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Açıklama :  

Bu dökümanda 1S Servo sürücü ile G9SE serisi güvenlik rölesinin bağlantısı 

anlatılacaktır. Bu uygulamada bir adet 1S serisi servo sürücü, 1 adet yaylı reset butonu 1 

adet çift kanallı acil stop butonu ve 1 adet G9SE serisi güvenlik rölesi kullanılacaktır. Bu 

dökümanın konusu G9SE Güvenlik rölesinin bağlantısı olmadığı için, bu konuya 

değinilmemiştir. Aşağıdaki bağlantıdan G9SE güvenlik rölesinin bağlantısı hakkında bilgi 

edinebilirsiniz: 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/G9SE-Guvenlik-Rolesi-

Baglantisi.pdf  

              

Önemli Uyarılar: 

1- “SF1+ ile SF2+”, “SF2- ile SFB”, “SFA ile SF1+” ve “SF1- ile SF2-

“ klemenslerindeki köprüler sökülmelidir. Pin numaraları aşağıdaki  

2- 1S Servo sürücünün CN1 soketindeki pin numaraları aşağıda belirtilmiştir: 

SF1+ : 3 numaralı pin 

SF2+ : 5 numaralı pin 

SF2- : 6 numaralı pin 

SFB : 7 numaralı pin 

SFA : 22 numaralı pin 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/G9SE-Guvenlik-Rolesi-Baglantisi.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/G9SE-Guvenlik-Rolesi-Baglantisi.pdf
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SF1+ : 23 numaralı pin 

SF1- : 24 numaralı pin 

SF2- : 26 numaralı pin 

Pin tablosu aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

     

3- Tüm bağlantılar bitmeden röle ve sürücüye enerji verilmemelidir. 

 

Elektriksel Bağlantı nasıl yapılır:   

1- Ilk aşamada güvenlik rölesine 24VDC enerji gelmesi için, A1-A2 klemenslerine güç 

kaynağından gelen + ve – uçları bağlanır. 

2- Güvenlik rölesinin 13, 23 ve T33 numaralı kontakları, güç kaynağının +24VDC 

çıkışındaki “+” klemensine bağlanır. 

3- Güvenlik rölesinin 24 numaralı kontak ucu, 1S servo sürücüsünün CN1 soketinde 3 

numralı pine bağlanır. 

4- Güvenlik rölesinin 14 numaralı kontak ucu,1S servo sürücüsünün CN1 soketinde 5 

numralı pine bağlanır. 

5- Sürücünün CN1 soketinin 4 ve 6 numaralı pinleri, güç kaynağının çıkışındaki “– (0V)” 

klemensine bağlanır. 

6- Güvenlik rölesinin reset alabilmesi için, T31 numaralı klemensi reset butonuna, reset 

butonunun çıkış ucunu da sürücünün CN1 soketindeki 1 numaralı pinine bağlanır. 
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7- Reset devresinin T32 klemensi, sürücünün CN1 soketinde 21 numaralı pine bağlanır. 

8- Bu uygulamada çift kanallı acil stop butonu kullanılmıştır. Acil stop butonunun 

birinci kanalı, güvenlik rölesinde T11 ve T12 klemenslerine, ikinci kanal ise T21 ve 

T22 klemenslerine bağlanır. 

 

Örnek elektriksel şema aşağıda gösterilmiştir: 

 

Sistem hazır konumda iken, sürücü ekranında “- -” yazar: 

  

Sistemde herhangi bir sorun olduğunda, operatör acil stop butonuna bastığı zaman, sürücü 

ekranında “St” yazar ve sürücü stop konumuna geçer. Aşağıdaki görüntüde örneği 

paylaşılmıştır: 
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Sistemin tekrar hazır hale gelmesi için, acil stop butonu kapalı konumuna getirilir ve reset 

butonuna basıldığı anda sistem tekrar hazır hale gelir. 

 

G5 sürücüde ise, bağlantılar aynı şekilde yapıldığı takdirde, G5 sürücü de aynı mantık ile 

çalışacaktır. G5 sürücüde bağlantı yapılırken CN8 konnektörü kullanılmaktadır. CN8 

konnektörü R88A-CSK003S-E kodu ile sipariş edilebilir. Kablo renkleri ve bağlantı 

kablosu aşağıdaki gösterilmiştir: 

 


