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G120C / G120 Safety Fonksiyonları & Standartlar

Endüstride kullanılan ekipman ve makinaların bir çoğu CE i aretine sahiptir. 

CE i aretlemesi ile Üretici , Ürettiği Makinanın / Ürünün, CE direktifi gerekliliklerini kar ıladığını garanti 
eder.

CE i areti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar 
vermeyeceğini garanti altına almaktadır.

Türkiye’ de de bu standart Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006 / 42 / AT) ile düzenlenmektedir.

Bu standartlara göre makine üzerindeki emniyetsiz durumları güvenli bir ekilde önlemek için koruyucu 
ekipmanların kullanılması zorunludur.

Makinalardaki hız kontrol uygulamalarında Safety fonksiyonlarına sahip olmayan hız kontrol 
cihazlarının kullanımı durumunda bu ekipmanların maliyeti ve kurulum karma ıklığı artmaktadır.

Sinamics G120C/G120 serilerinde bulunan dahili safety fonksiyonları sayesinde bu ek ekipmanların 
getirdiği maliyetten tasarruf edildiği  gibi safety fonksiyonlarının çe itliliği ve performansı artmaktadır.

Sinamics G120C/G120 serilerinin Safety Fonksiyonları DIN EN954-1, Cat.3 ve IEC 61508, SIL2.’ ye 
göre sertifikalandırılmı tır.
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G120C / G120 Safety Fonksiyonları & Standartlar

Motor hızının belli seviyelerin altına veya 
üstüne çıkması engellenir.

Safely Limited Speed

EN 60204’e göre

Sürücü kontrollü bir ekilde motoru durdurur.Safe Stop 1

EN 60204’e göre

Sürücünün istenmeyen durumda start 
almasını engeller

Motor güvenli bir şekilde enerjisiz duruma 
getirilir

Tekrar start almanın engellenmesi için motor 
ile sürücünün elektriksel olarak ayrılması
gerekmez

Safe Torque Off

EN 60204’ göre

Kullanım AvantajlarıFonksiyonÖzellik
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G120C / G120 Safety Fonksiyonları & Standartlar

Güvenli duru komutu geldiğinde cihaz derhal çıkı ını keser. (safety led fla eder )
Bu durumda motor serbest duru a geçer. 
STO aktif olduğu sürece motor enerjilendirilmez.
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G120C / G120 Dahili Güvenlik Fonksiyonları Avantajları

Geleneksel  sistemde güvenlik rölesine bağlı acil stop butonuna basıldığı zaman K1 Ve K2 kontaktörü açar 
ve motoru enerjisiz bırakır.Tek kontaktörün kontaklarının yapı ması riski sebebiyle güvenli duru için çift 
kontaktör kullanılır. ( DIN EN954-1, Cat.3 ve IEC 61508, SIL2’ ye göre hız kontrol devresi)

- Đlave güvenlik rölesi ve kontaktörlerden gelen montaj ve kablolama maliyeti yüksek.
- Hatanın nereden kaynaklandığı raporlanamaz.
- Cihaz enerjisiz iken mevcut durum hakkında veri alınamaz.

* Geleneksel  sistemde  
DIN EN954-1, Cat.3 ve
IEC 61508, SIL2’ ye göre 
hız kontrol devresi 

* Çift kanal kontrol



Page 7

G120C / G120 Dahili Güvenlik Fonksiyonları Avantajları

Dahili güvenlik fonksiyonlarına sahip Sinamics G120C / G120 serisi sürücülerde;

•“Kategori 3” standardını sağlamak için çift kanal kontrol yapılır.

•Kontaklardan birinin yapı ması ihtimaline kar ı çift kapalı kontak ile bilgi alınır. Bu kontaklardan gelen 
bilgi iki fail safe dijital giri e girilerek  iki adet prosesör ile denetlenir.

•Safety parametreleri bir prosesöre girilip diğerine kopyalanır. Safety parametreleri de bu sayede çift 
kanal olarak denetlenir.

• Eğer manyetik fren kontrolü aktif ise ( motor holding brake ) STO’ nun aktif olması ile birlikte sürücü
frene kapama  komutu gönderir.
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G120C / G120 Dahili Güvenlik Fonksiyonları Avantajları

Acil stop butonuna basıldığı zaman Sinamics G120 motora gönderdiği enerjiyi keser ve mevcut durum 
devam ettiği  sürece motoru enerjilendirmez.

•Acil stop butonu direkt olarak cihazın dijital giri lerine bağlanır ve ek bir kurulum maliyeti gerektirmez.

•Güvenli i letim için olu turulan parametreler ifre altına alınarak tam güvenlik sağlanır.

•Acil stop anında Sinamics G120 hala enerjili olduğundan sistemden veri alımı hala mümkündür.
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Sinamics G120C / G120 Temel Güvenlik Kavramları

Güvenlik ifresi:

Sürücüdeki güvenlik fonksiyonları yetkisiz kullanıcılara kar ı bir ifre ile korunmaktadır.

Fabrika ayar değeri olarak bu ifrenin değeri “0” dır. Devreye alma esnasında bu değer istenirse 
deği tirilebilir.

Sağlama (checksum):

Emniyet fonksiyonlarına ait parametrelerin her birinin değeri iki adettir. Devreye alma sonrası her bir 
parametrenin bu iki değeri istenmeyen deği imlere kar ı izlemeye alınır.

Devreye alma esnasında güvenlik parametrelerinin bir adet değeri set edilir, daha sonra kopyalama 
yapılarak diğer değer üretilir.

.
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Sinamics G120C / G120 Temel Güvenlik Kavramları

Test Stop  (Forced dormant error detection) :

DIN EN954-1, Cat.3 ve IEC 61508, SIL2 standartlarını kar ılamak için belirli aralıklar ile 
sürücü içindeki güvenlik fonksiyonlarının istenen ekilde çalı ıp çalı madığı kontrol edilmelidir. 
Bu prosedür yılda en az bir kez gerçekle tirilmelidir.

P9659 nolu parametreye test stop için istenen zaman girilir. r9660  nolu parametreden kalan 
zaman izlenir. Đlgili süre dolduğunda cihaz ekranında A01699 alarmı görünür. Bu durumda en 
kısa sürede cihaz test için durdurulmalıdır. 

Daha üst bir kontrolöre bu durum cihazın röle çıkı ına  r9773.31 biti atanarak bildirilebilir.
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Sinamics G120C / G120 Temel Güvenlik Kavramları

Test Stop  (Forced dormant error detection) :

A01699 alarmı alındıktan sonra sürücü normal çalı masına devam eder.

A ağıdaki ko ullarından herhangi birinin gerçekle mesi ile test prosedürü ba lar;

•Sürücünün enerjisi açılıp kapandığında ( power on reset )

•STO fonksiyonu aktif olduğunda ( örneğin koruyucu kapı açıldığında )

•Extended Safety fonksiyonun test stop zamanı dolduğunda



Page 12

Güvenlik Fonksiyon Çe itleri ve Terminal Numaraları

Sinamics G120C ve G120 serilerinde bulunan güvenlik fonksiyonları a ağıda özetlenmi tir.

G120C / G120 CU240E-2 serilerinde  STO güvenlik fonksiyonu varken, geli mi güvenlik 
fonksiyonları için G120 serisindeki CU240E-2 F kontrol ünitesi seçilmelidir.
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Güvenlik Fonksiyon Çe itleri ve Terminal Numaraları

Fail-safe dijital giri ler:

Fabrika ayar değeri olarak fail-safe dijital giri lere güvenlik fonksiyonları atanmamı tır. 
Güvenlik fonksiyonu aktif edilmek istendiğinde bu giri lere ilgili görevler atanır.

Sinamics G120C ve Sinamics G120 CU240E-2 / CU240E-2 DP için fail–safe dijital giri ler:

Sinamics G120 CU240E-2 F / CU240E-2 DP F  için fail–safe dijital giri ler:
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Fail-Safe Dijital Giri leri Bağlantı Detayları

Fail Safe Dijital Giri ler Đçin Sinyal Filtreleme

Sürücü fail-safe dijital giri lerin uyumluluğunu/tutarlılığını sürekli olarak denetler ve hep aynı sinyal 
durumunda olduğunu varsayar.

Dijital Giri lerde Farklılık (Discrepancy):

Elektromagnetik sensörlerden gelen iki kontak bilgisi ( acil durdurma butonu veya kapı switchleri ) 
hiçbir zaman aynı anda gelmez. Dolayısıyla kısa bir süre için fail-safe dijital giri lerde bir tutarsızlık 
olu abilir. 

Bu tutarsızlığı önlemek için fail-safe dijital giri lerin tolerans zamanı arttırılabilir. Böylece sürücü bu 
tutarsızlığı baskılar ve normal operasyon devam eder.

1.Prosesör için tolerans zaman      
parametresi : P9650

2.Prosesör için tolerans değeri 
kopyalama ile aynı olarak 
belirlenir.
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Fail-Safe Dijital Giri leri Bağlantı Detayları

Fail-Safe Dijital Giri lere Bağlantı:

Sürücünün fail-safe dijital giri leri sensörlerden gelen iki normalde kapalı ( 2NC ) kontak 
bağlantısına göre dizayn edilmi tir.

Bu yüzden iki normalde açık ( 2NO) veya bir normalde kapalı ( NC) ve bir normalde açık ( 1NO) fail-
safe dijital giri bağlantısı mümkün değildir.

Doğru Bağlantı
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Fail-Safe Dijital Giri leri Bağlantı Detayları

Fail-Safe Dijital Giri lere Bağlantı:

Güvenlik sensörlerinin 24V beslemesi 
sürücü üstünden yapılırsa terminal 
bağlantısı yukarıdaki ekilde olmalıdır.

Güvenlik sensörlerinin 24V beslemesi 
harici bir kaynaktan yapılırsa terminal 
bağlantısı yukarıdaki ekilde olmalıdır.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

Safe Torque Off ( STO ) Devreye Alma 

Temel Operatör Paneli (BOP-2) kullanarak:

STO ‘ u aktif etmek için a ağıdaki temel parametreler girilmelidir.

Yukarıdaki parametreleri girdikten sonra cihaz ekranında F1650 hatası belirir. Bu hata kabul testinin
yapılması için bir uyarıdır. Kabul testi için sürücünün enerjisi kesilir, ledlerin tamamen sönmesi için 
bir süre bekledikten sonra sürücüye enerji verilir. Bu durumda STO artık aktif olur.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

Safe Torque Off ( STO ) Devreye Alma 

Starter Programını Kullanarak :

Starter programını indirmek için a ağıdaki linki kullanabilirsiniz;

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&obji
d=10804985&subtype=130000&caller=view

Bilgisayarınızın USB portundan sürücünün USB portuna bağlantı yapılarak Starter programı
çalı tırılır.

PG/PC ayarında bağlantı noktası
olarak DEVICE / S7USB seçilmelidir.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

Starter programında online olduktan sonra Functions bölümü altındaki Safety
Integrated alt ba lığı çağırılır.

Change settings butonuna basılır.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

STO via teminal ( terminalden STO ) seçilir.

STO aktif sinyali istenirse bir üst seviye kontrole veya cihaz içinde BICO bağlantısı ile bir kaynak 
parametresine bağlanabilir. Örneğin cihazın röle çıkı ına atanabilir.

STO geni letilmi ayarları, extended settings butonundan girilebilir.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

STO extended bölümüne girildikten sonra a ağıdaki değerler ayarlanabilir;

•Fail-safe dijital giri lerin filtre zamanları
•Test stop zamanı
•Test stop bitinin bağlantısı – örneğin sürücünün 3.rölesine bağlantı
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

Son olarak a ağıdaki adımlar takip edilerek STO devreye alma adımları bitirilir.

•Copy parameters butunu ile 1.prosesöre girilen değerler 2.prosesöre kopyalanır.

•Activate setting butonu ile de bilgiler RAM’dan ROM’ a yazılarak kayıt edilir.

•Cihaz ekranında F1650 hatası belirir. Bu hata kabul testinin yapılması için bir uyarıdır. Kabul testi için 
sürücünün enerjisi kesilir, ledlerin tamamen sönmesi için bir süre bekledikten sonra sürücüye enerji 
verilir. Bu durumda STO artık aktif olur.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

STO fonksiyonunu iptal etmek için ;

“Restore safety factory setting” butonuna basılır.

Bu durumda safety fonksiyonu ifresi sorulur.
Geçerli ifre girilir.
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Sinamics G120C / G120 Safe Torque Off ( STO ) 
Devreye Alma

ifre girildikten sonra a ağıdaki ekrandan “yes” butonuna basılarak safety fonksiyonu resetlenir.

Bu bilgiler aynı zamanda RAM’ dan ROM’a yazılır.

Cihaz ekranında F1650 hatası belirir. Bu hata kabul testinin yapılması için bir uyarıdır. Kabul testi 
için sürücünün enerjisi kesilir, ledlerin tamamen sönmesi için bir süre bekledikten sonra sürücüye 
enerji verilir. Bu durumda STO artık aktif değildir.

STO resetlenmi tir. Tekrar STO aktif edilmek istediğinde deği tirilmi ifre geçerlidir.
O yüzden bu ifrenin güvenli bir ekilde korunması önemlidir.
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