Expertise – Passion – Automation

Panel dvojručného ovládania
S-2HAND-OAX00676
-

prevedenie pre stlačený vzduch
jednoduchá inštalácia
jednoduché pripojenie do pneumatického obvodu
stojan pre panel je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
bezpečný smer pohybu (SDI) spĺňa požiadavky kategórie 1, PL c podľa EN ISO 13849
spĺňa požiadavky normy EN 574 pre dvojručné ovládacie zariadenia
stabilné plastové prevedenie
prietok stlačeného vzduchu max. 1400 Nl/min
umožňuje obsluhu stroja jednej osobe z bezpečného priestoru
výpadok a opätovný návrat stlačeného vzduchu nevedie ku neočakávanému pohybu
CE certifikovaný
integrované núdzové tlačidlo E-Stop

Pokiaľ sú obe tlačidlá dvojručného ovládania súčasne stlačené, nachádza sa na výstupe
zariadenia pneumatický signál. Pokiaľ sa uvoľní jedno alebo obe tlačidlá, signál na
výstupe sa odvzdušní. Panel dvojručného ovládania je vybavený aj tlačidlom
pre núdzové zastavenie, pri aktivácii ktorého dochádza ku odvzdušneniu
stlačeného vzduchu. Pri výpadku stlačeného vzduchu a jeho opätovnom
návrate je potrebné panel aktivovať stlačením tlačidla reštart.
Až po stlačení tohto tlačidla môže stroj opätovne pracovať.
Panel dvojručného ovládania spĺňa požiadavky
normy EN 574:2008.

S-2HAND-OAX00676

Technické údaje
Celková hmotnosť

2,9 kg

Materiál

Plast

Vstup (IN) / Výstup (OUT) / Ovládací signál (OUT PILOT)

Ø 10 mm / Ø 10 mm / Ø 6 mm

Pracovné médium

Stlačený vzduch

Prevádzkový tlak

0,25 až 1,0 MPa

Prietok

1400 Nl/min

Teplota okolia

-5°C (nemrznúce) do 50°C

Typ podľa EN 574:2008

III A

Max. dosiahnuteľná výkonnostná úroveň PL podľa EN ISO 13849-1

c

Reakčný čas

0,5 s

Hlavné rozmery

Doporučená pneumatická schéma zapojenia
Dvojručné ovládanie: bezpečný smer pohybu
max. kategória 1, PL c

Bezpečné zastavenie a uzatvorenie pri výpadku
stlačeného vzduchu max. kategória 1, PL c

Potenciálne
nebezpečný
pohyb

Produkty 2.0, 2.1 a 2.2 nie sú súčasťou panelu.

Vhodné produkty pre 2.0
- EVSA7-6-FG-S-2 + pripojovacia doska

Vhodné produkty pre 2.1
ASP 3 3 0 F 01

06 S
Špeciálne prevedenie

- EVS7-1-A02F pripojovacia doska G1/4
- EVS7-1-A03F pripojovacia doska G3/8
- VFA3130-02F
- VFA5120-03F

Závit s
teflónovou
vrstvou

Pilotný ventil

Veľkostná rada
3
4
5
6

1/8-Standard
1/4-Standard
3/8-Standard
1/2-Standard

3

V prípade otázok kontaktujte SMC.

Hadica vonkajší priemer - ø
Inch
Milimetre
06
08
10
12

Typ

Univerzálny typ

S nástrčnou spojkou

—
J

Pripojovací závit

Symbol
01
02
03
04
F02
F03
F04
N01
N02
N03
N04

Závit valca
R(PT)1/8
R(PT)1/4
R(PT)3/8
R(PT)1/2
R(PT)1/4
R(PT)3/8
R(PT)1/2
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

ø6
ø8
ø10
ø12

07
09
11
13

Závit pilotný vzduch
M5
Rc(PT)1/8
Rc(PT)1/8
Rc(PT)1/4
G(PF)1/8
G(PF)1/8
G(PF)1/4
10-32UNF
NPT1/8
NPT1/8
NPT1/4
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Poistná matica

ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

Šesťhranná matica
Kruhová

