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„Enkodery  absolutne w aplikacjach bezpieczeństwa” 



 –  partner w automatyce 



Seria CDV/CDH 75 

V – Rozwiązanie z wałkiem                                    H- rozwiązanie przelotowe 



Początki enkoderów bezpieczeństwa  

• Rozwiązania enkoderów absolutnych z dodatkową ścieżką 
inkrementalną lub Sin/Cos 

• Sygnał inkrementalny do kontroli pozycji absolutnej 

 

Wady: 

_Po włączeniu tylko jedna wartość absolutna 

_Brak pozycji na skutek utraty danych albo zmian w systemie 



CD_75 SIL3/PL e - komunikacja 



 

 

 

 

_rozwiązanie 

 redundantne 

 

_wspacie gł. systemu 

pomiarem  absolutnym  

magnetycznym 

 

_dodatkowa  

ścieżka inkremetalna 

 

 

 

 

PROFIsafe 



_rozwiązanie 

 redundantne 

 

_wspacie gł. Systemu 

Pomiarem magnetycznym 

 

_dodatkowa  

ścieżka inkremetalna 

lub sin/cos 

 

 

 

2xSSI 



_Standard stosowany do tej pory 

 

Zalety rozwiązań absolutnych 



_Zintergrowane bezpiecześństwo w jednym enkderze 

 

Zalety rozwiązań absolutnych CD_75 z SIL3/PL e 



_Zintergrowany moduł bezpiecześństwa w jednym 
enkoderze 

 

_Redundacja pomiaru – zasilanie i sygnał pomiarowy są 
odeseparowane i totalnie niezależne. 

 

_Brak stosowania dodatkowych zewnętrznych modułów 
bezpieczeństwa 

 

 
 

Zalety rozwiązań absolutnych CD_75 z SIL3/PL e 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e – CDV75M 

_Rozwiązanie z wałkiem 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_PROFIsafe przez PROFINET 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos lub 

          _syg. inkrementalny 5VDC 

_IP 54 

 
 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e – CDH75M 

_Rozwiązanie z otworem 

przelotowym 20mm 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_PROFIsafe przez PROFIBUS 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos lub 

          _syg. TTL 5VDC / HTL 24 VDC 

_IP 65 

 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e – CDV75M 

_Rozwiązanie z wałkiem 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_PROFIsafe przez PROFINET 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos lub 

          _syg. inkrementalny 5VDC 

_IP 54 lub 65 

 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e – CDH 75 M 

_Rozwiązanie z otworem 

przelotowym 20mm 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_PROFIsafe przez PROFINET 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos lub 

          _syg. inkrementalny 5VDC 

_IP 54 

 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e 

_Rozwiązanie z otworem 

przelotowym 20mm 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_2xSSI 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos lub 

          _syg. inkrementalny 5VDC 

_IP 54 lub 65 

 
 



Enkodery absolutne SIL 3/PL e – CDH75M 

_Rozwiązanie z otworem 

przelotowym 20mm 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_2xSSI 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _ sin/cos lub 

          _ syg. inkrementalny 5VDC 

          _ HTL 24 VDC 

_IP 54 

 



Enkodery absolutne ATEX z SIL 3/PL e  

_Rozwiązanie z wałkiem 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508:SIL3 

          EN ISO 13849-1: PL e 

_13 bit, 32.768 rev. 

_PROFIsafe przez ProfiBUS 

_Ścieżka inkrementalna: 

          _sin/cos  

          _TTL 5VDC 

          _ HTL 24 VDC 

 



Enkodery absolutne ATEX z SIL 3/PL e  

_Rozwiązanie z wałkiem 

_Zintegrowane normy: 

          DIN EN 61508 

          EN ISO 13849-1 

_13 bit, 32.768 rev. 

_Powerlink - openSAFETY 

_IP 54 

 
 

ATEX-GAS II 2G Ex db IIC T6 
ATEX-DUST II 2D Ex tb IIIC T80°C IP65 
ATEX-CERT IBExU11ATEX1125 X 



CD_75 SIL3/PL e - zastosowania 

Przykłady potencjanych zastosowań: 

 

_technika dźwigowa 

_technika sceniczna i teatralna 

_technika napędowa 

_systemy logistyczne oraz przenośniki taśmowe 

_elektrownie wiatrowe 

 

 



CD_75 SIL3/PL e – Mobilne dźwigi 



CD_75 SIL3/PL e – Mobilne dźwigi 

 



CD_75 SIL3/PL e – Elektrownie wiatrowe 

 



CD_75 SIL3/PL e – Dźwigi portowe i suwnice  

 



Kurtyny bezpieczeństwa 

_kurtyny bezpieczeństwa 

 

_przekaźniki bezpieczeństwa 

 

_sterowniki bezpieczeństwa 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – dobór 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – dobór 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – dobór 



Kurtyny bezpieczeństwa  Rozdzielczości : 
 
• 14 mm 

 
 

• 20-30-40 mm 
 
 

• 50 – 90 mm 
 
 

• 300 – 400 – 500 mm 



Kurtyny bezpieczeństwa – funkcjonalność  

_Muting – to nic innego jak wyciszenie przez system kurtyny np. na czas 
serwisu/prac człowieka przy maszynie. Jest to dozwolone jeżeli stan 
pracy maszyny jest bezpieczny. 

 

 

 

 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – funkcjonalność  

_Muting – to nic innego jak wyciszenie przez system kurtyny np. na czas 
serwisu/prac człowieka przy maszynie. Jest to dozwolone jeżeli stan 
pracy maszyny jest bezpieczny. 

 

 

 

 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – funkcjonalność  

_EDM „External Device Monitoring” – funkcja pozwalająca 
monitorowanie zewnętrznego urządzenia podłączonego do kurtyny 
np. w postaci przekaźnika bezpieczeństwa. Po przez kontrolowanie 
stanów wyjść   

 

 

 

 

 



Kurtyny bezpieczeństwa – funkcjonalność  

• Blanking – pomocnicza funkcja umożliwiająca pracę kurtyny razem 
obiektem pracującym w jej polu działania. Tu wyróżnia się kilka typów 
tej opcji: 

• - fixed: umożliwia pracę na zadanym obszarze kurtyny przy normalnej 
pracy pozostałych wiązek pod warunkiem, że obiekt będzie w 
bezruchu  

• - floating: umożliwia pracę oraz ruch obiektu wewnątrz obszaru 
kurtyny na zadanym obszarze pod warunkiem że ruch obiektu nie 
będzie większy niż zadany obszar. 

 

 

 

 

 



Dziękuję bardzo za uwagę. 

Robert Skibiński 


