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Turvareleet
Sentry
Tehokkaat, helppokäyttöiset
Sentry-turvareleet sopivat kaikkiin
yleisiin turvasovelluksiin. Mukana
on sekä yksinkertaisiin sovelluksiin
tarkoitettuja perusmalleja, joissa
lähtöjen määrää on helppo lisätä,
että erittäin joustavia ja äärimmäisen
tarkalla ajastimella varustettuja
malleja. Sentry-turvareleitä
käytetään niin yksinkertaisissa kuin
kehittyneissäkin turvaratkaisuissa,
joissa toiminnallisen turvallisuuden
vaatima valvonta on tärkeää.

Jatkuva toiminta

Helppo asennus

LED-merkkivalot ja näyttö
Kolmiväriset LED-merkkivalot ilmaisevat
monipuoliset tilaviestit ja nopeuttavat
vianetsintää. Näytöllä varustetuissa malleissa
voidaan valita valmis konfiguraatio ja katsoa
vikatietoja.

Irrotettavat liittimet
Irrotettavat liittimet nopeuttavat kytkentöjen
liittämistä ja vaihtamista.

Kehittyneet ajastintoiminnot
Ajastintoimintojen tarkkuus (±1 %) auttaa
minimoimaan käyttökatkot.
Monipalautus
Jopa kymmenen Sentry-turvarelettä voidaan
palauttaa yhdellä painikkeella.

Optimoitu logistiikka
Yleiskäyttöiset mallit
Kaikkiin yleisiin turvasovelluksiin sopiva rele vähentää
varastoinnin tarvetta ja säästää varastotilaa.
Monijänniteratkaisu
Monijännitemallit sopivat joustavasti erilaisiin
sovelluksiin ja vähentävät varastoinnin tarvetta.
Pieni koko
Leveys vain 22,5 mm – myös malleissa, joissa
on kaksi paria sulkeutuvia lähtöjä.

Palautuksen valintakytkin
Kytkimellä voidaan valita manuaalinen tai
automaattinen palautus.
Tehokkaat lähdöt
Tehokkaat lähtöreleet mahdollistavat suuremmat
kontaktorit ja yksinkertaistavat asennusta,
sillä välirelettä ei tarvita.
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Sovellukset
Sentry

Turvalaitteiden valvonta
Sentry-turvareleet ovat helppo tapa varmistaa
vaadittu turvallisuustaso esimerkiksi
hätäpysäytyspainikkeiden, ovikytkimien
ja valoverhojen valvonnassa.

Lisää lähtöjä laajennusmoduuleilla
Jos valvottavana on suuri määrä laitteita,
Sentryn lähtöjen määrää voidaan helposti
lisätä laajennusmoduuleilla.
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—
Ominaisuudet
Sentry

Ajastintoimintojen tarkkuus ± 1 %
Käytettävissä useita ajastintoimintoja: On/Off-viive,
ajastettu ohitus ja ajastettu palautus.
On/Off-viive siirtää lähtöjen aktivointia tai
deaktivointia valitun ajan verran. Toimintoa
käytetään esimerkiksi luokan 1 pysäytyksissä.
Ajastettu ohitus asettaa lähtöjen aktivoinnille enimmäisajan, kun tulot ovat sulkeutuneet. Kun toiminto
on käytössä, koneistoa voi käyttää vain nykäyksittäin.
Ajastettu palautus aktivoi turvalähdöt ennalta
määritetyksi enimmäisajaksi, kun tulot ovat avoinna.
Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi palautuksen
esivalintaan.
Erittäin tarkka ajastin (±1 %) parantaa turvallisuutta
ja minimoi tarpeettomat käyttökatkot.
Monipalautus
Jopa kymmenen Sentry-turvarelettä voidaan
palauttaa yhdellä LED-painikkeella. Tämä tarkoittaa
selkeitä kytkentöjä ja vähemmän johdotuksia ja
käyttökatkoja. Toiminto on saatavana kaikkiin
+24 VDC:n Sentry-malleihin, joissa on manuaalinen
palautusmahdollisuus.
LED-valopainike
LED-painiketta käytetään monipalautuksessa, mutta
myös tavallinen palautuspainike voi olla LEDvalopainike. Painikkeen LED-valo toimii seuraavasti:
Palaa – vähintään yhtä tuloa odotetaan
Välähtelee – kaikki tulot ovat kunnossa, palautus on
mahdollinen
Sammunut – kaikki tulot ovat kunnossa, palautus
on suoritettu, lähdöt aktiivisia
Huomaa: Kun tulot ovat kunnossa, se tarkoittaa, että
ovi on suljettu, valoverho ei katkea jne.
Konfiguroitavat näytöllä varustetut mallit Näytöllä
varustettujen mallien asetuksia voidaan muuttaa.
Käyttäjä voi valita valmiit asetukset tai tehdä
asetukset itse ja suojata ne salasanalla.

Näyttö nopeuttaa vianetsintää
Näyttö antaa monipuolista tietoa mahdollisista vioista
ja nopeuttaa näin vianetsintää. Näet sisäiset viat,
I/O-viat, järjestelmäviat, toimintaviat ja kymmenen
viimeisimmän virheen lokin.
Palautustoiminnon valintakytkin
Kaikissa malleissa on automaattinen palautus.
Joissakin malleissa voidaan valita myös manuaalinen
palautus joko kytkimellä tai asetuksilla, mikä yksinkertaistaa kytkentöjä. Virheiden estämiseksi palautustoimintoa ei voi muuttaa kytkimellä toiminnan aikana.
Tehokkaat lähdöt
Lähtöjen kytkentäkapasiteetti on jopa 6 A DC-13.
Siksi Sentryllä voidaan suoraan ohjata isompia
kontaktoreita, eikä erillistä välirelettä tarvita.
Viivelähdöt
Joissakin Sentry-malleissa on viivelähdöt, jotta koneisto
ehtii esimerkiksi jarruttaa ennen kuin virta katkeaa.
Jos mallissa on kaksi sulkeutuvaa lähtöparia, viivettä
käytetään vain jälkimmäisessä parissa.
Jos mallissa on 3 sulkeutuvaa lähtöä ja 1 avautuva
lähtö, viivettä käytetään kaikissa lähdöissä.
Yksitoiminen tai yleiskäyttöinen malli
Sentry SSR -mallit ovat yksitoimisia turvareleitä,
jotka on tarkoitettu tiettyyn sovellukseen, kuten
yksi- tai kaksikanavaisiin laitteisiin, OSSD-laitteisiin
tai kahden käden laitteisiin.
Sentry USR -mallit ovat yleiskäyttöisiä turvareleitä.
Niitä voidaan käyttää useimmissa sovellustyypeissä
ja turvalaitteissa, eli yksi- tai kaksikanavaisissa laitteissa,
OSSD-laitteissa, kahden käden laitteissa ja kosketusmatoissa/puskureissa/reunoissa. Siten varalaitteeksi
tarvitaan vain yhdenlainen rele, mikä vähentää
varastoinnin tarvetta ja säästää varastotilaa.
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—
Turvareleet
Sentry
Tilaustiedot
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27 125 19

2TLA010040R0000

x

BSR11

27 125 20

2TLA010040R0200

x

BSR23 e)

27 125 21

2TLA010041R0600

x

SSR10

27 125 22

2TLA010050R0000

SSR10M

27 125 23

2TLA010050R0100

SSR20

27 125 24

2TLA010051R0000

SSR20M

27 125 25

2TLA010051R0100

x

SSR32

27 125 26

2TLA010052R0400

x

SSR42

27 125 27

2TLA010053R0400
2TLA010060R0000

x

x

x

Sähkönumero

BSR10

x

x

x

Tyyppi

x

x

x

x

+24 V DC

x

85–65 VAC / 120–375 VDC

x

x

a)
x

Näyttö, asetusten määritys

x

Ominai- Virtasuus
lähde

Kehittyneet ajastintoiminnot 0–999 s d)

b)

Off-viive 1,5 s

x

Off-viive 0,5 s

a)

Ajastintoiminto

4 sulkeutuvaa + 1 avautuva

x

2 sulkeutuvaa + 2 viivästettyä/
viivästettävää sulkeutuvaa

3 sulkeutuvaa + 1 avautuva

x

4 sulkeutuvaa

Aloitus/testaus

b)

Kahden käden laitteet

x

Turvamatot, puskurit ja turvareunat c)

a)

OSSD-lähdöt / PNP-lähdöt

2 kanavaa ja vastaavat koskettimet

2 kanavaa ja antivalentit koskettimet

1 kanava

Manuaalinen palautus (kaikissa malleissa
on automaattinen palautus)

Testaus/ Turvareleen
palautus lähdöt

Turvalaitteet

Lisälähdöt

Laajennus

x
x

x

x

Tilauskoodi

x

TSR10

27 125 28

x

TSR20

27 125 29

2TLA010061R0000

TSR20M

27 125 30

2TLA010061R0100

x

x

x

x

x

x

USR10

27 125 31

2TLA010070R0000

x

x

x

x

x

USR22

27 125 32

2TLA010060R0400

a) Malleja voidaan käyttää myös Pluto-turvatransistorilähtöjen laajentamiseen (-24 VDC)
b) Ei kahden kanavan vikojen valvontaa, eli enimmäisluokka 3 ilman vian eristämistä.
c) Turvarele tunnistaa oikosulun, mutta ei resistanssin muutosta.
d) Off-viive, On-viive, ajan ohitus tai ajan nollaus.
e) BSR23 vaatii valvonnan toisella laitteella, jos tavoitteena on luokan 1/PL c ylittävä taso standardin SFS-EN ISO 13849-1
mukaisesti. Laite voi olla esimerkiksi turvarele, ohjelmoitava turvallisuuslogiikka tai Orion-valoverho (EDM-toiminto).
Lisävarusteet
Sähkönumero

Tilauskoodi

Sentry-turvareleiden johdinliitin. Yksi kappale.

S30A

-

2TLA010099R0000

Johdinliittimien koodaussarja. Yksi sarja yhdelle Sentry-releelle.

S30B

-

2TLA010099R0100

SSR32

2TLC010019F020
1

2TLC172079V0201

2TLC172064V0201

2TLC172049V0201

BSR10

USR10

2TLC010020F0201

Tyyppi

Kuvaus

S30A

S30B
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—
Tekniset tiedot
Sentry
Tekniset tiedot
Hyväksynnät (odottavat)
2006/42/EY – Koneet
2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
2011/65/EU – Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen

Vaatimustenmukaisuus

SFS-EN ISO 12100:2010, SFS-EN ISO 13849-1:2015, SFS-EN 62061:2005+A2:2015,
SFS-EN 62061:2005+A2:2015, SFS-EN 60664-1:2007, SFS-EN 61000-6-2:2005,
SFS-EN 61000-6-4:2007, SFS-EN 61508:2010

BSR10

BSR11, BSR23

SSR10, SSR10M,
SSR20, SSR20M,
TSR10, TSR20,
TSR20M, USR10

SFS-EN/IEC 61508:2010

SIL3,
PFHD = 3,0 x 10 -9

SIL3,
PFHD = 4,1 x 10 -9

SIL3,
PFHD = 4,9 x 10 -9

SIL3,
PFHD = 9,3 x 10 -9

SFS-EN/IEC 62061:2005+A1:2013

SILCL3,
PFHD = 3,1 x 10 -9

SILCL3,
PFHD = 4,1 x 10 -9

SILCL3,
PFHD = 4,9 x 10 -9

SILCL3,
PFHD = 3,9 x 10 -9

PL e, Cat. 4,
PFHD = 3,1 x 10 -9

PL e, Cat. 4,
PFHD = 4,1 x 10 -9

PL e, Cat. 4,
PFHD = 4,9 x 10 -9

PL e, Cat. 4,
PFHD = 3,9 x 10 -9

Toiminnalliset turvallisuustiedot

SFS-EN ISO 13849-1:2008

SSR32, SSR42, USR22

Huomautus: Releet on syklitettävä vähintään kerran vuodessa.

Sähkötekniset tiedot
+24 V DC (19,2–27,6 VD C) PELV/SELV
Käyttöjännite
Deaktivoinnin vasteaika

Verkkovirtamallit: 85–265 V AC (50/60 Hz) tai 120–375 V DC
20 ms

Maksimikytkentäkapasiteetti
DC13, DC1

Enintään 6 A (paitsi releet, joissa 2 sulkeutuvaa + 2 sulkeutuvaa lähtöä, joissa 3 A)

AC15, AC1

Enintään 5 A (paitsi releet, joissa 2 sulkeutuvaa + 2 sulkeutuvaa lähtöä, joissa 3 A)

Mekaaniset tiedot
Käyttölämpötila

-10 ° – 55 ° C

Kosteus

25…90 %

Suojausluokka

IP20 (kotelon/sähkökaapin suojausluokan on oltava vähintään IP54)

Asennus

35 mm DIN-kisko (DIN 50022)

Kotelon releiden vähimmäisetäisyys 0 mm

Lisätietoja:
Lisätietoja on tuotteen ohjekirjassa, jossa
on esitetty muun muassa kaikki tekniset tiedot.

Mittapiirros

Kaikki mitat mm

—
Yhteystiedot

—

https://new.abb.com/low-voltage/fi/
tuotteet/koneturvatuotteet/turvareleet

—

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä
muutoksia tai muuttaa tämän asiakirjan
sisältöä ilman etukäteen annettavaa
ilmoitusta. Ostotilausten osalta sovitut
yksityiskohdat ovat voimassa. ABB AG
ei ota minkäänlaista vastuuta tämän
asiakirjan mahdollisista virheistä
tai puuttuvista tiedoista.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän
asiakirjaan ja sen sisältämään asiasisältöön
ja kuviin. Asiakirjan sisällön tai sen osan
jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille
osapuolille ja käyttö on kielletty ilman
ABB AG:n ennalta antamaa kirjallista
lupaa. Copyright© 2019 ABB
Kaikki oikeudet pidätetään
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