
Ø-paradis for effektive netværkere
SMC-ventil serie SY til sikkerhedskredse

En ting er sikkert: Valideret i henhold til principperne i EN ISO 13849



2

SMC-ventil serie SY3000/5000/7000
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Fremragende all-rounder: Ventilmanifolden, der kan 
konfi gureres nøjagtigt til dine behov

Mere fl eksibilitet til 
sikkerhedskredse
SMC er verdens førende producent af 
pneumatisk og elektrisk
automationsteknologi. 
I udviklingen af innovative produkter 
fokuserer vi på fremragende ydeevne 
ved samtidigt at sikre optimal sikkerhed 
for brugeren. Med solid faglig ekspertise 
støtter vi dig i gennemførelsen af
Maskindirektiv 2006/42/EF og i sikker 
design af dit anlæg, herunder
økonomiske spørgsmål.

Optimal sikkerhed - allerede i
designfasen
Vi har designet ventilmanifoldene til 
at være så fl eksible som muligt, så 
du kan stole på den velkendte SMC-
sikkerhed allerede i designfasen: 
SY-serien er tilgængelig i forskellige 
størrelser SY3000, SY5000 og SY7000. 

Det opfylder de højeste sikkerhedskrav i 
henhold til EN ISO 13849 og kan bruges 
op til ydeevneniveau e.

Overbevisende fordele ved SY-serien:
•  Pålidelig brug til sikkerhedsrelaterede 

kontrolmetoder 

•  Ekstern kontrolventil for pilottryk på 
manifolden, eventuelt med
trykovervågning eller spoledetektion

•  Retningsventil med spoledetektion 
til direkte overvågning af gliderens 
position 

•  Unik, dobbelt magnetventil med 
låsepal og gummipakning (i henhold til 
EN ISO 13849-2)

•  Ventiler med returfjeder fører 
ventilspolen til sikkerhedsrelateret 
grundstilling

•  Tilgængelig i SISTEMA.

Maksimal processikkerhed
De variable højtydende ventilmanifolde 
i SY-serien rammer målet med praktiske 
fordele og opfylder dine mest krævende 
behov:

•  SY-serien er også tilgængelig som en 
enkelt ventil på en enkelt manifold 

•  Lang levetid (min. 200 millioner cykler) 
giver høj driftssikkerhed 

•  Der kan vælges mellem to 
ventilstørrelser på samme 
ventilmanifold, hvorved en ekstra 
ventilmanifold kan spares

•  Decentraliseret montering sikrer de 
korteste slangelænger (IP67) 

•  Strømbesparende ventilspoler reducerer 
strømforbrug til en tredjedel 

•  Pladsbesparende med alle tilslutninger 
på én side

•  Tilslutninger er mulige i alle retninger.
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Ventilserie SY i detaljer
Modulopbygning

Digital indgangsmodul

   16 indgange, 24 V/0,5 A per stik
  Kortslutningsbeskyttelse.

Digital udgangsmodul

  8 udgange, 24 V/0,5 A per udgang
  Kortslutningsbeskyttelse.

Dobbelt magnetventil med låsepal

  Hovedventilen holdes i en sikker position.

PROFIsafe feltbusnoder

3 ventilzoner, 1 modulzone
3 x 8 ventilspoler pr. zone, maks.
8 udgangsmoduler.

M-zone

agnetventil med låsepal

tilen holdes i en sikker position.

zone, maks.
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Individuel og forskellig
Modulopbygning

Enkelt magnetventil med spole detektion

  Placeringen af hovedspolen overvåges
  Når pilotluftforsyningen eller det elektriske signal er 
afbrudt, vender hovedventilen tilbage til den oprindelige 
position med en returfjeder
  Bruges som arbejdsventil.

g p g
rfjeder
ventil.
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Ekstern pilottrykreguleringsventil

  Styring af den eksterne pilotluft inde i ventilmanifolden
  Tilgængelig med og uden spoledetektion
  Når pilotluftforsyningen eller det elektriske signal er 
afbrudt, vender hovedventilen tilbage til den oprindelige 
position med en returfjeder.

Enkelt magnetventil med fjederretur

  Når pilotluftforsyningen eller det elektriske signal er 
afbrudt, vender hovedventilen tilbage til den oprindelige 
position med en returfjeder
  Kan også fås som individuelt fortrådet ventil.

Ikke-låsende manuel
overstyring af push-typen

  Manuelle overskridelser af låse-
type er ikke tilladt i
sikkerhedsrelaterede anvendelser.

5/3 positionsventil

  Med returfjeder på begge sider
  Med returfjeder på den ene side
og låsepal på den anden side.

Detektering af spoleplacering for diagnostik

  Placeringen af hovedspolen overvåges
  Diagnostik af den primære spoleposition

  for den eksterne
  pilottrykreguleringsventil
  Når pilotluftforsyningen eller det

  elektriske signal er afbrudt, vender
  hovedventilen tilbage til den oprindelige
  position med en returfjeder.
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Ekstern pilottrykreguleringsventil
med detektering af spoleposition
eller tryk

SY5000-X31 SY5000-X310 / X74 med M8 stik

SY5000-X31
Med detektering af spoleposition.

SY5000-X310
Med detektering af tryk.

SY5000-X74
Med M8 stik.

Relateret manifoldblok

SY5000: SY50M-2-14#A-C0

SY7000: SY70M-2-19#A-C0

Relateret trykføler

SY5000: F08-2000-M12-M

SY7000: F08-7000-M12-M     

Anvendelse
  Styring af den eksterne pilotluft inde i ventilmanifolden

  Overholder grundlæggende og dokumenterede 
sikkerhedsprincipper i henhold til EN ISO 13849-2 

  Ekstern pilotluft kan frigives inde i ventilmanifolden af 
en ventil.
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Dobbelte magnetventiler med 
låsepal

SY3200-X25
SY5200-X25
SY7200-X25

Anvendelse
  Den primære anvendelse af ventilen er at styre en 
aktuator

  Ventil med gummipakning og med låsepal på begge 
sider (i henhold til EN ISO 13849-2)

  Hovedspolen holdes i den respektive sikrede stilling 
ved hjælp af en mekanisk låsepal 

  Overholder grundlæggende og dokumenterede 
sikkerhedsprincipper i henhold til EN ISO 13849-2.
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SY3000/5000/7000-X350
SY5000-X49
SY5000-X67
SY7000-X323

Ventiler med returfjeder

SY3000/5000/7000-X350
Ren returfjederventil.

SY7000-X323
2x3 / 2-4 position dobbelt 3-port ventil med ren returfjeder.

SY5000-X67
2x3 / 2-4 position dobbelt 3-port ventil med ren returfjeder.

 SY5000-X49
Ren returfjederventil
Individuelt fortrådet med M8 stik.

Anvendelse
  Den primære anvendelse af ventilen er at styre

  en aktuator 

  Overholder grundlæggende og dokumenterede
  sikkerhedsprincipper i henhold til EN ISO 13849-2

  Når pilotluftforsyningen eller det elektriske signal er
  afbrudt, vender hovedventilen tilbage til den oprindelige
  position med en returfjeder.
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SY5100-X30

Enkelte magnetventiler med 
detektering af spoleposition

Anvendelse
  Den primære anvendelse af ventilen er
at styre en aktuator 

Arbejdsventil med ren returfjeder

Med detektering af spoleposition

  Når pilotluftforsyningen eller det elektriske signal er 
afbrudt, vender hovedventilen tilbage til den oprindelige 
position med en returfjeder.

  Overholder grundlæggende og dokumenterede 
sikkerhedsprincipper i henhold til EN ISO 13849-2.
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5/3-3-positionsventil med returfjeder på 
den ene side og låsepal på den anden side

SY7700-X311 SY7400-X312

SY7700-X311
  Kun B-spolen har en ikke-låsende manuel overstyring
  5/3-3-positionsventil med særlig funktion 
• Mellemposition - udgang A (4) trykket med luft
•  Omskifterposition A og B - Udgang B (2) under tryk med 

luft.

SY7400-X312
Mellemposition opbrugt.

Anvendelse
  Den primære anvendelse af ventilen er at styre en 
aktuator

  Overholder grundlæggende og dokumenterede 
sikkerhedsprincipper i henhold til EN ISO 13849-2

A-side med låsepal og B-side med returfjeder.



11

Zoneafbrydelse

Udgang 0-31 kan afbrydes i blokke på 4

EX9-PE1-X22
  Afbrydelse af ventilspole 
9-12
  Afbrydelse af ventilspole 
13-16

EX9-PE1-X23
Afbrydelse af ventilspole 
17-20
  Afbrydelse af ventilspole 
21-24

EX9-PE1-X24
  Afbrydelse af ventilspole 
25-28
  Afbrydelse af ventilspole 
29-32

Anvendelse
Afbrydelse af styrespændingen på 4 ventilspoler hver

  Kan monteres mellem elektrisk indgang og ventilmanifold.

EX9-PE1-X15
  Afbrydelse af ventilspole 1-4
  Afbrydelse af ventilspole 5-8

EX9-PE1-X15
EX9-PE1-X22
EX9-PE1-X23
EX9-PE1-X24

EX9-PE1-X15
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X22
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X23
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X24
PWR1     PWR2
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Sikkerhed via feltbus med 
PROFIsafe

Med EX245-FPS#-X35 tilbyder SMC en løsning til sikkerhed via 
feltbus, et fuldstændigt certifi ceret PROFIsafe produkt til brug i 
sikkerhedsapplikationer op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og 
SIL 3 i henhold til IEC 62061/IEC 61508. 

  Omfattende diagnostik og fejlmeddelelser

  Samme mekaniske platform som den eksisterende
EX245 PROFINET produktlinje

  Kompatibel med EX245 IO moduler og kan bruges som ventilnoder.

Indgange: 4 sikre indgangsporte med to digitale kanaler/indstiksfi ttings
  Tilpassede kanaler til specifi kke applikationer

  Enkeltkanal (maks. 8) eller dobbeltkanal (maks. 4) konfi guration

Indstiksfi ttings: Tilgængelig med forskellige strømniveauer, indstiksfi ttings og 
mediegrænsefl ader
  Kommunikation gennem optisk fi ber (Push Pull-stik SCRJ) eller kobber (Push Pull-stik RJ45 eller M12 4-polet stik/D-kabel)

  Strømforsyning: Push Pull eller 7/8” stikkontakt.

EX245-FPS3-X35EX245-FPS1-X35 EX245-FPS2-X35

Op til 8 x16 indgange (128 indgange) 
eller op til 8 x 8 udgange (64 udgange)
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Udgange: 4 kanaler med sikre udgangseffektzoner med 
uafhængig styring og betjening
  Op til 3 ventilzoner kan behandles, zone 1 og 2 giver et styresignal til pilotluftaktivering og 8 
styresignaler til arbejdsventiler 

  Zone 3 giver et styresignal til pilotluftaktivering og 7 styresignaler til arbejdsventiler

  1 zone tildelt til brug af udgangsmodulet.

Fejlsikret
udgangsventilzone 1M-zone

Fejlsikret
udgangsventilzone 2

Fejlsikret
udgangsventilzone 3

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Fejlsikret 
udgang

Belastning 
strømforsyning af 

M-zone



14

Bemærk





Specifi kationerne kan ændres uden varsel og uden nogen forpligtelse for producenten

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Printing XX 05 Printed in Spain

EMC-MA19VK-619DK

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000 www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 0292711 www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700 www.smc.lv  info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8123036600  www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100 www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200 www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk sales@smc.uk


