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1  Anmärkning
Bruksanvisningen utgör en del av enheten� Den riktar sig till behörig personal med 
kunskap om EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet och säkerhetsföreskrifterna�  
Bruksanvisningen innehåller information om hur produkten ska användas�  
Läs bruksanvisningen före användning för information om användningsvillkoren, 
installationen och driften�  
Följ säkerhetsföreskrifterna�

1.1  Teckenförklaring
► Uppmaning 

Lysdioden är tänd

Lysdioden är släckt

Lysdioden blinkar

Lysdioden blinkar snabbt

� Viktig information

14 Godkännanden/standarder ������������������������������������������������������������������������������18
15 Begrepp och förkortningar �������������������������������������������������������������������������������19
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2  Säkerhetsanvisningar
• Följ instruktionerna i bruksanvisningen�
• Icke ändamålsenlig användning kan leda till att enheten inte fungerar korrekt� 

Detta kan i sin tur leda till materiella skador och/eller personskador under 
drift� Följ därför alla anvisningar i detta dokument som avser installation och 
hantering av enheten� Följ även säkerhetsföreskrifterna för anläggningsdriften�

• Inget ansvar tas och garantin förfaller om anvisningarna och standarderna inte 
följs, särskilt vid ingrepp i och/eller förändringar på enheten�

• Enheten får endast monteras, anslutas och tas i drift av behörig elektriker med 
säkerhetsteknisk utbildning�

• Ta hänsyn till relevanta tekniska standarder vid den aktuella användningen� 
• Ta hänsyn till kraven i standarden EN 60204 vid installationen� 
• Kontakta tillverkaren om enheten inte fungerar korrekt� Ingrepp i enheten är 

inte tillåtna� 
• Slå av spänningen till enheten externt innan några arbeten påbörjas på 

enheten� Koppla även från eventuella relä-lastkretsar med separat försörjning� 
• Utför en komplett funktionskontroll efter installationen av systemet�
• Använd endast enheten vid de specificerade omgivningsförhållandena 

(→ 11 Tekniska data)� Tillverkaren kan ge mer information om särskilda 
omgivningsförhållanden�

• Användningen måste vara ändamålsenlig (→ 4)�

2.1  Säkerhetstekniska krav på utrustningen
De säkerhetstekniska kraven på den aktuella utrustningen måste stämma överens 
med de grundläggande kraven som nämns i denna bruksanvisning�
Beakta följande krav:

 ► Vidta åtgärder som förhindrar att metallföremål avsiktligt eller oavsiktligt 
kommer i kontakt med givarens avkänningsyta�

 ► Ta hänsyn till kraven i EN 1088 vid användning av förreglingsanordningar i 
kombination med skydd� 

 ► Beakta de specificerade användningsvillkoren (→ 11 Tekniska data)� Det är inte 
tillåtet att använda givaren i närheten av kemiska och biologiska medier samt 
joniserande strålning� 
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 ► Tillämpa viloströmsprincipen på alla skyddskretsar som är externt anslutna till 
systemet�

 ► Vid fel på den felsäkra induktiva givaren som medför övergång till det tillstånd 
som definieras som säkert: Vidta åtgärder som upprätthåller det säkra 
tillståndet när totalstyrningen åter tas i drift�

 ► Skadade enheter ska bytas ut�

3  Medföljande delar
1 felsäker induktiv givare GI701S med 2 muttrar M30, 
1 bruksanvisning GI701S, artikelnr 704196�
Kontakta en ifm-återförsäljare om något i leveransen skulle saknas eller vara 
skadat�

4  Funktion och egenskaper
Den felsäkra induktiva givaren GI701S detekterar metall beröringsfritt� 
Säkerhetsfunktionen SF: Det säkra tillståndet (slutsteget frånkopplat; logisk "0") 
uppnås vid en icke påverkan som är större än eller lika med det säkra 
frånkopplingsavståndet sar (→ 11 Tekniska data)�
Beakta även monteringsanvisningarna för givaren (→ 6 Montering)�
Säkerhetssensor uppfyller kategori 4 enligt EN 954-1 (giltig till och med 2011-12-
31), Performance Level "e" enligt EN ISO 13849-1:2008 liksom säkerhetsgivaren 
uppfyller SIL 3 enlighet med IEC 61508 och SILcl 3 enlighet med IEC 62061�  
Givaren motsvarar klassificeringen I2A30SP2 i enlighet med EN 60947-5-2 för ej 
inbyggbar montering (→ 6 Montage)�
Den felsäkra induktiva givaren har certifierats av TÜVNord� 
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5  Funktion
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 Säkerhetsgivare
Närområde
 Aktiv zon
 Säkrat frånkopplingsavstånd sar

Dämpelement

Grön power-lysdiod: Anslutningsspänning  
Gul signallysdiod:   Utgångsstatus

5.1  Aktiv zon
Utgångarna (OSSD) aktiveras endast om dämpning finns I arbetsområdet� Utanför 
detta arbetsområde förblir utgångarna deaktiverade�
Vid påverkan med standardplatta 45x45x1mm av FE360 (= ST37K) och vid ej 
inbyggbar montering enligt EN60947-5-2 ligger den aktiva zonen i området� 
≤ 6 ��� ≥ 12 mm�
Det säkra frånkopplingsavståndet s ar är > 30 mm�
Om dämpelementet som används avviker från standardplattan när det gäller 
material, form eller storlek resulterar det i en annan aktiv zon�

� Beroende på dämpelementets egenskaper kan närområdet saknas�

Aktiv zon för andra material*: 
Material Aktiv zon
Rostfritt stål 1�4301 (V2A) 3,8���8,8 mm
AIMg3G22 0,7���4,8 mm
CuZn37 1���5,2 mm
Cu 0���3,7 mm
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* Typiska värden vid påverkan med referensmätplatta på 45x45x1mm och ej inbyggd 
montering enligt EN60947-5-2 vid en omgivningstemperatur på 20 °C�

5.2  Åtgärder mot förbikoppling
Givaren reagerar på metallföremål, t�ex� ramen på en säkerhetsdörr� Andra 
metallföremål som inte ska aktivera givaren får varken avsiktligt eller oavsiktligt 
resultera i att givaren aktiveras�

�  ► Vidta åtgärder som förhindrar att metallföremål, förutom den avsedda 
flaggan, avsiktligt eller oavsiktligt når givarens avkänningsyta eller den 
aktiva zonen�

Givaren har dessutom följande kopplingsbeteende för att försvåra att 
säkerhetsfunktionen förbikopplas:
1� När ett metallföremål långsamt närmar sig den aktiva zonen kopplas 

utgångarna omedelbart� Men detta indikeras inte av signallysdioden förrän ca 
3 s senare (→ 9�2�1 Koppling av signallysdioden med fördröjning)� Detta gör 
att föremålet i regel befinner sig i närområdet innan signallysdioden tänds� De 
tekniska föreskrifterna beträffande omstart av anläggningen måste beaktas� 

2� Befinner sig föremålet mer än ca 2 sekunder i detta läge (närområdet) 
spärras utgångarna fullständigt och aktiveras inte längre vid påverkan i den 
aktiva zonen� Befinner sig föremålet mer än ca 5 s i närområdet aktiveras 
justeringsläget (→ 8�1 Aktivera justeringsläget)� 
Upplåsning av den aktiva zonen kan ske
• antingen genom icke påverkan (> 30 mm) i mer än 2 s 
• eller genom att spänningen bryts 
(→ 8�3 Avsluta justeringsläget)�
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6  Montering
Enheten är ej inbyggbar i enlighet med EN 60947-5-2, typ I2A30SP2�  

 ► Säkra enheten så att den inte kan lossna� Maximalt vridmoment: 50 Nm
 ► Följ monteringsanvisningarna på bild 1 till 3:

��

���

��

�� ��

��

� � �

� Om enheter som är icke inbyggbara (non-flush) monteras som en inbyggbar 
enhet (flush) förstoras avkänningsavståndet tills dess att genomkoppling 
sker (förbjudet) !

7  Elektrisk anslutning
 ► Slå av spänningen till anläggningen� Koppla även från eventuella relä-
lastkretsar med separat försörjning�

 ► Anslutningsspänning: Anslut L+ till stift 1 och L– till stift 3 i kontakten� 

� Märkspänningen är 24 V DC� Denna spänning får enligt EN61131-2 vara 
mellan 19,2 V och 30 V inkl� 5 % restrippel�

� Vid ett enskilt fel får försörjningsspänningen inte överskrida ett värde 
på 60 V DC längre än 0,2 sekunder, upp till ett maximalt värde på 
120 V DC� (Detta kräver bl�a� säker frånkoppling av strömförsörjningen och 
transformatorn�)
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8  Idrifttagande
8.1  Aktivera justeringsläget
För enkel och säker montering av givaren kan givaren ställas i justeringsläge�

300
> 5 s

mm

Signal
Power

Detta uppnår man genom att 
placera ett metallföremål alldeles 
framför givarens avkänningsyta (i 
närområdet)� 
Efter ca 5 s börjar den gula 
signallysdioden att blinka: 
Justeringsläget är aktiverat� 
Så länge detta läge är aktivt förblir 
slutstegen avstängda�

 Närområde
 Aktiv zon

8.2  Fastställa den aktiva zonen
Om givaren befinner sig i justeringsläget kan dess aktiva zon fastställas genom att 
man rör på flaggan: 

300 mm

Signal
Power

Signal
Power

Signal
Power

Så snart en dämpning sker i den 
aktiva zonen slocknar den gula 
signallysdioden�  
Om dämpningselementet befinner 
sig i närområdet eller i den aktiva 
zonens omedelbara närhet börjar 
lysdioden att blinka igen�

 Närområde
 Aktiv zon
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8.3  Avsluta justeringsläget

300

< 2 s

mm

Signal
Power

> 2 s

Signal
Power

Om givaren ej påverkas längre 
än 2 s (> 30 mm) frånkopplas 
justeringsläget och den gula 
signallysdioden släcks�
Samma sak kan också uppnås 
genom att spänningen bryts�

 Närområde
 Aktiv zon
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9  Funktion
9.1  Kopplingsstatus för utgångarna
9.1.1  Säkert läge
Utrustningen är säker när antingen utgång A1 eller A2 (OSSD) är frånkopplad 
(strömlöst läge: logisk "0")�  
Om antingen utgång A1 eller A2 är frånkopplad måste den efterkopplade 
säkerhetsinriktade logikmodulen se till att hela systemet hamnar i säkert läge� 
9.1.2  Kopplat tillstånd (slutna utgångar)
Om dämpelementet befinner sig i arbetsområdet och inget givarfel föreligger 
aktiveras både utgång A1 och A2 (OSSD) (logiskt "1")�
9.1.3  Utgångsdata
Alla utgångsdata stöder sig på data för ingången i enlighet med EN 61131-2 typ 1 
eller 2:
Logisk "1" ≥ 15 V 2���15 mA

≥ 11 V 15���30 mA
Logisk "0" ≤ 5 V Läckström 0,2 mA*)

*) pull-down-ström, typiskt 30 mA

9.1.4  Korskopplingsfel
• En korskoppling mellan de båda utgångarna (A1 och A2) hittas av 

säkerhetsgivaren och leder till avstängning av utgångarna (OSSD) vid nästa 
säkerhetsförfrågan�  Utgångarna A1 och A2 förblir frånkopplade tills felet har 
åtgärdats�

• En korskoppling mellan en av de båda utgångarna (A1 resp� A2) och 
försörjningsspänningen leder till att den andra utgången (A2 resp� A1) 
frånkopplas vid ett säkerhetskrav�
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9.2  Funktionsläge
Tidslängden på den föregående avdämpningen bestämmer om den gula lysdioden 
tänds med fördröjning (→ 9�2�1) eller genast (→ 9�2�2) när ett dämpelement 
hamnar i den aktiva zonen� Utgångarna kopplar alltid in utan fördröjning�  
Vid avdämpning stängs utgångarna och den gula lysdioden släcks utan 
fördröjning� 
Vid påverkan i närområdet frånkopplas utgångarna direkt medan den gula 
signallysdioden slocknar först efter en fördröjning på ca 2 s� När signallysdioden 
frånkopplas upprätthåller utgångarna det säkra tillståndet (logisk "0")� Därigenom 
är det inte längre möjligt att åter tillkoppla i den aktiva zonen�  Aktivering sker 
antingen genom en icke påverkan (> 30 mm) på mer än 2 s eller genom att 
spänningen bryts (→ 5�2 Åtgärder mot förbikoppling)  

9.2.1  Koppling av signallysdioden med fördröjning

Avdämpning > 2 s:

300
> 3 s

mm

Signal
Power

Om flaggan var ifrån givaren mer än 
ca 2 s (> 30 mm), så tänds den gula 
signallysdioden med en fördröjning 
på ca 3 s vid påverkan i den aktiva 
zonen�
Så är även fallet när flaggan befinner 
sig i den aktiva zonen vid tillkoppling 
av spänningen�

 Närområde
 Aktiv zon
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9.2.2  Koppling av signallysdioden utan fördröjning

Avdämpning < 2 s:

300
≈ 0 s*)

mm

Signal
Power

Om flaggan var ifrån givaren mindre 
än ca 2 s (> 30 mm), så tänds den 
gula signallysdioden utan fördröjning 
vid påverkan i den aktiva zonen�

 Närområde
 Aktiv zon
*) Utom vid första idrifttagningen

9.3  Reaktionstider

Reaktionstid på säkerhetsbegäran (avlägsnande ur den aktiva zonen) ≤ 50 ms
Reaktionstid vid närmande till den aktiva zonen (aktiveringstid) typiskt 100 ms

≤ 200 ms
Risktid/felreaktionstid vid säkerhetsrelevanta fel ≤ 100 ms
Tillåten uppehållstid i närområdet < 2 s

Fördröjningstid för aktivering av justeringsläget
(→ 8�1 Aktivera justeringsläget) ca� 5 s
Uppehållstid i avdämpat tillstånd (> 30 mm)
för återgång till driftläge (→ 8�3 Avsluta justeringsläget)� ca� 2 s
Samtidighet för till- och frånkoppling av utgångarna vid en 
säkerhetsförfrågan 

≤ 50 ms

Frånkopplingstestimpulsernas tidslängd ≤ 1 ms
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9.4  Lysdiodsindikering
Lysdiod 
status

Drifttillstånd Utgångar A1  
(OSSD)

A2  
(OSSD)

Signal
Power

Ingen spänningsförsörjning Båda utgångarna 
frånkopplade 

0 0

Signal
Power

Underspänning 0 0

Signal
Power

Överspänning Båda utgångarna 
frånkopplade 

0 0

Signal
Power

a) Driftläge:
Dämpelement i säkert 
frånkopplingsavstånd till 
givaren (> 30 mm)
b) Justeringsläge: 
flagga inom aktiv zon 
(driftläge) 

Båda utgångarna 
frånkopplade 

0 0

Signal
Power

Givarfel 
(→ 12 Felsökning)

En utgång frånkopplad 
eller båda utgångarna 
frånkopplade

0
1
0

1
0
0

Signal
Power

Justeringsläge:
Dämpelement inom 
närområdet eller i den aktiva 
zonens omedelbara närhet

Båda utgångarna 
frånkopplade 

0 0

Signal
Power

Funktionsläge:
flagga inom aktiv zon 

Båda utgångarna 
aktiverade

1 1
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10  Måttskiss
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11  Tekniska data

GI701S
GIIA-4030-US/2OSSD/V4A
Induktiv säkerhetsgivare
Metallhylsa M30 x 1,5
Stickkontakt M12
Aktiv zon: ≤ 6 ��� ≥ 12 mm
Uppfyller följande krav: 
EN ISO 13849-1: 2008 kategori 4 PL e,  
SIL 3 enligt IEC 61508: 2000, SILcl 3 enligt IEC 62061
Ej inbyggbar 

Anslutningsspänning 24 V DC (19,2���30 V)
Kortslutningsskydd Ja
Polaritetsskydd Ja
Belastningsström 100 mA
Spänningsfall < 2,5 V @ 100 mA
Strömförbrukning < 30 mA
Utgång A1, A2 (OSSD) PNP
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Isolationsmätspänning 30 V
Utgångsspänning vid 24 V Kompatibel med EN 61131-2, ingångar typ 

1, 2 och 3
Reaktionstid Reaktionstid vid säkerhetsförfrågan (flaggan 

lämnar den aktiva zonen): ≤ 50 ms
Reaktionstid vid närmande till den aktiva 
zonen (aktiveringstid): ≤ 200 ms

Risktid (felreaktionstid) ≤ 100 ms
Beredskapsfördröjningstid 5 s
Säkrat frånkopplingsavstånd sar 30 mm
Driftsätt Kontinuerlig drift (underhållsfri)
EMC/vibrationer, stötar Enligt IEC60947-5-2
Applikation Klass C i enlighet med EN 60654-1  

(väderskyddad applikation) 
Klimat 

Lufttryck 80���106 kPa
Saltstänk nej

Höjdnivå över havet max� 2000 m
 joniserande strålning är inte tillåten

Temperaturändringshastighet 0,5 K/min
Omgivningstemperatur -25��70 °C för användningstid ≤ 87 600 h

10���40 °C för användningstid ≤ 175 200 h

Relativ luftfuktighet 5���95 % för användningstid ≤ 87 600 h
5���70 % för användningstid ≤ 175 200 h

Användningstid TM  (Mission time) ≤ 87 600 h (10 år) vid -25���70 °C  
och 5���95 % relativ luftfuktighet
≤ 175 200 h (20 år) vid 10���40 °C  
och 5���70 % relativ luftfuktighet

Säkerhetsteknisk tillförlitlighet  
(enligt IEC 61508)

PFH < 2,5 x 10-9/h

MTTFd 1992 år
DC/CCF/cat� 99 % / 100 % / 4
Kapslingsklass, skyddsklass IP 68 / IP 69 K (i enlighet med EN 60529), III
Material i höljet Syrafast stål (SS 2348), lock i PBT
Indikering Gul lysdiod (signal); grön lysdiod (ström)
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Anslutning M12-stickkontakt, guldpläterade stift
Kopplingsschema
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 Utvärderingsenhet eller PLC
Färger på ledarna 
BK: svart 
BN: brun 
BU: blå 
WH: vit
Anmärkningar: 
Om inget annat anges är alla data i hela temperaturområdet baserade på en 
referensmätplatta 45 x 45 x 1 mm i enlighet med IEC60947-5-2 (FE360 = ST37K) 
45x45x1mm� 

12  Felsökning
→ 9�4 Lysdiodsindikering
Problem Möjlig orsak  Felsökning

Ingen lysdiodindikering Ingen spänningsförsörjning Slå på spänningen 

Strömlysdioden blinkar och 
givaren kopplar inte

• Underspänning
• Överspänning

Justera spänningen 
(→ 11 Tekniska data)

Givaren kopplar inte, ens 
efter avdämpning och 
förnyad dämpning

Givaren befinner sig i säkert 
läge (logiskt "0")� Orsak: 
• Korskoppling mellan utgång 

A1 och A2
• Korskoppling mellan en 

utgång (A1 eller A2) och 
försörjningsspänningen

• Ett fel har upptäckts i 
givaren

• Åtgärda korskopplingen 
• Byt ut enheten
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Problem Möjlig orsak  Felsökning

Närområde saknas På grund av sin beskaffenhet 
(material, form, storlek) 
förskjuter dämpelementet 
arbetsområdet till direkt 
framför den aktiva zonen

Ändra om möjligt materialet, 
formen eller storleken på 
dämpelementet (→ 5�1 
Arbetsområde)

13  Underhåll, reparation och avfallshantering
Vid korrekt användning krävs inget underhåll� 
Enheten får endast repareras av tillverkaren� 
Hantera förbrukade enheter på ett miljöriktigt sätt och i enlighet med lokala 
föreskrifter� 

14  Godkännanden/standarder
Följande direktiv och standarder har använts:
• 98/37/EG Europeiska maskindirektivet
• 2006/42/EG Europeiska maskindirektivet
• 2004/108/EG EMC-direktivet
• EN ISO 13849-1 PL "e" (2004) Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av 

styrsystem
• EN 60947-5-2 (2008) Kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning:  

styrenheter och kopplingselement – beröringsfria givare
• IEC 61508 (2000)
• IEC 62061 (2005) 
• UL 508
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15  Begrepp och förkortningar
CCF Common Cause Failure Fel på grund av en gemensam orsak�

DC Diagnostic Coverage Feldetektionsgrad�

MTTFD Mean Time To Dangerous 
Failure

Genomsnittlig tid tills ett farligt fel inträffar�

OSSD Output Signal Switch Device Omkopplare för utgångssignal

PFH Probability of Failure per Hour Sannolikhet för ett fel per timme�

PL Performance Level PL enligt EN ISO 13849-1

SIL Safety Integrity Level Säkerhetsnivå 
SIL 1-4 enligt IEC 61508 Ju högre SIL, 
desto mindre är sannolikheten att en 
säkerhetsfunktion inte fungerar�

SILcl Safety Integrity Levelclaim limit Säkerhetsnivålämplighet  
(enligt IEC62061)

TM Mission time Användningstid  
(= max� användningstid)
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