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1 Allmänna anvisningar
1.1 Användning av handboken

Handboken är en integrerad del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift
och underhåll. Handboken vänder sig till alla personer som arbetar med, installation,
idrifttagning och service på produkten.
Handboken måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga,
samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa handboken i
sin helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information,
kontakta SEW-EURODRIVE.

1.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
Säkerhetsanvisningarna i denna handbok är uppbyggda på följande sätt:

Symbol SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs
• Åtgärder för avvärjande av fara

Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om 
anvisningen inte följs

Exempel:

Allmän fara

Specifik fara,
t.ex. elektriska stötar

FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

STOPP! Möjliga skador på utrustning och 
material

Skador på drivsystemet eller dess omgivning

 
OBS Nyttig information eller tips.

Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.
A
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1Allmänna anvisningar
Åberopande av garant
1.3 Åberopande av garanti
Anvisningarna i MOVITRAC® B-dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning
för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk skall uppfyllas. Läs därför Mon-
tage- och driftsinstruktionen innan apparaten tas i drift!
Kontrollera att dokumentationen hålls tillgänglig och i läsbart tillstånd för anläggnings-
och driftsansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar sig med
anläggningen.

1.4 Ansvarsbegränsning
Att följa MOVITRAC® B-dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker
drift av MOVITRAC® B och för att angivna produktegenskaper och prestanda skall
uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhets-
skador som beror på att dokumentationen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras
gällande i sådana fall.

1.5 Upphovsrätt
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Med ensamrätt.
Varje form av mångfaldigande, bearbetning, spridning eller annat utnyttjande, helt eller
delvis, är förbjudet.

1.6 Dokumentets innehåll
Föreliggande dokument innehåller krav och kompletteringar avseende MOVITRAC® B
i säkerhetstekniska tillämpningar.
Systemet består av en frekvensomformare med asynkronmotor samt en säker-
hetstestad extern frånkopplingsanordning.
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
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1.7 Ytterligare dokumentation
Detta dokument kompletterar Montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC® B och
inskränker tillämpningsanvisningarna enligt följande.
Dokumentet får endast användas tillsammans med följande dokument: 
• Montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC® B måste alltid beaktas.

Tillåtna anslutningsvarianter finns i kapitlet "Anslutningsvarianter" (Æ sid 17).
A
Y
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2Säkerhetskoncept
Ytterligare dokumentation
2 Säkerhetskoncept
• Potentiellt farliga situationer med en maskin måste åtgärdas så snart som möjligt.

För potentiellt farliga maskinrörelser är riskfritt tillstånd i regel detsamma som stille-
stånd med skydd mot återstart. 

• MOVITRAC® B utmärks möjligheten att ansluta X17 till en extern felsäker och typ-
godkänd säkerhetsbrytare. Den aktiveras genom påverkan av en ansluten manöver-
anordning (t.ex nödstoppknapp med återgångsspärr) och försätter därvid alla aktiva
komponenter (frånkoppling av säkerhetsrelaterad 24 V-matningsspänning i slut-
stegsstyrningen) som behövs för att generera pulståg i effektsteget (IGBT) i ström-
löst tillstånd. 

• Genom frånkoppling av den positiva 24 V-polen på kontaktdon X17 säkerställs att
frekvensomformarens funktion, och därmed spänningarna för generering av ett rote-
rande pulsmönster (som behövs för att generera ett roterande magnetfält) bryts
säkert och att ingen spontan återstart är möjlig.

• I stället för att drivenheten skiljs galvaniskt från nätet med kontaktorer eller brytare,
förhindras med den ovan beskrivna frånkopplingen att halvledarna i frekvensomfor-
maren moduleras.  Därmed kan inget roterande magnetfält genereras i den anslutna
motorn. Den enskilda motorn kan i detta tillstånd inte utveckla något vridmoment,
även om nätspänning är ansluten.

• Kraven på säkerhetsreläer definieras noggrant i de följande avsnitten. Dessa anvis-
ningar måste följas strikt.

Genom ändamålsenlig extern anslutning via en säkerhetsstyrning med följande
egenskaper:
– godkänd minst för EN 954-1, kategori 3
kan frekvensomformare MOVITRAC® B med säker frånkoppling enligt stoppka-
tegori 0 eller 1 enligt EN 60204-1 och säkert skydd mot återstart enligt EN 1037
och som uppfyller säkerhetskategori 3 enligt EN 954-1 användas.
Genom ändamålsenlig extern anslutning via en säkerhetsstyrning med följande
egenskaper:
– godkänd minst för EN ISO 13849-1, Performance-Level d
kan frekvensomformare MOVITRAC® B användas, förutsatt säker frånkoppling
enligt stoppkategori 0 eller 1 enligt EN 60204-1, felsäkert skydd mot återinkopp-
ling enligt EN 1037 och prestandanivå d enligt EN ISO 13849-1. 
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
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2.1 Begränsningar
• Varning: Säkerhetskonceptet lämpar sig endast för att tillåta mekaniska

ingrepp på driven utrustning.
• Varning: Under alla omständigheter måste en anläggnings-/maskintypisk risk-

analys tas fram av anläggnings- eller maskintillverkaren, och beaktas vid
användning av frekvensomformare MOVITRAC® B.

• Livsfara: Vid frånkoppling av 24 V matningsspänning står frekvensomforma-
rens mellankrets fortfarande under nätspänning.

• Livsfara: Vid frånkoppling av 24 V matningsspänning står mellankretsen i frek-
vensomformare MOVITRAC® B fortfarande under nätspänning.

• Varning: Innan arbeten utförs på drivsystemets elektriska delar måste mellan-
kretsspänningen brytas.
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2Säkerhetskoncept
"Säkerhetskoncept för MOVITRAC® B / Styrenhet"
2.2 "Säkerhetskoncept för MOVITRAC® B / Styrenhet"

[1] Säkerhetsbrytare (extern)
[2] Lågspänningsbrytarnätdel
[3] Säkerhetsbrytarnätdel (SNT)
[4] Spänningsmatning för styrning av effekttransistorer
[5] Kvittering vid processorkärna: Spänningsmatning för slutstegsstyrning OK (ej i säkerhetskrets)
[6] Pulsbreddmodulerade signaler för slutsteg
[7] Effektdel
[8] Motor
[9] Högspänningsbrytarnätdel

Säkerhetsbrytare
(extern)

godkänd för kat. 3
enl. EN 954-1

eller
PN "d" EN 13849-1

Processor-
kärna

Temperatur-
övervakning

Nät

24V extern
eller

24 V intern

Spänningsmatning för slutstegsstyrning Ok 
(ej i säkerhetskrets)

Effektdel

PWM

P
ot

en
tia

l-
sk

ilj
ni

ng

Uz-

Uz+

24 V-säkerhet frånkopplad / broms till (ej i säkerhetskrets)

24V
extern

24V

GND

SNT

Sä
ke

rh
et

sk
re

ts

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7) (8)

Spänningsmatning
för styrning av

effekttransistorer

S
V

I2
4

S
0V

24
G

N
D

Säkerhetsrelaterad
frånkoppling,

enpolig
eller

tvåpolig

24
V

M

Digital
IN

CAN
RS485

Digital
OUT

Analog
IN

MOVITRAC® B

(2)

Kontaktdon för effektdel

K
on

ta
kt

do
n 

fö
r e

ffe
kt

de
l

(9)

Uz+
Uz-

SNT
NV

SNT
HV

X17

24V
intern
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
P
i

f
kVA

Hz

n

9



2 äkerhetskoncept
Säkerhetskoncept för MOVITRAC® B / byggstorlek 0"
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2.3 "Säkerhetskoncept för MOVITRAC® B / byggstorlek 0"

På apparater i byggstorlek 0 med utförandet MC07B...-S0 måste 24 V alltid anslutas
externt eftersom styrelektroniken bara kan matas på detta sätt.      

[1] Säkerhetsbrytare (extern) 
[2] Lågspänningsbrytarnätdel
[3] Säkerhetsbrytarnätdel (SNT)
[4] Spänningsmatning för styrning av effekttransistorer
[5] Kvittering vid processorkärna: Spänningsmatning för slutstegsstyrning OK (ej i säkerhetskrets)
[6] Pulsbreddmodulerade signaler för slutsteg
[7] Effektdel
[8] Motor

Säkerhetsbrytare
(extern)

godkänd för kat. 3
enl. EN 954-1

eller
PN "d" EN 13849-1

Processor-
kärna

Temperatur-
övervakning

SNT
NV

Nät

24V extern

Spänningsmatning för slutstegsstyrning Ok 
(ej i säkerhetskrets)

Effektdel

PWM

P
ot

en
tia

l-
sk

ilj
ni

ng

Uz-

Uz+

24 V-säkerhet frånkopplad / broms till (ej i säkerhetskrets)

24V
extern

24V

GND

SNT
Sä

ke
rh

et
sk

re
ts

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7) (8)

Spänningsmatning
för styrning av

effekttransistorer

S
V

I2
4

S
0V

24
G

N
D

Säkerhetsrelaterad
frånkoppling, 

enpolig
eller

tvåpolig

24
V

M

Digital
IN

CAN
RS485

Digital
OUT

Analog
IN

MOVITRAC® B (2)
X17
S
"
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3Säkerhetstekniska krav
Anvisningar om stoppkategorier
3 Säkerhetstekniska krav
När MOVITRAC® B installeras och används i tillämpningar med säker frånkoppling av
drivenheten enligt stoppkategori 0 eller 1 enligt EN 60204-1, felsäkert skydd mot återin-
koppling enligt EN 1037 och som uppfyller säkerhetskategori 3 enligt EN 954-1 eller pre-
standanivå d enligt EN ISO 13849-1, måste följande krav uppfyllas. Kraven är indelade
i följande avsnitt:
• Tillåtna apparater
• Krav på installation
• Krav på externa säkerhetsbrytare
• Krav på idrifttagning
• Krav på drift

3.1 Anvisningar om stoppkategorier
• Vid stoppkategori 0 kan säker 24 V-spänningsmatning brytas oberoende av

börvärden.
• Vid stoppkategori 1 måste följande procedur uppfyllas:

– Ställ in drivenheten med lämplig bromsramp genom börvärdesförinställning enligt
nedan.

– Bryt därefter säker 24 V-spänningsmatning.
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
 11
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3.2 Tillåtna apparater
Följande frekvensomformare kan användas för applikationer med säker frånkoppling
enligt stoppkategori 0 eller 1 enligt EN 60204-1, felsäkert skydd mot återinkoppling
enligt EN 1037 och som uppfyller säkerhetskategori 3 enligt EN 954-1 eller prestanda-
nivå d enligt EN ISO 13489-1.

3.2.1 MOVITRAC® B för 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V AC anslutningsspänning

Effekt [kW] 380 – 500 V

Byggstorlek Typ

0.55 0S MC07B0005-5A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-5A3-4-S0

1.1 0S MC07B0011-5A3-4-S0

1.5 0S MC07B0015-5A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-5A3-4-S0

3.0 0L MC07B0030-5A3-4-S0

4.0 0L MC07B0040-5A3-4-S0

5.5 2S MC07B0055-5A3-4-00

7.5 2S MC07B0075-5A3-4-00

11 2 MC07B0110-5A3-4-00

15 3 MC07B0150-503-4-00

22 3 MC07B0220-503-4-00

30 3 MC07B0300-503-4-00

37 4 MC07B0370-503-4-00

45 4 MC07B0450-503-4-00

55 5 MC07B0550-503-4-00

75 5 MC07B0750-503-4-00

Effekt [kW] 200 – 240 V

Byggstorlek Typ

0.55 0S MC07B0005-2A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-2A3-4-S0

1.1 0L MC07B0011-2A3-4-S0

1.5 0L MC07B0015-2A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-2A3-4-S0

3.7 1 MC07B0037-2A3-4-00

5.5 2 MC07B0055-2A3-4-00

7.5 2 MC07B0075-2A3-4-00

11 3 MC07B0110-203-4-00

15 3 MC07B0150-203-4-00

22 4 MC07B0220-203-4-00

30 4 MC07B0300-203-4-00
S
T
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3Säkerhetstekniska krav
Krav på installationen
3.2.2 Fara på grund av utrullning hos drivenhet
Man måste ta hänsyn till att utrullning är möjlig hos en drivenhet utan mekanisk broms
eller med defekt broms.
Tips: Om utrullning skulle ge upphov till tillämpningsberoende faror måste ytter-
ligare skyddsåtgärder (t.ex. rörliga kåpor med spärrhakar) användas, som
avskärmar den farliga punkten tills ingen personfara längre föreligger.
Eventuella extra skyddskåpor måste vara konstruerade med tanke på den säkerhets-
kategori som maskinen kräver och de måste vara integrerade i maskinen.  
Efter ett stoppkommando måste åtkomst till den farliga punkten förhindras till dess att
drivenheten har stannat. Alternativt skall en åtkomsttid beräknas, utgående från vilken
ett säkerhetsavstånd kan fastställas.

3.3 Krav på installationen
För tillämpningar med säker frånkoppling av drivenhet enligt stoppkategori 0 eller 1
enligt EN 60204-1 och felsäkert skydd mot återstart i enlighet med EN 954-1 säkerhets-
kategori 3 eller Performance-Level d enligt EN ISO 13489-1 för MOVITRAC® B, beakta
följande anvisningar. 
• Ledningen mellan säkerhetsstyrningen (säkerhetsrelaterad frånkopplingsenhet) och

MOVITRAC® B kontaktdon X17 betecknas som säkerhetsrelaterad 24 V-spännings-
matning.

• Kraftkablar och säkerhetsrelaterad 24 V-matning måste förläggas i separata kabel-
kanaler. 

• Säkerhetsrelaterad 24 V-matning måste förläggas EMC-riktigt och enligt följande
anvisningar:
– Utanför elinstallationsutrymme skall skärmade ledare, fast förlagda och skyddade

mot yttre påverkan, tillämpas (eller likvärdiga åtgärder).
– Inom ett elinstallationsutrymme kan ledare förläggas enskilt.

Följ alla specifika föreskrifter för tillämpningen.
• Under alla omständigheter måste säkerställas att inga spänningar induceras i de

säkerhetsrelaterade 24 V-ledarna.
• Den totala kabellängden mellan säkerhetsstyrning (t.ex. säkerhetsbrytare) och

MOVITRAC® B får av EMC-skäl uppgå till max 100 m.
• Vid gruppfrånkoppling skall säkerhetsbrytarens brytkapacitet och det maximalt

tillåtna spänningsfallet i 24 V-matningen beaktas.
• Endast sådana plintgrupper (fördelare) får användas som uppfyller EN 60204-1 och

som är avsedda att förebygga kortslutning.
• För EMC-riktigt utförande av kabeldragningen måste anvisningarna i Montage- och

driftsinstruktion MOVITRAC® B följas. Det är mycket viktigt att skärmarna ansluts till
chassi i båda ändarna.

• Endast spänningskällor med säker frånskiljning (SELV/PELV) i enlighet med
VDE0100 får användas. I enlighet med EN60950-1 får vid enstaka fel spänningen
mellan utgångarna eller mellan godtycklig utgång och jordad komponent inte över-
stiga 60 V DC under mer än 0,2 s och får aldrig överstiga 120 V DC.
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
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• För tillämpningar med säker frånkopling av drivenhet enligt stoppkategori 0 eller 1
enligt EN 60204-1 och felsäkert skydd mot återstart i enlighet med EN 954-1 säker-
hetskategori 3 eller Performance-Level d enligt EN ISO 13849-1 måste byglarna på
X17:1 till C17:4 avlägsnas (Æ följande bild).

• Ledningarna för säkerhetsrelaterad 24 V-matning (plint X17) måste passera under
skärmklämman för signalelektronik.

• Beakta ovillkorligen tekniska data för MOVITRAC® B (Æ Montage- och driftsinstruk-
tion MOVITRAC® B).

Ta bort byglarna

3.4 Krav på externa säkerhetsbrytare
• För att kraven i EN 954-1 ska uppfyllas måste det finnas minst ett godkännande för

säkerhetskategori 3 enligt EN 954-1.
• För att kraven i EN ISO 13849-1 ska uppfyllas måste det finnas minst ett godkän-

nande för Performance-Level d enligt EN ISO 13849-1.
• Om 24 V DC-matningen endast bryts säkerhetsmässigt vid pluspolen får inga test-

pulser komma från denna när den är frånkopplad.
• Det är tillåtet att bryta 24 V DC-matningen tvåpoligt.
• Vid kretskonstruktionen måste de för säkerhetsrelät specificerade värdena ovill-

korligen uppfyllas.

S
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3Säkerhetstekniska krav
Krav på externa säkerhetsbrytare
• Säkerhetsbrytarnas brytkapacitet måste minst motsvara den maximalt tillåtna,
begränsade utströmmen för 24 V DC-matningen. Tillverkarens anvisningar för
säkerhetsbrytare, med avseende på tillåten kontaktbelastning och eventuellt
nödvändig avsäkring för säkerhetskontakterna skall följas. Om inga tillver-
karanvisningar finns att tillgå skall kontakterna avsäkras för 0,6 x märkvärdet
för den av tillverkaren angivna maximala kontaktbelastningen.

• Styrsystemet måste var konstruerat och anslutet så att ingen återinkoppling kan ske
när kommandoenheten återställs. Det betyder att en återinkoppling bara får utföras
när en reset görs på styrsystemet.

3.4.1 Anslutningsexempel för "säkerhetsbrytare"
I följande bild visas en principiell anslutning av en extern säkerhetsbrytare (som upp-
fyller ovan angivna krav) till MOVITRAC® B.
Vid anslutning skall anvisningarna i respektive tillverkardatablad följas. 
Enpolig frånkoppling av 24 V-matningen:

Säkerhetsrelaterad 
24 V-matning från 
säkerhetsbrytaren 
(t.ex. PNOZ...)

Säkerhetsbrytare med 
godkännande för minst 
kategori 3 enligt EN954-1 
eller prestandanivå d enligt 
EN ISO 13849

Säkringar i enlighet med 
tillverkardata för säkerhets-
brytaren

24 V

GND

24 V-spänningsmatning

Godkänd NÖDSTOPP-
anordning

Återställningsknapp
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
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3.5 Krav på idrifttagning
• Dokumenterad idrifttagning och påvisande av säkerhetsfunktioner krävs.
• För MOVITRAC® B med säker frånkoppling av drivenhet enligt stoppkategori 0 eller

1 enligt EN 60204-1 och felsäkert skydd mot återstart i enlighet med EN 1037 och
uppfyllande av säkerhetskategori 3 enligt EN 954-1 eller Performance-Level d enligt
EN ISO 13849-1 krävs dokumenterat idrifttagningstest av frånkopplingsanordningen
och av korrekt kabeldragning.  

• Vid idrifttagningen ska den säkerhetsrelaterade 24 V-matningen tas med i funktions-
kontrollen. 

3.6 Krav på drift
• Drift tillåts endast inom de begränsningar som anges av databladen. Detta gäller

både den externa säkerhetsbrytaren och MOVITRAC® B.
• Säkerhetsfunktionerna skall regelbundet kontrolleras med avseende på korrekt funk-

tion. Kontrollfrekvensen skall fastställas utgående från en riskanalys.     
S
K
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4Anslutningsvarianter
Frånkoppling av enskilda drivenheter
4 Anslutningsvarianter
Exempel på tillåtna anslutningsvarianter för de i avsnittet "Tillåtna apparater" listade
apparaterna för säker frånkoppling av drivenheten i enlighet med stoppkategori 0 eller
1 enligt EN 60204-1 och felsäkert skydd mot återstart i enlighet med EN 1037 och
uppfyllande av säkerhetskategori enligt EN 954-1 eller Performance-Level d enligt
EN ISO 13849-1 finns i dokumentet "Säker frånkoppling för MOVITRAC® B – Tillämp-
ningar". Dokumentet "Säker frånkoppling för MOVITRAC® B – Tillämpningar" utvidgas
löpande med nya tillämpningsmöjligheter och erbjuder, via checklistor, ytterligare hjälp
för projektering, installation och drift av MOVITRAC® B-drivenheter i säkerhetsrelate-
rade tilllämpningar. För alla i dokumentet "Säker frånkoppling för MOVITRAC® B – Till-
lämpningar" visade anslutningsvarianterna måste anvisningarna i avsnittet "Säkerhets-
och varningsanvisningar" ovillkorligen följas.

4.1 Frånkoppling av enskilda drivenheter
4.1.1 Krav

Kraven som ställs av tillverkaren av säkerhetsbrytare (t.ex. säkring mot svetsning av
utgångskontakterna) eller andra säkerhetsaspekter måste respekteras till fullo. Dess-
utom gäller för kabelförläggning de grundläggande kraven enligt dokumentet "Säker
frånkoppling för MOVITRAC® B – Krav".
Kabellängden mellan anslutning X17 på MOVITRAC® B och säkerhetskomponenterna
(t.ex. säkerhetsbrytare) får av EMC-skäl uppgå till max. 100 m. Eventuella ytterligare
anvisningar från tillverkaren (i respektive tillämpningsfall) med avseende på vald säker-
hetsbrytare skall följas.
Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
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4.1.2 24 V-matning internt, stoppkategori 0

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!
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4.1.3 24 V-matning externt, stoppkategori 0

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!
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4.1.4 24 V-matning internt, stoppkategori 1

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!
[1] Säkerhetsbrytare med inställbar fördröjning t1.
Vid stoppkategori 1 måste följande procedur uppfyllas:
• Ställ in drivenheten med lämplig bromsramp genom börvärdesförinställning enligt

nedan.
• Bryt därefter säker 24 V-spänningsmatning.
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4.1.5 24 V-matning externt, stoppkategori 1

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!
[1] Säkerhetsbrytare med inställbar fördröjning t1.
Vid stoppkategori 1 måste följande procedur uppfyllas:
• Ställ in drivenheten med lämplig bromsramp genom börvärdesförinställning enligt

nedan.
• Bryt därefter säker 24 V-spänningsmatning.
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4.2 Frånkoppling av gruppdrivenheter
4.2.1 Krav

På gruppdrivenheter kan 24 V-matningen för flera MOVITRAC® B matas via en enda
säkerhetsbrytare. Maximalt antal (n st) baseras på maximalt tillåten kontaktbelastning
av säkerhetsbrytaren och maximalt tillåtet spänningsfall för DC-matningen till
MOVITRAC® B.
Övriga krav från tillverkaren av säkerhetsbrytaren (t.ex. avsäkring av utgångskontak-
terna som skydd mot svetsning) måste uppfyllas helt. Dessutom gäller för kabelförlägg-
ning de grundläggande kraven enligt dokumentet "Säker frånkoppling för MOVITRAC®

B – Krav".
Kabellängden mellan anslutning X17 (MOVITRAC® B) och säkerhetskomponenterna
(t.ex. säkerhetsbrytare) får av EMC-skäl uppgå till max. 100 m.
Eventuella ytterligare anvisningar från tillverkaren (i respektive tillämpningsfall) med
avseende på vald säkerhetsbrytare skall följas.

Beräkning av maximalt antal MOVITRAC® B-drivenheter vid gruppfrånkoppling
Inskränkningen av antalet (n st) anslutbara MOVITRAC® B vid gruppfrånkoppling
begränsas av följande punkter:
1. Säkerhetsbrytarens brytkapacitet.

En säkring med data som specificeras av tillverkaren av säkerhetsbrytaren måste
ovillkorligen placeras uppströms säkerhetskontakterna för att skydda dessa mot kon-
taktsvetsning.
Informationen om brytkapacitet enligt EN 60947-4-1, 02/1 och EN 60947-5-1, 11/97
och kontaktavsäkring i bruksanvisningen från tillverkaren av säkerhetsbrytaren
måste följas helt. Detta är projekterarens ansvar.

2. Max tillåtet spänningsfall i 24 V-matningen.
Vid projektering av gruppdrivsystem skall begränsningar med avseende på lednings-
längden och tillåtet spänningsfall följas.

3. Max ledararea är 1 x 1,5 mm2 eller 2 x 0,75 mm2.
En beräkning baserad på tekniska data för MOVITRAC® B skall utföras separat för
varje tillämpningsfall av gruppfrånkoppling.
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4.2.2 24 V-matning externt, stoppkategori 0

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!

X12

X17

X2 

X1 
'0'=Reglerspärr
'1'=Reglerfrigivning
'0'=Stopp
'1'=START höger

1

2

4

®
M

O
VI

TR
AC

   
 B

'0'=Stopp
'1'=Frigivning

} ingen
fabriksinställning

GND

VO24

SVI24  

SOV24

24VIO8

9 GND

GND

+24 V-utgång

Referens + 24 V-ingång säkert stopp

+24 V-ingång för säker avstängning

M

4

U V W

5 6

Nätanslutning

STARTSTOPP

digital ingång

digital utgång

PLC
X12

X17

X2 

X1 
'0'=Reglerspärr
'1'=Reglerfrigivning
'0'=Stopp
'1'=START höger

1

2

4

L3L2L1

1 2 3

®
M

O
VI

TR
AC

   
 B

'0'=Stopp
'1'=Frigivning

Re
se

t

Säkerhetskrets

Kv
itt

er
in

g 
av

 N
Ö

DS
TO

PP

GND

Säkerhets-
brytare

NÖDSTOPP

+24V

} ingen
fabriksinställning

GND

VO24

SVI24  

SOV24

24VIO8

9 GND

GND

+24 V-utgång

Referens + 24 V-ingång säkert stopp

+24 V-ingång för säker avstängning

* DC
24 V

+

–

* DC
24 V

+

–

Funktionell säkerhet – MOVITRAC® B
 23



4 nslutningsvarianter
rånkoppling av gruppdrivenheter

24
4.2.3 24 V-matning externt, stoppkategori 1

* Extern 24 V DC-matning. Krävs vid byggstorlek 0S och byggstorlek 0L!
[1] Säkerhetsbrytare med inställbar fördröjning t1.
Vid stoppkategori 1 måste följande procedur uppfyllas:
• Ställ in drivenheten med lämplig bromsramp genom börvärdesförinställning enligt

nedan.
• Bryt därefter säkerhetsrelaterad 24 V-matning.
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Frånkoppling av gruppdrivenheter
5 Tekniska data
Säkerhetsingång X17, plint 4

Spänning / area / tid Min. Typ. Max. Enhet

Säkerhetsrelaterad 24 V-matning 19.2 24 30 V DC

Effektbehov (byggstorlek / kapa-
citet)

byggstorlek 0S /
byggstorlek 0L / 27 µF
byggstorlek 1 / 270 µF

byggstorlek 2/2S / 270 µF
byggstorlek 3 / 270 µF
byggstorlek 4 / 270 µF
byggstorlek 5 / 270 µF

3
5
6

7.5
8

10

W

Anslutningsarea för säkerhetsrelaterad 24 V-matning 0.75 1.5 mm2

Tid från frånkoppling av säkerhets-
relaterad 24 V-matning till 
MOVITRAC® B, till att puls-
mönstret på slutsteget kopplas 
ifrån, tfrånkoppl

byggstorlek 0
byggstorlek 1 ...

byggstorlek 5

20

100
ms
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