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EsGaie 
Veiligheidscontroller voor 
de analyse van schakellijsten 
en schakelmatten 

Eenvoudig, veilig, flexibel 

• Echt 2-kanaals 

• Configureerbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen 

• verlicht LCD-display 



EsGate 

Veiligheidscontroller voor de analyse van 
schakellijsten en schakelmatten 
Veilige bewaking 
Het EsGate veiligheidscontroller bewaakt de aangesloten schakellijsten/schakelmatten 
op activeringen en onderbrekingen Het is een toekomstgerichte verdere ontwikkeling 
in de praktijk beproefde ES-Iijn. 

Eenvoudiger kan het niet 
Door de intelligente software met intu'itieve gebrukersinterface en de compacte uitvoeri 
laat EsGate zich eenvoudig bedienen en in bedrijf stellen. 

Uw voordelen 

Verlicht 
LCD-display 

Programmeer
toetsen 

- .-----+- Bedrijfstoestand 

Uitgang DICHT 

Uitgang OPEN 

Schakellijst 

Snelle inbedrijfstelling Ge'integreerde weerstandindicatie 
Via twee toetsen configureert en bedient u tWeergave van de weerstanden van de aange
EsGate. De op de fabriek geprogrammeerd sloten schakellijsten maakt additionele 
configuratie ondersteunt u daarbij. meetapparatuur overbodig. 

Gebruiksvriendelijk lndividueel configureerbaar In een oogopslag duidelijk 
en overzichtelijk Een uitgekiend instelmenu zorgt voor een De LED-indicatie geeft meteen aan, wanneer 

In een oogopslag kunnen de bedrijfstoestandelll\lelgerichte configuratie. Het uiterst flexib leen schakellijst geactiveerd is. In het 
en ingestelde waarden op het overzichtelijk systeem laat zich gemakkelijk instellen voor LCD-display is ook te zien om welke schakelliijst 
LCD-display afgelezen worden. elke specifieke situatie. Geen overbrugging -en welke uitgang het gaat. 

weerstanden bij de ingangen nodig. 

Echt 2-kanaals 
lngang 1 correspondeert met uitgang 1 en 
ingang 2 met uitgang 2. Bijvoorbeeld om 
onderscheid te maken tussen de OMHOOG- n 
OMLAAG-richting bij de poort. 

Melduitgang 
Deze uitgang is steeds dan geopend, wanneer 
minimaal een van de veiligheidsuitgangen 
geopend is. Hij dient voor de externe bewaking. 
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Toepassingen 

Sltuatle 
Frees- of slljpmachlne met automatlsche 
veiligheidsdeur 

Keuzetabel 

Controller SAP-nr. 
EsGate2 263911 

EsGate 2.LVAC 263912 

EsGate3 263913 

EsGate 3.LVAC 263914 

Sltuatle 
Terrelnschulfpoort 

Oplossing 

Performance Level (Pl) Type 

c 
c 
d 
d 

cat.2 
cat.2 
cat.3 
cat 3 

Sltuatle 
Carrouseldeur 

Oplossing 

Test Spanning 

extem 24VNJX 
extem 100-240VAC 
lrtl!fn 24VNJX 
lrtl!fn 100-240VAC 

Oplosslng • Velllgheldsschakellljstensysteem voor de • Veiligheidscontroller EsGate 2 
• Bevelltglng van de slultrand met schakelllj t belde st:atlonalre nevenslultranden 

en velllgheldscontroller EsGate 3 
In comblnatle met schakellljsten 
(Cilckllne, Coverllne of Standard Line) 

Tip 
• Comblnatle met schakelmattensysteem 

Tip 
• Comblnatle met rad!ografische transmlssl Tip 

systeem RFGate 2 voor de mob!ele schake lljltMerkur 2 als betrouwbare 
openlngslmpulsgever 



Bestelgegevens 

Artikelnr. Beschrijving 

263911 EsGate 2 

Veiligheidscontroller 

Cat. 2 (EN ISO 13849-1) 24 V 

263912 EsGate 2.LVAC 

Veiligheidscontroller 

Cat. 2 (EN ISO 13849-1) multispanning 

263913 EsGate 3 

Veiligheidscontroller 

Cat. 3 (EN ISO 13849-1) 24 V 

263914 EsGate 3.LVAC 

Veiligheidscontroller 

Cat. 3 (EN ISO 13849-1) multispanning 

256387 BOX22 

Behuizing IPSS 

Aanvullende producten 
Clickline 
Elektrische schakellijst 
Rubberen profiel met klikvoet 

Coverline 
Elektrische schakellijst 
Rubberen profiel voor zijdelings inklikken 

RFGate 2 I RFGate 2.2 
Draadloos signaaltransmissiesysteem voor veiligheidsschakellijstel 
aan industriedeuren, sectionaalpoorten, vouwpoorten, vrijdragenc 
schuifpoorten en telescooppoorten 

Schakelmatten 
Elektrische schakelmat voor activering en 
deactivering van machines en apparaten 

053 006 Nl 12/10 JO\(ARICO® 






