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Inleiding
Deze handleiding is bestemd voor de verwerkingseenheid voor fail-safe sensoren 
G15005.
Zij maakt deel uit van het apparaat. Zij bevat aanwijzingen voor het correcte ge-
bruik van het product. Lees voor het gebruik deze handleiding door om vertrouwd 
te raken met de toepassingsvoorwaarden, de installatie en het bedrijf. Neem 
de veiligheidsaanwijzingen in acht. De handleiding is bedoeld voor deskundige 
personen zoals bedoeld in de EMC-richtlijn, laagspanningsrichtlijn en veiligheids-
voorschriften.

1 Veiligheidsaanwijzingen
Neem de gegevens in de handleiding in acht. Niet-inachtneming van de aan-
wijzingen, ander gebruik dan het hieronder beschreven reglementaire gebruik 
en de verkeerde installatie of bediening kunnen tot een beperkte veiligheid voor 
mens en machine leiden.
Voor de montage en het reglementaire gebruik van het product dienen de 
aanwijzingen in de handleiding nauwgezet nageleefd te worden. Eventueel 
moeten ook de relevante, geldende technische normen voor de toepassing in 
acht worden genomen.
Bij veronachtzaming van aanwijzingen of normen, met name bij ingrepen en/of 
wijzigingen in het product, vervalt de aansprakelijkheid.
Het apparaat mag uitsluitend door een in de veiligheidstechniek geschoolde 
elektricien gemonteerd, aangesloten en in bedrijf gesteld worden. Nadat het 
systeem is geïnstalleerd, moeten alle functies worden gecontroleerd.
Schakel de externe spanning van het apparaat af, voordat u er werkzaamhe-
den aan uitvoert. Schakel evt. ook onafhankelijk gevoede relaisbelastingscir-
cuits uit.
De constructie van het apparaat voldoet aan beschermingsklasse II, behou-
dens het klemmenbereik. Dit bereik is pas beveiligd tegen toevallige aanrakin-
gen (vingerbeveiliging conform IP20) als de klemschroef er volledig ingedraaid 
is.
Bij de installatie dienen de vereisten van de norm EN60204-1 in acht te worden 
genomen.
Neem bij storingen in het apparaat contact op met de fabrikant. Ingrepen in het 
apparaat kunnen tot aanzienlijke beperkingen voor de veiligheid van mens en 
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machine leiden. Zij zijn niet toegestaan en leiden tot uitsluiting van de aanspra-
kelijkheid en garantie.

2 Reglementair gebruik
De verwerkingseenheid is een redundant, diversitair systeem voor de verwerking 
van maximaal zes sensorcircuits. Er kunnen maximaal tien sensoren worden 
aangesloten.
De verwerkingseenheid voedt/bewaakt de aangesloten fail-safe sensoren en 
evalueert hun schakeltoestand. Als alle fail-safe sensoren correct werken en goed 
gedempt zijn, schakelt de verwerkingseenheid de eindtrappen door.
Er is sprake van een veilige toestand als de eindtrappen zijn uitgeschakeld (rust-
stroompricipe, stroomloze toestand).
De verwerkingseenheid voldoet aan de eisen van categorie 4 conform EN 954-1 
resp. eisenklasse 5 conform DIN V 19250 / DIN V 19251 en DIN V VDE 0801.

3 Voorwaarden voor de configuratie van de hardware
De verwerkingseenheid G15005 dient met inachtneming van de volgende voor-
waarden te worden toegepast:

3.1 Productonafhankelijke voorwaarden
De veiligheidstechnische vereisten van de betreffende applicatie moeten overeen-
komen met de hier vermelde basisvereisten. De gespecificeerde technische gege-
vens moeten worden aangehouden. Bij alle externe veiligheidscircuits die op het 
systeem zijn aangesloten, dient het ruststroomprincipe te worden aangehouden.
Met administratieve maatregelen in de toepassing moet worden gegarandeerd, 
dat

de in bedrijf zijnde verwerkingseenheden van het type G15005 (relaisuitvoe-
ring) binnen een periode van maximaal drie maanden (intermitterend bedrijf) 
aan een zelftest worden onderworpen
of de voor de veiligheid relevante relaiscontacten worden beveiligd met een 
overeenkomstige zekering (→ 9 Technische gegevens)

De zelftest kan worden uitgevoerd door de voedingsspanning uit en in te schake-
len of door een veiligheidseis (bijv. ontdemping van een fail-safe sensor).

•

•
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3.2 Productafhankelijke voorwaarden
Bij fouten in de verwerkingseenheid die de als veilig gedefinieerde toestand 
activeren, dient de verwerkingseenheid te worden vervangen.

4 Tests/keurmerken
De verwerkingseenheid G15005 is 
getest en gecertificeerd door de TÜV 
informatietechniek. 
De verwerkingseenheid is ontwikkeld 
en getest met inachtneming van de 
volgende richtlijnen en normen: Validation of TÜViT GmbH in cooperation 

with RWTÜV Systems GmbH
98/37/EEG Machinerichtlijn
89/336/EEG EMC-richtlijn
73/23/EEG resp. 93/68 Laagspanningsrichtlijn
EN 50178 (1997) Uitrusting van krachtstroominstallaties met elektronische 
bedrijfsmiddelen
DIN V VDE 0801 (1990) en wijziging A1 (1994) Principes voor computers in 
systemen met veiligheidstaken
DIN V 19250 (1994) AK 5, Fundamentele veiligheidsaanwijzingen voor MSR-
veiligheidsvoorzieningen
DIN V 19251 (1995) MSR-veiligheidsvoorzieningen, eisen en maatregelen voor 
de veilige werking
EN 954-1 (1996) categorie 4, Veiligheid van machines, Veiligheidsgerelateerde 
onderdelen van besturingen
EN 60204-1: (1997) (voor zover van toepassing) Elektrische uitrusting van 
machines
IEC 60664-1 (1992) Isolatiecoördinatie voor elektrische bedrijfsmiddelen in 
laagspanningsinstallaties - Uitgangspunten, vereisten en tests
EN 55011: (1998) Hoogfrequente (radiofrequente) apparatuur voor industriële, 
wetenschappelijke en medische toepassingen (ISM) - Radio-interferentie: 
grenswaarden en meetprincipe

•
•
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5 Beschrijving van het apparaat
5.1 Weergave-elementen en aansluitklemmen

3L- 3A 3TE 3L+

2L- 2A 2TE 2L+

1L- 1A 1TE 1L+

4L- 4A 4TE 4L+

5L- 5A 5TE 5L+

6L- 6A 6TE 6L+

1 2

5 6

9 10

7 8

11 12

A1

A2

A3

A4

A5

A6
B1
B2

B4

B6

B5

B3

C1

C2

C4

C5

C6

GND P1 P2 V+

R1 R2 R3 R4

E1 E2 E3 E4C3

A1 Aansluiting voor derde fail-safe sensor/veiligheidscircuit

A2 Aansluiting voor tweede fail-safe sensor/veiligheidscircuit

A3 Aansluiting voor eerste fail-safe sensor/veiligheidscircuit

A4 Aansluiting voor vierde fail-safe sensor/veiligheidscircuit

A5 Aansluiting voor vijfde fail-safe sensor/veiligheidscircuit

A6 Aansluiting voor zesde fail-safe sensor/veiligheidscircuit

B1 LED geel: pulsuitgang

B2 LED groen: uitgangspuls van de aangesloten fail-safe sensoren/veiligheidscircuits (1..3)

B3 LED groen: uitgangspuls van de aangesloten fail-safe sensoren/veiligheidscircuits (4..6)

B4 LED rood: fout/startup

B5 LED groen: voeding

B6 LED groen: aansturing van de relaisuitgangen

C1 aansluiting voor voeding en programmering

C2 aansluiting voor relaisbewaking extern

C3 aansluiting voor nood-uit instructieapparaat (conform EN 60947-5-1)

C4 aansluiting relaisuitgang 1x maakcontact (gesloten bij vrijgave)

C5 aansluiting relaisuitgang 2x verbreker (geopend bij vrijgave)

C6 aansluiting relaisuitgang 2x maakcontact (gesloten bij vrijgave)
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6 Aansluiting en inbedrijfstelling
6.1 Voeding en programmering
De voeding voor de verwerkingseenheden wordt aangesloten op stekker C1 (→ 
afbeelding pagina 6), V+ en GND.

De isolatie tegen het voedingsnet 
moet volgens de betreffende normen 
zijn gegarandeerd. Een veilige schei-
ding is niet vereist.
Als er een netvoedingsapparaat met 
veilige scheiding wordt gebruikt, mag 
dit apparaat ook andere bedrijfsmid-
delen, die geen voeding met veilige 
scheiding vereisen, parallel voeden.
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Bedrijfsmiddelen die met een veilige scheiding moeten worden 
gevoed, mogen niet parallel aan de verwerkingseenheid worden 
gevoed.

Afhankelijk van het aantal aangesloten fail-safe sensoren moet er een program-
mering worden uitgevoerd:

Bij de sensoren van het type GI5002 
en GM503S, die het pulsingangs-
signaal van de verwerkingseenheid 
geïnverteerd uitgeven, is de program-
mering van de verwerkingseenheid 
afhankelijk van het aantal aangesloten 
fail-safe sensoren:
Bij een oneven aantal fail-safe senso-
ren van het type GI5002 of GM503S 
moet er tussen de pinnen P1/P2 een 
brug aanwezig zijn.
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24 V (20,4...30 V)

Ander be-
drijfsmiddel

24 V (20,4...30 V)

Brug P1/P2 
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Bij een even aantal fail-safe sensoren 
van het type GI5002 of GM503S 
moet de brug tussen de pinnen P1/P2 
worden verwijderd.
Bij de sensoren van het type GM504S, 
GM505S, GG505S en GI505S, 
die het pulsingangssignaal van de 
verwerkingseenheid niet geïnverteerd 
uitgeven, is de programmering van de 
verwerkingseenheid steeds gelijk: On-
afhankelijk van het aantal aangesloten 
sensoren moet de brug tussen de 
pinnen P1/P2 worden verwijderd. 
Bij een combinatie van fail-safe 
sensoren van alle genoemde typen 
is alleen het aantal sensoren van het 
type GI5002 en GM503S van door-
slaggevend belang bij de program-
mering van de verwerkingseenheid. 
Het aantal fail-safe sensoren van het 
type GM504S, GM505S, GG505S en 
GI505S kan worden genegeerd.
De fail-safe sensoren mogen alleen 
via de verwerkingseenheid worden 
gevoed als er per stekkerplaats één 
fail-safe sensor wordt aangesloten.
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Bij de aansluiting van meer dan één fail-safe sensor per stekkerplaats 
moeten deze apart worden gevoed.
Aanwijzing:
De aansluitingen GND en L- zijn intern verbonden.

6.2 Relaiscontrole
De stekker C2 (→ afbeelding pagina 6) is bestemd voor de controle van maxi-
maal twee externe relaisverbreekcontacten.

•

Brug P1/P2 

24 V (20,4...30 V)
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Als er geen extern relais wordt aangestuurd of bewaakt, moeten de bruggen 
tussen de pinnen R1/R2 en tussen de pinnen R3/R4 aangesloten blijven.
Als er een exten relais moet worden bewaakt, moet pin R1 via een verbreek-
contact van het te bewaken relais teruggeleid worden naar pin R2.
Als er een tweede relais wordt bewaakt, gaat u met de pinnen R3/R4 op 
dezelfde manier te werk. Bij slechts één gecontroleerd verbreekcontact moeten 
deze pinnen overbrugd blijven.
Voordat de eindtrappen worden doorgeschakeld, wordt gecontroleerd of deze 
contacten zijn gesloten.
Als de contacten zijn geopend, wordt er een fout herkend en worden de eind-
trappen niet vrijgeschakeld.
Steeds voordat de uitgangsrelais worden doorgeschakeld, worden de externe 
relaiscontacten gecontroleerd.

6.3 Relaisuitgangen
De verwerkingseenheid G15005 heeft drie maak- (voor de veiligheid; als deze 
contacten worden gesloten, komt er een vrijgavesignaal) en twee verbreekuitgan-
gen (NIET voor de veiligheid). De verbreekuitgangen die niet op de veiligheid zijn 
gericht, schakelen niet tegelijkertijd.
De aansluitingen zijn als volgt ingedeeld:
Stekker C4 (→ afbeelding pagina 6): 1 2  (maakcontact 3)
Stekker C5 (→ afbeelding pagina 6): 5 6  en 7 8  (verbrekers 1 en 2)
Stekker C6 (→ afbeelding pagina 6): 9 10  en 11 12  (maakcontacten 1 en 2)

6.4 Aansluiting van de fail-safe sensoren
Op de stekkers A1 tot A6 van de verwerkingseenheid (→ afbeelding pagina 6) 
kunnen zes fail-safe sensoren/veiligheidscircuits worden aangesloten.
De aansluitpinnen van de verwerkingseenheid moeten steeds met de over-
eenkomstige aansluitingen van de fail-safe sensoren L-, A, TE en L+ worden 
verbonden.
Als niet alle mogelijke fail-safe sensoren worden ingedeeld, blijven de pinnen A en 
TE op de vrijblijvende aansluitingen steeds overbrugd.
Per stekkerplaats kan er slechts één fail-safe sensor met de interne voeding 
worden gebruikt.

•

•

•

•
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•
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6.5 Weergave-elementen
Ter ondersteuning van de inbedrijfstelling en foutdiagnose bevinden zich op de 
frontplaat van de verwerkingseenheid meerdere weergave-elementen (lichtdioden 
= LED's).

6.6 Voeding
De groene LED B5 (→ afbeelding pagina 6) dient voor de weergave van de 
interne voedingsspanning.

6.7 Foutweergave
De rode LED B4 (→ afbeelding pagina 6) duidt er in principe op dat het veilig-
heidscircuit niet gereed is of dat het nood-uitcircuit geopend is. Deze bedrijfs-
toestand is direct na het activeren van de voedingsspanning tot aan de eerste 
vrijschakeling en controle van alle aangesloten fail-safe sensoren/veiligheidscir-
cuits actief. Als deze bedrijfstoestand na de eerste vrijschakeling optreedt, is er 
een fout herkend.

6.8 Aansturing van de eindtrappen
De beide groene LED's B6 (→ afbeelding pagina 6) geven aan of de uitgangsre-
lais geschakeld zijn.

6.9 Pulsuitgang
Ca. vijf seconden nadat de voedingsspanning is geactiveerd, knippert de gele 
LED B1 (→ afbeelding pagina 6) met een frequentie van ca. 3 Hz.
Vervolgens wordt dit pulssignaal achtereenvolgens op de aangesloten fail-safe 
sensoren gezet.

6.10 Sensorweergave
De groene LED's B2 en B3 (→ afbeelding pagina 6) dienen voor de weergave 
van de vrijgave-informatie (knipperen met een frequentie van ca. 3 Hz) van de 
aangesloten fail-safe sensoren/veiligheidscircuits 1...3 en 4...6.
(Opmerking: als er een sensorcircuit met een even aantal van het type GI5002/
GM503S of met één resp. meerdere van het type GM504S, GM505S, GG505S of 
GI505S is aangesloten, is deze weergavefunctie onderdrukt. 
Bij de aansluiting van GM504S, GM505S, GG505S of GI505S wordt de vrijgave-
informatie alleen op de sensor weergegeven.
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Bij een combinatie van fail-safe sensoren van alle genoemde typen wordt de 
vrijgave-informatie op de verwerkingseenheid weergegeven, indien er een oneven 
aantal van het type GI5002 of GM503S in het aangesloten sensorcircuit is opge-
nomen.)

7 Nood-uitschakeling
Op de aansluitingen E1/E2 en E3/E4 kan een nood-uitschakelaar (2x ver-
breker) worden aangesloten. Als deze wordt geactiveerd, schakelen de 
uitgangsrelais onherroepelijk uit. Een vrijgave kan alleen plaatsvinden als 
het nood-uit instructieapparaat gereset is en de voedingsspanning van de 
verwerkingseenheid kort uit- en weer ingeschakeld wordt (bijv. met een 
drukknop in de voedingskabel).
Om te voorkomen dat er kortsluitingen optreden in de kabels waardoor de 
veiligheidsfunctie wordt beperkt, bijv. als gevolg van geknikte kabels, die-
nen de kabelaansluitingen van het nood-uit instructieapparaat zo gelegd 
te worden dat zij niet beschadigd kunnen raken. 

Als deze functie niet nodig is, moeten 
de aansluitingen E1/E2 en E3/E4 
steeds van een brug worden voorzien.
Door een verkeerde aansluiting raakt 
het apparaat beschadigd. De ver-
werkingseenheid kan tegen betaling 
worden gerepareerd.

Als de nood-uitschakeling geactiveer-
dis, licht de rode LED B4 op.

L- A TE L+

G
N

D
P1

P2
V

+

-

+

L+

TE

A

L

E1 E2 E3 E4

Notaus-Schalter

Reset

Er mogen alleen gedwongen nood-uit instructieapparaten conform EN 
60947-5-1 worden gebruikt.
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8 Foutdiagnose
Als de verwerkingseenheid na inschakeling van de voedingsspanning niet wordt 
vrijgegeven, is er waarschijnlijk een systeemfout opgetreden. In het eenvoudig-
ste geval is er een aangesloten fail-safe sensor die zich niet in het werkgebied 
bevindt.

8.1 Bedradings- en sensorfouten
Lokalisering d.m.v. de weergave-elementen
Eén mogelijkheid om fouten in de sensorbedrading resp. sensorfouten op te 
sporen is de weergave van het vrijgavesignaal van de aangesloten veiligheidssen-
soren (groene LED's B2 en B3, → afbeelding pagina 6).
Intern zijn de aangesloten apparaten pseudoserieel bedraad, d.w.z. de puls resp. 
het vrijgavesignaal wordt steeds van het eerste tot het laatste aangesloten appa-
raat doorgestuurd. Als ergens in dit circuit één of meerdere fouten optreden, wordt 
het vrijgavesignaal vanaf de eerste herkende foutbron onderbroken. De weergave 
geeft aan tot welk apparaat of circuit de signalen, te beginnen met de pulsuitgang 
van de verwerkingseenheden, gele LED B1 (→ afbeelding pagina 6), in orde zijn 
(uitzondering: zoals beschreven bij aangesloten sensorcircuits met een even 
aantal apparaten).
Bij de aansluiting van GM504S, GM505S, GG505S of GI505S worden de foutmel-
dingen op de fail-safe sensor weergegeven.

8.2 Interne fouten
Als de verwerkingseenheid een fout herkent, worden beide eindtrappen uitgescha-
keld. Deze uitschakeling kan stapsgewijs plaatsvinden.

8.3 Lokalisering d.m.v. de weergave-elementen
Voeding:
Als de groene LED B5 ook na activering van de voedingsspanning niet oplicht, 
dient de voedingsspanning gecontroleerd te worden.
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9 Technische gegevens
G15005

Verwerkingseenheid voor 
veiligheidssensoren 

Relaisuitgangen 
Behuizing voor DIN rail 

Voor de aansluiting van 6
fail-safe sensoren of kringen

met in totaal maximaal 
10 fail-safe sensoren

–
        nood-uitschakeling *****

1: Combicon stekker met schroefklemmen

Elektrische Uitvoering Relais

Uitgangsfunctie 3 veiligheidsrelevante maakcontacten en 2 verbreekcontacten
(potentiaalvrije contacten)

Voedingsspanning [V] 24 DC (20,4...30 DC) *)
Contactbelastbaarheid 6A, 250V AC / 24V DC **)
Kortsluitbeveiliging De veiligheidsrelevante contacten dienen met een zekering voor een nominale stroom 

< 3,6 A (b.v. 3,15 A) te worden afgezekerd.
Stroomopname [mA] < 300

Opstartvertragingstijd [s]                                                                            5 / 1 ****)
Reactietijd 1 s bij veiligheidsvrijgave

210 ms bij veiligheidseis
Uitgangsfunctie geschakeld bij vrijgave van alle aangesloten apparaten

Omgevingstemperatuur
[°C]

0...60
Beschermklasse
Behuizing/Klemmen IP 30 / IP 20
Materiaal behuizing PA (Polyamide)
Functieweergave
Schakeltoestand          LED                                                                    2 x groen
Bedrijfs LED groen (bedrijf); rood (storing)
Functie LED 6 x groen; 1 x geel
Aansluiting                                                                       Combicon stekker met schroefklemmen 

Opmerkingen *) beveiligd tegen overspanning
**) Ohmse last
****) Power on / Normaalbedrijf (voor vrijgave; meestal zonder opstartvertragingstijd van de 
aangesloten fail-safe sensoren)
*****) Er mogen alleen gedwongen nood-uit instructieapparaten conform met 
EN 60947-5-1 worden gebruikt

ifm electronic gmbh • Teichstraße 4 • 45127 Essen  —  Technische wijzigingen voorbehouden.  —  NL  —  G15005  —  08.12.2004

A1: 3e fail-safe sensor of kring
A2: 2e fail-safe sensor of kring
A3: 1e fail-safe sensor of kring
A4: 4e fail-safe sensor of kring
A5: 5e fail-safe sensor of kring
A6: 6e fail-safe sensor of kring
C1: Voedingsspanning en programmering
C2: Relaisbewaking extern
C3: nood-uit instructieapparaat ***** 
C4: Relaisuitgang; 1 x maakcontact (gesloten 
bij vrijgave)
C5: Relaisuitgang; 2 x verbreker (geopend 
bij vrijgave)
C6: Relaisuitgang; 2 x maakcontact (gesloten in 
bij vrijgave)

pulserend

Aansluitschema
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