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1 Wskazówki ogólne
1.1 Korzystanie z podręcznika

Ten podręcznik stanowi część składową produktu i zawiera ważne wskazówki doty-
czące instalacji, uruchamiania, eksploatacji i obsługi technicznej tego urządzenia.
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, wykonujących prace insta-
lacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan podręcznika. Należy zapewnić,
aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący
przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z kompletnym podręczni-
kiem. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować
się z SEW-EURODRIVE.

1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa niniejszego podręcznika wyglądają w następujący sposób:

Piktogram SŁOWO SYGNALIZACYJNE!

Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
• Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Piktogram Słowo 
sygnalizacyjne

Znaczenie Skutki nieprzestrzegania:

Przykład:

Ogólne zagrożenie

Specyficzne zagrożenie,
np.porażenie prądem

ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

STOP! Możliwe szkody materialne Uszkodzenie systemu napędowego lub 
jego otoczenia

 
WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada.

Ułatwia obsługę systemu 
napędowego.
W
K
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1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVITRAC® B jest warunkiem dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu
gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję
obsługi!
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowie-
dzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują
przy urządzeniu.

1.4 Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVITRAC® B jest podstawowym
warunkiem dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia MOVITRAC® B i osiągnięcia
podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za uszczerbki na zdrowiu, straty
rzeczowe lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania zaleceń zawartych
w niniejszej dokumentacji firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za ujawnione defekty.

1.5 Prawa autorskie
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów, edytowanie a także rozpowszechnianie.

1.6 Zawartość dokumentacji
Niniejsza publikacja zawiera techniczne warunki bezpieczeństwa i uzupełnienia doty-
czące użytkowania MOVITRAC® B dla bezpiecznych zastosowań.
System złożony jest z przetwornicy częstotliwości wraz z silnikiem asynchronicznym,
oraz ze sprawdzonej pod względem bezpieczeństwa zewnętrznej instalacji.
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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1.7 Obowiązujące dokumentacje
Niniejsza dokumentacja jest uzupełnieniem do instrukcji obsługi MOVITRAC® B i zawę-
ża wskazówki dot. zastosowania zgodnie z poniższymi informacjami.
Z niniejszej dokumentacji można korzystać tylko w połączeniu z następującymi
dokumentacjami: 
• Należy zawsze stosować się do informacji zawartych w instrukcji obsługi urządzenia

MOVITRAC® B.

Informacje o dopuszczalnych wariantach montażowych zawarto w rozdziale "Warianty
montażowe" (→ str. 17). 
W
O
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2 Koncepcja bezpieczeństwa
• W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa, wszelkie potencjalne zagrożenia ze

strony maszyny powinny zostać możliwie jak najszybciej wyeliminowane. W przy-
padku wystąpienia ruchów maszyny stanowiących zagrożenie, bezpiecznym stanem
jest z reguły stan spoczynku z zablokowanym ponownym rozruchem. 

• MOVITRAC® B wyróżnia się możliwością przyłączenia X17 do zewnętrznego,
wolnego od usterek i potwierdzonego wzorcem konstrukcyjnym modułu wyłącznika
bezpieczeństwa. W przypadku uruchomienia podłączonego urządzenia sterującego
(np. wyłącznika awaryjnego) wszystkie aktywne elementy (odłączanie zasilania 24 V
sterującego końcówką mocy), wymagane dla wytworzenia ciągów impulsów w koń-
cówce stopnia mocy (IGBT) przełączone zostaną w stan bezprądowy. 

• Odłączenie we wtyku X17 napięcia 24 V daje pewność, że napięcia zasilające wyma-
gane dla działania przetwornicy częstotliwości a tym samym wytwarzania pola fazo-
wego wzorców impulsowych (które umożliwiają wytworzenie pola fazowego) są
przerwane, przez co niemożliwy jest ponowny, samoczynny rozruch.

• Zamiast galwanicznego rozdzielenia napędu od sieci poprzez przekaźnik lub wyłącz-
nik, opisany tu sposób odłączania uniemożliwia sterowanie stopniem mocy prze-
twornicy częstotliwości. Powoduje to wyłączenie wytwarzania pola wirującego
w danym silniku. W tym stanie pojedynczy silnik nie może rozwinąć danego
momentu obrotowego pomimo załączonego napięcia sieciowego.

• Wymogi odnośnie modułu wyłącznika bezpieczeństwa są dokładnie przedstawione
w kolejnych rozdziałach i należy ich ściśle przestrzegać.

Dzięki zewnętrznemu połączeniu za pośrednictwem modułu wyłącznika bezpie-
czeństwa o właściwościach
 – z dopuszczeniem dla EN 954-1 kategoria 3
zastosowanie znajduje przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B z bez-
piecznym wyłączeniem napędu wg kategorii Stop 0 lub 1 zgodnie z EN 60204-1,
wolną od usterek ochronną przed ponownym rozruchem wg EN 1037 i przy speł-
nieniu warunków kategorii ochronnej 3 wg EN 954-1.
Dzięki zewnętrznemu połączeniu za pośrednictwem modułu wyłącznika bezpie-
czeństwa o właściwościach
 – dopuszczalne dla EN ISO 13849-1, Performance-Level d
zastosowanie znajduje przetwornica częstotliwości MOVITRAC® B z bez-
piecznym wyłączeniem napędu wg kategorii 0 lub 1 zgodnie z EN 60204-1, wolną
od usterek ochroną przed ponownym rozruchem wg EN 1037 i przy spełnieniu
warunków Performance-Level d wg EN ISO 13849-1.
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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2.1 Ograniczenia
• Uwaga: Koncepcja bezpieczeństwa odnosi się tylko do realizacji mechanicz-

nych prac z napędzanymi komponentami maszyn / instalacji.
• Uwaga: W każdym przypadku producent instalacji i maszyn musi sporządzić

analizę ryzyka właściwą dla instalacji maszyn i uwzględnić ją przy zastoso-
waniu przetwornicy MOVITRAC® B.

• Uwaga Zagrożenie dla życia: Po odłączeniu zasilania 24 V w obwodzie pośred-
nim przetwornicy częstotliwości utrzymuje się jeszcze napięcie sieciowe.

• Uwaga Zagrożenie dla życia: Po odłączeniu zasilania 24 V w obwodzie pośred-
nim przetwornicy częstotliwości MOVITRAC® B utrzymuje się jeszcze napię-
cie.

• Uwaga: Aby przeprowadzić prace przy elemencie elektrycznym systemu napę-
dowego, należy odłączyć napięcie obwodu pośredniego
K
O
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2Koncepcja bezpieczeństwa
Ilustracja "Schemat koncepcji bezpieczeństwa dla MOVITRAC® B / Jednostka sterująca"
2.2 Ilustracja "Schemat koncepcji bezpieczeństwa dla MOVITRAC® B / Jednostka 
sterująca"

[1] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa (zewnętrzny)
[2] Zasilacz wyłącznika niskiego napięcia
[3] Zasilacz wyłącznika bezpieczeństwa (SNT)
[4] Napięcie zasilające dla sterowania tranzystorami mocy
[5] Komunikat zwrotny do jednostki centralnej: Napięcie zasilające dla sterowania końcówki stopnia mocy O.K. 

(poza obwodem bezpieczeństwa)
[6] Modulacja szerokości impulsów w sygnałach dla końcówki stopnia mocy
[7] Moduł mocy
[8] Silnik
[9] Zasilacz wyłącznika wysokiego napięcia
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2.3 Ilustracja "Schemat koncepcji bezpieczeństwa dla MOVITRAC® B / Wielkość 0"

W przypadku urządzeń o wielkości 0 w wersji MC07B...-S0 zasilanie 24 V należy przy-
łączać zawsze zewnętrznie, bowiem tylko to powoduje zasilenie elektroniki sterującej. 

[1] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa (zewnętrzny) 
[2] Zasilacz wyłącznika niskiego napięcia
[3] Zasilacz wyłącznika bezpieczeństwa (SNT)
[4] Napięcie zasilające dla sterowania tranzystorami mocy
[5] Komunikat zwrotny do jednostki centralnej: Napięcie zasilające dla sterowania końcówki stopnia mocy O.K. 

(poza obwodem bezpieczeństwa)
[6] Modulacja szerokości impulsów w sygnałach dla końcówki stopnia mocy
[7] Moduł mocy
[8] Silnik
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3Warunki bezpieczeństwa technicznego
Wskazówka dot. kategorii Stop
3 Warunki bezpieczeństwa technicznego
Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia MOVITRAC® B w zastosowaniu z bez-
piecznym wyłączeniem napędu wg kategorii Stop 0 lub 1 zgodnie z EN 60204-1, wolną
od usterek ochroną przed ponownym rozruchem wg EN 1037 i przy spełnieniu warun-
ków kategorii ochronnej 3 zgodnie z EN 954-1 lub Performance-Level d wg EN ISO
13849-1 bezwzględnie obowiązują niżej opisane warunki. Warunki są podzielone na
następujące ustępy:
• Dopuszczalne urządzenia
• Wymogi dot. instalacji
• Wymogi dot. zewnętrznych modułów wyłącznika bezpieczeństwa
• Wymogi dot. uruchamiania
• Wymogi dot. eksploatacji

3.1 Wskazówka dot. kategorii Stop
• W przypadku kategorii Stop 0 bezpieczne zasilanie 24 V może zostać odłączone nie-

zależnie od wartości zadanych.
• W przypadku kategorii Stop 1 należy przestrzegać następującej kolejności:

– Za pomocą wartości zadanych należy zredukować prędkość napędu przy użyciu
odpowiedniej rampy hamowania.

– Następnie należy odłączyć bezpieczne zasilanie 24 V.
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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3.2 Dopuszczalne urządzenia
Korzystać można z następujących przetwornic częstotliwości dla zastosowań z bez-
piecznym wyłączeniem napędu wg kategorii Stop 0 lub 1 zgodnie z EN 60204-1, wolną
od usterek ochroną przed ponownym rozruchem wg EN 1037 i przy spełnieniu warun-
ków kategorii ochronnej 3 zgodnie z EN 954-1 lub Performance-Level d wg EN ISO
13849-1.

3.2.1 MOVITRAC® B dla napięcia przyłączeniowego 3 × 380 – 500 V AC / 200 – 240 V AC

Moc [kW] 380 – 500 V

Wielkość 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

Moc [kW] 200 – 240 V

Wielkość 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
W
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3Warunki bezpieczeństwa technicznego
Wymogi dot. instalacj
3.2.2 Zagrożenie na skutek ruchu bezwładnego napędu
Należy wziąć pod uwagę, że bez hamulca mechanicznego lub przy jego uszkodzeniu
możliwe jest wystąpienie ruchu bezwładnego napędu.
Wskazówka: Jeśli w przypadku bezwładnego ruchu mogą powstać zagrożenia
związane z daną aplikacją, należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa
(np. zdejmowaną osłonę z zatrzaskiem), które zakryją miejsce zagrożenia do
czasu wyeliminowania ryzyka poszkodowania osób.
Dodatkowe pokrywy ochronne muszą być rozplanowane i dołączone do systemu
zgodnie z wymaganą dla danej maszyny kategorią ochronną. 
Po wyzwoleniu polecenia zatrzymania, w zależności od stopnia zagrożenia, dostęp
musi być tak długo zablokowany dopóki napęd się nie zatrzyma, w przeciwnym
wypadku musi on ustalić czas dostępu wzgl. reakcji aby zachować wynikający z niego
odstęp bezpieczeństwa

3.3 Wymogi dot. instalacji
Dla zastosowań z bezpiecznym odłączeniem napędu wg kategorii Stop 0 lub 1 zgodnie
z EN 60204-1, wolną od usterek ochroną przed ponownym rozruchem wg EN 954-1
zgodnie z kategorią ochronną 3 lub Performance-Level d wg EN ISO 13849-1 urządze-
nia MOVITRAC® B przestrzegać należy następujących wskazówek. 
• Bezpieczne napięcie zasilające 24 V oznacza tu przewód pomiędzy sterowaniem

ochronnym (lub bezpiecznym urządzeniem odłączającym) a urządzeniem
MOVITRAC® B wtyk X17.

• Przewody zasilające i bezpieczne napięcie zasilające 24 V prowadzić należy
w oddzielnych kanałach kablowych. 

• Bezpieczne napięcie zasilające 24 V prowadzić należy zgodnie z warunkami EMC
i w następujący sposób:
– Ekranowane przewody wyprowadzone na stałe poza obrębem pomieszczenia

montażowego instalacji elektrycznej i zabezpieczone na wypadek uszkodzeń
zewnętrznych.

– W obrębie elektrycznego pomieszczenia montażowego można stosować poje-
dyncze żyły.

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących dla danego zastosowania.
• W każdym przypadku należy zapewnić, aby nie doszło do przeniesienia napięcia na

bezpieczne zasilanie 24 V.
• Całkowita długość przewodów pomiędzy sterowaniem ochronnym (np. modułem

wyłącznika bezpieczeństwa) a urządzeniem MOVITRAC® B została, ze względu na
wymogi EMC, ograniczona do maksymalnie 100 m.

• Podczas odłączania grupy należy przestrzegać informacji dot. zdolności łączenia
modułu wyłącznika bezpieczeństwa oraz maksymalnego dopuszczalnego spadku
napięcia w przewodzie napięcia zasilającego 24 V.

• Należy stosować wyłącznie punkty zaciskowe (rozdzielacze), które są zgodne
z normą EN 60204-1 i zapobiegają zwarciom.

• W celu wykonania podłączenia zgodnego z EMC przestrzegać należy wskazówek
z instrukcji obsługi "MOVITRAC® B". Należy bezwzględnie przestrzegać, aby ekra-
nowanie przewodu zostało przyłączone obustronnie do obudowy.
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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• Stosować można wyłącznie źródła napięcia z funkcją bezpiecznego rozłączenia
(SELV/PELV) zgodnie z VDE0100. Zgodnie z normą EN60950-1, w przypadku poje-
dynczego błędu, napięcie pomiędzy wyjściami lub pomiędzy każdym dowolnym wyj-
ściem a elementami uziemionymi z napięciem stałym 60 V nie może przekroczyć
wartości 0,2 sekund, a mianowicie do wartości szczytowej napięcia stałego 120 V.

• Dla zastosowań z bezpiecznym odłączeniem napędu według kategorii Stop 0 lub 1
zgodnie z normą EN 60204-1 wolną od usterek ochroną przed ponownym rozruchem
zgodnie z EN 954-1 dla kategorii ochronnej 3 lub Performance-Level d wg EN ISO
13849-1 należy usunąć mostki na zaciskach X17:1 do X17:4 (→ poniższa ilustracja).

• Ekranowane przewody dla napięcia bezpiecznego odłączenia 24 V (zacisk X17)
muszą być podpięte pod blaszkę przewodów sterujących.

• Należy koniecznie przestrzegać danych technicznych urządzenia MOVITRAC® B
(→ Instrukcja obsługi MOVITRAC® B).

Usunąć mostki

3.4 Wymogi dot. zewnętrznych modułów wyłącznika bezpieczeństwa
• W celu spełnienia wymogów normy EN 954-1, należy zapewnić przynajmniej

dopuszczenie dla kategorii ochronnej 3 zgodnie z EN 954-1.
• W celu spełnienia wymogów normy EN ISO 13849-1, należy zapewnić przynajmniej

dopuszczenie dla Performance-Level d wg EN ISO 13849-1.
• Jeśli napięcie zasilające DC-24 V odłączane będzie bezpiecznie po stronie dodat-

niego bieguna, to nie mogą na nim w wyłączonym stanie wystąpić impulsy kontrolne.
• Dopuszczalne jest odłączenie napięcia zasilającego DC-24 V po stronie obydwu

biegunów.
• W układzie połączeń należy koniecznie przestrzegać wyszczególnionych dla modułu

wyłącznika bezpieczeństwa wartości.
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3Warunki bezpieczeństwa technicznego
Wymogi dot. zewnętrznych modułów wyłącznika bezpieczeństwa
• Zdolność łączeniowa modułów wyłącznika bezpieczeństwa musi odpowiadać przy-
najmniej wartości maksymalnie dopuszczonego, ograniczonego prądu wyjściowego
dla napięcia zasilającego 24 V DC. Należy przestrzegać wskazówek producenta
modułów wyłącznika bezpieczeństwa odnośnie dopuszczalnego obciążenia
styku oraz ewentualnie koniecznych zabezpieczeń dla styków ochronnych.
W przypadku braku wyżej wspomnianych wskazówek, należy zabezpieczyć
styki z 0,6-krotną wartością znamionową dla podanej przez producenta maksy-
malnej wartości obciążenia styku.

• Układ sterowania musi być tak dostosowany i podłączony, żeby samo zresetowanie
urządzenia sterującego nie prowadziło do ponownego rozruchu. Oznacza to, że
ponowny rozruch może nastąpić tylko po dodatkowym resecie układu sterowania.

3.4.1 Przykład podłączenia "Moduł wyłącznika bezpieczeństwa"
Na niniejszej ilustracji przedstawiono ogólny sposób podłączenia zewnętrznego modułu
wyłącznika bezpieczeństwa (zgodnego z wyżej wymienionymi wymogami) do urządze-
nia MOVITRAC® B.
Przy podłączaniu przestrzegać należy informacji zawartych w określonym arkuszu
danych producenta 
1-biegunowe wyłączenie zasilania 24 V:

Bezpieczne zasilanie 24 V 
poprzez moduł wyłącznika 
bezpieczeństwa (np. PNOZ....)

Moduł wyłącznika 
bezpieczeństwa z minimalną 
dopuszczalną kategorią 
ochronną 3 według EN954-1 
lub Performance-Level d 
według EN ISO 13849

Zabezpieczenia zgodne 
ze specyfikacją techniczną 
producenta modułu 
wyłącznika bezpieczeństwa

24 V 

GND 

Napięcie zasilające 24 V

Dopuszczalny przełącznik 
WYŁ. AWAR.

Klawisz reset
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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3.5 Wymogi dot. uruchamiania
• Wymagane jest udokumentowane uruchomienie oraz potwierdzenie przebiegu

funkcji bezpieczeństwa.
• Dla urządzeń MOVITRAC® B z bezpiecznym odłączeniem napędu wg kategorii Stop

0 lub 1 zgodnie z EN 60204-1, wolną od usterek ochroną przed ponownym rozru-
chem wg EN 1037 i przy spełnieniu warunków kategorii ochronnej 3 zgodnie
z EN 954-1 lub Performance-Level d wg EN ISO 13849-1 należy przeprowadzić
zasadniczą kontrolę uruchamiania instalacji odłączeniowej i właściwego okablo-
wania, a następnie sporządzić protokół. 

• W kontroli działania podczas uruchomiania należy uwzględnić bezpieczne zasilanie
24 V. 

3.6 Wymogi dot. eksploatacji
• Dopuszcza się eksploatację wyłącznie w granicach wyszczególnionych w danych

technicznych. Dotyczy to zarówno zewnętrznego modułu wyłącznika bezpieczeń-
stwa, jak i urządzenia MOVITRAC® B.

• Funkcje bezpieczeństwa należy kontrolować pod względem ich niezawodności
w regularnych odstępach czasu. Częstotliwości kontroli należy ustalić w oparciu
o analizę ryzyka. 
W
W
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4Warianty przyłączeniowe
Odłączanie napędów pojedynczych
4 Warianty przyłączeniowe
Przykłady dopuszczalnych wariantów przyłączeniowych dla umieszczonych w rozdziale
"Dopuszczalne urządzenia"; urządzeń z bezpiecznym odłączaniem napędu według
kategorii Stop 0 lub 1 zgodnie z normą EN 60204-1 oraz wolną od usterek ochroną
przed ponownym rozruchem zgodnie z EN 1037 i przy spełnieniu warunków kategorii
ochronnej 3 zgodnie z EN 954-1 lub Performance Level d wg EN ISO 13849-1 zawarte
są w dokumentacji "Bezpieczne odłączanie dla MOVITRAC® B – Aplikacje". Dokumen-
tacja "Bezpieczne odłączanie MOVITRAC® B – Aplikacje" jest na bieżąco poszerzana
o nowe możliwości zastosowań i oferuje na podstawie list kontrolnych dodatkową
pomoc przy projektowaniu i instalacji oraz przy eksploatacji napędów MOVITRAC® B
w bezpiecznym zakresie zastosowań. Dla wszystkich wyszczególnionych w dokumen-
tacji "Bezpieczne odłączenie dla MOVITRAC® B – Aplikacje" wariantów przyłączenio-
wych należy koniecznie przestrzegać dokumentacji zawartej w rozdziale "Ostrzeżenia
i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa".

4.1 Odłączanie napędów pojedynczych
4.1.1 Wymogi

Należy dokładnie przestrzegać wymogów producenta modułu wyłącznika bezpieczeń-
stwa (np. zabezpieczenie styków wyjściowych przed sklejeniem) lub innych komponen-
tów zabezpieczających. Ponadto w przypadku okablowania obowiązują zasadnicze
wymogi zawarte w dokumentacji "Bezpieczne odłączanie dla MOVITRAC® B –
Warunki".
Ze względu na wymogi EMC, długość przewodów pomiędzy przyłączem X17 na urzą-
dzeniu MOVITRAC® B a elementami służącymi bezpieczeństwu (np. modułem wyłącz-
nika bezpieczeństwa) została ograniczona do maksymalnie 100 m. Należy stosować
się do pozostałych wskazówek producenta (zastosowanego w danym przypadku)
modułu wyłącznika bezpieczeństwa.
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
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4.1.2 Napięcie zasilające 24 V wewnętrzne, kategoria Stop 0

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!

Przyłącze sieciowe

®
 

+24V 

R
es

et

START ZATRZ.

digital input 

digital output 

PLC

X12 

X17 

X2  

X1  
'0'=Blokada regulatora
'1'=Odblokowanie regulatora
'0'=Zatrzym.
'1'=START w prawo
'0'=Stop
'1'=Zezwolenie

GND 

VO24 

SVI24   

24VIO 

1 

2 

4 

8 

L3 L2 L1 

1 2 3 

M
O

Vi
TR

A
C

   
 B

M 

4 

U V W 

5 6 

SOV24 

K
om

un
ik

at
 Z

AT
R

Z.
 A

W
A

R
.

GND 

Moduł wyłącznika 
bezpieczeństwa

ZATRZ. AWAR.

Obwód bezpieczeństwa

} brak ustawienia 
fabrycznego

9 GND 

GND 

Wyjście +24 V

Odniesienie wejścia + 24 V 
Bezpieczne zatrzymanie
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Odłączanie napędów pojedynczych
4.1.3 Napięcie zasilające 24 V zewnętrzne, kategoria Stop 0

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!

Przyłącze sieciowe
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4.1.4 Napięcie zasilające 24 V wewnętrzne, kategoria Stop 1

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!
[1] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa z regulowanym opóźnieniem czasowym t1.
W przypadku kategorii Stop 1 należy przestrzegać następującej kolejności:
• Za pomocą wartości zadanych należy zredukować prędkość napędu przy użyciu

odpowiedniej rampy hamowania.
• Następnie należy odłączyć bezpieczne zasilanie 24 V.
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4.1.5 Napięcie zasilające 24 V zewnętrzne, kategoria Stop 1

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!
[1] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa z regulowanym opóźnieniem czasowym t1.
W przypadku kategorii Stop 1 należy przestrzegać następującej kolejności:
• Za pomocą wartości zadanych należy zredukować prędkość napędu przy użyciu

odpowiedniej rampy hamowania.
• Następnie należy odłączyć bezpieczne zasilanie 24 V.
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4.2 Odłączanie grupy napędów
4.2.1 Wymogi

W przypadku grupy napędów napięcie zasilające 24 V może być udostępnione dla wielu
urządzeń MOVITRAC® B za pomocą jednego tylko modułu wyłącznika bezpieczeństwa.
Możliwa maksymalna ilość (sztuk) wynika z maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
styku modułu wyłącznika bezpieczeństwa i maksymalnego dopuszczalnego spadku
napięcia zasilania VDC dla urządzenia MOVITRAC® B.
Należy dokładnie stosować się do pozostałych wymogów producenta modułu wyłączni-
ka bezpieczeństwa (np. zabezpieczenie styku wyjściowego przed sklejeniem). Ponadto
w przypadku okablowania obowiązują zasadnicze wymogi zawarte w dokumentacji
"Bezpieczne odłączanie dla MOVITRAC® B – Warunki".
Ze względu na wymogi EMC, długość przewodów pomiędzy przyłączem X17 na urzą-
dzeniu MOVITRAC® B a elementami służącymi bezpieczeństwu (np. modułem wyłącz-
nika bezpieczeństwa) została ograniczona do maksymalnie 100 m.
Należy stosować się do pozostałych wskazówek producenta (zastosowanego w danym
przypadku) modułu wyłącznika bezpieczeństwa.

Ustalenie maksymalnej ilości napędów MOVITRAC® B przy odłączaniu grupy napędów
Ograniczenie ilości (sztuk) możliwych do przyłączenia w przypadku odłączenia grupo-
wego urządzeń MOVITRAC® B regulują poniższe punkty:
1. Zdolność łączenia modułu wyłącznika bezpieczeństwa.

Aby zapobiec zapiekaniu się styków należy koniecznie przestrzegać, żeby przed
stykami bezpieczeństwa umieścić bezpiecznik zgodnie z zaleceniami producenta
modułu wyłącznika bezpieczeństwa.
Należy koniecznie przestrzegać danych dot. zdolności łączeniowej według
EN 60947-4-1, 02/1 i EN 60947-5-1, 11/97 oraz zabezpieczenia styków zawartych
w instrukcjach obsługi producenta modułu wyłącznika bezpieczeństwa, za które
odpowiedzialność ponosi osoba projektująca.

2. Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia w przewodzie zasilania 24 V.
Przy projektowaniu napędów pracujących w grupie należy przestrzegać wartości
dotyczących długości przewodów i dopuszczalnych spadków napięcia.

3. Maksymalny przekrój kabla wynosi 1x1,5 mm2 lub 2x0,75 mm2.
Obliczenie należy szczególnie starannie przeprowadzać na podstawie danych tech-
nicznych dla MOVIDRIVE® MDX60B/B dla każdego przypadku zastosowania odłą-
czania grupy napędów.
W
O

Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B



4Warianty przyłączeniowe
Odłączanie grupy napędów
4.2.2 Napięcie zasilające 24 V zewnętrzne, kategoria Stop 0

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!
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4.2.3 Napięcie zasilające 24 V zewnętrzne, kategoria Stop 1

* Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC. Wymagane dla BG0S i BG0L!
[1] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa z regulowanym opóźnieniem czasowym t1.
W przypadku kategorii Stop 1 należy przestrzegać następującej kolejności:
• Za pomocą wartości zadanych należy zredukować prędkość napędu przy użyciu

odpowiedniej rampy hamowania.
• Następnie należy odłączyć bezpieczne zasilanie 24 V.
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Odłączanie grupy napędów
5 Dane techniczne
Wejście zabezpieczające X17 zacisk 4

Napięcie / Przekrój / Okres czasu min. typ. maks. jednostka

Bezpieczne napięcie zasilające 24 V 19.2 24 30 V DC

Pobór mocy (wielkość / pojemność) BG0S / BG0L / 27 µF
BG1 / 270 µF

BG 2/2S / 270 µF
BG3 / 270 µF
BG4 / 270 µF
BG5 / 270 µF

3
5
6

7.5
8

10

W

Przekrój przewodów przyłączeniowych bezpiecznego zasilania 
24 V 0.75 1.5 mm2

Czas od wyłączenia bezpiecznego 
zasilania 24 V w urządzeniu 
MOVITRAC® B do wyłączenia 
wzorca impulsów w stopniu 
wyjściowym mocy todłącz.

BG0
BG1 ... BG5

20
100 ms
Funkcje bezpieczeństwa – MOVITRAC® B
P
i

f
kVA

Hz

n
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