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Za pomocą programowalnego przekaźnika bezpieczeństwa  
easySafety użytkownik może zrealizować aplikacje zgodne z wy-
maganiami kategorii 4 normy EN 954-1, PL e zgodnie z EN ISO 
13849-1, SILCL 3 zgodnie z EN IEC 62061, jak również SIL 3 
zgodnie z EN IEC 61508. Przekaźnik easySafety może zostać za-
tem użyty w aplikacjach z najbardziej rygorystycznymi wymaga-
niami odnośnie bezpieczeństwa. Funkcjonalność odpowiednich 
przekaźników bezpieczeństwa jest realizowana za pomocą bloków 
funkcyjnych. Użytkownik ma do dyspozycji bloki obsługujące stop 
awaryjny, nadzór osłon (w tym z opcją ryglowania), kurtyn świet-
lnych z funkcją muting lub bez niej, sterowanie oburęczne, stero-
wanie nożne, przyciski aktywujące, wybór trybu pracy, monitoring 
prędkości zerowej oraz przekroczenia prędkości dozwolonej, czy 
przekaźnik czasowy bezpieczeństwa. Dzięki tak dużej liczbie opcji 
użytkownik za pomocą jednego aparatu może zrealizować szereg 
różnych aplikacji. Pozwala to na szybką reakcję na zmiany wyma-
gań co do bezpieczeństwa w chwili jej realizacji lub w przyszłości. 
Umożliwia również ograniczenie asortymentu magazynowego  
w postaci dedykowanych przekaźników bezpieczeństwa i zapewnia 
oszczędności z tego tytułu.

Od strony sprzętowej każda wersja aparatu wyposażona jest  
w 14 wejść oznaczonych jako IS (wejścia „bezpieczne” w odróż-
nieniu od I dla standardowych easy). Liczba i rodzaj wyjść zależy 
od jednostki, przy czym każde z nich może być użyte w aplikacji 
bezpieczeństwa. W aparatach ES4P-221-DM... dostępne jest jedno 
wyjście przekaźnikowe redundantne oraz 4 wyjścia tranzystorowe. 
Jednostki ES4P-221-DR... mają cztery wyjścia przekaźnikowe. 

Każdy aparat ma również cztery wyjścia testowe (od T1 do T4). 
Generują one okresowe impulsy testowe, które po przejściu przez 
monitorowane styki obwodów bezpieczeństwa wracają na wejścia 
IS i są analizowane wewnątrz urządzenia. Pozwala to wykryć ze-

wnętrzne błędy w połączeniach, np. 
zwarcia w instalacji. Jedynie sygnał  
z odpowiedniego wyjścia testowego 
może być dostarczony do powiązanego 
z nim wejścia IS. W przeciwnym razie 
aparat wyłącza wyjścia i przechodzi  

Nowa jakość w techNice przekaźNików 
bezpieczeństwa – easysafety
easySafety jest nowym członkiem dobrze znanej rodziny easy 
– przekaźników programowalnych z oferty MOELLER ELECTRIC. Nowe 
urządzenie łączy w sobie funkcjonalność klasycznego aparatu sterującego 
oraz wielu różnego rodzaju przekaźników bezpieczeństwa. Jeden element 
w kompaktowej obudowie dzięki m.in. łatwej i wygodnej parametryzacji 
zastępuje szereg aparatów, umożliwiając przy tym realizację aplikacji 
zgodnych z najwyższymi wymaganiami norm.

Rys. 1. Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa – All in One

Rys. 2. Bloki funkcyjne easySafety związane z bezpieczeństwem
Rys. 3. Aparat easySafety w wersji  
ES4P-221-DMXD1
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w stan awaryjny. W wersjach z wyświetlaczem (ES4P-221-...D1) pre-
zentowany jest wówczas odpowiedni komunikat na LCD. Do każdego 
easySafety można dołączyć wyświetlacz MFD poprzez moduł MFD-
CP4. Dzięki temu komunikaty diagnostyczne informujące przykła-
dowo o wciśnięciu stopu awaryjnego czy otwarciu osłony mogą być 
prezentowane np. na elewacji rozdzielnicy sterowniczej. Przekłada 
się to z kolei na szybszą reakcję i krótsze czasy przestoju maszyn.  
W połączeniu z MFD-CP4 można zastosować tańszą wersję aparatu 
bez wyświetlacza i klawiatury (ES4P-221-...X1).

Programowanie i parametryzowanie easySafety, podobnie jak 
tradycyjnych przekaźników easy, dostępne jest poprzez klawiaturę 
i wyświetlacz (przydatne na obiekcie np. do uzupełnienia progra-
mu), oprogramowanie oparte na easySoft lub poprzez włożenie 
uprzednio zaprogramowanej kości pamięci. Podstawową różnicą 
w easySoft-Safety w stosunku do oprogramowania standardowych 
easy jest dostępność dwóch warstw. Jedną jest warstwa standardo-

wa – z blokami znanymi użytkownikom easy800. Tutaj realizo-
wane są algorytmy sterowania nie związane z aplikacją bezpie-
czeństwa. Drugą warstwą jest warstwa programu bezpieczeństwa. 
Wysterowanie danego wyjścia z obu warstw nie będzie możliwe. 
Dodatkowo wyjścia wysterowywane z warstwy standardowej nie 
mogą być użyte do uruchamiania obwodów związanych z bezpie-
czeństwem. Nie zabrakło oczywiście bardzo pomocnej i czytelnie 
zrealizowanej funkcji symulacji. Pozwala ona już na etapie pro-
jektowania aplikacji oszczędzić czas i wyeliminować ewentualne 
błędy. Program narzędziowy udostępnia również diagnostyczny 
blok funkcyjny. Dzięki niemu można w prosty sposób analizować 
działanie poszczególnych programowych przekaźników bezpie-
czeństwa, a także przekazywać odpowiednie komunikaty na wy-
świetlacz.

Warstwa bezpieczeństwa po skonfigurowaniu przez projek-
tanta maszyny powinna być zabezpieczona przed dostępem osób 
niepowołanych. Jednocześnie automatyk, często serwisant na 
obiekcie, powinien mieć możliwość zmiany lub rozbudowy w 
przyszłości standardowego programu sterowania. Wydaje się to 
trudne do pogodzenia w jednym urządzeniu, tym niemniej jest 
to możliwe z easySafety właśnie dzięki dwóm warstwom. Obie 
mogą zostać zabezpieczone trzema poziomami haseł. Umożliwia 
to dostęp odpowiednim grupom ludzi, którzy mogą podejrzeć  
i/lub edytować odblokowane warstwy. Jeżeli wymagane będzie 
całkowite zabezpieczenie przed zmianami warstwy bezpieczeń-
stwa, easySafety umożliwia zablokowanie tej części programu  
i zniszczenie wirtualnego klucza. Uniemożliwi to dokonanie ja-
kichkolwiek zmian. Ma to znaczenie przy poddawaniu maszyny 
procesowi certyfikacji.

Kompaktowy easySafety daje szerokie możliwości rozbudo-
wy dla warstwy standardowej. Jako dobre uzupełnienie rodziny 

easy może korzystać z rozszerzeń 
wejść/wyjść tego systemu oraz  
komunikować się z innymi apara-
tami, np. z easy800 (ekonomiczny 
sposób łączenia do 8 urządzeń przez 
sieć easyNET). Możliwa jest też 
wymiana danych diagnostycznych 
ze sterownikami nadrzędnymi po-
przez dołączane moduły easy sieci  
CANopen, Profibus-DP, czy DeviceNet.

Dzięki nowatorskiemu podejściu 
do technologii „Safety” oraz wyko-
rzystaniu klasycznych już możliwo-
ści systemu easy, nowy programo-
walny przekaźnik bezpieczeństwa 
pozwoli realizować w przyjazny i ła-
twy sposób aplikacje związane z bez-
pieczeństwem. W świetle obecnych 
wymagań odnośnie techniki bezpie-
czeństwa easySafety jest z pewnością 
ciekawą propozycją dla producentów 

maszyn i urządzeń pragnących tworzyć produkty zgodne z wyma-
ganiami nowych norm, lecz przede wszystkim chcących tworzyć 
produkty bezpieczne.
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Rys. 4. Dwie warstwy w programie easySoft-Safety

Rys. 5. Możliwości komunikacyjne easySafety


