samos® PRO COMPACT
Řízení bezpečnosti
nové generace

samos® PRO COMPACT

Protože na velikosti skutečně záleží...
Bez ohledu na využití hrála velikost řídící skříně dosud vždy hlavní roli.

DŘÍVE
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DNES

samos® PRO COMPACT

samos® PRO COMPACT
Řízení bezpečnosti nové generace
Jediný systém, který obstojí dnes i v budoucnu!

Původní
velikost 90mm
nyní
45 mm

ZÍTRA

samos® PRO COMPACT inovativní – kompaktní – bezpečný:

Nástroj samos®PLAN5+ pro plánování projektů v systému samos®pro compact nabízí
uživatelům stále více funkcí a přímo se podílí na celém pracovním procesu.
t Rozsáhlá knihovna spolehlivých, certifikovaných funkčních bloků
t Konfigurovatelná projektová dokumentace dostupná stiskem tlačítka
t Integrovaná simulace a logická analýza bezpečnostních funkcí
t Praktická integrace do sítí Fieldbus a Ethernet
t Lepší transparentnost díky online diagnostice a vzdálené údržbě
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Univerzální a nadčasový
Kompaktní konstrukce

45 mm
Šířka modulu

16 bezpečnostních vstupů, 4 bezpečnostní výstupy
a 4 přepínatelné bezpečnostní vstupy nebo
výstupy na modulu o šířce 45 mm si poradí s řadou
bezpečnostních úloh –
seznamte se s univerzálním řízením bezpečnosti
automatizačních procesů nové generace, které obstojí
dnes i v budoucnu.

Kvalitní konektivita
Nespornou výhodou systému samos®pro compact
je integrované připojení přes většinu nejběžnějších
průmyslových sítí – při práci máte kdykoli k dispozici
protokoly průmyslového Ethernetu, k nimž můžete
podle potřeby přidat i brány pro sběrnice Fieldbus.

Možnosti rozšíření
Pro potřeby rozsáhlých aplikací lze systém rozšířit
pomocí dalších modulů až na 116 bezpečnostních
vstupů a 56 bezpečnostních výstupů, takže se
skvěle hodí i pro větší zařízení a systémy, které
u automatizovaných procesů vyžadují hlavně
flexibilitu a bezpečnost.
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Ověřené zkušenosti
Obsáhlá knihovna ověřených a prozkoušených funkčních
bloků usnadňuje všechny bezpečnostní funkce
– bez dalšího programování máte kdykoliv k dispozici více než
40 nejrůznějších funkcí.

Dostupnost po celém světě
Vzdálená údržba systému s sebou nese méně námahy,
než jste byli zvyklí u jiných systémů. Díky integrované
online diagnostice a knize záznamů rychle lokalizujete
problém i v globálním provozu a ušetříte tak
za nákladnou externí údržbu.

Individuální přizpůsobení
V knihovnách lze dle potřeby definovat a spravovat
dokonce i uživatelské senzory a funkční bloky
– z hlediska multifunkčnosti je systém samos®pro
compact nepřekonatelný.
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Komunikativní a výkonný
Integrovaná rozhraní
Díky integrovanému rozhraní USB a Ethernetu
si můžete přístup k systému uzpůsobit podle svých
potřeb – a navíc je pro vás jako uživatele plánování
projektů i následný provoz transparentnější.

Odolnost pro nejnáročnější provoz
Mimořádně široký rozsah okolní teploty
(-25 °C až +65 °C) zajišťuje bezpečnost všech aplikací
– systém tak lze vůbec poprvé použít i tam, kde to
dříve extrémní podmínky neumožňovaly.

Vysoký spínaný výkon

SWITCHING POWER
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U žádného jiného bezpečnostního systému nenajdete
stálý spínaný výkon 4 A na každém výstupu – výkon,
který odpovídá dokonce i stykačům a relé.

samos® PRO COMPACT

Snadná komunikace
Díky praktické podpoře programovacího nástroje lze
snadno pracovat se všemi protokoly sběrnic Fieldbus
a průmyslového Ethernetu – průmyslová komunikace ještě
nikdy nebyla snazší.

@
Neomezené využití
Všechny vstupy, výstupy a až 300 funkčních bloků
lze v projektech využívat naprosto svobodně –
tuto volnost oceníte vždy, když bude potřeba řešit
jednoduché, ale současně komplexní bezpečnostní
úlohy.

NO
LIMIT

Specializovaná ochrana
Programovací nástroj dále umožňuje tvorbu
uživatelských funkčních bloků a integrovanou
specializovanou ochranu projektů – funkce, které
byste u jiných systémů hledali marně.
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Jednoduchý a spolehlivý
Vyměnitelná programová paměť
Na praktickou vyměnitelnou paměť SP-COP-CARD
ve formátu SD karty uložíte až 512 MB aplikačních
programů – správa projektů (včetně jejich spouštění,
reprodukce i údržby) je tak snadná a velmi rychlá.

Optické zobrazení funkcí pomocí LED
Všechny vstupy a výstupy systému mají vlastní
optickou signalizaci, které jsou explicitně přiřazená
jednotlivá zapojení – vizualizace provozního stavu
zařízení už nemůže být rychlejší a srozumitelnější.

Flexibilní technologie zapojení
Všechny moduly systému se dodávají se šroubovacími
nebo zásuvnými svorkami, které dávají uživateli při
zapojování větší flexibilitu.
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Perfektní simulace procesů
Simulace procesů s integrovaným logickým analyzátorem
umožňuje kontrolu naprogramovaných bezpečnostních
funkcí přímo v počítači, která s sebou nese i výhodu snazšího
řešení problémů, rychlejšího uvedení systému do provozu
a celkově vyšší funkční bezpečnosti.

Integrovaná dokumentace
Díky funkci dokumentace můžete stiskem jednoho
tlačítka vygenerovat vlastní projektovou zprávu, která
bude v souladu s legislativou součástí dokumentace
zařízení.

Kompatibilita a praktičnost
Moderní programovací nástroj samos®PLAN5+
poskytuje uživatelům mnoho otevřených rozhraní
a samozřejmě je kompatibilní se všemi operačními
systémy Windows – bonusem vám tam do budoucna
bude vyšší produktivita a spolehlivost pracovních
postupů.
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samos® PRO COMPACT | Přehled produktů
samos® PRO COMPACT
SP-COP1-A

SP-COP2-EN-A
SP-COP2-ENI-A

Název/typ

Popis

Č. produktu

Ks/ balení

samos® PRO COMPACT
Šroubovací svorky
SP-COP1-A

USB, 20 vstupů / 4 výstupy, výsuvné

R1.190.1110.0

1

SP-COP2-EN-A

USB a Ethernet, 16 vstupů / 4 výstupy,
4 konfigurovatelné I/O, výsuvné

R1.190.1210.0

1

SP-COP2-ENI-A

USB a průmyslový Ethernet, 16 vstupů / 4 výstupy,
4 konfigurovatelné I/O, výsuvné

R1.190.1310.0

1

USB, 20 vstupů / 4 výstupy, výsuvné

R1.190.1120.0

1

SP-COP2-EN-C

USB a Ethernet, 16 vstupů / 4 výstupy,
4 konfigurovatelné I/O, výsuvné

R1.190.1220.0

1

SP-COP2-ENI-C

USB a průmyslový Ethernet,
16 vstupů / 4 výstupy, 4 konfigurovatelné I/O,
výsuvné

R1.190.1320.0

1

Pružinové push-in svorky
SP-COP1-C

Technické údaje
Funkce
Zobrazení funkcí

SP-COP1-C

SP-COP2-EN-C
SP-COP2-ENI-C

Napájecí obvod
Provozní rozsah napětí
Jmenovitý výkon
Galvanické oddělení
Obvod bezpečnostních vstupů In
Počet/typ
Primární rozsah napětí
Jmenovitý proud
Obvod bezpečnostních výstupů Qn
Počet/typ
Jmenovité výstupní napětí
Výstupní napětí In na výstup
Ochrana proti zkratu
Rozhraní
USB Mini
Ethernet
Průmyslový Ethernet
Programová paměť
Všeobecné údaje
Třída ochrany dle DIN 60529
Vzdušné a povrchové vzdálenosti
Provozní teplota okolí
Normy
Certifikáty / atesty

Řízení bezpečnosti
24 LED, zelená (vstupy/výstupy)
4 LED, zelená/červená/žlutá (stav modulu)
16,8 V DC až 30 V DC
3,5 W
Ne
20 (16)* / digitální
15 V DC až 30 V DC
2 mA
4 (8)* / digitální
24 V DC
4A
Ano
Ano
Ano*
Modbus TCP*
Externí
IP20
ČSN EN 60664-1
-25 °C až +65 °C
ČSN EN 61508, ČSN EN 62061, ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN 50156-1,SN EN 81-1

TÜV, UL (podána žádost)

* Dle typu zařízení

Seznam příslušenství a další informace najdete v našem e-shopu na
stránkách https://eshop.wieland-electric.com.
Máte-li otázky k výběru zařízení a jejich uvedení do
provozu, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu
(tel. +420 244 001 558 ).
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samos® PRO COMPACT | Přehled příslušenství
Rozšiřující moduly | Brány
SP-SDIO84-P1-K-A
SP-SDIO84-P1-K-C

Název/typ

Popis

Č. produktu

Ks/ balení

SP-SDIO84-P1-K-A

R1.190.0030.0

1

R1.190.0040.0

1

R1.190.0050.0

1

R1.190.0060.0

1

SP-CANopen
SP-PROFIBUS-DP

Rozšíření vstupů/výstupů s testovacími impulzy
na výstupech,
8 vstupů / 4 výstupy, šroubovací výsuvné svorky
Rozšíření vstupů/výstupů s testovacími impulzy
na výstupech, 8 vstupů/ 4 výstupy, pružinové
výsuvné svorky
Rozšíření vstupů, 8 vstupů, šroubovací výsuvné
svorky
Rozšíření vstupů, 8 vstupů, pružinové výsuvné
svorky
Brána CANopen
Brána PROFIBUS-DP

R1.190.0210.0
R1.190.0190.0

1
1

Název/typ

Popis

Č. produktu

Ks/ balení

SP-COP-CARD1

Vyměnitelná programová paměť

R1.190.1000.0

1

SP-CABLE-USB1

Konfigurační USB kabel, 1,8 m

R1.190.1010.0

1

SP-CABLE-ETH1

Konfigurační ethernetový kabel, 1,8 m

R1.190.1020.0

1

SP-PLAN5+

CD s programovacím softwarem
samos®pLaN 5+ a příručkami

R1.190.1030.0

1

WKFN 2,5 E/35 GO-URL

Vícekomorová svorkovnice s diodami řady fasis

56.703.8755.9

1

APFN 2,5 E/35

Připojovací destička pro WKFN 2.5 E/35

07.312.7355.0

1

SP-COP-STARTER-SET

Sada příslušenství, obsah: SP-COP2-EN-A, SP-SDIO, R1.190.1100.0
SP-COP-CARD1, SP-PLAN5+, SP- CABLE-USB1
(po 1 ks)

1

SP-SDIO84-P1-K-C

SP-SDI8-P1-K-A
SP-SDI8-P1-K-C

SP-SDI8-P1-K-A
SP-SDI8-P1-K-C

SP-CANopen
SP-PROFIBUS-DP

Příslušenství
samos® PRO COMPACT
SP-COP1-CARD1

SP-COP2-CABLE-USB1
SP-COP2-CABLE-ETH1

WKFN 2,5E/35 GO-URL

y

safety

Další informace o kompletní produktové řadě
bezpečnostních technologií najdete v katalogu
„Řešení bezpečnostních systémů pro automatizaci“.

safety
Sichere Systemlösungen für die
Automatisierungstechnik
Katalog 2015

Objednací číslo 0860.1
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Výhradní zastoupení v České republice:

Pobočka v České republice:

Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 244 001 500; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

F
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk
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