
3SK2 Starterkit  
met PROFINET en  
TIA Portal integratie

SIRIUS 3SK2 Veiligheidsrelais – Compleet met PROFINET Interface en 
SIRIUS Safety ES Professional software (TIA Portal, V17)

Met deze gebruiksvriendelijke PROFINET starterkit hebben wij een pakket 
samengesteld welke u ondersteunt bij het aansluiten van de software- 
parameterbare 3SK2 veiligheidsrelais op PROFINET. Samen met de SIRIUS 
Safety ES software, dat is gebaseerd op TIA Portal, wordt de 3SK2 geüpgraded 
naar het bovenliggende automatiseringsniveau.  
De starterkit bevat alles wat u nodig hebt om snel aan de slag te kunnen gaan:

• één 3SK2 veiligheidsrelais met tot wel zes veiligheidszones,  
dankzij individueel aan te sturen veiligheidsuitgangen

• één PROFINET interfacemodule

• eenvoudige parametreersoftware met Safety ES software (TIA Portal, V17) 
- is zeer intuïtief en geen programeerkennis vereist

• één verbindings- en één ethernetkabel

Safety is a SIRIUS business.
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De informatie in deze flyer heeft betrekking op een algemene beschrijving, 
respectievelijk op een functionaliteit, die in concrete toepassingen niet altijd 
in de beschreven vorm van toepassingen is, c.q. door verdere ontwikkeling 
van de producten aan verandering onderhevig kan zijn. De verlangde functio-
naliteit is alleen dan bindend, wanneer deze nadrukkelijk in een overeenkomst 
is  overeengekomen. Leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen  
voorbehouden. Alle productbenamingen kunnen merken of productnamen 
van Siemens AG of van andere toeleveranciers zijn, waarvan het gebruik door 
derden de rechten van de houder kan schenden. 

Mis het niet dit alles-in-één pakket!  
De voordelen voor u op een rij

SIRIUS 3SK2 veiligheidsrelais

• Maximale functionaliteit: tot 20 veilige ingangen  
in een behuizingbreedte van slechts 45 mm

• Selectief afschakelen tot wel 6 veiligheidszones,  
dankzij individueel aan te sturen veiligheidsuitgangen

• Flexibele uitbreiding mogelijk met 3SK1 uitgangs- 
uitbreidingsmodules die – dankzij gebruik van 3ZY12- 
verbindingsadapters – minimale bedrading nodig hebben

• Naadloze integratie van de SIRIUS 3RM1 motorstarters, ook 
via 3ZY12-verbindingsadapters

• Individueel te kiezen logica- en tijdfuncties

• Eenvoudige parametreersoftware – is zeer intuïtief,  
geen programeerkennis vereist 
 

SIRIUS Safety ES Professional software (TIA Portal)

• Flexibele opbouw van omvangrijke veiligheidstoepassingen 
d..m.v. het parametreren via drag & drop

• Intuïtief te bedienen interface

• Compleet overzicht van klemaansluitingen en  
referentie-aanduidingen

• Parametreren en diagnosemogelijkheden via PROFINET
 

Kabels

• Verbindingskabel tussen het basisrelais en de PROFINET 
interfacemodule

• Ethernet kabel voor verbinding met een laptop

De 3SK2 Starterkit bestaat uit:
Product Bestelnummer Prijs

SIRIUS 3SK2 veiligheidsrelais 3SK2122-2AA10

+ PROFINET interfacemodule 3SK2511-2FA10

+ SIRIUS Safety ES Professional software (TIA Portal) 3ZS1326-2CC10-0YA5

+  Verbindingskabel tussen de basismodule en de PROFINET interfacemodule 3UF7930-0AA00-0

+ PC Ethernet kabel 3TK2810-0A

Starterkit 3SK2942-2AA11 € 792,-  
(Prod.groep 16B)

Scan de QR-codes voor handige tips voor programmering en inbedrijfstelling:

Inbedrijfstelling van de  
3SK2 veiligheidsrelais met 
PROFINET in maar 5 minuten
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109778581

Virtuele  
inbedrijfstelling  
via SIRIUS SIM
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109763750
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