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Sadece sürücü izlemeden 
daha fazlası 

SAFEMASTER S serisinin hız ve durma 

monitörü UH 5947, kodlayıcı sinyallerinin, 

PNP veya NPN sensörlerinin birleşik 

uygulamasını kapsar. Alternatif bir cihaz 

çeşidi olmakla birlitkte, NAM UR sensör 

teknolojisinin kullanımına izin verir. 

Cihaz, ön taraftaki 4 düğme ve LCD ekran 

üzerinden çalıştınlabilir, böylece basit 

parametreleme sağlanır. Örneğin, 

encoder seçimi, çalışma modu başına hız 

limitleri ve gecikme süreleri uygulamanıza 

esnek bir şekilde uyarlanabilir. 

► Giriş terminalleri aracılığıyla kontrol
edilebilir çalışma modu seçimi 

► Mevcut tahrik konseptlerine basit 
güçlendirme

► -20 ile +60 °C arasında ve 4000

metreye kadar yüksekliklerde çalışma

aralığı

Lieferbar: Q4 '21 

Available: Q4 '21 

More than just drive 
monitoring 

The speed and standstill monitor 

UH 5947 of the SAFEMASTER S series 

covers the combined opplication of 

encoder signols ond PNP or NPN sensors. 

An olternotive device voroint ollows the use 

of NAMUR sensor technology. The device 

can be operoted vio the 4 buttons on the 

front ond the LCD disploy, thus enobling 

simple porometerisotion. Far exomple, the 

selection of the encoder, speed limits per 

operoting mode ond de/oy times can be 

flexibly odopted to your opplication. 

► Controlloble operoting mode se/ection

vio input terminols

► Simple retrofıtting into existing drive

concepts

► Operoting ronge from -20 to +60 °C 

ond ot heights up to 4000 metres

Güvenli ve ergonomik 
çalışma 

Makineler ve tesisler, tehlikeli 

alanlarda kalmanın gerekli olduğu 

çalışma modlarına ve durumlara 

tabidir. SAFEMASTER serisinin yeni 

üç aşamalı etkinleştirme anahtarı 

RE 6909 ile, bir iş için devreye alma, 

bakım veya kurulum sırasında kişiler 

korunur. Burada üç aşamalı işlevsellik 

önemlidir. Yalnızca aktif olarak 

çalıştırılan bir orta konum, daha 

yüksek düzeyde güvenli bir kontrole 

izin verir. Operatör etkinleştirme 

anahtarını bırakırsa veya iterse 

(panik fonksiyonu), onayını geri çeker 

ve böylece güvenli kapatmayı tetikler. 

Üç kademeli etkinleştirme anahtarı 

RE 6909, işlevsel ve ergonomik 

tasarımı sayesinde zahmetsiz 

çalışmayı sağlar ve ek kontrol işlevleri 

sunar. 

► Ergonomik dizayn

► Modüler tasarım

► Çeşitli genişleme aşamaları

UH 5947 

Lıeferbar: Q4 '21 

Avaılable: Q4 '21 

Safe and ergonomic operation 

Mochines ond plonts ore subject to 

operoting modes ond situotions in which 

it is necessory to stoy in hozordous oreos. 

With the new three-stage enabling 

switch RE 6909 of the SAFEMASTER 

series, persons ore sofeguorded during 

commissioning, mointenonce or set-up 

far o job. The three-stoge functionolity 

is importont here. Only on octively 

octuoted middle position gives consent to 

o higher-level sofe control. lf the operotor

releoses the enobling switch or pushes it

through (ponic function), he withdrows 

his consent ond thus triggers the sofety

re/oted shutdown. Thonks to its functionol

ond ergonomic design, the three-stoge

enobling switch RE 6909 ensures effort/ess

working ond offers odditionol operoting

ond contro/ functions.

► Ergonomic design

► Modu/or design

► Vorious exponsion stoges
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