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 kézikönyv használata
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1 Általános tudnivalók
1.1 A kézikönyv használata

A kézikönyv a termék része, és fontos telepítési, üzembe helyezési, üzemeltetési és
szervizelési információkat tartalmaz. A kézikönyv minden olyan személynek szól, aki a
terméken telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.
A kézikönyvet olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról,
hogy a kézikönyvet a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját fele-
lősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizony-
talan vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez.

1.2 A biztonsági utasítások felépítése
E kézikönyv biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

Piktogram JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram Jelzőszó Jelentés Következmények a 
figyelmen kívül hagyása 

esetén
Példa:

Általános veszély

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések

STOP! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének 
károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács.
Megkönnyíti a hajtásrendszer 
kezelését.
Á
A

Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B



1Általános tudnivalók
Szavatossági igények
1.3 Szavatossági igények
A MOVITRAC® B-dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges
szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának meg-
kezdése előtt olvassa el az üzemeltetési utasítást!
Gondoskodjon arról, hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint
a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára – olvasható álla-
potban – hozzáférhetővé tegyék.

1.4 A felelősség kizárása
A MOVITRAC® B dokumentációjának figyelembevétele a MOVITRAC® B biztonságos
üzemeltetésének és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésé-
nek alapfeltétele. A kézikönyv figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és
vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal fele-
lősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

1.5 Szerzői jogi megjegyzés
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.
Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb haszno-
sítás tilos.

1.6 A kiadvány tartalma
Jelen kiadvány a MOVITRAC® B biztonságtechnikai alkalmazásaihoz tartalmaz kiegé-
szítéseket és előírásokat.
A rendszer frekvenciaváltóból, aszinkronmotorból és biztonságilag ellenőrzött külső
lekapcsoló egységből áll.
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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1 ltalános tudnivalók
ovábbi vonatkozó kiadványok
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1.7 További vonatkozó kiadványok
Ez a kiadvány kiegészíti a MOVITRAC® B üzemeltetési utasítását, és a használati
útmutatót a következők szerint korlátozza.
A jelen kiadvány csak az alábbi kiadványokkal együtt használható:
• A MOVITRAC® B üzemeltetési utasítást mindig figyelembe kell venni.

A megengedett összeállítási változatok az "Összeállítási változatok" c. fejezetben
(→ 17. oldal) találhatók.     
Á
T
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2Biztonsági koncepció
További vonatkozó kiadványok
2 Biztonsági koncepció
• A gépekből eredő veszélyeket vészhelyzetben a lehető leggyorsabban el kell háríta-

ni. A veszélyt jelentő mozgások szempontjából veszélytelen állapotnak rendszerint
az álló, az újraindulást lehetetlenné tevő állapot számít.

• A MOVITRAC® B készülék típusengedéllyel rendelkező, hibatűrő külső biztonsági
kapcsolókészülék csatlakoztatásának lehetőségével (X17) tűnik ki. Ez a készülék
egy közbeiktatott vezérlőegység (pl. reteszelési funkcióval bíró vészkikapcsoló nyo-
mógomb) működtetésekor árammentes állapotba kapcsol minden, a teljesítmény-
végfokozatbeli (IGBT) impulzussorozat előállításához szükséges aktív elemet
(a végfokozat-vezérlés 24 V-os biztonsági tápfeszültségének lekapcsolása).

• A 24 V-os tápfeszültségnek az X17 csatlakozónál való lekapcsolásával biztosítható,
hogy a frekvenciaváltó működéséhez, így (a forgómező létrehozását lehetővé tevő)
impulzusminták forgómezejének létrehozásához szükséges valamennyi tápfeszült-
ség biztonsággal meg legyen szakítva, és ennek következtében a hajtás ne legyen
képes önműködően újraindulni.

• A hajtás hálózatról kontaktorokkal vagy kapcsolókkal történő galvanikus leválasztá-
sa helyett az itt ismertetésre kerülő lekapcsolással biztonságosan megakadályozha-
tó a frekvenciaváltóban lévő teljesítmény-félvezetők vezérlése. Ez az adott motor
forgó mágneses mezőjének lekapcsolását jelenti. Az érintett motor ebben az állapot-
ban nem képes nyomaték kifejtésére, jóllehet a hálózati feszültség továbbra is ren-
delkezésre áll.

• A biztonsági vezérléssel szemben támasztott követelmények a következő részekben
pontosan meg vannak határozva, és betartandók.

Az EN 954-1 szabvány szerinti 3. kategóriára engedélyezett
biztonsági vezérléssel megvalósított megfelelő külső védőkapcsolás révén a
MOVITRAC® B frekvenciaváltó az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállí-
tási kategóriájú biztonsági leállítással, az EN 1037 szabvány szerinti újraindulás
elleni hibatűrő védelemmel, az EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági kategó-
riának eleget téve alkalmazható.
Az EN 13849-1 szabvány szerinti d teljesítményszintre engedélyezett
biztonsági vezérléssel megvalósított megfelelő külső védőkapcsolás révén a
MOVITRAC® B frekvenciaváltó az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállí-
tási kategóriájú biztonsági leállítással, az EN 1037 szabvány szerinti újraindulás
elleni hibatűrő védelemmel, az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti d teljesítmény-
szintnek eleget téve alkalmazható.
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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2 iztonsági koncepció
orlátozások
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2.1 Korlátozások
• Figyelem! A biztonsági koncepció csak a hajtott berendezés- / gépkomponen-

seken végrehajtott mechanikai munkálatok elvégzéséhez alkalmas.
• Figyelem! A berendezésre / gépre vonatkozó kockázatelemzést a berendezés- /

gépgyártónak minden esetben el kell végeznie, és azt a MOVITRAC® B frekven-
ciaváltó alkalmazásakor figyelembe kell vennie.

• Vigyázat, életveszély: A biztonsági 24 V-os feszültségellátás lekapcsolásakor
a frekvenciaváltó közbenső áramköre változatlanul hálózati feszültség alatt áll.

• Vigyázat, életveszély: A 24 V-os feszültségellátás lekapcsolásakor a
MOVITRAC® B frekvenciaváltó változatlanul közbensőköri feszültség alatt áll.

• Figyelem! A hajtásrendszer elektromos részén folytatott munkákhoz a közben-
sőköri feszültséget le kell kapcsolni.
B
K
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2Biztonsági koncepció
A "Biztonsági koncepció MOVITRAC® B készülékhez / vezérlőfejhez" rajza
2.2 A "Biztonsági koncepció MOVITRAC® B készülékhez / vezérlőfejhez" rajza

[1] biztonsági kapcsolókészülék (külső)
[2] kisfeszültségű kapcsolóüzemű tápegység
[3] biztonsági kapcsolóüzemű tápegység (SNT)
[4] feszültségellátás a teljesítménytranzisztorok vezérléséhez
[5] visszajelzés a központi egységnek: végfokozat-vezérlés feszültségellátása OK (nem a biztonsági áramkörben)
[6] impulzusszélesség-modulált jelek a végfokhoz
[7] erősáramú rész
[8] motor
[9] nagyfeszültségű kapcsolóüzemű tápegység

biztonsági kapcsolókészülék
(külső)

az EN 954-1 szerinti 
3. kategóriára 

vagy az EN 13849-1 
szerinti "d" 

teljesítményszintre 
engedélyezett

központi
egység

hőmérséklet-
érzékelés

hálózat

24V külső
vagy

24 V belső

végfokozat-vezérlés feszültségellátása OK
(nem a biztonsági áramkörben)

erősáramú rész

PWM

po
te

nc
iá

lle
-

vá
la

sz
tá

s

Uz-

Uz+

24 V-os biztonsági tápegység lekapcsolva / fék be
(nem a biztonsági áramkörben)

24V
külső

24V

GND

SNT

bi
zt

on
sá

gi
 á

ra
m

kö
r

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7) (8)

feszültségellátás 
a teljesítmény-
tranzisztorok 
vezérléséhez

S
V

I2
4

S
0V

24
G

N
D

egypólusú 
vagy 

kétpólusú 
biztonsági 
lekapcsolás

24
V

M

bináris
BEMENET

CAN
RS485

bináris
KIMENET

analóg
BEMENET

MOVITRAC® B

(2)

dugaszolható csatlakozó az erősáramú részhez

du
ga

sz
ol

ha
tó

 c
sa

tla
ko

zó
 a

z 
er

ős
ár

am
ú 

ré
sz

he
z

(9)

Uz+
Uz-

SNT
NV

SNT
HV

X17

24V
belső
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2 iztonsági koncepció
 "Biztonsági koncepció MOVITRAC® B készülékhez, 0-s kiviteli méret" rajza
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2.3 A "Biztonsági koncepció MOVITRAC® B készülékhez, 0-s kiviteli méret" rajza

A 0-s kiviteli méretű, MC07B…-S0 kivitelű készülékeknél mindig csatlakoztatni kell
külső 24 V-ot, mivel a vezérlőelektronika csak így táplálható.     

[1] biztonsági kapcsolókészülék (külső)
[2] kisfeszültségű kapcsolóüzemű tápegység
[3] biztonsági kapcsolóüzemű tápegység (SNT)
[4] feszültségellátás a teljesítménytranzisztorok vezérléséhez
[5] visszajelzés a központi egységnek: végfokozat-vezérlés feszültségellátása OK (nem a biztonsági áramkörben)
[6] impulzusszélesség-modulált jelek a végfokhoz
[7] erősáramú rész
[8] motor

biztonsági kapcsolókészülék
(külső)

az EN 954-1 szerinti
3. kategóriára

vagy az EN 13849-1
szerinti "d"

teljesítményszintre
engedélyezett

központi
egység

hőmérséklet-
érzékelés

SNT
NV

hálózat

24V külső

végfokozat-vezérlés feszültségellátása OK
(nem a biztonsági áramkörben)

erősáramú rész

PWM

po
te

nc
iá

lle
-

vá
la

sz
tá

s

Uz-

Uz+

24 V-os biztonsági tápegység lekapcsolva / fék be (nem a biztonsági áramkörben)

24V
külső

24V

GND

SNT
bi

zt
on

sá
gi

 á
ra

m
kö

r

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7) (8)

feszültségellátás 
a teljesítmény-
tranzisztorok 
vezérléséhez

S
V

I2
4

S
0V

24
G

N
D

egypólusú
vagy

kétpólusú
biztonsági

lekapcsolás

24
V

M

bináris
BEMENET

CAN
RS485

bináris
KIMENET

analóg
BEMENET

MOVITRAC® B (2)
X17
B
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3Biztonságtechnikai előírások
Tudnivalók a leállítási kategóriákró
3 Biztonságtechnikai előírások
A MOVITRAC® B készüléknek az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállítási
kategóriájú biztonsági hajtáslekapcsolást és az EN 1037 szabvány szerinti újraindulás
elleni hibatűrő védelmet biztosító, az EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági kategó-
riának vagy az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti d teljesítményszintnek eleget tevő
alkalmazásokba történő telepítésére és abban való üzemeltetésére a következő kötele-
ző érvényű előírások vonatkoznak. Az előírásokat az alábbi fejezetek tartalmazzák:
• Engedélyezett készülékek
• A telepítéssel szemben támasztott követelmények
• A külső biztonsági kapcsolókészülékekkel szemben támasztott követelmények
• Az üzembe helyezéssel szemben támasztott követelmények
• Az üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények

3.1 Tudnivalók a leállítási kategóriákról
• A 0. leállítási kategória esetén a biztonsági 24 Vos feszültségellátás az alapjelektől

függetlenül lekapcsolható.
• Az 1. leállítási kategória esetén a következő folyamatot kell betartani:

– Megfelelő fékezőrámpával, az alapjel-beállítás segítségével állítsa le a hajtást.
– Ezt követően kapcsolja le a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget.
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
l
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3 iztonságtechnikai előírások
ngedélyezett készülékek

12
3.2 Engedélyezett készülékek
Az alábbi frekvenciaváltók alkalmazhatók az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy
1. leállítási kategóriájú biztonsági leállítással, az EN 1037 szabvány szerinti újraindulás
elleni hibatűrő védelemmel rendelkező és az EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági
kategóriának vagy az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti d teljesítményszintnek eleget
tévő alkalmazásokhoz.

3.2.1 MOVITRAC® B AC 3 × 380…500 V / 200…240 V csatlakoztatási feszültséggel

Teljesítmény [kW] 380…500 V

Kiviteli méret Típus

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

Teljesítmény [kW] 200…240 V

Kiviteli méret Típus

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
B
E
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3Biztonságtechnikai előírások
A telepítéssel szemben támasztott követelmények
3.2.2 A hajtás utánfutása okozta veszély
Figyelembe kell venni, hogy ha nincs mechanikus fék, vagy ha az hibás, akkor a hajtás
tovább foroghat.
Megjegyzés: Ha az utánfutás következtében a hajtás alkalmazási körülményeitől
függően veszélyes helyzet állhat elő, akkor további védelmi megoldásokat
(pl. önműködően zárt helyzetbe álló, elmozdítható védőburkolatokat) kell alkal-
mazni, amelyek a balesetveszélyes helyet mindaddig lefedett állapotban tartják,
amíg a balesetveszély fennáll.
A kiegészítő védőburkolatokat a gép biztonsági kategóriájának megfelelően kell meg-
tervezni és beépíteni.
A leállítási parancs kiadása után a veszélytől függően a hozzáférést mindaddig el kell
zárni, amíg a hajtás teljesen le nem áll, vagy meg kell határozni a hozzáférési időt, hogy
be lehessen tartani az abból eredő biztonsági távolságot.

3.3 A telepítéssel szemben támasztott követelmények
A MOVITRAC® B készülékkel megvalósított, az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy
1. leállítási kategóriájú biztonsági hajtáslekapcsolást, az EN 954-1 szabvány szerinti
3.biztonsági kategóriának megfelelő újraindulás elleni hibatűrő védelmet biztosító vagy
az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti d teljesítményszintnek megfelelő alkalmazások-
nál vegye figyelembe a következő tudnivalókat.
• Biztonsági 24 V-os tápfeszültségnek a biztonsági vezérlés (ill. biztonsági lekapcsoló

készülék) és a MOVITRAC® B X17 csatlakozója közötti vezetéket nevezzük.
• Az erősáramú vezetékeket és a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget külön kábelcsa-

tornában kell vezetni.
• A biztonsági 24 V-os tápfeszültséget az elektromágneses összeférhetőség szem-

pontjainak betartásával, a következőképpen kell fektetni:
– Elektromos szerelési téren kívül árnyékolt vezetékekkel, tartósan (fixen) fektetve,

külső behatások elleni védelemmel vagy hasonló megoldásokkal.
– Elektromos szerelési téren belül külön erek is vezethetők.

Tartsa be az adott alkalmazásra érvényes előírásokat.
• Minden esetben biztosítani kell, hogy ne kerüljön át feszültség a biztonsági 24 V-os

tápfeszültségre.
• A MOVITRAC® B készülék és a biztonsági vezérlés (pl. biztonsági kapcsolókészü-

lék) közötti vezeték teljes hossza az elektromágneses összeférhetőség szempontjai
miatt legfeljebb 100 m-re van korlátozva.

• Csoportos lekapcsolás esetén vegye figyelembe a biztonsági kapcsolókészülék
megszakító képességét, valamint a 24 V-os feszültségellátó vezeték maximális
megengedett feszültségesését.

• Csak olyan kapocshely (elosztó) használható, amely megfelel az EN 60204-1 szab-
ványnak, és megakadályozza a rövidzárlatot.

• A kábelezés – elektromágneses összeférhetőség szempontjainak megfelelő – kivi-
telezéséhez vegye figyelembe a "MOVITRAC® B" üzemeltetési utasításban található
tudnivalókat. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az árnyékolás a vezeték mindkét végén
rá legyen kötve a házra.

• Csak a VDE 0100 szerint biztonságos leválasztással (SELV/PELV) rendelkező
feszültségforrás alkalmazható. Az EN 60950-1 szerint egyetlen hiba esetén a kime-
netek közötti, illetve egy tetszőleges kimenet és a földelt részek közötti feszültség
0,2 másodpercnél hosszabban nem haladhatja meg a 60 V egyenfeszültséget, és
legnagyobb értéke nem lehet nagyobb, mint 120 V egyenfeszültség.
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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• Az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállítási kategóriájú biztonsági hajtásle-
kapcsolást és az EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági kategóriának megfelelő
újraindulás elleni hibatűrő védelmet vagy az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti d tel-
jesítményszintet biztosító alkalmazásoknál el kell távolítani az átkötéseket az X17:1
… X17:4 kapcsoknál (→ következő ábra).

• A biztonsági 24 V-os tápfeszültség árnyékolt vezetékeit (X17 kapocs) a jelelektro-
nika árnyékoló kapcsánál kell lecsatlakoztatni.

• Feltétlenül tartsa be a MOVITRAC® B műszaki adatait (→ "MOVITRAC® B" üzemel-
tetési utasítás).

Áthidalások eltávolítása

3.4 A külső biztonsági kapcsolókészülékekkel szemben támasztott 
követelmények

• Amennyiben teljesíteni kell az EN 954-1 követelményeit, a készüléknek az EN 954-1
szabvány szerinti legalább 3. biztonsági kategóriára vonatkozó engedéllyel kell
rendelkeznie.

• Amennyiben teljesíteni kell az EN ISO 13849-1 követelményeit, a készüléknek az
EN ISO 13849-1 szabvány szerinti legalább d teljesítményszintre vonatkozó enge-
déllyel kell rendelkeznie.

• Ha a DC 24 V-os feszültségellátás biztonsági lekapcsolása kizárólag a pozitív pólu-
son történik meg, akkor azon lekapcsolt állapotban ne jelenjen meg tesztimpulzus.

• A DC 24 V-os feszültségellátás kétpólusú lekapcsolása megengedett.
• A kapcsolás kialakításakor feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági kapcsolókészü-

lékre specifikált értékeket.
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• A biztonsági kapcsolókészülékek megszakító képessége feleljen meg legalább a
DC 24 V-os feszültségellátás maximális megengedett, korlátozott kimeneti áramá-
nak. Be kell tartani a biztonsági kapcsolókészülékek gyártóinak az érintkező-
terhelésre és a biztonsági érintkezők esetleg szükséges biztosítására vonat-
kozó utasításait. Ha nincsenek erre vonatkozó gyártói utasítások, akkor az
érintkezőket a gyártó által megadott maximális érintkezőterhelés 0,6-szeresé-
nek megfelelő névleges értékkel kell biztosítani.

• A vezérlést úgy kell tervezni, hogy a működtető készülék visszaállítása önmagában
ne vezessen újrainduláshoz. Ez azt jelenti, hogy az újraindulás csak a vezérlés külön
visszaállítása után következhet be.

3.4.1 "Biztonsági kapcsolókészülék" kapcsolási példa
Az alábbi ábrán a MOVITRAC® B készülékre kapcsolt külső biztonsági kapcsolókészü-
lék elvi kapcsolása látható (a fent felsorolt követelményeknek megfelelően).
Csatlakoztatáskor vegye figyelembe a gyártó adatlapjain feltüntetett adatokat.
A 24 V-os tápfeszültség egypólusú lekapcsolása:

a biztonsági kapcsolókészülék 
(pl. PNOZ…) biztonsági 
24 V-os tápfeszültsége

biztonsági kapcsolókészülék 
legalább az EN 954-1 
szabvány szerinti 3. kategóriára 
vagy az EN ISO 13849 
szabvány szerinti d teljesítmény-
szintre vonatkozó engedéllyel

biztosíték a biztonsági 
kapcsolókészülék 
gyártójának adatai szerint

24 V

GND

24 V-os feszültségellátás

engedélyezett 
vészkikapcsoló 
berendezés

Reset gomb
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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3.5 Az üzembe helyezéssel szemben támasztott követelmények
• Az üzembe helyezést és a biztonsági funkciók működésének igazolását dokumen-

tálni kell.
• Az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállítási kategóriájú biztonsági leállítás-

sal, az EN 1037 szabvány szerinti újraindulás elleni hibatűrő védelemmel rendelkező
és az EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági kategóriának vagy az EN ISO 13849-
1 szabvány szerinti d teljesítményszintnek eleget tevő MOVITRAC® B készüléknél
mindig el kell végezni és jegyzőkönyvezni kell a helyes huzalozás és a lekapcsoló
berendezés üzembe helyezési vizsgálatait.

• Üzembe helyezéskor a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget is be kell vonni a műkö-
dés ellenőrzésébe.

3.6 Az üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények
• Üzemeltetés csak az adatlapok által specifikált határértékek között megengedett.

Ez a külső biztonsági kapcsolókészülékre és a MOVITRAC® B frekvenciaváltóra
egyaránt érvényes.

• A biztonsági funkciók kifogástalan működését meghatározott időközönként ellen-
őrizni kell. Az ellenőrzési időközöket a kockázatelemzésnek megfelelően kell
meghatározni.     
B
A
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4Csatlakoztatási változatok
Különálló hajtások lekapcsolása
4 Csatlakoztatási változatok
Az "Engedélyezett készülékek" c. fejezetben felsorolt, hajtások biztonsági lekapcsolá-
sára szolgáló, az EN 60204-1 szabvány szerinti 0. vagy 1. leállítási kategóriával és az
EN 1037 szabvány szerinti újraindulás elleni hibatűrő védelemmel rendelkező, az
EN 954-1 szabvány szerinti 3. biztonsági kategóriájú vagy az EN ISO 13849-1 szab-
vány szerinti d teljesítményszintű készülékek megengedett csatlakoztatási példái a
"Biztonságos lekapcsolás MOVITRAC® B készülékekhez – Alkalmazások" c. kiadvány-
ban találhatók. A "Biztonságos lekapcsolás MOVITRAC® B készülékekhez – Alkalma-
zások" c. kiadvány folyamatosan bővül újabb alkalmazási lehetőségekkel, és az ellen-
őrzőlistákkal kiegészítő segítséget nyújt a MOVITRAC® B hajtások biztonsági alkalma-
zás céljából történő tervezéséhez és szereléséhez, valamint üzemeltetéséhez. A "Biz-
tonságos lekapcsolás MOVITRAC® B készülékekhez – Alkalmazások" c. kiadványban
feltüntetett minden csatlakoztatási változatnál kötelezően betartandó a felsorolt kiadvá-
nyok "Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések" c. fejezete.

4.1 Különálló hajtások lekapcsolása
4.1.1 Követelmények

A biztonsági kapcsolókészülékek és más biztonsági komponensek gyártóinak (pl. a
kimeneti érintkezők beragadás elleni biztosítására vonatkozó) követelményeit pontosan
teljesíteni kell. A kábelfektetésre érvényesek továbbá a "Biztonságos lekapcsolás
MOVITRAC® B készülékekhez – Előírások" c. dokumentáció követelményei.
A MOVITRAC® B készülék X17 csatlakozója és a biztonsági komponensek (pl. bizton-
sági kapcsolókészülék) közötti vezeték hossza az elektromágneses összeférhetőség
szempontjai miatt legfeljebb 100 m-re van korlátozva. Az (adott alkalmazási esetben)
alkalmazott biztonsági kapcsolókészülék gyártójának további utasításait be kell tartani.
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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4.1.2 24 V-os belső feszültségellátás, 0. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
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4.1.3 24 V-os külső feszültségellátás, 0. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
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4.1.4 24 V-os belső feszültségellátás, 1. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
[1] Biztonsági kapcsolókészülék beállítható t1 időkésleltetéssel.
Az 1. leállítási kategória esetén a következő folyamatot kell betartani:
• Megfelelő fékezőrámpával, az alapjel-beállítás segítségével állítsa le a hajtást.
• Ezt követően kapcsolja le a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget.
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4.1.5 24 V-os külső feszültségellátás, 1. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
[1] Biztonsági kapcsolókészülék beállítható t1 időkésleltetéssel.
Az 1. leállítási kategória esetén a következő folyamatot kell betartani:
• Megfelelő fékezőrámpával, az alapjel-beállítás segítségével állítsa le a hajtást.
• Ezt követően kapcsolja le a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget.
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4.2 Csoporthajtások lekapcsolása
4.2.1 Követelmények

Csoporthajtásoknál több MOVITRAC® B készülék 24 V-os feszültségellátása egyetlen
biztonsági kapcsolókészülékkel biztosítható. A maximális lehetséges darabszám
(n darab) a biztonsági kapcsolókészülék megengedett érintkezőterheléséből és a
MOVITRAC® B készülékek egyenáramú feszültségellátásának maximális megengedett
feszültségeséséből adódik.
A biztonsági kapcsolókészülék gyártójának egyéb követelményeit (pl. a kimeneti érint-
kezők beragadás elleni biztosítására vonatkozóan) pontosan teljesíteni kell. A kábelfek-
tetésre érvényesek továbbá a "Biztonságos lekapcsolás MOVITRAC® B készülékekhez
– Előírások" c. dokumentáció követelményei.
A MOVITRAC® B készülék X17 csatlakozója és a biztonsági komponensek (pl. bizton-
sági kapcsolókészülék) közötti vezeték hossza az elektromágneses összeférhetőség
szempontjai miatt legfeljebb 100 m-re van korlátozva.
Az (adott alkalmazási esetben) alkalmazott biztonsági kapcsolókészülék gyártójának
további utasításait be kell tartani.

A MOVITRAC® B hajtások maximális számának meghatározása csoportlekapcsoláshoz
A rákapcsolható MOVITRAC® B készülékek "n" darabszámát csoportos lekapcsolás
esetében az alábbi feltételek korlátozzák:
1. A biztonsági kapcsolókészülék megszakító képessége.

Feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a biztosítóérintkezők elé a biztonsági kapcso-
lókészülék gyártójának adatai szerinti biztosítékot kell kapcsolni, hogy megakadá-
lyozzuk az érintkezők összehegedését.
Feltétlenül figyelembe kell venni és be kell tartani a biztonsági kapcsolókészülék gyár-
tójának kezelési útmutatójában megadott érintkezőbiztosítékot és az EN 60947-4-1,
02/1 és EN 60947-5-1, 11/97 szerint megadott megszakító képességet. Ez a tervező
felelőssége.

2. A 24 V-os feszültségellátás maximális megengedett feszültségesése.
Csoporthajtások tervezésekor figyelembe kell venni és be kell tartani a vezetékhos-
szakra és a megengedett feszültségesésekre vonatkozó értékeket.

3. Maximális kábelkeresztmetszet 1×1,5 mm2 vagy 2×0,75 mm2.
A MOVITRAC® B műszaki adatai alapján történő számítást a csoportlekapcsolás
minden alkalmazási esetére külön el kell végezni.
C
C
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4Csatlakoztatási változatok
Csoporthajtások lekapcsolása
4.2.2 24 V-os külső feszültségellátás, 0. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
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4 satlakoztatási változatok
soporthajtások lekapcsolása

24
4.2.3 24 V-os külső feszültségellátás, 1. leállítási kategória

* DC 24 V-os külső feszültségellátás. 0S és 0L kiviteli méret esetén szükséges!
[1] Biztonsági kapcsolókészülék beállítható t1 időkésleltetéssel.
Az 1. leállítási kategória esetén a következő folyamatot kell betartani:
• Megfelelő fékezőrámpával, az alapjel-beállítás segítségével állítsa le a hajtást.
• Ezt követően kapcsolja le a biztonsági 24 V-os tápfeszültséget.
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5Műszaki adatok
Csoporthajtások lekapcsolása
5 Műszaki adatok
X17, 4. kapocs biztonsági bemenet

Feszültség / keresztmetszet / időtartam Min. Jell. Max. Egység

Biztonsági 24 V-os tápfeszültség 19,2 24 30 V DC

Teljesítményfelvétel (kiviteli méret / 
kapacitás)

0S/0L kiviteli méret / 27 µF
1-es kiviteli méret / 270 µF
2/2S kiviteli méret / 270 µF
3-as kiviteli méret / 270 µF
4-es kiviteli méret / 270 µF
5-ös kiviteli méret / 270 µF

3
5
6

7,5
8

10

W

A biztonsági 24 V-os tápfeszültség csatlakozóvezetékének 
keresztmetszete 0,75 1,5 mm2

A MOVITRAC® B 24 V-os biztonsági 
tápfeszültségének lekapcsolásától 
a végfok impulzusmintájának lekap-
csolásáig tartó tlekapcs időtartam

0-s kiviteli méret
1-es … 5-ös kiviteli méret

20
100 ms
Funkcionális biztonság – MOVITRAC® B
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