1 (Type 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (Type 4 AOPD), EN 61508-1 tot 

en met -3 (SIL 3), EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 4, PL e) 
(2) Internationale normen 
 IEC 61496-1 (Type 4 ESPE), IEC 61496-2 (Type 4 AOPD), IEC 61508-1 

tot en met -3 (SIL 3), ISO 13849-1:2006 (Categorie 4, PL e) 
(3) JIS-normen 
 JIS B 9704-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9704-2 (Type 4 AOPD) 
(4) Noord-Amerikaanse normen: 
 UL 61496-1 (Type 4 ESPE), UL 61496-2 (Type 4 AOPD), UL 508, UL 

1998, CAN/CSA 22.2 No. 14, CAN/CSA 22.2 No. 0.8 
5. De F3SJ heeft de volgende goedkeuringen ontvangen van het door de EU 

geaccrediteerde orgaan TÜV SÜD Product Service GmbH: 
• EG-typeonderzoek in overeenstemming met de Europese machinerichtlijn, 

Type 4 ESPE (EN 61496-1), Type 4 AOPD  
(CLC/TS 61496-2) 

• Typegoedkeuring TÜV SÜD Product Service GmbH, Type 4 ESPE (EN 61496-1), 
Type 4 AOPD (CLC/TS 61496-2), SIL 1, 2, 3 (EN 61508-1 tot en met -3), 
EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 4, PL e) 

6. De F3SJ heeft de volgende certificering en UL-vermelding volgens 
veiligheidsnormen van de Verenigde Staten en Canada verkregen van het Third 
Party Assessment Body UL. 
• Beide zijn: Type 4 ESPE (UL 61496-1), Type 4 AOPD (UL 61496-2) 

7. De F3SJ is ontworpen conform de onderstaande normen. Om zeker te zijn dat het 
definitieve systeem aan de volgende normen en bepalingen voldoet, dient u het 
systeem te ontwerpen en gebruiken conform eventuele andere toepasselijke 
normen, wettelijke bepalingen en regelingen. Raadpleeg bij eventuele vragen de 
gespecialiseerde organisaties zoals het verantwoordelijke handhavings- of 
reguleringsorgaan voor machineveiligheid op de locatie waar de apparatuur zal 
worden gebruikt. 
• Europese normen: EN 415-4, EN 692, EN 693 
• Verenigde Staten – Veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op het werk: 

OSHA 29 CFR 1910.212  
• Verenigde Staten – Veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op het werk: 

OSHA 29 CFR 1910.217  
• American National Standards: ANSI B11.1 tot en met B11.19  
• American National Standards: ANSI/RIA 15.06 
• Canadian Standards Association: CSA Z142, Z432, Z434  
• SEMI-normen: SEMI S2 
• Japans Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn: 'Richtlijnen voor uitgebreide 

veiligheidsnormen voor machines', publicatienummer 501 d.d. 1 juni 2001. 
 
 
 
 
Lees dit document zorgvuldig en zorg dat u de inhoud begrijpt voordat u de producten 
gebruikt. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw OMRON-vertegenwoordiger.  
GARANTIE 
De exclusieve garantie van OMRON houdt in dat de producten gedurende één jaar (dan 
wel gedurende een andere aangegeven periode) vanaf de verkoopdatum van OMRON 
vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. OMRON VERSTREKT GEEN 
ENKELE GARANTIE OF WAARBORG, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, 
MET BETREKKING TOT DE NALEVING VAN TOEPASSELIJKE REGELS EN 
VOORSCHRIFTEN, DE VERKOOPBAARHEID DAN WEL DE GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE PRODUCTEN. KOPER OF GEBRUIKER 
ERKENT DAT ALLEEN DE KOPER OF GEBRUIKER HEEFT BEPAALD DAT DE 
PRODUCTEN OP GESCHIKTE WIJZE AAN DE VEREISTEN VAN DE 
GEPLANDE TOEPASSING ZULLEN VOLDOEN. OOK ALLE ANDERE 
GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, WORDEN DOOR 
OMRON AFGEWEZEN. 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 
OMRON ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, 
GEDERFDE WINSTEN OF VERLIEZEN DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK MET 
DE PRODUCTEN IN VERBAND STAAN, ONGEACHT OF DEZE 
AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, GARANTIE, 
NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID. 
In geen geval zal de aansprakelijkheid van OMRON uitstijgen boven de prijs van het 
product waarop de garantieclaim is gebaseerd. 
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL OMRON AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN 
GESTELD VOOR GARANTIECLAIMS, REPARATIECLAIMS OF ANDERE 
CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, TENZIJ DE ANALYSE VAN 
OMRON BEVESTIGT DAT DE PRODUCTEN OP CORRECTE WIJZE WERDEN 
BEHANDELD, OPGESLAGEN, GEÏNSTALLEERD EN ONDERHOUDEN, 
ALSMEDE NIET ZIJN ONDERWORPEN AAN VERONTREINIGINGEN, 
ONOORDEELKUNDIG GEBRUIK OF ONDESKUNDIGE WIJZIGINGEN OF 
REPARATIES. 
GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK 
OMRON is niet verantwoordelijk voor de naleving van normen, codes of 
voorschriften die van toepassing zijn op de combinatie van de producten binnen de 
toepassing van de klant of het gebruik van het product. 
Op vraag van de klant legt OMRON toepasselijke certificatiedocumenten van 
derden over die de nominale waarden en gebruiksbeperkingen voor de producten 
bevatten. Deze informatie is op zich niet voldoende voor een volledige vaststelling 
van de geschiktheid van de producten in combinatie met het eindproduct, de 
machine, het systeem of andere toepassingen of vormen van gebruik. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen waaraan u speciale aandacht moet 
wijden. Dit is geen uitgebreide lijst van alle mogelijke toepassingen van de producten en 
deze lijst impliceert niet dat de toepassingen geschikt zijn voor de producten: 
• Buitengebruik, gebruik met mogelijke vervuiling door chemicaliën of elektrische 

interferentie, of omstandigheden of gebruikstoepassingen die niet in dit document 
zijn beschreven.  

• Besturingssystemen met toepassing van nucleaire energie, verbrandingssystemen, 
spoorwegsystemen, luchtvaartsystemen, medische apparatuur, 
amusementstoestellen, voertuigen en installaties waarvoor aparte regelgeving van 
de industrie of de overheid geldt. 

• Systemen, machines en apparatuur die gevaar kunnen opleveren voor 
mensenlevens of eigendommen. 

Zorg dat u kennis hebt van alle verboden van het gebruik van alle producten. GEBRUIK 
DE PRODUCTEN NOOIT VOOR EEN TOEPASSING WAARBIJ ERNSTIG 
GEVAAR VOOR PERSOONLIJKE OF MATERIËLE SCHADE BESTAAT 
ZONDER U ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET SYSTEEM ALS GEHEEL IS 
ONTWORPEN OM AAN DERGELIJKE GEVAREN HET HOOFD TE KUNNEN 
BIEDEN EN DAT HET PRODUCT VAN OMRON DE JUISTE SPECIFICATIES 
HEEFT, ALSMEDE VOOR HET TOEPASSELIJKE GEBRUIKSDOEL BINNEN 
DE ALGEHELE APPARATUUR OF HET SYSTEEM IS GEÏNSTALLEERD. 
PRESTATIEGEGEVENS 
Prestatiegegevens die in dit document worden gegeven, dienen slechts als leidraad 
voor de gebruiker bij het bepalen van de geschiktheid en vormen geen garantie. 
Deze gegevens kunnen het resultaat zijn van de testomstandigheden van OMRON 
en zullen door de gebruikers aan de feitelijke vereisten van de toepassing moeten 
worden getoetst. De feitelijke prestaties vallen onder de garantie en 
aansprakelijkheidsbeperking van OMRON. 
WIJZIGING VAN TECHNISCHE GEGEVENS 
Technische gegevens en accessoires van producten kunnen op elk moment worden 
gewijzigd wegens verbeteringen of andere redenen. 
Doorgaans worden modelnummers aangepast wanneer gepubliceerde nominale 
waarden of eigenschappen zijn gewijzigd of wanneer belangrijke wijzigingen in de 
constructie zijn aangebracht. Enkele specificaties van dit product kunnen echter 
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij twijfel kunnen op uw verzoek speciale 
modelnummers worden toegewezen om belangrijke technische gegevens voor uw 
toepassing vast te leggen of vast te stellen. U kunt op elk gewenst moment contact 
opnemen met uw OMRON-vertegenwoordiger voor de actuele technische gegevens 
van producten die u hebt aangeschaft. 
AFMETINGEN EN GEWICHTEN 
De afmetingen en gewichten zijn nominale waarden en kunnen niet worden gebruikt 
voor fabricagedoeleinden, zelfs wanneer hierbij toleranties worden vermeld. 
FOUTEN EN OMISSIES 
De informatie in dit document is zorgvuldig gecontroleerd en wij vertrouwen erop 
dat deze nauwkeurig is. Wij wijzen echter alle aansprakelijkheid voor omissies en 
administratieve, typografische en revisiefouten af. 
PROGRAMMEERBARE PRODUCTEN 
OMRON is niet verantwoordelijk voor de programmering van een programmeerbaar 
product door de gebruiker, noch voor enige consequentie daarvan. 
AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING VOOR KOPIËREN 
Dit document mag niet zonder toestemming worden gekopieerd voor verkoop- of 
advertentiedoeleinden. 
Dit document wordt beschermd door het auteursrecht en is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik met het product. U moet ons op de hoogte brengen wanneer u dit document 
gaat kopiëren of reproduceren, ongeacht de manier of het doel van het kopiëren of 
de reproductie. Als u dit document kopieert of doorgeeft, moet het als één geheel 
worden gekopieerd of doorgegeven. 

 

Waarschuwingssymbolen voor veilig gebruik en de betekenis daarvan 
Voor veilig gebruik van de F3SJ door onze klanten worden veiligheidsaanwijzingen in 
deze handleiding aangegeven met de volgende symbolen en teksten. Deze 
veiligheidsaanwijzingen hebben betrekking op belangrijke aanwijzingen die moeten 
worden opgevolgd voor een veilig gebruik. Zorg ervoor dat u deze aanwijzingen opvolgt. 
De volgende indicaties en symbolen worden gebruikt voor de volgende aanwijzingen. 
 

 
WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die, indien niet voorkomen, tot 
licht of middelzwaar letsel zal leiden, of die tot 
ernstig of dodelijk letsel kan leiden. Bovendien is 
aanzienlijke schade aan eigendommen mogelijk.

Waarschuwingen in deze handleiding 
Voor operators 

WAARSCHUWING 

De F3SJ moet door een persoon met voldoende training en kwalificaties worden 
geïnstalleerd, geconfigureerd en geïntegreerd in het besturingssysteem van een 
machine. Een persoon zonder de nodige kwalificaties kan deze handelingen 
mogelijk niet correct uitvoeren, waardoor een persoon ongedetecteerd door het 
lichtscherm kan lopen en ernstig letsel kan optreden.
Wanneer met behulp van de configuratietool (F39-GWUM of F39-MC21) 
wijzigingen worden aangebracht in de verschillende functies, moet de 
systeembeheerder de details van de wijzigingen beheren en de wijzigingen 
uitvoeren. Onbedoeld wijzigen van de functie-instellingen kan tot gevolg hebben 
dat personen niet worden gedetecteerd, waardoor ernstig letsel kan optreden.
Voor machines

WAARSCHUWING 

Gebruik deze sensor niet op machines die niet elektrisch buiten werking kunnen 
worden gesteld. Gebruik de sensor bijvoorbeeld niet op een persmachine met een 
koppelingssysteem met volledige rotatie. Anders komt de machine mogelijk niet 
tot stilstand voordat een persoon het gevaarlijke gedeelte betreedt, waardoor 
ernstig letsel kan optreden. 
Gebruik de hulpuitgang of de externe indicatoruitgang niet voor veiligheidstoepassingen. 
Als de F3SJ defect raakt, worden personen mogelijk niet gedetecteerd, waardoor ernstig 
letsel zal optreden.
Voor installatie

WAARSCHUWING 

Test de werking van de F3SJ na de installatie om er zeker van te zijn dat deze 
werkt zoals bedoeld. Stop de machine totdat de test is voltooid. Onjuiste functie-
instellingen kunnen tot gevolg hebben dat personen niet worden gedetecteerd, 
waardoor ernstig letsel kan optreden.
Installeer de F3SJ op veilige afstand van het gevaarlijke gedeelte van de 
apparatuur. Anders komt de machine mogelijk niet tot stilstand voordat een 
persoon het gevaarlijke gedeelte betreedt, waardoor ernstig letsel kan optreden.
Breng een veiligheidsconstructie aan zodat een persoon eerst door de detectiezone 
van de sensor moet gaan voordat hij/zij de gevaarlijke zone van een machine kan 
bereiken. Monteer de sensoren zodanig dat bij werkzaamheden in gevaarlijke 
zones van een machine altijd een deel van de persoon binnen de detectiezone 
blijft. Als een persoon de gevaarlijke zone van een machine kan betreden en 
daarbij buiten de detectiezone van de F3SJ kan blijven, moet u het systeem 
voorzien van een vergrendelingsfunctie die voorkomt dat de machine opnieuw 
kan worden gestart. Als u dit niet doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
Monteer de schakelaar voor het opheffen van de vergrendeling zodanig dat de 
gehele gevaarlijke zone duidelijk zichtbaar is. Ook mag het niet mogelijk zijn de 
schakelaar vanuit de gevaarlijke zone te bedienen.
De F3SJ beschermt personen niet tegen objecten die uit de gevaarlijke zone worden 
geworpen. Hiervoor moet u (een) afscherming(en) of (een) afzetting(en) plaatsen.
Plaats een beschermende structuur voor de volledige genegeerde zone om te 
voorkomen dat personeel de gevaarlijke zone van de machine benadert via een 
zone die is uitgeschakeld met de Fixed Blanking-functie. Als u dit niet doet, kan 
de detectie van personen falen, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Zorg dat in alle detectiezones een teststaaf wordt gedetecteerd, behalve in zones 
waar de Fixed of Floating Blanking-functie wordt gebruikt. Als u dit niet doet, 
kan de detectie van personen falen, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Het gebruik van de Fixed of Floating Blanking-functie vergroot het 
detectievermogen. U moet het detectievermogen voor de Fixed en Floating 
Blanking-functie gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de 
machine niet stopt voordat een persoon de gevaarlijke zone van de machine 
bereikt, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
De muting- en negeerfuncties schakelen de veiligheidsfuncties van het apparaat 
uit. Als u deze functies gebruikt, moet u de veiligheid garanderen met behulp van 
een andere methode.
Plaats mutingsensoren zodanig dat ze een onderscheid kunnen maken tussen het 
object dat door de detectiezone mag gaan en een persoon. Als de mutingfunctie 
wordt geactiveerd door detectie van een persoon, kan ernstig letsel optreden.
Mutinglampen (externe indicatoren) die de status van de muting- en 
negeerfuncties aangeven, moeten worden geïnstalleerd op plaatsen waar ze vanaf 
alle bedieningsposities duidelijk zichtbaar zijn voor het personeel.
De mutingtijd moet door een persoon met voldoende training en kwalificaties 
worden afgestemd op de toepassing en deze persoon moet verantwoordelijk zijn 
voor deze instelling, met name wanneer de grens voor de mutingtijd op oneindig 
is ingesteld. Gebruik 2 onafhankelijke ingangsapparaten voor mutingingangen.
Plaats een mutingsensor en een fysieke belemmering voor de F3SJ en configureer 
de mutingtijd zodanig dat een operator de gevaarlijke zone niet kan betreden.
Monteer de schakelaar voor het activeren van de negeerfunctie zodanig dat de 
gehele gevaarlijke zone duidelijk zichtbaar is. Ook mag het niet mogelijk zijn de 
schakelaar vanuit de gevaarlijke zone te bedienen. Zorg dat niemand zich in de 
gevaarlijke zone bevindt wanneer de negeerfunctie wordt geactiveerd.
Zorg er bij de installatie van het sensorsysteem voor dat de F3SJ niet wordt 
beïnvloed door reflecterende oppervlakken. Als u meer dan één set F3SJ's 
gebruikt, moet u deze zodanig plaatsen dat er geen onderlinge interferentie 
optreedt, bijvoorbeeld door het configureren van serieschakelingen of het gebruik 
van fysieke belemmeringen tussen aangrenzende systemen.
Zorg dat de F3SJ veilig is gemonteerd en dat de kabels en aansluitingen van het 
systeem goed vastzitten.
Zorg dat er geen vreemde materialen zoals water, olie of stof binnendringen in de 
F3SJ of de aansluiting wanneer de kap is verwijderd.
Het sensorsysteem mag niet met spiegels in een retroreflectieconfiguratie worden 
gebruikt. Als u dat toch doet, kan de detectie worden belemmerd. Spiegels kunnen 
worden gebruikt om de detectiezone in een hoek van 90° te 'buigen'.
Inspecteer alle F3SJ-systemen zoals is beschreven in hoofdstuk 6 'Checklists' in 
de gebruikershandleiding. Bij het gebruik van serieschakelingen moet u elk 
aangesloten F3SJ-systeem inspecteren.
Voor bedrading

WAARSCHUWING 

Sluit de belasting aan tussen de uitgang en de 24V-aansluiting (NPN-uitgang). Als u 
de belasting aansluit tussen de uitgang en de 0V-lijn, wordt een gevaarlijke situatie 
gecreëerd omdat de bedrijfsmodus wordt omgekeerd naar 'AAN bij blokkering'.
Sluit de uitgangslijn niet kort naar de 0V-lijn. Anders staat de uitgang altijd op 
AAN. Bovendien moet u de +24V-kabel van de voeding aarden zodat de uitgang 
niet op AAN wordt gezet wanneer de uitgangslijn wordt geaard.
Configureer het systeem met het optimale aantal veiligheidsuitgangen op basis 
van de voorwaarden van de vereiste veiligheidscategorie.
Verbind de aansluitingen van de F3SJ niet met een DC-voedingseenheid van meer 
dan 24 VDC +20%. Verbind de aansluitingen ook niet met een AC-
voedingseenheid. Hierdoor voorkomt u het gevaar van elektrische schokken.
Voor conformiteit van het F3SJ-systeem met IEC 61496-1 en UL 508 moet de 
DC-voedingseenheid aan al de volgende voorwaarden voldoen: 
• Voedingsspanning binnen de nominale waarden (24 VDC ±20%) 
• Bestendigheid tegen de totale nominale stroom van de apparaten in geval van 

aansluiting op meerdere apparaten 
• Conformiteit met de EMC-richtlijnen (industriële omgeving) 
• Dubbele of versterkte isolatie tussen het primaire en secundaire circuit 
• Automatisch herstel van overstroombeveiligingskarakteristieken (omgekeerde 

L-afname) 
• Houdtijd van uitgangen van 20 ms of langer 
• Conformiteit met de vereisten voor uitgangskarakteristieken voor circuits van 

klasse 2 of circuits met spannings-/stroombegrenzing zoals vermeld in UL 508 
• Conformiteit met de wettelijke voorschriften en normen inzake EMC en de 

veiligheid van elektrische apparatuur in het land of de regio waar de F3SJ 
wordt gebruikt (bijvoorbeeld: in de EU moet de voedingseenheid voldoen aan 
de EMC-richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn).

Dubbele of versterkte isolatie van gevaarlijke spanning tussen alle in- en 
uitgangslijnen. Hierdoor voorkomt u het gevaar van elektrische schokken.
Er gelden maximumlengtes voor verlengkabels. Als u deze niet in acht neemt, 
werkt de veiligheidsfunctie mogelijk niet correct, hetgeen tot een gevaarlijke 
situatie kan leiden.
Overig 

WAARSCHUWING 

Als u de F3SJ in PSDI-modus wilt gebruiken (opnieuw activeren van cyclische 
werking door de beveiligingsapparatuur), moet u een aangepast circuit 
configureren tussen de F3SJ en de machine. Zie OSHA 1910.217, IEC 61496-1 
en andere toepasselijke normen en bepalingen voor nadere details over PSDI.
Probeer dit product niet te demonteren, te repareren of aan te passen. Als u dat 
toch doet, werken de veiligheidsfuncties mogelijk niet correct meer.
Gebruik de F3SJ niet op locaties met ontvlambare of explosieve gassen. In 
dergelijke omgevingen kan een explosie optreden.
Voer dagelijkse en halfjaarlijkse inspecties van de F3SJ uit. Het systeem zou 
anders niet goed meer kunnen werken, hetgeen tot ernstig letsel kan leiden.
 

MAATREGELEN VOOR  
VEILIG GEBRUIK 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van het product 
te garanderen. 
• Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u de installatie-, 

werkingscontrole- en onderhoudsprocedures begrijpt voordat u het product 
in gebruik neemt. 

• De belastingen moeten voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 
- Geen kortsluiting 
- Niet gebruikt met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale waarde 

• Laat het product niet vallen. 
• Neem bij het buiten gebruik stellen van het product de 

afvalverwerkingsvoorschriften in acht van het land waar het product is gebruikt.

 
 
 
Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen om werkingsproblemen, 
defecten of ongewenste effecten tijdens het gebruik van het product te voorkomen. 
■ Installatieomgeving 
Installeer de F3SJ niet in de volgende omgevingen:  
• Locaties die zijn blootgesteld aan fel interferentielicht (zoals direct 

zonlicht)  
• Locaties met een hoge vochtigheid waar de kans op condensatie groot is  
• Locaties met corrosieve gassen 
• Locaties die zijn blootgesteld aan trillingen of schokken die de 

bepalingen in de specificaties overschrijden 
• Locaties waar het product in contact kan komen met water 
• Locaties waar het product nat kan worden door olie die kleefmiddelen 

kan oplossen 
Gebruik geen radiografische apparatuur zoals mobiele telefoons, portofoons 
of transceivers in de buurt van de F3SJ. 
Dit is een Klasse A-product. In residentiële omgevingen kan het radiofrequente 
interferentie veroorzaken. In dat geval kan het zijn dat de verantwoordelijke 
persoon maatregelen moet nemen om de interferentie te verminderen. 
■ Bedrading en installatie 
• Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld tijdens het bedraden. Als dat 

niet het geval is, functioneert de F3SJ mogelijk niet goed vanwege de 
diagnosefunctie. 

• Sluit uitgangslijnen niet kort naar de 0V-lijn. Anders kan een storing van 
de F3SJ optreden. 

 

 

• Bij verlenging van de communicatielijn met een andere kabel (twisted-
pair) dan de speciale kabel (F39-JC**) moet u kabel gebruiken met een 
equivalente of hogere classificatie. Sluit de afscherming aan op de 0V-lijn. 

• Zorg bij het vervangen van de kabelconnectoren door connectoren van een 
ander type dat de connectoren voldoen aan beschermingsklasse IP54. 

• Zorg voor de juiste bedrading nadat u de signaalnaam van alle klemmen 
hebt gecontroleerd. 

• Bedien het besturingssysteem pas 2 of meer seconden (2,2 of meer 
seconden in geval van serieschakeling) na inschakeling van de stroom naar 
het F3SJ-systeem. 

• Leg de kabel van het F3SJ-systeem uit de buurt van hoogspanningskabels 
of door een eigen buis. 

• Als u een in de handel verkrijgbare voeding met spanningsstabilisator 
gebruikt, dient u de FG-aansluitklem (aarding frame) te aarden. 

• Monteer de zender en ontvanger zodanig dat ze verticaal zijn uitgelijnd. 
• Als de beveiligingshoogte 600 mm of meer is, moet u voldoende 

tussenmontagebeugels gebruiken op de aangegeven locaties, afhankelijk 
van de afmetingen. Als de hierboven beschreven beugels niet worden 
gebruikt, kan niet worden voldaan aan de nominale waarden en prestaties. 

■ Reiniging 
Gebruik geen thinner, benzeen of aceton voor reiniging omdat deze middelen de 
harsdelen van het product en de lak op de behuizing kunnen aantasten. 
■ Objectdetectie 
De F3SJ kan geen transparante en/of doorschijnende objecten detecteren. 

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

GOEDKEURING EN REGISTRATIE

F3SJ-A****N14 F3SJ-A****N20 F3SJ-A****N25 F3SJ-A****N30  F3SJ-A****N55 
Detectievermogen Ondoorzichtige objecten Ondoorzichtige objecten Ondoorzichtige objecten Ondoorzichtige objecten  Ondoorzichtige objecten 

Diameter 14 mm Diameter 20 mm Diameter 25 mm Diameter 30 mm Diameter 55 mm 
Bundelafstand 9 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm 
Aantal bundels 26 tot 234 16 tot 166 13 tot 125 10 tot 100 6 tot 50 
Beveiligingshoogte 245 tot 2.117 mm 245 tot 2.495 mm 260 tot 2.500 mm 245 tot 2.495 mm 270 tot 2.470 mm 
Diameter lens Diameter 5 mm
Werkingsbereik 0,2 tot 9 m (voor een beveiligingshoogte tot 1.649 mm)

0,2 tot 7 m (voor een beveiligingshoogte van 1.655 mm of hoger) 
(Het werkingsbereik kan met de configuratietool worden beperkt tot 0,5 m.)

Responstijd AAN naar UIT: 10 ms tot 27,5 ms max., UIT naar AAN: 40 ms tot 110 ms max. (bij stabiel lichtinvalniveau). 
Zie ommezijde voor meer informatie.

Wachttijd opstarten 2 s max. (2,2 s max. bij serieschakeling)
Voedingsspanning (Vs) 24 VDC ±20% (rimpelspanning p-p 10% max.)
Stroomverbruik 
(zonder 
belasting) 

Zender Maximaal 50 bundels: 76 mA max., 51 tot 100 bundels: 106 mA max., 101 tot 150 bundels: 130 mA max., 151 tot 200 bundels: 
153 mA max., 201 tot 234 bundels: 165 mA max. 

Ontvanger Maximaal 50 bundels: 68 mA max., 51 tot 100 bundels: 90 mA max., 101 tot 150 bundels: 111 mA max., 151 tot 200 bundels: 
128 mA max., 201 tot 234 bundels: 142 mA max.

Lichtbron Infrarood-LED (golflengte 870 nm)
Effectieve openingshoek 
(EAA)

Minder dan ±2,5° voor de zender en ontvanger bij een detectieafstand van minimaal 3 meter, conform IEC 61496-2. 

Veiligheidsuitgangen (OSSD) 2 NPN-transistoruitgangen, belastingsstroom 300 mA max., restspanning 2 V max. (behalve bij spanningsval door 
kabelverlenging, inclusief inductiebelasting), maximale belastingscapaciteit 2,2 µT, lekstroom 2 mA max. 
(Dit kan afwijken van eerder gebruikte logica (AAN/UIT) omdat een veiligheidscircuit wordt gebruikt.) 

Hulpuitgang 1 (geen 
veiligheidsuitgang) 

1 NPN-transistoruitgang, belastingsstroom 300 mA max., restspanning 2 V max. (behalve bij spanningsval door kabelverlenging), 
lekstroom 1 mA max.

Hulpuitgang 2 (geen 
veiligheidsuitgang, functie voor 
een basissysteem) 

1 NPN-transistoruitgang, belastingsstroom 50 mA of minder, restspanning 2 V of minder (exclusief inductie door kabelverlenging), 
lekstroom 1 mA of minder 

Externe indicatoruitgang
(Geen veiligheidsuitgang) 

Aansluitbare externe indicator
- Gloeilamp: 24 VDC, 3 tot 7 W 
- LED-lamp: belastingsstroom 10 tot 300 mA max. 
Lekstroom 1 mA max. (Bij gebruik van een externe indicator is een indicatorkabel F39-J 3N of F39-A01P*PAC vereist.) 

Uitgangsmodus Veiligheidsuitgangen: AAN bij ontvangen licht
Hulpuitgang 1: inverse van veiligheidsuitgangssignaal (werking kan worden gewijzigd met de configuratietool) 
Hulpuitgang 2: AAN na 30.000 uur inschakeltijd (werking kan worden gewijzigd met de configuratietool) 
Externe indicatoruitgang 1: inverse van veiligheidsuitgang (in basissysteem), AAN tijdens muting/negeren (in mutingsysteem) 
(De werking kan worden gewijzigd met de configuratietool.) 
Externe indicatoruitgang 2: AAN bij blokkering (in basissysteem), AAN tijdens muting/negeren (in mutingsysteem) 
(werking kan worden gewijzigd met de configuratietool)

Ingangsspanning Testingang, vergrendelingskeuze-ingang, reset-ingang en mutingingang zijn alle:
AAN-spanning: 0 tot 1,5 V (kortsluitstroom 3 mA max.) 
UIT-spanning: 9 tot 24 Vs of open 
Ingang externe relaisbewaking: 
AAN-spanning: 0 tot 1,5 V (kortsluitstroom 5 mA max.) 
UIT-spanning: 9 tot 24 Vs of open

Indicatoren Zender Indicatoren lichtinvalniveau (groene LED x 2, oranje LED x 3): AAN op basis van de hoeveelheid invallend licht  
Foutmodusindicatoren (rode LED x 3): Knippert om foutdetails aan te geven 
Voedingsindicator (groene LED x 1): AAN wanneer voeding is ingeschakeld 
Vergrendelingsindicator (gele LED x 1): AAN bij vergrendeling/knippert bij blokkering 
Indicator externe relaisbewaking [indicator mutingingang 1], blanking-/testindicator [indicator mutingingang 2 ]  
(groene LED x 2): AAN/knippert afhankelijk van functie

Ontvanger Indicatoren lichtinvalniveau (groene LED x 2, oranje LED x 3): AAN op basis van de hoeveelheid invallend licht 
Foutmodusindicatoren (rode LED x 3): Knippert om foutdetails aan te geven 
UIT-standindicator (rode LED x 1): AAN wanneer veiligheidsuitgangen UIT zijn/knippert bij blokkering 
AAN-standindicator (groene LED x 1): AAN wanneer veiligheidsuitgangen AAN zijn 
Mutingstoringsindicator, blanking-/testindicator (groene LED x 2): AAN/knippert afhankelijk van functie 

Functie ter voorkoming 
van onderlinge interferentie

Algoritme voor interferentielichtpreventie, functie voor wijzigen werkingsbereik

Serieschakeling Tijdverdeling van straling door serieschakeling
- Aantal aansluitingen: maximaal 4 sets 
- Totaal aantal bundels: maximaal 400 
- Maximale kabellengte tussen 2 sensoren: 15 m

Testfunctie - Zelftest (na inschakelen van de stroom en tijdens de werking)
- Externe test (uitschakelfunctie zender via testingang)

Veiligheidsfuncties - Startvergrendeling, herstartvergrendeling (wanneer de muting-functie wordt gebruikt, is de configuratietool vereist) 
- Externe relaisbewaking 
- Muting (inclusief detectie van defecte lamp en negeerfunctie; sleutelkap F39-CN6 voor muting is vereist) 
- Fixed blanking (voor configuratie is de configuratietool vereist) 
- Floating blanking (voor configuratie is de configuratietool vereist)

Aansluitmethode Aansluitmethode (M12, 8-polig)
Beveiliging Beveiliging tegen kortsluiting van uitgang en beveiliging van de voeding tegen omgekeerde polariteit 
Omgevingstemperatuur Tijdens bedrijf: –10 tot 55°C (zonder ijsafzetting), tijdens opslag: –30 tot 70°C
Vochtigheidsgraad Tijdens bedrijf: 35 tot 85% RH (zonder condensatie), tijdens opslag: 35 tot 95% RH
Omgevingslichtintensiteit Gloeilamp: lichtintensiteit op ontvangend oppervlak van 3.000 lux max., zonlicht: lichtintensiteit op ontvangend oppervlak 

van 10.000 lux max.
Isolatieweerstand 20 MΩ of hoger (500 VDC)
Isolatiespanning 1.000 VAC, 50/60 Hz, 1 min
Beschermingsgraad IP65 (IEC 60529)
Trillingsbestendigheid Storing: 10 tot 55 Hz, meervoudige amplitude van 0,7 mm, 20 cycli elk in de x-, y- en z-richting 
Schokbestendigheid Storing: 100 m/s2, 1.000 maal elk in de x-, y- en z-richting
Aansluitkabel, 
serieschakelingskabel  
(F39-JJR*L, JJR3W) 

Dia. 6 mm, 8-draads (0,15 mm2 x 8) met gevlochten afscherming, toegestane buigradius (R) 5 mm 

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

Dia. 6,6 mm, 8-draads (0,3 mm2 x 4P, weerstand geleider 0,058 ohm/m), met gevlochten afscherming.  
Toegestane buigradius (R) van 36 mm. 
(Gebruik voor kabelverlenging een kabel van gelijke of hogere klasse (twisted-pair) en leg de kabel niet in dezelfde 
kabelgoot als hoogspannings- of stroomkabels.) 
Zie de volgende pagina voor meer informatie over de maximale kabellengte (Lengte voedingskabel). 

Materiaal Behuizing (inclusief metalen onderdelen aan beide uiteinden): aluminium, gegoten zink
Kap: ABS-hars 
Optische kap: PMMA-kunsthars (acryl) 
Kabel: oliebestendig PVC

Gewicht (verpakt) - F3SJ-A****N14
Gewicht (g) = (beveiligingshoogte) x 1,7 + α 
- F3SJ-A****N20/F3SJ-A****N25/F3SJ-A****N30 
Gewicht (g) = (beveiligingshoogte) x 1,5 + α 
- F3SJ-A****N55 
Gewicht (g) = (beveiligingshoogte) x 1,4 + α 
De waarden voor α zijn als volgt: 
Beveiligingshoogte tussen 245 en 596 mm: α = 1.100 
Beveiligingshoogte tussen 600 en 1.130 mm: α = 1.500 
Beveiligingshoogte tussen 1.136 en 1.658 mm: α = 2.000 
Beveiligingshoogte tussen 1.660 en 2.180 mm: α = 2.400 
Beveiligingshoogte tussen 2.195 en 2.500 mm: α = 2.600

Toebehoren Teststaaf(*1), instructieblad, boven- en ondermontagebeugels, tussenmontagebeugels(*2), foutmoduslabel, gebruikershandleiding (cd-rom) 
*1 Bij F3SJ-A****N55 wordt geen teststaaf meegeleverd. 
*2 Het aantal tussenmontagebeugels hangt af van de totale lengte van de F3SJ. 
- Totale lengte van F3SJ van 600 tot 1.130 mm: 1 set voor elke zender en ontvanger meegeleverd. 
- Totale lengte van F3SJ van 1.136 tot 1.658 mm: 2 sets voor elke zender en ontvanger meegeleverd. 
- Totale lengte van F3SJ van 1.660 tot 2.180 mm: 3 sets voor elke zender en ontvanger meegeleverd. 
- Totale lengte van F3SJ van 2.195 tot 2.500 mm: 4 sets voor elke zender en ontvanger meegeleverd. 

Relevante normen IEC 61496-1, EN 61496-1, UL 61496-1 type 4 ESPE (elektrogevoelige beveiligingsapparatuur) 
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2 type 4 AOPD (actieve opto-elektronische beveiligingsapparatuur), IEC 61508, 
EN 61508 SIL 3, EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 4, PL e), ISO 13849-1:2006 (Categorie 4, PL e) 

■ Technische gegevens 
In de typeaanduidingen in deze tabel staan de **** voor de 4 cijfers van de beveiligingshoogte (mm).

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 JAPAN 
Tel.: +81 (0)75-344-7093/Fax: (81)75-344-8197 
 
OMRON EUROPE B.V 
Wegalaan 67–69, 2132 JD Hoofddorp 
NEDERLAND 
Tel.: +31 (0)23-568 13 00/Fax: (31)-2356-81-388 
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Beveiligingshoogte 
[mm] 

Aantal bundels Responstijd 
(AAN naar UIT) 
[ms] 

Responstijd  
(UIT naar AAN)  
[ms] 

260~320 13~16 10 40
340~580 17~29 11 44
600~840 30~42 12 48
860~1.100 43~55 13 52
1.120~1.340 56~67 14 56
1.360~1.600 68~80 15 60
1.620~2.240 81~112 17,5 70
2.260~2.500 113~125 20 80

Beveiligingshoogte 
[mm] 

Aantal bundels Responstijd  
(AAN naar UIT)  
[ms] 

Responstijd  
(UIT naar AAN)  
[ms] 

245~395 10~16 10 40 
420~720 17~29 11 44 
745~1.045 30~42 12 48 
1.070~1.370 43~55 13 52 
1.395~1.670 56~67 14 56 
1.695~1.995 68~80 15 60 
2.020~2.495 81~100 17,5 70 

Status Enkel 2 in serie 3 in serie 4 in serie 
Gloeilampen voor indicatie via hulpuitgang en/  
of externe indicatoruitgang 

45 m 40 m 30 m 20 m 

Geen gloeilampen voor indicatie 100 m 60 m 45 m 30 m 
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Bedradingsschema's 
[Basissysteem] 
■ Bedrading met handmatige resetmodus, externe relaisbewaking 

■ Bedrading voor automatische resetmodus ■ Bedrading wanneer de functie voor externe relaisbewaking niet wordt gebruikt 
 
 

[Mutingsysteem] 
■ Bedrading met muting en functie voor externe relaisbewaking 

■ Bedrading wanneer de functie voor externe relaisbewaking niet vereist is 
Het bedradingsschema is hetzelfde als voor 'Bedrading wanneer de functie voor externe relaisbewaking niet wordt gebruikt' van het basissysteem. 

In-/uitgangscircuit 
■ In-/uitgangscircuit 
De cijfers in witte cirkels geven de polen van de connectoren aan. 
De zwarte cirkels geven de connectoren voor serieschakeling aan.  
De woorden tussen vierkante haken [ ] geven de naam van het signaal voor het mutingsysteem aan. 

Indicatiepatronen 
■ Indicatoren 

■ Indicatiepatronen voor een basissysteem 
Nr. Indicatoren AAN/knippert Beschrijving 
1 Indicator lichtinvalniveau LEVEL-1 tot 5 AAN Indicatiestatus van LEVEL-1 tot 5 toont het actuele lichtinvalniveau van de F3SJ. 
2 Foutmodusindicator ERROR-A tot C AAN/knippert Brandt of knippert alleen wanneer de F3SJ wordt vergrendeld. De oorzaak van 

de fout wordt aangegeven door de indicatoren ERROR-A tot C. 
Wanneer meerdere F3SJ-units in serie zijn geschakeld, branden of knipperen 
de foutmodusindicatoren afhankelijk van de details van elke fout. 
Bevestig het foutmoduslabel (meegeleverd) dichtbij de F3SJ zodat u fouten snel 
kunt oplossen wanneer deze optreden. 
Zie '■ Indicatiepatronen van de foutmodusindicator' voor meer informatie over 
de foutmodus. 

3 Voedingsindicator POWER AAN Brandt wanneer voeding is ingeschakeld. 
Knippert Knippert wanneer de status 'Onderhoud' actief is. 

4 Vergrendelingsindicator INTLK AAN Brandt wanneer de status 'Vergrendeld' van de F3SJ actief is. 
Knippert Knippert bij blokkering. 

5 Indicator externe 
relaisbewaking 

EDM AAN Brandt wanneer een signaal wordt gegeven naar de ingang voor externe relaisbewaking. 

6 Blanking-/testindicator BLANKING/ 
TEST 

AAN Brandt wanneer de blankingfunctie en waarschuwingszonefunctie zijn ingeschakeld. 
Knippert Knippert wanneer een externe test wordt uitgevoerd. 

7 UIT-standindicator UIT AAN Brandt wanneer veiligheidsuitgangen zijn uitgeschakeld. 
Knippert Knippert bij de volgende statussen: 

- Blokkering 
- Eén of meer bundels worden geblokkeerd terwijl de status Onderhoud actief is. 

8 AAN-standindicator AAN AAN Brandt wanneer veiligheidsuitgangen zijn ingeschakeld. 
Knippert Knippert wanneer geen bundels zijn geblokkeerd terwijl de status Onderhoud actief is. 

9 - - - - 
10   - - 

■ Indicatiepatronen voor een mutingsysteem (indicatiepatronen verschillen van het beschreven basissysteem) 
Nr. Indicatoren  AAN/knippert Beschrijving 
5 Indicator mutingingang 1 MUTE1 AAN Brandt wanneer een signaal wordt gegeven naar muting-ingang 1. 

Knippert Knippert wanneer muting/negeren actief is. 
6 Indicator mutingingang 2 MUTE2 AAN Brandt wanneer een signaal wordt gegeven naar muting-ingang 2. 

Knippert Knippert wanneer muting/negeren actief is. 
9 Mutingfoutindicator MUTING ERROR AAN Brandt wanneer een mutingfout is opgetreden. 
10 Blanking-/testindicator BLANKING/TEST AAN Brandt wanneer de blankingfunctie is ingeschakeld. 

Knippert Knippert wanneer een externe test wordt uitgevoerd. 
■ Indicatiepatronen van de indicator voor het lichtinvalniveau 
  AAN UIT 

1 2 3 4 5 Lichtinvalniveau
170% van het inschakelniveau van de veiligheidsuitgang
Van 130% tot minder dan 170% van het inschakelniveau van de veiligheidsuitgang
Van 100% tot minder dan 130% van het inschakelniveau van de veiligheidsuitgang
Van 75% tot minder dan 100% van het inschakelniveau van de veiligheidsuitgang
Van 50% tot minder dan 75% van het inschakelniveau van de veiligheidsuitgang 

 Minder dan 50% van inschakelniveau van de veiligheidsuitgang
Bediening is mogelijk vanaf een lichtinvalniveau van 100% of meer, maar gebruik de unit alleen wanneer alle indicatoren voor lichtinvalniveau branden, voor maximale stabiliteit. 
■ Indicatiepatronen van de foutmodusindicator 

AAN  Knippert  UIT 
A  B  C Basisoorzaak van fout

Onderlinge interferentie of strooilicht.
Voedingsspanning van F3SJ buiten nominaal bereik. Onvoldoende stroomcapaciteit van voeding.
Lichtinval in blankingbundel.
Kabelbreuk, onjuiste bedrading van communicatielijn, verbreking van serieschakeling, invloed van ruis of andere fouten. 
Zender en ontvanger in een set zijn van verschillende uitvoeringen.
Ongeldige waarde van de functie ingesteld met de configuratietool.
Eindkap niet aangesloten. Fout in intern circuit F3SJ.
Relais is gelast of de hersteltijd is te lang. Onjuiste bedrading of kabelbreuk van lijn voor externe relaisbewaking. 
Onjuiste bedrading of kabelbreuk van lijn voor vergrendelingskeuze-ingang of reset-ingang.
Onjuiste bedrading of kabelbreuk van lijn voor reset-ingang bij een mutingsysteem.
Onjuiste bedrading van veiligheidsuitgang 1 of 2. Fout in veiligheidsuitgangscircuit.
Onjuiste bedrading of kabelbreuk van serieschakelingskabel.
Onjuiste bedrading of circuitonderbreking van externe indicatoruitgang.
Hulpuitgang 1 is los of defect.
Serieschakelingskabel onderbroken.
Onjuiste bedrading of kabelbreuk van communicatielijn.
Gevolg van ruis. Fout in intern circuit F3SJ. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de F3SJ voor meer informatie. 

Responstijden/lengte voedingskabel 
 

(Grijs) Communicatielijn (+)  

(Roze) Communicatielijn (-) 

*1 Gebruik een schakelaar voor kleine belastingen (ingangsspecificaties: 5 V, 1 mA) 
*2 Kan ook als vergrendelingsresetschakelaar fungeren wanneer de vergrendelingsfunctie wordt gebruikt. (Voor instelling is de configuratietool vereist.) 
*3 De F3SJ werkt ook wanneer K3 niet is verbonden. 
*4 Sluit op ten minste één van de volgende uitgangen een mutinglamp aan: externe indicatoruitgang 1, externe indicatoruitgang 2 of hulpuitgang 1. 

  Als u een mutinglamp wilt aansluiten op hulpuitgang 1, moet u de instelling wijzigen in de configuratietool. 
*5 De 2-draads sensor kan niet worden gebruikt. 

S1:  Externe testschakelaar (verbinden met 24 V als 
een schakelaar niet vereist is)  

S2:  Blokkeringsresetschakelaar (verbinden met 0 V 
als een schakelaar niet vereist is)  

A1:  Contact via mutingsensor A1  
B1:  Contact via mutingsensor B1  
K1, K2: Relais of ander apparaat dat het gevaarlijke 

onderdeel van de machine bestuurt  
K3:  Belasting of PLC, enzovoort (voor bewaking)  
M1:  Mutinglamp  

Zender 
Hoofdcircuit 

Indicatie 
2 Bruin 
3

 Groen, testingang*1
Vergrendelingskeuze-ingang

1 Wit [mutingingang 1]

4 Geel, reset-ingang 
Hulpuitgang 2  

[Muting-ingang 2] 

1 

Externe-
indicatoruitgang 2 

Bruin 

Blauw 

6 Roze 

6 
Roze 

Grijs 5  
Communicatielijn (+) Communicatielijn (-) 

Grijs 
5
 

Externe 
indicatoruitgang 1 

Ontvanger 
Hoofdcircuit 

2 

Ontvanger 
Hoofdcircuit 

1 

Indicatie  

Bruin  

Blauw  

Wit  
Veiligheidsuitgang 2 

Geel  
Hulpuitgang 1 

Blauw  
Afscherming  

Rood, ingang externe relaisbewaking  

2
 Bruin 

Groen  
Veiligheidsuitgang 1

8
 Rood 

7
 Blauw

Afscherming  

+24 VDC

3 

4 

8 
7 

*1 De F3SJ werkt normaal wanneer de 
testingang open is of is kortgesloten aan 
24 V, en stopt wanneer de testingang wordt 
kortgesloten aan 0 V. 

0 V

Zender

LEVEL-5 (groen) 

LEVEL-4 (groen) 

LEVEL-3 (oranje) 

LEVEL-2 (oranje) 

LEVEL-1 (oranje) 

ERROR-C (rood) 
ERROR-B (rood) 
ERROR-A (rood) 

3. Voedingsindicator (groen)

4. Vergrendelingsindicator (geel)

5. Indicator externe relaisbewaking (groen)
[indicator mutingingang 1]

6. Blanking-/testindicator (groen)
[indicator muting-ingang 2]

Ontvanger 

 
LEVEL-5 (groen) 
LEVEL-4 (groen) 
LEVEL-3 (oranje)  1. Indicator lichtinvalniveau 
LEVEL-2 (oranje) 
LEVEL-1 (oranje) 

 
ERROR-C (rood) 
ERROR-B (rood) 2. Foutmodusindicator 
ERROR-A (rood) 

7. UIT-standindicator (rood) 
8. AAN-standindicator (groen) 

9. Niet gebruikt (groen) 
Mutingfoutindicator] 
10. Niet gebruikt (groen) 
[Blanking-/testindicator] 

Blokhaken [ ] geven de naam van een indicator in 
een mutingsysteem aan. 

*1 Dit label wordt geleverd met de sleutelkap 
F39-CN6 voor muting. 
Bevestig dit label wanneer een sleutelkap 
wordt gebruikt. 

Beveiligingshoogte 
[mm] 

Aantal bundels Responstijd 
(AAN naar 
UIT) [ms] 

Responstijd  
(UIT naar AAN)  
[ms] 

270~770 6~16 10 40 
820~1420 17~29 11 44 
1.470~2.070 30~42 12 48 
2.120~2.470 43~50 13 52 

Beveiligingshoogte 
[mm] 

Aantal bundels Responstijd 
(AAN naar 
UIT)[ms] 

Responstijd  
(UIT naar AAN)  
[ms] 

245~272 26~29 11 44 
281~389 30~42 12 48 
398~506 43~55 13 52 
515~614 56~67 14 56 
623~731 68~80 15 60 
740~1.019 81~112 17,5 70 
1.028~1.307 113~144 20 80 
1.316~1.595 145~176 22,5 90 
1.604~1.883 177~208 25 100 
1.892~2.117 209~234 27,5 110 

Beveiligingshoogte 
[mm] 

Aantal 
bundels 

Responstijd  
(AAN naar UIT)  
[ms] 

Responstijd  
(UIT naar AAN) 
[ms] 

245 16 10 40 
260~440 17~29 11 44 
455~635 30~42 12 48 
650~830 43~55 13 52 
845~1010 56~67 14 56 
1.025~1.205 68~80 15 60 
1.220~1.685 81~112 17,5 70 
1.700~2.165 113~144 20 80 
2.180~2.495 145~166 22,5 90 

F3SJ-A****N20 
■ Responstijden 
F3SJ-A****N14 

F3SJ-A****N55 

F3SJ-A****N25 
F3SJ-A****N30

Gebruik de berekeningen hieronder voor serieschakeling.  
Bij serieschakeling van 2 sets  
 Responstijd (AAN naar UIT):  
  Responstijd van 1e unit + responstijd van 2e unit - 1 (ms)  
 Responstijd (UIT naar AAN):  
  Responstijd van de berekening hierboven x 4 (ms) 

Bij serieschakeling van 3 sets 
 Responstijd (AAN naar UIT): 
  Responstijd van 1e unit + responstijd van 2e unit 
  + responstijd van 3e unit - 5 (ms) 
 Responstijd (UIT naar AAN): 
  Responstijd van de berekening hierboven x 5 (ms) 

Bij serieschakeling van 4 sets 
 Responstijd (AAN naar UIT): 
  Responstijd van 1e unit + responstijd van 2e unit 
  + responstijd van 3e unit + responstijd van 4e unit - 8 (ms) 
 Responstijd (UIT naar AAN): 
  Responstijd van de berekening hierboven x 5 (ms) 

■ Lengte voedingskabel  
Bij verlenging mag de voedingskabel maximaal de onderstaande lengte hebben: 

LEVEL LEVEL

INTLK

OFF 

ERROR

POWER

ON 

BLANKING  
(TEST ) 

ERROR

EDM

MUTE 1 

MUTE 2 

MUTING 
ERROR

BLANKING 
(TEST ) 

φ 30 φ 30

*1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

C 

B 

A 

C 

B 

A 

1. Indicator lichtinvalniveau 

2. Foutmodusindicator 
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S1: Externe testschakelaar
(verbinden met 24 V als geen schakelaar vereist is) 

S2: Vergrendelings-/blokkeringsresetschakelaar 
K1,K2: Relais of ander apparaat dat het gevaarlijke onderdeel 

van de machine bestuurt 
K3,K4: Belasting of PLC, enzovoort (voor bewaking) 
 
*1 Gebruik een schakelaar voor microbelastingen. 

(Ingangsspecificaties: 5 V, 1 mA) 
*2  De F3SJ werkt ook wanneer K3 en K4 niet zijn verbonden. 

(Grijs) Communicatielijn (+)  

(Roze) Communicatielijn (-) 

S 1 S 2 K3 K1 K2K4 
*1 *1 *2 K2

K1

*2

+24 VDC 
Voeding 

0 V  

Als het zendercircuit zoals hieronder 
wordt aangesloten, is de automatische 
resetmodus ingeschakeld. 

O
nt

va
ng

e

1. De functie voor externe relaisbewaking kan met 
de configuratietool worden uitgeschakeld.  

of  
2. Als de instellingen voor hulpuitgang 1 niet zijn 

gewijzigd, kan de functie voor externe relaisbewaking 
worden uitgeschakeld door hulpuitgang 1 en de 
ingang voor externe relaisbewaking zoals hieronder 
weergegeven te schakelen  

 (uitgangsmodus is 'veiligheidsuitgang' en inverse 
uitgangsmodus is 'ingeschakeld').  

K3 K1 K2
*3

S 1 S 3 K4 
*1 *1 *2 

+24 VDC 
Voeding 

0 V  
+24 VDC 

Voeding 
0 V  

(Grijs)  
Communicatielijn (+) 
(Roze)  
Communicatielijn (-) 

S1: Externe testschakelaar (verbinden met 24 V als een schakelaar niet vereist is) 
S3: Blokkeringsresetschakelaar (verbinden met 0 V als een schakelaar niet vereist is) 
K4: Belasting of PLC, enzovoort (voor bewaking) 

*1 Gebruik een schakelaar voor microbelastingen. (Ingangsspecificaties: 5 V, 1 mA) 
*2 De F3SJ werkt ook wanneer K4 niet is verbonden. 

K1, K2: Relais of ander apparaat dat het gevaarlijke onderdeel van de 
machine bestuurt  

K3: Belasting of PLC, enzovoort (voor bewaking)  

*3  De F3SJ werkt ook wanneer K3 niet is verbonden.  
Als K3 niet vereist is, verbindt u hulpuitgang 1 alleen met de ingang 
voor externe relaisbewaking.  
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+24 VDC  
voeding

0 V  

K3 K1 K2

*3 *4

B1 A1 S1 S2 
K1

K2
*5 *5  *1     *1 *2 

Belasting

Belasting

M1 *4 
*4 

Belasting


