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ABB s.r.o.
přístroje nízkého napětí

stručný přehled

• automatický start /

• monitorovaný start

• možnost konfi gurování

• detekce příčného zkratu

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• 2 polovodičové spínací prvky se zatížitelností 1,5 A

• Kaskádovaný vstup

• 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4

• Bezpečnostní integritní úroveň podle IEC 61508: SIL 1, SIL 2, SIL 3

• automatický start /monitorovaný start

• možnost konfi gurace detekce meziobvodových zkratů

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• 2 bezpečnostní výstupy se zatížitelností 1,5 A:

• 1 polovodičový výstup bez zpoždění: kategorie zastavení 0 

•  1 polovodičový výstup s nastavitelným zpožděním: 

kategorie zastavení 1 (zpoždění nastavitelné 0,05 – 3s nebo 0,5 – 30s)

• kaskádovaný vstup

• 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4.

• Bezpečnostní integritní úroveň podle IEC 61508:SIL 1, SIL 2, SIL 3

C 6701 

C 6702 

Bezpečnostní relé C6701 má dva bezpečné polovodičové výstupy. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provoz-

ní stav a funkci jednotky. Po uvedení zařízení do provozu proběhne vlastní test jednotky, při kterém je překontrolována správnost funkce interní elektroniky. 

Všechny interní prvky jsou cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. Externí ovládání stykačů nebo zátěže je možné přes bezpečné výstupy 14 a 24.

Bezpečnostní relé C6702 má jeden nezpožděný bezpečný polovodičový výstup a jeden bezpečný polovodičový výstup s nastavitelným zpožděním. 

Tři indikační LED diody (Power=napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provozní stav a funkci jednotky. Po uvedení zařízení do provozu proběhne 

vlastní test jednotky, při kterém je překontrolována správná činnost interní elektroniky.  Všechny interní prvky jsou cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. 

E xterní ovládání stykačů nebo zátěže je možné přes bezpečné výstupy 14 a 28

Bezpečnostní relé ABB - stručný přehled



• automatický start

• napájecí napětí je přivedeno přes NOUZOVÉ VYPÍNACÍ TLAČÍTKO nebo koncový spínač

•   zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

•  bezpečnostní výstupy:  2 spínací ochranné kontakty,

3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B,1, 2, 3, 4

• Napájecí napětí 24V DC nebo 24V DC/AC

• Pro C571-AC je buď 115VAC nebo 230VAC

• C576:  automatický start

• C577:  monitorovaný start

• C567  i  C577: detekce příčného obvodového zkratu na  nouzovém  vypínacím 

 (EMERGENCY STOP) tlačítku nebo koncovém  spínači

• 24 V DC na nouzovém vypínacím tlačítku

• dvoukanálové zapojení 

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• bezpečnostní výstupy: 2 spínací ochranné kontakty

  3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4

• dvouruční řízení podle EN 574, typ III C

• 24 V na dvouručních ovládacích spínačích

• monitorování soudobosti: 0,5 s

• detekce zkratu napříč obvody

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• bezpečnostní výstupy: 2 spínací ochranné kontakty,

• signalizační kontakty: 2 rozpínací kontakty,

• 5 LED indikačních diod pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN, typu III C: B4

• automatický start 

• napájecí napětí je přivedeno přes NOUZOVÉ VYPÍNACÍ TLAČÍTKO nebo koncový spínač

• jedno-nebo dvoukanálové zapojení

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• bezpečnostní výstupy: 3 spínací ochranné kontakty,

  1 signalizační rozpínací kontakt,

• 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B,1, 2, 3, 4 

• automatický start/monitorovaný start

•  24 V při stlačení nouzového vypínacího (EMERGENCY STOP) tlačítka nebo oncového spínače 

detekce příčného obvodového zkratu na nouzovém vypínacím (EMERGENCY STOP) tlačítku nebo 

koncovém spínači

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• bezpečnostní výstupy: 3 spínací ochranné kontakty,

  2 signalizační rozpínací kontakty,

• 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4

• 1 bezpečnostní výstupní kontakt základního zařízení, nutný pro připojení rozšiřovací jednotky

• bezpečnostní výstupy: 4 spínací ochranné kontakty

• 2 LED indikační diody pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4, podle externího připojení

• automatický start/monitorovaný start (závisí na zařízení)

• zkratová ochrana

• jedno nebo dvoukanálové zapojení

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• prodleva při vypnutí TV nastavitelná plynule

• bezpečnostní výstupy: 2 spínací kontakty, (stop kategorie 0), 

  2 spínací kontakty, (stop kategorie 1), časově zpožděné,

• signalizační výstup: 1 rozpínací kontakt

• 5 LED indikačních diod pro stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4

• automatický start /

• monitorovaný start

• zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů

• bezpečnostní výstupy:  2 polovodičové komponenty se zatížitelností 0,5 A

  3 LED indikační diody pro

• stavovou indikaci

• Bezpečnostní kategorie

• dle EN 954-1: B, 1, 2, 3  IEC 61508:  SIL 1, SIL 2

C 571- C 571AC                                                       C 575

C 573   C 572

C 576 a C 577

C 579

C 574  C 6700  

Bezpečnostní relé C571 a C571-AC se používají v obvodech pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ, podle EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle VDE 0113, 

část 1 (11.98) a/nebo EN 60204-1 (11.98), např. ve spojitosti s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. Pokud je bezpečnostní kombinace použita 

v „automatickém startovacím“ (automatic start) režimu, je třeba při nouzovém zastavení (EMERGENCY STOP) zabránit automatickému opakovanému 

uvedení do provozu (podle EN 60204-1, kap. 9.2.5.4.2 a 10.6.3) a to působením nadřazeného řídicího systému.

Bezpečnostní relé C576 a C577 se používají v bezpečnostních obvodech podle VDE 0113, část 1 (11.98) nebo EN 60204-1 (11.98), např. ve spojitosti s pohybli-

vými kryty a ochrannými dveřmi. Bezpečnostní relé C577 se používá v obvodech nouzového vypnutí (EMERGENCY STOP), podle EN 418. V závislosti na externím 

zapojení je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 41), podle DIN EN 954-1.

Relé C575 je určeno pro instalaci do řídicích systémů lisů a to: hydraulických lisů podle DIN EN 693, excentrických a příbuzných lisů podle EN 692 

a vřetenových lisů podle EN 692. Dvouruční řídicí jednotka C575 obsahuje dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), konfi gurované jako spínací 

kontakty a dva signálové výstupy konfi gurované jako rozpínací kontakty. Pět LED indikátorů (Power, S1 ON, S1 OFF, S2 ON, S2 OFF) indikuje provozní stav 

a funkce relé. Bezpečnostní výstupy spínají současným stlačením (< 0,5 s) tlačítek S1 a S2. Pokud přestane být jedno z tlačítek stlačováno, výstupy se 

rozpojí a zůstanou rozpojeny až do doby, kdy přestanou být stlačována obě tlačítka a pak jsou následně stlačena.

Bezpečnostní relé C573 se používají v obvodech pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ, podle EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle VDE 0113, část 1 (11.96) 

a/nebo EN 60204-1 (11.98), např. ve spojení s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. Verze, kterou je možno dosáhnout, závisí na externím zapojení 

a bezpečnostní kategorii B, 1, 2, 3 nebo 4.

Bezpečnostní relé C572 má dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), které jsou konfi gurovány jako spínací kontakty a dva signálové obvody konfi gurované 

jako rozpínací kontakt. Tři indikační LED diody indikují provozní stav a funkci. Pokud jsou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač 

odblokovány a dojde ke stlačení aktivačního tlačítka ON, redundantní bezpečnostní relé, elektronické obvody a externí stykače začnou být kontrolovány z hlediska 

správné funkce. U C572 je aktivační obvod Y33-Y34 kontrolován z hlediska zkratu. To znamená, že porucha je zjištěna v případě, že X33-Y34 sepne před stlače-

ním nouzového vypínacího tlačítka.

Rozšiřovací jednotku C579 je možno použít v kombinaci se všemi základními jednotkami C57x. Tato jednotka rozšiřuje počet aktivačních obvodů. 

Podle externího zapojení je možno tímto zařízením dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 4, podle normy DIN 954-1.

Funkce

C579 má čtyři aktivační obvody (bezpečnostní obvody), konfi gurované jako spínací kontakty. Dvě LED diody (kanál 1, kanál 2) indikují provozní stav a funkci. 

Zařízení je řízeno přes jeden aktivační obvod bezpečnostních relé C57x. Pokud budou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový 

spínač odblokovány a stlačíme aktivační tlačítko ON, budou interní obvody bezpečnostního relé a externí stykače kontrolovány z hlediska správné funkce.

Bezpečnostní relé C574 má dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy) se zpožděním a dva bez zpoždění, které jsou konfi gurovány jako spínací kontakty 

a jeden signálový výstup konfi gurovaný jako rozpínací kontakt. Pět indikačních LED diod (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2, delayed 

channel 1 = kanál 1 s prodlevou, delayed channel 2 = kanál 2 s prodlevou) indikují provozní stav a funkci.

Pokud odblokujeme nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač a pokud dojde k sepnutí aktivačního obvodu ON Y33-Y34, redundantní 

bezpečnostní relé, elektronika a ovládané motorové stykače jsou testovány z hlediska správné funkce. U C574 (monitorovaný start) je aktivační obvod Y33-Y34 

kontrolován z hlediska zkratu. To znamená, že porucha je zjištěna v případě, že Y33-Y34 sepne před stlačením nouzového vypínacího tlačítka

Bezpečnostní relé C6700 má dva polovodičové výstupy. Tři indikační LED diody (Power=napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provozní stav 

a funkci jednotky. Za provozu jsou všechny interní prvky obvodu cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. Bezpečnostní kategorie 3 podle EN 954-1 je 

dosaženo pouze v kombinaci se dvěma externími stykači s nucené ovládanými zpětnovazebními kontakty.
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