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Opis
Przekaźniki bezpieczeństwa

Dziedziny zastosowania

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są stosowane do kontroli ważnych 
pod względem bezpieczeństwa układów sterowania. Norma IEC/EN 60 204 definiuje
wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego maszyn. Użytkownik maszyny musi
określić ryzyko dotyczące danej maszyny zgodnie z normą EN 954-1 i zainstalować 
sterowanie, które odpowiada określonej kategorii bezpieczeństwa 1, 2, 3 lub 4.

Budowa

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa składają się z zasilacza, układu elektroniki 
i dwóch redundantnych przekaźników ze stykami z wymuszonym prowadzeniem 
dla obwodów zezwolenia i sygnalizacji.

Przegląd asortymentu

Asortyment obejmuje przekaźniki do:

Dodatkowo są oferowane zestyki dodatkowe zwłoczne i bezzwłoczne

Kategoria bezpieczeństwa zgodna z EN 954-1

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są dopuszczone przez stowarzyszenia 
zawodowe lub TÜV a ich wewnętrzna budowa spełnia wymagania kategorii 
bezpieczeństwa 4 zgodnej z EN 954-1. W połączeniu z zewnętrznym okablowaniem, 
za które odpowiedzialny jest użytkownik maszyny, można stosować przekaźniki 
bezpieczeństwa dla kategorii 2 do 4.
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa są odporne na błędy, co oznacza, że błąd 
w ważnych pod względem bezpieczeństwa obwodach (np. poprzeczne zwarcie 
w obwodzie wyłączenia awaryjnego) nie doprowadza do niebezpiecznego stanu. 
Jednoczesne wystąpienie dwóch niezależnych od siebie błędów jest niemożliwe 
zgodnie z EN 954-1.

Kategoria zatrzymania

Zgodnie z IEC/EN 60 204-1 przy zatrzymaniu w razie zagrożenia występują dwie ważne 
kategorie zatrzymania:
Kategoria zatrzymania 0: zatrzymanie poprzez natychmiastowe odłączenie energii 
od układów napędowych maszyny.
Kategoria zatrzymania 1: zatrzymanie sterowane, podczas którego do układów 
napędowych maszyny jest doprowadzona energia, aby zrealizować kontrolowane 
zatrzymanie. Energia jest odłączana dopiero wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana.
Do obu kategorii można wykorzystać zarówno aparaty podstawowe jak również 
moduły dodatkowe.

Działanie

Przy pracy bez błędów po poleceniu załączenia układ elektroniczny sprawdza obwody 
ważne pod względem bezpieczeństwa i poprzez przekaźnik daje zezwolenie obwodom 
dopuszczającym. Po poleceniu wyłączenia, a także w przypadku awarii (zwarcie 
doziemne, zwarcie skrośne, przerwa w przewodzie), obwody dopuszczające są 
natychmiast blokowane (kategoria zatrzymania 0) lub blokowane z opóźnieniem 
(kategoria zatrzymania 1) i silnik jest odłączany od sieci. W redundantnie zbudowanym 
obwodzie bezpieczeństwa zwarcie nie powoduje zagrożenia, ponieważ najpóźniej 
przy ponownym załączeniu błąd jest rozpoznany i uniemożliwione zostaje załączenie. 

Budowa jedno- / dwukanałowa

Przekaźniki bezpieczeństwa przeznaczone do zatrzymania w razie zagrożenia 
i do kontroli siatek ochronnych są przewidziane do zastosowań jednokanałowych 
i dwukanałowych. Budowa jednokanałowa umożliwia kontrolę zwarć doziemnych 
w obwodzie bezpieczeństwa. Przy zastosowaniu dwukanałowym obwód przycisku 
bezpieczeństwa lub obwód siatki ochronnej jest zbudowany redundantnie. Dodatkowo 
występuje tu kontrola zwarcia i zwarcia skrośnego. Aparat może być zainstalowany 
z kontrolą lub bez kontroli ponownego załączenia. Jeat on uruchamiany dopiero przez 
opadające zbocze przycisku załączającego, a obwody dopuszczające pozostają 
podłączone. Bez kontroli ponownego załączenia aparat może być ponownie 
automatycznie załączony np. przy kontroli drzwi bezpieczeństwa.

zatrzymania układów w razie zagrożenia

kontroli siatek ochronnych

kontroli układów obsługiwanych oburącz
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Dane do zamówienia
Przekaźniki bezpieczeństwa

Napięcie 
sterownicze

Znak jakości Kategoria 
wg EN 954-1

Liczba obwodów 
dopuszczających 
wg IEC/EN 60204 
Kategoria 
zatrzymania

Styki 
sygnali-
zacyjne

Typ
Nr zam.

Uc 0 1

Przekaźniki bezpieczeństwa do kontroli przycisków bezpieczeństwa i drzwi ochronnych
24 V DC, 
24 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 3 – – ESR4-NO-30-24VAC-DC
279368

115 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 3 – – ESR4-NO-30-115VAC
279410

230 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 3 – – ESR4-NO-30-230VAC
279369

24 V DC, 
24 V AC, 
50/60 Hz

jednokanałowy 2 3 – 1 ESR4-NO-31
214612

115 V AC, 
50/60 Hz

jednokanałowy 2 3 – 1 ESR4-NO-31-115VAC
279367

230 V AC, 
50/60 Hz

jednokanałowy 2 3 – 1 ESR4-NO-31-230VAC
279365

24 V DC, 
24 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 2 – 1 ESR4-NO-21
214613

24 V DC dwukanałowy, 
opóźnione odpa-
danie 0.15 — 3 s

4 
(bezzwłoczny) 
3 (zwłoczny)

2 1 – ESR4-NV3-30
214616

24 V DC dwukanałowy, 
opóźnione odpa-
danie 1.5 — 30 s

4 
(bezzwłoczny) 
3 (zwłoczny)

2 1 – ESR4-NV30-301)

214617

stosowany do: 
prEN ISO 
13849-1 PL e 
(PL = Perfor-
mancy level) EN 
61508 SIL 3 (SIL 
= Safety inte-
grity level) EN 
62061 SILCL 3 
(SILCL = Safety 
integrity level 
claim limit)

24 V DC, 
24 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 3 – 1 ESR4-NOE-31-24VAC-DC2)

106843

230 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 3 – 1 ESR4-NOE-31-230VAC2)

106844

24 V DC, 
24 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 4 – – ESR4-NOE-40-24VAC-DC2)

106845

230 V AC, 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 4 – – ESR4-NOE-40-230VAC2)

106846

Przekaźniki bezpieczeństwa
Przekaźnik do układów obsługiwanych oburącz
– 24 V DC, 

24 V AC 
50/60 Hz

dwukanałowy 4 2 – 1 ESR4-NZ-21 3)
214620

Zestyki dodatkowe
– 24 V DC, 

24 V AC 
50/60 Hz

bezzwłoczny 4 4 – 2 ESR4-NE-42 4)
214614

– 24 V DC opóźnione 
odpadanie, 
tA = 3 s

4 – 4 2 ESR4-VE3-42 4)
214618

Uwagi 1) Nadaje się do łączników krańcowych bezpieczeństwa z ryglem LS-S-…MT-ZBZ.
2) Dopuszczone do dźwigów zgodnie z EN 81-1 i urządzeń ogniowych zgodnie z EN 50156-1, poziom bezpieczeństwa stopień 3.
3) Nadaje się do zastosowań zgodnie z normą EN 574 typ III C
4) Kategoria bezpieczeństwa wg EN 954-1: można uzyskać maksymalnie kategorię bezpieczeństwa aparatu podstawowego.

Kategoria zatrzymania wg EN 60204: można uzyskać maksymalnie kategorię zatrzymania aparatu podstawowego.
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