
SD6 motor sürücüsü, enkoderlerden bağımsız yenilikçi güven-
lik fonksiyonları ve iki fren sistemine kadar güvenli fren yöne-
timi sunuyor. Kapsamlı güvenlik fonksiyonları, EN 61800-5-2 
sayılı standardın gerekliliklerine uygundur ve SIL 3, PL e (Kat. 4) 
sertifikasına sahiptir.

Ayrıca faydalanacağınız avantajlar:

• Doğrusal ve rotatif senkron servo motorların  
ve asenkron motorların kontrolü

• Parametre ayarları ve çok eksenli uygulamalar için 
izokron sistem veri yolu (IGB)

• Çok eksenli uygulamalarda Quick DC-Link aracılığıyla  
esnek ara devre bağlantısı

• Grafiksel ekran ve tuşlar içeren kullanışlı kontrol paneli
• Hızlı devreye alma ve verimli servis uygulamaları  

için çıkarılabilir veri kayıt ortamı (Paramodul)

    better safe than sorry

SD6 motor sürücüsü sayesinde her 
zaman en üst derecede güvenlik

      Her türlü güvenliği aldınız mı?

Güvenlik teknolojisi 
alanında işbirliği yapılan 
firmalar



GÜVENLİ
Hareketleriniz güvenli mi?  
STÖBER firması, SE6 güvenlik modülü ile güvenlik açısından 
önemli uygulamalarda kullanım için DIN EN 61800-5-2 veya 
DIN EN ISO 13849-1 sayılı standartlar uyarınca SIL 3, PL e 
(Kat. 4) sertifikalı güvenlik fonksiyonları sunuyor.

• SE6, temel Safe torque off (STO) güvenlik fonksiyonu ile 
birlikte başka güvenlik fonksiyonları da sunuyor. Safe stop 
1 (SS1) ve Safe stop 2 (SS2) güvenli durma fonksiyonları ile 
birlikte Safely-limited speed (SLS), Safe brake control (SBC), 
Safe direction (SDI) ve Safely-limited increment (SLI) gibi 
fonksiyonlar sunuluyor. Standart güvenlik fonksiyonları, 
örneğin Safe brake test (SBT) gibi gerçek uygulamalara 
odaklı ilave fonksiyonlar ile tamamlanmaktadır.
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Dikey eksenleriniz güvenli mi?  
Güvenli fren yönetimi, sadece güvenli kumanda etme 
işleminden fazlasıdır! DGUV (Alman Sosyal Kazar Sigortası), 
yerçekimi yüküne maruz kalan dikey eksenlerin durdurulması 
ile ilgili kuralları içeriyor. 

• Güvenli fren yönetimi: SD6 motor sürücüsü, opsiyonel 
olarak temin edilebilen SE6 güvenlik modülü ile birlikte 
gerçek çalışma uygulamalarında, yerçekimi yüküne maruz 
kalan dikey eksenleri ile ilgili DGUV (Alman Sosyal Kazar 
Sigortası) kurallarını yerine getiriyor. Güvenli fren yöne-
timi, en fazla iki fren sisteminin kumanda edilmesini ve 
de bu fren sistemlerinin test edilmesini ve gerekli test 
döngüsü denetimini destekliyor.

• Basit servis konsepti. Bir servis durumunda Paramodul 
değiştirilir, onaylanır, test edilir ve kullanıma hazır olur. 
Bunun için herhangi özel bilgiye gerek yoktur!

• Güvenli izleme. Zorunlu durdurma yerine güvenli bildi-
rim. Bu fonksiyon, özellikle karmaşık sistemlerde güvenlik 
kontrolü konusunda esnek çözümler sunuyor.

• Kontrollü durdurma. Kısa tepki verme sürelerinden, daha 
az güvenlik mesafelerinden ve daha kısa sürede tekrar 
kullanılabilirlik özelliklerinden faydalanın. SE6, bir sınır 
değeri aşıldığında veya Acil Durdurma durumunda tahrik 
ünitelerinin uygulamaya özgü olarak durdurulmasını 
mümkün kılıyor.  Opsiyonel olarak fren rampası doğrudan 
kumanda edilebilir ve güvenli bir şekilde denetlenebilir.

• Hatalı tetiklemeler önleme. Pozisyonu esas alarak sınır 
değerlerinizi denetleyin ve değişken tolerans aralığı 
yardımıyla giriş darbelerini hedefli olarak kaldırın.

• Kesintisiz denetim. Kontrol sisteminden bağımsız kesin-
tisiz denetim sayesinde, üst düzeydeki güvenlik kontrol 
sistemindeki güvenli giriş ve çıkış sayısı azalır.

• Oldukça kolay ve hızlı şekilde devreye alma. DriveCont-
rolSuite projelendirme ve devreye alma yazılımı, yazılım 
sihirbazları yardımıyla güvenlik fonksiyonları seçiminde  
ve parametrelendirilmesinde yönlendiriyor ve de hareket-
lerin denetimi ve teşhisi konusunda destek sağlıyor.

ESNEK  

Güvenlik fonksiyonlarınız yeterli derecede esnek mi?  
STÖBER ürün yelpazesinden, güvenlik açısından önemli uygu-
lamalar için istediğiniz tahrik bileşenlerini seçin.

• Tüm markalar için uyumlu arabirimler, her türlü motorun 
ve enkoderin (senkron servo motorlar, asenkron motorlar, 
doğrusal motorlar, içi boş şaft motorları vb.) tercih edil-
mesini mümkün kılıyor.  
Motoru, enkoderi ve kabloyu kullanmaya devam edin 
veya en iyi seçeneği tercih edin! 

• İsteğe göre kombine edilebilen fonksiyon çeşitliliği. 
Temel SS1 güvenlik fonksiyonuna ek olarak, başka 10 
güvenlik fonksiyonu parametrelendirilebilir ve esnek bir 
şekilde güvenli giriş ve çıkışlara atanabilir.

VERİMLİ
Performans ve kullanılabilirlik bakımından kayıplarınız var 
mı? STÖBER SE6 güvenlik modülü, basit ve ince yapılı  
bir çözüm sunuyor. Yerden, zamandan ve maliyetlerden 
tasarruf edin!

• Mevcut olanını kullanma. Özel motorlara, enkoderle-
re, kablolara, durma veya devir sayısı denetleyicilerine 
ihtiyacınız yok.

• Hızlı tepki verme. 10 ms‘den kısa Worst-Case (En Kötü 
Durumda) tepki verme süresi, sistemin hızlı bir şekilde de-
vre dışı bırakılmasını ve kısa güvenlik mesafeleri mümkün 
kılıyor. 
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