
Ny revolutionerande, mångsidig säkerhetsreläserie  

Som vi har berättat tidigare kommer vi att lansera flera nya 

produkter i år. I det här nyhetsbrevet presenterar vi den nya 

revolutionerande, mångsidiga säkerhetsreläserien PROTECT SRB-

E. Med detta multifunktionsrelä kan man ersätta flera traditionella 

säkerhetsreläer. Läs mer!  

Ha en fortsatt fin vår! 

Henrik Andersson, verkställande direktör 

handersson@schmersal.com  



Reläfamiljen PROTECT SRB-E är revolutionerande: med ett 

multifunktionsrelä kan man ersätta flera traditionella 

säkerhetsreläer. 

Varje PROTECT SRB-E kan med ett enkelt val på reläets 

frontpanel ställas in för upp till elva olika tillämpningar. Alla 

traditionella säkerhetsbrytare och säkerhetssensorer kan övervakas 

med dessa reläer. 

Serien PROTECT SRB-E innehåller en version med en ”fail-safe”-

utgång av typ P för 5,5 amperes ström, dvs. reläet kan direkt 

manövrera en last som kräver hög kopplingseffekt. 

Övriga reläer i serien har såväl säkra reläkontaktutgångar som 

halvledarutgångar för PLe/cat 4-nivå. Upp till fyra sensorer kan 

kopplas till ingångarna och övervakas upp till Ple-nivå. 

Kombinationsversionen möjliggör bland annat övervakning av två separata säkerhetsfunktioner med ett relä, 

t.ex. tvåhandsmanövrering och nödstoppsfunktioner.

Konfigurerbara PROTECT SRB-E säkerhetsreläer 

Lätt att använda 

– välj upp till elva olika tillämpningar

– övervakar alla slags säkerhetsbrytare

– kan uppnå PLe/SIL3-nivåer

– lätt att ställa in med reglaget på frontpanelen

– vald tillämpning låses med ett sigill

– snabb respons, < 10 ms

– enkla kabeldragningar

– goda kopplingsegenskaper

Flexibelt 

– 1- eller 2-kanalsövervakning

– kontaktalternativ för sensorer väljs på reläet

– övervakade start- och omstartsfunktioner

– ingångsexpansion för fyra sensorer för PLe-nivå

– seriekoppling av flera säkerhetsreläer med en speciell

säkerhetsingång

Kompakt 

– alla modeller är 22,5 mm breda

– tydlig indikering på status och felkoder via LED

– 4 signalutgångar

– hållare för enhetsdekal

LÄS MER 

  

  

PROTECT SRB-E  

– marknadens mest mångsidiga säkerhetsreläserie



Mer information om säkerhetsreläfamiljen PROTECT SRB-E finns 

på Youtube.  

TITTA PÅ VIDEON 

Application Finder hjälper dig hitta rätt  

Söker du rätt säkerhetslösning eller produkt för dina behov? Låt Application Finder hjälpa dig.  

Schmersal Application Finder är ett interaktivt verktyg som hjälper dig välja rätt lösning och produkt och ger 

information om den valda produkten. 

Prova Application Finder här eller ladda ner vår nya kostnadsfria iPad-app här!  

Information om YouTube 
 

På Schmersals YouTube-kanal hittar du vårt breda 

produktsortiment och information om förbättring av 

säkerheten inom industriell automation. 

TA EN TITT PÅ VÅRA FILMER

Schmersal på LinkedIn  
 

Vi finns på LinkedIn. Följ oss för att se våra senaste 

nyheter! 

LINKEDIN

Vi verkar för en säkrare arbetsmiljö.  
Kontakta oss när du vill ha bästa möjliga 

säkerhetslösningar för maskiner och lokaler.  

Vi har lång erfarenhet av branschen och ett 
heltäckande produktutbud. Våra välsorterade lager 

garanterar snabba och tillförlitliga leveranser.  
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Information om säkerhetsreläfamiljen P
  

ROTECT SRB-E på 
Youtube  


