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Persbericht  

 Den Haag, 3 juni 2021 

 

Siemens introduceert mechanisch gedwongen 
contacten voor veiligheid gerelateerde toepassingen  
 

• Certificering tot SIL 3 / PL e voor hoge persoons- en systeemveiligheid   

• Mechanisch gedwongen contacten maakt gebruik in toepassingen als spoorwegen, 

signalering en liften mogelijk 

• Compact uitbreiden van SIMATIC Safety I/O of 3SK veiligheidsuitgangen  

 

Met de Sirius 3RQ1-serie maakt Siemens zijn portfolio van koppelrelais voor elektrische 

systemen in de industrie en infrastructuur compleet. Met een breed spanningsbereik van 24 tot 

240 V AC/DC zijn deze nieuwe safety interfacerelais ontworpen voor universeel gebruik. Ze 

zijn gecertificeerd voor de hoogste veiligheidseisen volgens Safety Integrity Level (SIL 3) en 

Performance Level (PL e). Koppelrelais worden onder andere gebruikt om signalen van en 

naar controllers te versterken, galvanisch te scheiden of te vermenigvuldigen. Dankzij hun 

mechanisch gedwongen werking volgens IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3) bieden de 

componenten maximale veiligheid voor mensen en systemen. Ze zijn uitermate geschikt voor 

gebruik in de spoorweg- en signaleringsapplicaties, in liften en industriële 

productietoepassingen, waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld remmen en deuren veilig 

te bedienen en om signaallampen voor scheepvaart, slagbomen (bruggen en sluizen), 

transportbanden of verpakkingsmachines te schakelen.  

 

Mechanisch gedwongen betekent dat de geïntegreerde contacten van de koppelrelais 

mechanisch met elkaar verbonden zijn. NO- en NC-contacten kunnen dus nooit gelijktijdig 

gesloten zijn. Dit zorgt voor een snelle en nauwkeurige diagnose bij de bewaking van het 

gedwongen schakelende terugmeldcontact (feedbackcircuit): een fout bij het schakelen van de 

contacten wordt onmiddellijk herkend en foutieve schakeling wordt vermeden. De koppelrelais 

bieden extra mogelijkheden als uitgangsuitbreiding van de Simatic failsafe controller en Sirius 

3SK Veiligheidsrelais die optioneel met behulp van veiligheidsadapters werkt. Dit vermindert 

de kans op fouten en sluit bedradingsfouten uit. Tegelijkertijd wordt kostbare tijd bespaard bij 

het bouwen van besturingskasten. Dankzij verwijderbare schroef- of veerklemmen (push-in) 
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kunnen de relais snel worden vervangen en hoeft de bedrading niet opnieuw te worden 

gecontroleerd. 

 

De Sirius 3RQ1-safety interfacerelais hebben een functionele veiligheidscertificering tot SIL 3 / 

PL e (IEC 61508 / ISO 13849), alsmede goedkeuringen voor toepassingen in de scheepsbouw 

en de spoorwegsector. Bovendien voldoen ze aan alle gangbare internationale normen, 

waaronder CE, UL/CSA, EAC en CCC. 

 

Een persfoto is beschikbaar via 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1039d43-7d8d-4e5b-9015-

12ef9ca264c4/operation:download/sirius-3rq1.png.  

 

Meer informatie over Sirius-koppelrelais is te vinden op:  

https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/industrieel-schakelmateriaal/sirius/sirius-

monitor/koppelrelais-en-signaalomvormers.html  

En: 

www.siemens.com/nl/sirius-monitor  

 

Contactpersoon voor journalisten 

Siemens Nederland N.V. 

Media Relations - Jeroen de Bruin 

Telefoon: +31 683098928  

E-mail: jeroen.debruin@siemens.com     

Volg ons op Twitter via: www.twitter.com/SiemensNL     

  

Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt van intelligente, adaptieve infrastructuur voor 

vandaag en de toekomst. SI gaat de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door de 

verbinding van energiesystemen, gebouwen en industrieën. Klanten profiteren van een uitgebreid, compleet 

portfolio vanuit één hand – met producten, systemen, oplossingen en services van de energie-opwekking tot aan 

het verbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten succesvol te concurreren en de 

samenleving zich verder te ontwikkelen – en draagt zo bij tot de bescherming van onze planeet: SI creates 

environments that care. Het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Per 

30 september 2020 had dit bedrijfsonderdeel van Siemens wereldwijd circa 69.600 medewerkers in dienst. 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1039d43-7d8d-4e5b-9015-12ef9ca264c4/operation:download/sirius-3rq1.png
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1039d43-7d8d-4e5b-9015-12ef9ca264c4/operation:download/sirius-3rq1.png
https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/industrieel-schakelmateriaal/sirius/sirius-monitor/koppelrelais-en-signaalomvormers.html
https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/industrieel-schakelmateriaal/sirius/sirius-monitor/koppelrelais-en-signaalomvormers.html
http://www.siemens.com/nl/sirius-monitor

