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1.Giriş 

Bu dökümanda NX-SL3_00 safety kontrolcüne bağlı safety I/O’lar bir acil stop butonu 

ile tetiklenerek Accurax G5 servonun Safety Toque Off (STO) fonksiyonunun çalışması 

test edilecektir. 

2. NX-serisi Safety Kontrol Üniteleri NX-SL3/SI/SO 

Omron NX-SL3_00 kontrolcüler (SL3300 ve SL3500) EN ISO13849-1 (PLe/Safety 

Category4), IEC 61508 (SIL3) kategorisini sağlayan safety ürünlerdir. NX-SL3_00 

Safety over EtherCAT (FSoE) protokolünü de destekler ancak bu uygulamada Accurax 

G5 servonun CN8 üzerinden STO aktivasyonu yapılacaktır.  

 

NX-serisi Safety Kontrol Üniteleri NX-SL3/SI/SO aşağıdaki standart ve setifikalara 

sahiptir. Kurulum yapılmadan önce gerekli Safety 

 

 

NX-SL3300 ve NX-SL3500 arasındaki max. I/O sayısı ve program kapasitesi 

farklılıkları mevcuttur. Aşağıdaki tabloda daha açık belirtilmiştir: 
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NX-SL3_00 safety CPU üniteleri ayrıca NX-EIC202 (Ethernet/IP) coupler ile herhangi 

bir master cpu’ya gerek olmaksızın (Stand-alone) da kullanılabilir. Ancak, NX-ECC202 

(Ethercat) coupler ile beraber slave üzerinde bulunduğundan bir master cpu (NJ veya 

NX1P2 gibi)  ethercat haberleşmesi yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

NX-SIH400 ve NX-SID800 ise safety giriş üniteleri olup, acil stop, manuel reset, edm gibi girişler 

bağlanabilmektedir. NX-SIH400’e ayrıca Omron’a özel E3ZS, E3FS gibi sensörler de ayrı bir 

konnektör/kontrolcüye gerek duyulmadan doğrudan bağlanabilir. Genel farklılıkları aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir: 
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NX-SOH200 ve NX-SOD400, safety çıkış üniteleridir. Accurax G5’in Cn8 teriminallerinde 

bulunan SF1, SF2 (+ ve -) sinyalleri bu ünitelerin çıkışından sağlanır. Çıkış akımı ve çıkış sayısı 

farklılıkları aşağıdaki tablodan görülebilir: 

 

3. Accurax G5 STO fonksiyonu ve CN8 konnektörü 

IEC61800-5-2 standardına göre safe torque off fonksiyonu (STO) bir emniyet girişi 

üzerinden (safety kontrolcü, safety röle/sensor vs) motor akımını kesmek ve motoru 

durdurmak için kullanılır.  

Accurax G5 servolarda bu fonksiyonu kullanmak için CN8 üzerindeki jack çıkarılarak 

R88A-CSK003S-E kodlu konnektörlü safety kablo kullanılır, bu kablonun yapısı ve 

renk bilgileri aşağıda gösterilmiştir: 
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Bu kabloya ulaşılamıyorsa R88A-CNK81S kodlu CN8 konnektörüne kablo yapılarak 

kullanılabilir. Konnektör pin yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

 

CN8 kablosunu kullanmak (jack’ı iptal etmek) Accurax G5 STO fonksiyonunu aktif 

etmek için yeterlidir, bunun için herhangi bir parametre aktif edilmesi gerekmemektedir. 

 

Aşağidaki Tabloda ise Safety girişlerine bağlı olarak EDM çıkışının aktiflik durumu 

gösterilmiştir. EDM çıkışı her iki safety girişi OFF olduğu anlarda ON durumuna 

geçecektir. 

 



[Omron Teknik Destek]                  NX-SL3300 Safety Kontrolcü ile Accurax G5 Servolarda STO Kullanımı 

“At work for a better life, a better world for all…” 
5 

Accurax G5 servoda bulunan SF1;SF2 ve EDM devreleri aşağıda gösterilmiştir:  
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4. Bağlantılar ve Konfigürasyon 

Kontrolcüye bağlanıldıktan sonra (bu projede NJ501-1300 kullanılmıştır) “Multiview 

Explorer” penceresinde bulunan “Configuration and Setup” sekmesi altındaki 

“EtherCat” bölümünde “Master” olarak görülen kontrolcü simgesine sağ tıklanır ve 

“Compare and Merge with Actual Network Configuration” seçeneği seçilerek Ethercat 

ağındaki tüm aygıtlar taranır. 

 

Açılan pencerede “Apply actual network configuration” seçeneği tıklanır. 
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Bu işlemden sonra EtherCAT bölümünde NX-ECC202 ve altında bu ethercat coupler’a 

takılı olan ürünler görülecektir. Daha sonra Controller menusunde “Synchronize” 

seçeneği ile bu konfigürasyon kontrolcüye gönderilir. 

 

 “Multiview Explorer” penceresinde “Safety CPU” seçilir.  Bu projede fiziki bağlantılar 

yalnızca NX-SID800 ve NX-SOD400 kartlarına yapılacaktır. 
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NX-SID800 safety giriş kartına erişilerek (Configuration and Setup\Safety\Safety 

I/O\NX-SID800\Parameters) sağ tarafta bulunan Toolbox penceresinden hangi girişlere 

fiziksel bağlantı yapıldıysa acil stop butonu, Edm Feedback ve reset butonu (mechanical 

contact for single channel) sürekle-bırak yöntemiyle o girişlere eklenir. Eklenen girişler 

bu örnekte ACILSTOP_GIRIS, EDM_GIRIS ve RESET_GIRIS olarak adlandırılmıştır. 

NX-SID800 Acil Stop Accurax G5 CN8 kablosu Reset Buton 
Si00 (A1) NC (1.buton)   

T0 (A2) NC (1.buton)   

Si01 (B1) NC (2.buton)   

T1 (B2) NC (2.buton)   

Si02 (A3)  EDM- (7 no’lu pin: yeşil)   

T0 (A4)  EDM+ (8 no’lu pin: mavi)  

Si03 (B3)   NO 

T1 (B4)   NO 

 

I/O Map bölümünde bu giriş adları “Variable Comment” bölümünden bulunup 

“Variable” bölümüne değişken olarak girilir. 
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NX-SOD400 safety çıkış kartına erişilerek (Configuration and Setup\Safety\Safety 

I/O\NX-SOD400\Parameters) sağ tarafta bulunan Toolbox penceresinden STO1 ve 

STO2 için hangi çıkışlara fiziksel bağlantı yapıldıysa “Single Channel with Test Pulse” 

aygıtı sürekle-bırak yöntemiyle o çıkışlara eklenir. Eklenen çıkışlar bu örnekte 

G5_STO1_CIKIS ve G5_STO2_CIKIS olarak adlandırılmıştır. 

NX-SOD400 Accurax G5 CN8 kablosu 

So00 (A1) SF1+ (4 no’lu pin: turuncu)   

IOG (A3) SF1- (3 no’lu pin: beyaz)     

So01 (B1) SF2+ (6 no’lu pin: siyah) 

IOG (B3) SF2- (5 no’lu pin: kırmızı) 

 

 

I/O Map bölümünde bu çıkış adları “Variable Comment” bölümünden bulunup 

“Variable” bölümüne değişken olarak girilir. 

 

 

Not: Accurax G5 servolar üzerinde (Analog/Puls modellerde) CN1 konnektöründe 31 

no’lu giriş hata Reset girişidir. ST hatasından sonra hata safety cpu tarafından 

giderildiğinde bu terminalden de ayrıca servo hatası resetlenmelidir. 
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5. Safety Programı & Validation 

Sysmac Studio’da Safety CPU (Program0) bölümünde kullanılması gereken 

SF_EmergencyStop ve SF_EDM safety fonksiyon blokları sol tarafta bulunan 

Toolbox’dan aranıp sürükle-bırak yöntemi ile programa eklenir. 

SF_EmergencyStop FB  

Activate TRUE Fonksiyon bloğu aktif/pasif edilir. 

S_EStopIn ACILSTOP_GIRIS Acil Stop giriş değişkeni girilir. 

S_StartReset TRUE Başlangıçta otomatik/manuel resetlenme seçimi 

S_AutoReset FALSE Otomatik/Manuel resetlenme seçimi 

Reset RESET_GIRIS Manuel Reset girişi için değişken girilir. 

S_EStopOut S_EStopOut E_STOP_CIKIS Acilstop FB çıkış değişkeni girilir.** 

 

SF_EDM FB  

Activate TRUE Fonksiyon bloğu aktif/pasif edilir. 

S_OutControl E_OutControl E_STOP_CIKIS Acilstop FB çıkış değişkeni girilir. 

S_EDM1 EDM_GIRIS Safety girişlere bağlanan EDM girişi değişkeni 

S_EDM2 EDM_GIRIS Safety girişlere bağlanan EDM girişi değişkeni 

MonitoringTime t#1s Gelen Edm için maksimum tepki süresi girilir. 

S_StartReset TRUE Başlangıçta otomatik/manuel resetlenme seçimi 

Reset RESET_GIRIS Manuel Reset girişi için değişken girilir. 

S_EDM_OutOut G5_EDM_Out G5_STO1_CIKIS** veG5_STO2_CIKIS** çıkışları 

** Bu değişkenler programa Toolbox’ta VAR Assignment komponenti eklenerek girilir. 
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Program yazılımı bittikten sonra Sysmac Studio’da en üstte bulunan 

Online/Offline/Debug penceresinden Safety CPU’ya;  

1. Online olunur ve Program Mode’a alınır. 

2. Program Debug Mode’a alınır. 

3. Sırasıyla Start Debugging ve Stop Debugging’e tıklanır. 

4. Safety Validation yapılır. (Bu işlem programı CPU’ya gönderir) 

5. Run Mode’a alınır.  

Bu işlemler yapılırken program şifre belirlenmesini isteyebilir. Şifre belirlenmesi 

istenmiyorsa çıkan uyarı penceresine şifre girilmeden de OK seçilerek devam edilebilir. 

 

Bu işlemlerden sonra Accurax G5 servo üzerinde “St” yazıyorsa acil stop butonu 

kaldırılır, Manuel Reset yapılır ve [CN1 terminalinden Reset sinyali*] verilir. Acil stop 

butonuna her basıldığında STO fonksiyonu gerçekleşecek ve servo stop’a geçip 

ekranında “St” yazacaktır.  

 

*Eğer servo haberleşmeli bir model ise hata oluştuğunda servo hatasını gidermek için 

program üzerinden hata oluştuğunda master programında MC_Reset FB ile servo hatası 

giderilebilir (Analog/Puls modellerde ise CN1: 31 no’lu terminal servo hata Reset 

girişidir).  

 

Safety CPU veya Master (NJ, NX1P2) birbirinden bağımsız yeniden başlatılırsa veya 

EtherCAT haberleşmesi koparsa, Link OFF hatası alınacağından master program 

üzerinden ResetECError FB ile haberleşme hatası da resetlenebilir. 


