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ReLy
Confie no relé de segurança da SICK

RELÉS DE SEGURANÇA
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ReLy
RELÉS DE SEGURANÇA

CONFIE NO RELÉ DE SEGURANÇA DA SICK

 

Visão geral dos dados técnicos
Aplicações Unidade de avaliação / Módulo de expansão de saída

para OSSDs / Unidade de avaliação para aplicações com
a categoria de parada 1 (Depende do tipo)

Nível de integridade de segurança SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)

Categoria Categoria 4 (ISO 13849-1)

Performance Level PL e (ISO 13849-1)

Monitoramento do intervalo do sensor Monitoramento do tempo de discrepância
Detecção de circuito cruzado
Monitoramento de sequência (Depende do tipo)

Tempo de resposta típico 10 ms
12 ms (Depende do tipo)

Modo de configuração Por conexão cabeada / Por conexão cabeada / Interrup-
tor DIP (Depende do tipo)

Largura da carcaça 18 mm / 28 mm (Depende do tipo)

Descrição do produto
Os relés de segurança da família de produtos ReLy monitoram as funções de segurança e os sensores de segurança até o nível de
desempenho e. O portfólio ReLy é bem claro e transparente. Em cada módulo ReLy se encontra tudo de que um relé de segurança
moderno necessita: até 4 trilhas de contato para o desligamento seguro de máquinas, rápidos tempos de resposta para curtas dis-
tâncias de segurança, bornes de conexão encaixáveis para curtos tempos de manutenção, carcaça estreita para deixar mais espa-
ço no armário de distribuição e possibilidades de diagnóstico abrangentes para uma eliminação de falhas simples e rápida. O tipo
de sensor a ser conectado determina ele mesmo a seleção do produto correto.

Em síntese
• Relé de segurança para o monitoramento de BWS e chaves de segurança
• Até PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
• Até 4 saídas de segurança e curtos tempos de resposta
• Carcaça estreita prática para o usuário
• Bornes de conexão encaixáveis
• Diagnóstico através os LEDs de status e saídas de aviso

Seu proveito
• Curtas distâncias de segurança através de rápidos tempos de resposta para compactas máquinas e alta produtividade
• Colocação em operação fácil e rápida troca de módulos, graças aos bornes de conexão encaixáveis e ao destravamento do trilho

DIN com um clique
• Mais espaço no armário de distribuição graças à carcaça estreita
• Eliminação de erros intuitiva através de interfaces de diagnóstico abrangentes
• Instalação e cabeamento extremamente simples: é necessário somente um diagrama de conexão para cada módulo

Áreas de aplicação
• Para sensores de segurança inteligentes, como o scanner a laser de segurança
• Para sensores de segurança sem bloqueio contra rearme integrado e sem controle dos contatores
• Avaliação de chaves de segurança eletromecânicas
• Avaliação de dispositivos de operação bimanuais, tipo III C (EN 574)
• Para aplicações que necessitam da categoria de parada 1
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ReLy
RELÉS DE SEGURANÇA

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/ReLy

• Aplicações: Unidade de avaliação
• Tipo de conexão: Conector macho frontal com terminais de mola de tração
• Controle dos contatores (EDM): Integrado
• Largura da carcaça: 18 mm

Tipos de senso-
res compatíveis

Bloqueio contra rearme Saídas Tipo Nº de
artigo

Dispositivos de coman-
do bimanual tipo III C,
conforme a EN 574

– 2 trilhas de corrente
de liberação (seguros)

RLY3-HAND100 1085346

2 trilhas de corrente de li-
beração (seguros), 2 saí-

das de aviso (não seguras)

RLY3-OSSD200 1085344Sensores de segu-
rança com OSSDs

✔

3 trilhas de corrente de li-
beração (seguras), 2 saí-

das de aviso (não seguras)

RLY3-OSSD300 1099969

2 trilhas de corrente de libera-
ção (seguros), 2 saídas de avi-
so (não seguras), 3 saídas de
pulsos de teste (não seguras)

RLY3-EMSS100 1085345Sensores de segurança com
saídas livres de potencial

✔

3 trilhas de corrente de libera-
ção (seguras), 2 saídas de avi-
so (não seguras), 3 saídas de
pulsos de teste (não seguras)

RLY3-EMSS300 1099973

• Aplicações: Módulo de expansão de saída para OSSDs
• Tipos de sensores compatíveis: Sensores de segurança com OSSDs
• Tipo de conexão: Conector macho frontal com terminais de mola de tração
• Controle dos contatores (EDM): Via gateway

Saídas Largura da carcaça Tipo Nº de
artigo

2 trilhas de corrente de liberação (seguros),
1 trilha de corrente de resposta (para utilizar
como controle dos contatores, não seguro)

18 mm RLY3-OSSD100 1085343

4 trilhas de corrente de liberação (seguras),
1 trilha de corrente de resposta (para utili-

zar como controle dos contatores, não segu-
ro), 1 saída de corrente de aviso (não segura)

28 mm RLY3-OSSD400 1099971

• Aplicações: Unidade de avaliação para aplicações com a categoria de parada 1
• Tipos de sensores compatíveis: Sensores de segurança com OSSDs, Sensores de segurança com saídas livres de potencial
• Tipo de conexão: Conector macho frontal com terminais de mola de tração

Bloqueio con-
tra rearme

Controle dos con-
tatores (EDM)

Saídas Largura da carcaça Tipo Nº de
artigo

✔ Integrado 2 trilhas de corren-
te de liberação (se-
guros), 2 saídas de
aviso (não seguras),

3 saídas de pulsos de
teste (não seguras)

18 mm RLY3-TIME100 1100688
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


