SV MR0
monitoramento de velocidade de segurança
short form

Dispositivo de monitoramento de ve
Controla velocidade zero, mínima ou máxima
Interfaces de monitoramento de velocidade de segurança.
Nível de segurança até PL e - SIL 3.
SV MR0 - Relé de monitoramento de velocidade de segurança para controle de
Overspeed e velocidade zero.
SV MR0 U - Relé de monitoração de velocidade de segurança para controle de
Underspeed.
Ambos os módulos possuem:
Restart manual ou automática selecionável.
Entrada de feedback EDM para monitoramento de contatores externos.
Habilite entradas usadas, por exemplo, ao monitorar o mesmo eixo, em diferentes fases
de trabalho, com mais SV MR0 configurado com limites diferentes.
Falhas sinalizadas por LED "Fault" e uma saída de status do sistema PNP.
Saída de status PNP indicando que atingiu os limites de overspeed ou underspeed.
Ambos os módulos possuem 2 entradas para sensores de proximidades PNP.
Os seletores P1 e P2 permitem definir valores numéricos de 01 a
99. O seletor P3 permite definir um multiplicador para aplicar ao
valor numérico obtido com os dois primeiros. O multiplicador
pode ser ajustado em “Hz” ou em “rpm” (rotações por minuto).
Nota: Somente quando o sensor de proximidade mostrar um
único pulso por volta, o valor em “rpm” corresponde ao valor em
“ipm” (pulso por minuto).

Seletores de configuração
de Limites de velocidade
P1 seletor de décimos
P2 seletor de unidades
P3 seletor de multiplicadores
Multiplicadores “Hz”
(0.5 a 990 Hz)
1 - x 0.5
2-x1
3-x5
4 - x 10

Multiplicadores “rpm”
(1 a 49,500 rpm)
1 - x 1 (min 10 rpm)
2 - x 10
3 - x 50
4 - x 100
5 - x 500

monitoramento de velocidade de se
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locidade de segurança stand-alone
Níveis de segurança
SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4
2006/42/EC: “Machine Directive”.
2004/108/EC: “Electromagnetic Compatibility Directive”.
2006/95/EC: “Low Voltage Directive”.
EN ISO 13849-1:2008 “Safety of machinery - Safety-related parts of control
systems - Part 1: General principles for design”.
EN 61508-1:2010 “Functional safety of electrical/electronic programmable
electronic safety related systems - General requirements”.
EN 61508-2:2010 “Functional safety of electrical/electronic/programmable
electronic safety related systems - Requirements for
electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems”.
EN 61508-3:2010 “Functional safety of electrical/electronic programmable
electronic safety related systems: Software requirements”.
EN 61508-4:2010 “Functional safety of electrical/electronic programmable
electronic safety related systems - Definitions and abbreviations”.
EN 62061:2005 “Safety of machinery - Functional safety of safety-related
electrical, electronic and programmable electronic control systems”.

Características técnicas
Modelo
Código
Nível de segurança
Saídas de relé de segurança
Saída de status de overspeed
Saída de status do sistema
Fonte de alimentação
Conexões elétricas
Start/Restart
Frequência Máxima de Entrada (Hz)
Limite de frequência selecionável (Hz)
Limite de frequência selecionável (rpm)
Histerese
Monitoramento Dispositivo Externo (EDM)
Sinalização
Grau de proteção
Temperatura de operação
Fixação
Dimensões h x w x d (mm)

egurança

SV MR0

SV MR0
SV MR0 U
1100078
1100088
Até PL e, Cat. 4, SIL 3, SILCL 3
2 NA - 6A 250 VAC
PNP - 100 mA 24 VDC
PNP - 100 mA 24 VDC
24 VDC ± 20%
Terminais removíveis, contatos de parafuso
Automático/Manual
2000
0,5 ... 990
10 ... 49500 equivalente a 0,17 ... 825 Hz
5%
Sim
Indicadores de LED para status e diagnóstico
IP20 para caixa - IP2X para bloco de terminais
-40 ... +55 ºC
Trilho DIN de acordo com a norma EN 50022-35
99 x 22,5 x 114

NIVEL DE SEGURIDADE

SIL

3

SIL 3 - SILCL 3
PL e - Cat. 4

Mais de 60 anos de qualidade e inovação
Fundada em Turim em 1959, a ReeR destaca-se pela
forte contribuição na inovação e na tecnologia.
O crescimento constante ao longo dos anos permite a
ReeR estabelecer-se como ponto de referência global na
indústria de segurança para a automação industrial.
A divisão de segurança é, de fato, um líder mundial no
desenvolvimento e na fabricação de sensores
optoeletrônicos de segurança e de controladores de
segurança.
A ReeR tem certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
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A ReeR SpA não garante que as informações do produto neste catálogo sejam as mais atuais
disponíveis. A ReeR SpA reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos descritos sem
aviso prévio e não assume nenhuma responsabilidade como resultado de seu uso ou aplicação.
Nosso objetivo é manter as informações neste catálogo atualizadas e precisas, no entanto, a
ReeR SpA não aceita nenhuma responsabilidade sobre as informações contidas neste catálogo.
A reprodução não é autorizada, exceto com a permissão expressa da ReeR SpA.
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