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1 Všeobecné informácie
1.1 Používanie príručky

Príručka je súčasÏou výrobku a obsahuje dôležité informácie týkajúce sa inštalácie,
uvedenia do prevádzky, prevádzky a servisu. Príručka je určená pre všetky osoby, ktoré
vykonávajú montážne práce, inštalačné práce, uvádzanie do prevádzky a servisné
práce na tomto výrobku.
Príručka musí byÏ dostupná v čitateľnom stave. Presvedčte sa, že pracovníci
zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí
pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosÏ, prečítali a riadne pochopili túto
príručku. V prípade nejasností, alebo pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, obráÏte sa na
SEW-EURODRIVE.

1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov
Bezpečnostné pokyny v tejto príručke majú nasledujúcu štruktúru:

Piktogram SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
• Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Piktogram Signálne slovo Význam Následky pri 
nerešpektovaní

Príklad:

Nebezpečenstvo 
všeobecne

Osobitné 
nebezpečenstvo,

napr. zásah elektrickým 
prúdom

NEBEZPEČENSTVO! Bezprostredne hroziace 
nebezpečenstvo

SmrÏ alebo Ïažké poranenie

VÝSTRAHA! Možná, nebezpečná situácia SmrÏ alebo Ïažké poranenie

POZOR! Možná nebezpečná situácia Ľahké poranenie

STOP! Nebezpečenstvo vzniku 
hmotných škôd

Poškodenie pohonu alebo jeho 
okolia

 
UPOZORNENIE Užitočné informácie alebo tipy.

Uľahčuje zaobchádzanie 
s pohonným systémom.
V
P
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1Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce zo záruky
1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie dokumentácie MOVITRAC® B je predpokladom na bezporuchovú
prevádzku a pre splnenie prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si pred začiatkom práce na zariadení prečítajte prevádzkový návod!
Zabezpečte, aby táto dokumentácia bola v čitateľnom stave dostupná pracovníkom
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na
zariadení na vlastnú zodpovednosÏ.

1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie dokumentácie meniča MOVITRAC® B je základným predpokladom pre
bezpečnú prevádzku meničov MOVITRAC® B a pre dosiahnutie udávaných vlastností
a výkonových parametrov výrobku. SEW-EURODRIVE nepreberá žiadnu zákonnú
zodpovednosÏ za ublíženie na zdraví, za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré
vzniknú pri nedodržiavaní dokumentácie. V uvedených prípadoch je vylúčené ručenie
za vecné škody.

1.5 Poznámka k autorským právam
© 2009 - SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek - aj čiastočné - rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.

1.6 Obsah dokumentácie
Predkladaná dokumentácia obsahuje doplnky a rozšírenia meniča MOVITRAC® B
v bezpečnostne orientovaných aplikáciách.
Systém sa skladá z frekvenčného meniča s asynchrónnym motorom a externého
odpájacieho zariadenia s testovanou bezpečnosÏou.
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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1.7 Súvisiaca dokumentácia
Predložený dokument dopĺňa prevádzkový návod frekvenčných meničov MOVITRAC®

B a obmedzuje aplikačné pokyny podľa nasledujúcich údajov.
Predkladaná dokumentácia sa nesmie používaÏ s nasledujúcou dokumentáciou: 
• Vždy sa musí dodržiavaÏ prevádzkový návod MOVITRAC® B.

Dovolené nadstavbové varianty nájdete v  kapitole "Nadstavbové varianty" (Æ str. 17).     
V
S
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2Bezpečnostná koncepcia
Súvisiaca dokumentácia
2 Bezpečnostná koncepcia
• V prípade ohrozenia sa čo najskôr musia odstrániÏ potenciálne ohrozenia stroja.

Z hľadiska nebezpečných pohybov sa za bezpečný stav považuje spravidla
zastavenie so zabránením opätovného spustenia. 

• MOVITRAC® B možno cez konektor X17 pripojiÏ na externý, bezpečný, typovo
schválený spínač. Tento pri ovládaní pripojenej ovládacej jednotky (napr. núdzový
vypínač s funkciou blokovania) odpojí od prúdu všetky aktívne prvky (odpojenie
bezpečnostného 24 V napájacieho napätia riadenia koncových stupňov), ktoré sú
potrebné na vytváranie sledov impulzov vo výkonových koncových stupňoch (IGBT). 

• Odpojením 24 V napájacieho napätia na konektore X17 sa zabezpečí bezpečné
prerušenie napájacích napätí potrebných pre funkciu frekvenčného meniča a tým
vytváranie točivého poľa impulzových vzorov (ktoré umožňujú vytvorenie točivého
poľa), a tým sa zabráni samočinnému opätovnému spusteniu.

• Namiesto galvanického oddelenia pohonu od siete stýkačom alebo spínačom sa tu
uvedeným odpojením bezpečne zabráni riadeniu výkonových polovodičov vo
frekvenčnom meniči. Tým sa odpojí vytváranie točivého poľa pre príslušný motor.
Príslušný motor v tomto stave nemôže vytváraÏ krútiaci moment, hoci je naň naďalej
privedené sieÏové napätie.

• V nasledujúcich častiach sú presne definované požiadavky na bezpečnostné
riadenie a tieto sa musia dodržiavaÏ.

Vhodným externým zapojením cez bezpečnostné riadenie
– so schválením pre kategóriu 3 podľa EN 954-1
je frekvenčný menič MOVITRAC® B použiteľný s  bezpečným odpojením podľa
kategória zastavenia 0 alebo 1 podľa EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti
opätovnému spusteniu podľa EN 1037 splnením bezpečnostnej kategórie 3
podľa EN 954-1.
Vhodným externým zapojením cez bezpečnostné riadenie
– so schválením pre úroveň zabezpečenia riadiaceho systému d podľa EN ISO

13849-1
je frekvenčný menič MOVITRAC® B použiteľný s bezpečným odpojením podľa
kategórie zastavenia 0 alebo 1 podľa EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti
opätovnému spusteniu podľa EN 1037 a splnením výkonnostnej úrovne d podľa
EN ISO 13849-1.
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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2.1 Obmedzenia
• Pozor: Bezpečnostná koncepcia je vhodná len pre vykonávanie mechanických

prác na hnaných komponentoch zariadení / strojov.
• Pozor: V každom prípade výrobca zariadenia / stroja musí vytvoriÏ analýzu

rizika pre príslušné zariadenie / stroj a musí ju zohľadniÏ pre použitie
frekvenčného meniča MOVITRAC®B.

• Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života: Pri odpojení bezpečnostného 24 V
napájacieho napätia je na vnútornom okruhu frekvenčného meniča naďalej
sieÏové napätie.

• Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života: Pri odpojení bezpečnostného 24 V
napájacieho napätia je na vnútornom okruhu frekvenčného meniča
MOVITRAC® B naďalej sieÏové napätie.

• Pozor: Pri vykonávaní prác na elektrickej časti pohonného systému sa musí
odpojiÏ napätie vnútorného okruhu.
B
O
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2Bezpečnostná koncepcia
Znázornenie "bezpečnostnej koncepcie riadiacej časti frekvenčného meniča
2.2 Znázornenie "bezpečnostnej koncepcie riadiacej časti frekvenčného meniča 
MOVITRAC® B"

[1] Bezpečnostný spínač (externý)
[2] NízkonapäÏový spínaný sieÏový zdroj
[3] Bezpečnostný spínaný sieÏový zdroj (SNT)
[4] Napájacie napätie na riadenie výkonových tranzistorov
[5] Spätná väzba na procesor: Napájacie napätie pre riadenie koncových stupňov O.K. (nie v bezpečnostnom okruhu)
[6] Signály s modulovanou šírkou impulzu pre koncový stupeň
[7] Výkonová časÏ
[8] Motor
[9] VysokonapäÏový spínaný sieÏový zdroj

Bezpečnostný spínač
(externý)

schválený pre kat. 3
č. EN 954-1

alebo
PL "d" EN 13849-1

Procesor

Meranie
teploty

Sieť

24 V externé
alebo

24 V interné

Napájanie pre riadenie koncového stupňa O.K.
(nie v bezpečnostnom okruhu)

Výkonová časť

PWM 

O
dd

el
en

ie
po

te
nc

iá
lo

v

Uz- 

Uz+ 

24 V Safety odpojené / Brzda zabrzdená (nie v bezpečnostnom okruhu)

24V 
externé

24V 

GND 

SNT 

B
ez

pe
čn

os
tn

ý 
ok

ru
h

(5) 

(6) 

(1) 

(3) 

(4) 

(7) (8) 

Napájanie
riadenia

výkonových
tranzistorov

S
V

I2
4 

S
0V

24
 

G
N

D
 

Bezpečnostne
orientované

odpájanie jednopólové
alebo

dvojpólové

24
V

 
M 

Binary 
IN 

CAN 
RS485 

Binary 
OUT 

Analog 
IN 

MOVITRAC® B 

(2) 

Spojovací konektor k výkonovej časti

S
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jo
va

cí
 k

on
ek

to
r k
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ýk
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ej
 č

as
ti

(9) 

Uz+ 
Uz- 

SNT 
NV 

SNT 
HV 

X17 

24V 
intern 
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2.3 Znázornenie "bezpečnostnej koncepcie frekvenčného meniča MOVITRAC® B / 
konštrukčná veľkosÏ 0"

Pri zariadeniach konštrukčnej veľkosti 0 vo vyhotovení MC07B...-S0 musí byÏ vždy
pripojené externé napätie 24 V, pretože riadiaca elektronika sa napája len týmto
spôsobom.     

[1] Bezpečnostný spínač (externý) 
[2] NízkonapäÏový spínaný sieÏový zdroj
[3] Bezpečnostný spínaný sieÏový zdroj (SNT)
[4] Napájacie napätie na riadenie výkonových tranzistorov
[5] Spätná väzba na procesor: Napájacie napätie pre riadenie koncových stupňov O.K. (nie v bezpečnostnom okruhu)
[6] Signály s modulovanou šírkou impulzu pre koncový stupeň
[7] Výkonová časÏ
[8] Motor

Bezpečnostný spínač
(externý)

schválený pre kat. 3
č. EN 954-1

alebo
PL "d" EN 13849-1

Procesor

Meranie
teploty

SNT 
NV 

Sieť

24V externé

Napájanie pre riadenie koncového stupňa O.K.
(nie v bezpečnostnom okruhu)

Výkonová časť

PWM 

O
dd

el
en

ie
po

te
nc

iá
lo

v

Uz- 

Uz+ 

24 V Safety odpojené / Brzda zabrzdená (nie v bezpečnostnom okruhu)

24V 
externé

24V 

GND 

SNT 

B
ez

pe
čn

os
tn

ý 
ok

ru
h

(5) 

(6) 

(1) 

(3) 

(4) 

(7) (8) 

Napájanie
riadenia

výkonových
tranzistorov

S
V

I2
4 

S
0V

24
 

G
N

D
 

Bezpečnostne
orientované

odpájanie jednopólové
alebo

dvojpólové

24
V

 

M 

Binary 
IN 

CAN 
RS485 

Binary 
OUT 

Analog 
IN 

MOVITRAC® B (2) 
X17 
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3Bezpečnostno-technické podmienky
Upozornenie týkajúce sa kategórií zastavenia
3 Bezpečnostno-technické podmienky
Pri inštalácii a prevádzke frekvenčných meničov MOVITRAC® B v aplikáciách
s bezpečným odpájaním pohonu podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1 podľa EN 60204-
1 a bezpečnou ochranou proti opätovnému spusteniu podľa EN 1037 a splnením
bezpečnostnej kategórie 3 podľa EN 954-1 alebo výkonnostnej úrovne d podľa EN ISO
13849-1 sú predpísané nasledujúce podmienky. Podmienky sú rozdelené do týchto
častí:
• Dovolené zariadenia
• Požiadavky na inštaláciu
• Požiadavky na externé bezpečnostné spínače
• Požiadavky na uvedenie do prevádzky
• Požiadavky na prevádzku

3.1 Upozornenie týkajúce sa kategórií zastavenia
• Pri kategórii zastavenia 0 možno bezpečnostné 24 V napätie odpájaÏ nezávisle od

požadovaných hodnôt.
• Pri kategórii zastavenia 1 sa musí dodržaÏ tento postup:

– Pohon zastavte vhodnou brzdovou rampou predvolením požadovaných hodnôt.
– Následne odpojte bezpečnostné 24 V napájacie napätie.
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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3.2 Dovolené zariadenia
Pre aplikácie s bezpečným odpojením podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1 podľa
EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti opätovnému spusteniu podľa EN 1037
a splnením bezpečnostnej kategórie 3 podľa EN 954-1 alebo výkonnostnou úrovňou d
podľa EN ISO 13849-1 možno použiÏ tieto frekvenčné meniče.

3.2.1 MOVITRAC® B pre AC 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V napájacie napätie

Výkon [kW] 380 – 500 V

Konštrukčná veľkosÏ 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

Výkon [kW] 200 – 240 V

Konštrukčná veľkosÏ 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
B
D
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3Bezpečnostno-technické podmienky
Požiadavky na inštaláciu
3.2.2 Nebezpečenstvo v dôsledku dobehu pohonu
Treba zohľadňovaÏ, že bez mechanickej brzdy alebo s chybnou mechanickou brzdou
pohon dobieha zotrvačnosÏou.
Upozornenie: Ak v dôsledku dobehu v danej aplikácii hrozí nebezpečenstvo,
treba prijaÏ dodatočné bezpečnostné opatrenia (napr. pohyblivé kryty
s uchytením), ktoré zakryjú nebezpečné miesto až do uplynutia ohrozenia osôb.
Doplnkové ochranné kryty musia byÏ integrované a inštalované tak, aby stroj
zodpovedal požadovanej bezpečnostnej kategórii. 
Po aktivácii príkazu na zastavenie musí byÏ v závislosti od druhu ohrozenia
zablokovaný prístup až do zastavenia pohonu, alebo sa musí určiÏ čas prístupu resp.
príchodu, aby sa dodržal z neho vyplývajúci bezpečnostný časový odstup.

3.3 Požiadavky na inštaláciu
Pri aplikáciách s bezpečným odpojením pohonu podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1
podľa EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti opätovnému spusteniu podľa EN 954-1
bezpečnostná kategória 3 alebo úrovňou zabezpečenia riadiaceho systému d podľa
EN ISO 13849-1 pre frekvenčný menič MOVITRAC® B dodržujte nasledujúce pokyny. 
• Za bezpečnostné 24 V napájacie napätie sa označuje vedenie medzi

bezpečnostným riadením (resp. bezpečnostným odpájačom) a konektorom X17
frekvenčného meniča MOVITRAC® B.

• Výkonové káble a bezpečnostné 24 V napájacie napätie sa musia klásÏ
v oddelených káblových kanáloch. 

• Bezpečnostné 24 V napájacie napätie sa musí viesÏ podľa predpisov
o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) takto:
– Mimo elektrického montážneho priestoru používajte tienené vedenia, trvalo

(pevne) položené a chránené pred vonkajším poškodením, alebo použite iné
rovnocenné opatrenia.

– V rámci elektrického montážneho priestoru už možno klásÏ jednotlivé vodiče.
Dodržujte predpisy platné pre príslušnú aplikáciu.
• V každom prípade treba zabezpečiÏ, aby sa na bezpečnostnom 24 V napájacom

napätí nemohlo generovaÏ žiadne parazitné napätie.
• Celková dĺžka vedenia medzi bezpečnostným riadením (napr. bezpečnostný spínač)

a frekvenčným meničom MOVITRAC® B je z dôvodov EMC obmedzená na
maximálne 100 m.

• Pri skupinovom odpájaní treba dbaÏ na spínací výkon bezpečnostného spínača, ako
aj na maximálny dovolený pokles napätia na 24 V napájacom vedení.

• PoužívaÏ možno len svorkovnice (rozvádzače) zodpovedajúce EN 60204-1
a zamedzujúce spojeniu nakrátko.

• Pri vyhotovení kabeláže vyhovujúcej podmienkam EMC dodržujte pokyny uvedené
v prevádzkovom návode pre "MOVITRAC® B". Bezpodmienečne dbajte na to, aby
tienenia na oboch koncoch doliehali na teleso.

• PoužívaÏ možno len napäÏové zdroje s bezpečným odpojením (SELV/PELV) podľa
VDE0100. Podľa EN60950-1 nesmie napätie medzi dvomi výstupmi alebo medzi
jedným ľubovoľným výstupom a uzemnenými dielcami prekročiÏ pri jednej poruche
hodnotu 60 V (jednosmerné napätie) na dlhšie ako 0,2 s a pritom nesmie presiahnuÏ
hodnotu jednosmerného napätia 120 V.
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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• Pre aplikácie s bezpečným odpojením pohonu podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1
podľa EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti opätovnému spusteniu podľa EN 954-
1 bezpečnostná kategória 3 alebo výkonnostnou úrovňou d podľa EN ISO 13849-1
sa musia odstrániÏ prepojky medzi svorkami X17:1 až X17:4 (Æ nasledujúci
obrázok).

• Tienené vedenia bezpečnostného 24 V napájacieho napätia (konektor X17) sa
musia prepojiÏ na tieniacu svorku signálovej elektroniky.

• Bezpodmienečne dodržujte technické údaje MOVITRAC® B (Æ prevádzkový návod
MOVITRAC® B).

Odstráňte prepojky

3.4 Požiadavky na externé bezpečnostné spínače
• Ak sa majú splniÏ požiadavky normy EN 954-1, potom musí byÏ k dispozícii aspoň

schválenie pre bezpečnostnú kategóriu 3 podľa EN 954-1.
• Ak sa majú splniÏ požiadavky EN 13849-1, potom musí byÏ k dispozícii aspoň

schválenie pre výkonnostnú úroveň d podľa EN ISO 13849-1.
• Ak sa jednosmerné 24 V napájacie napätie bezpečne odpojí výlučne na kladnom

póle, vo vypnutom stave sa na ňom nemôžu realizovaÏ testovacie impulzy.
• Jednosmerné 24 V napájacie napätie je dovolené odpájaÏ dvojpólovo.
• Pre dimenzovanie zapojenia bezpodmienečne dodržujte hodnoty špecifikované pre

bezpečnostný vypínač.

S
V

I

S
O

V

2
4

V

G
N

D X17
B
P

Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B



3Bezpečnostno-technické podmienky
Požiadavky na externé bezpečnostné spínače
• Spínací výkon bezpečnostných spínačov musí zodpovedaÏ aspoň maximálnemu
dovolenému, obmedzenému výstupnému prúdu jednosmerného 24 V napájacieho
napätia. Dodržujte pokyny výrobcu bezpečnostného spínača týkajúce sa
dovoleného zaÏaženia kontaktov a prípadného potrebného istenia
bezpečnostných kontaktov. Ak nie sú k dispozícii žiadne pokyny výrobcu,
kontakty sa zaistia 0,6-násobkom menovitej hodnoty výrobcom udaného
maximálneho zaÏaženia kontaktov.

• Riadenie musí byÏ koncipované a pripojené tak, aby resetovanie samotnej ovládacej
jednotky nespôsobilo opätovné spustenie. To znamená, že opätovné spustenie sa
môže vykonaÏ len po dodatočnom resete riadenia.

3.4.1 Príklad zapojenia „bezpečnostného spínača“
Na nasledujúcom obrázku je znázornené principiálne pripojenie externého
bezpečnostného spínača (podľa vyššie uvedených požiadaviek) k frekvenčnému
meniču MOVITRAC® B.
Pri pripájaní dodržujte údaje uvedené v príslušných technických špecifikáciách výrobcu. 
Jednopólové odpojenie 24 V napájacieho napätia:

Bezpečnostne orientované 24 V
napájanie bezpečnostného 
spínača (napr. PNOZ...)

Bezpečnostný spínač so 
schválením minimálne kategórie 3 
podľa EN954-1 alebo 
Performance-Level d podľa 
EN ISO 13849

Poistky podľa údajov výrobcu 
bezpečnostného spínača

24 V 

GND 

24 V napájanie

Schválený ovládací 
prvok núdzového vypínača

Resetovacie tlačidlo
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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3.5 Požiadavky na uvedenie do prevádzky
• Uvedenie do prevádzky sa musí zdokumentovaÏ a musia sa zdokumentovaÏ

bezpečnostné funkcie.
• Pri frekvenčných meničoch MOVITRAC® B s bezpečnostným odpájaním pohonu

podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1 podľa EN 60204-1, bezpečnou ochranou proti
opätovnému spusteniu podľa EN 1037 a splnením bezpečnostnej kategórie 3 podľa
EN 954-1 alebo výkonnostnej úrovne d podľa EN ISO 13849-1 sa zásadne vykonajú
a zaprotokolujú skúšky pri uvádzaní odpájacej jednotky do prevádzky a kontroly
správneho zapojenia. 

• Pri uvádzaní do prevádzky sa musí do funkčnej skúšky zahrnúÏ bezpečnostné 24 V
napájacie napätie. 

3.6 Požiadavky na prevádzku
• Prevádzka je dovolená len v rozsahoch uvedených v technickej špecifikácii. Platí to

tak pre externý spínač, ako aj pre frekvenčný menič MOVITRAC® B.
• Funkcia bezpečnostných funkcií sa kontroluje v pravidelných intervaloch. Podľa

analýzy rizika sa určia intervaly skúšok.     
B
P
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4Varianty pripojenia
Odpojenie jednotlivých pohonov
4 Varianty pripojenia
Príklady pre dovolené varianty pripojenia zariadení uvedených v časti "Dovolené
zariadenia" pre bezpečné odpojenie pohonu podľa kategórie zastavenia 0 alebo 1 podľa
EN 60204-1 a bezpečnú ochranu proti opätovnému spusteniu podľa EN 1037
a splnenie bezpečnostnej kategórie  3 podľa EN 954-1 alebo výkonnostnú úroveň d
podľa EN ISO 13849-1 sú uvedené v dokumente "Bezpečné odpojenie pre aplikácie pre
MOVITRAC® B". Dokument "Bezpečné odpojenie pre aplikácie pre MOVITRAC® B" sa
neustále rozširuje o nové možnosti aplikácií a na základe kontrolných zoznamov
poskytuje pomoc pri projektovaní a inštalácii, ako aj prevádzke pohonov MOVITRAC®

B v bezpečných aplikáciách. Pre všetky varianty pripojenia uvedené v dokumente
"Bezpečné odpojenie pre aplikácie pre MOVITRAC® B" bezpodmienečne dodržujte
pokyny uvedené v časti "Bezpečnostné a varovné upozornenia".

4.1 Odpojenie jednotlivých pohonov
4.1.1 Požiadavky

Presne treba dodržaÏ požiadavky výrobcov bezpečnostných spínačov (napr.
zabezpečenie výstupných kontaktov proti zlepeniu) alebo iných bezpečnostných
komponentov. Okrem toho pri kladení káblov platia základné požiadavky
z dokumentácie "Bezpečné odpojenie pre MOVITRAC® B – Podklady".
Dĺžka vedenia medzi vstupom X17 na meniči MOVITRAC® B a bezpečnostnými
komponentmi (napr. bezpečnostný spínač) je z dôvodov EMC obmedzená na
maximálne 100 m. Dodržujte ďalšie pokyny výrobcu bezpečnostného spínača
(použitého v danej aplikácii).
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
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4.1.2 24 V napájanie interné, kategória zastavenia 0

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!
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4.1.3 24 V napájanie externé, kategória zastavenia 0

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!

Sieťový vstup

®
 

+24V 

R
es

et

ŠTARTZASTAVENIE

digital input 

digital output 

PLC

X12 

X17 

X2  

X1  
'0'=blokovanie regulátora
'1'=odblokovanie regulátora
'0'=zastavenie
'1'=ŠTART doprava
'0'=stop
'1'=odblokovanie

1 

2 

4 

L3 L2 L1 

1 2 3 

M
O

VI
TR

A
C

   
 B

 

M 

4 

U V W 

5 6 

S
pä

tn
á 

vä
zb

a 
N

Ú
D

ZO
V

É
 Z

A
S

TA
V

E
N

IE

GND 

Bezpečnostný
spínač

NÚDZOVÉ 
ZASTAVENIE

Bezpečnostný okruh

} žiadne výrobné
nastavenie

GND 

VO24 

SVI24   

24VIO 

4 

8 

SOV24 

9 GND 

GND 

+24 V výstup

Referencia + 24 V vstup 
Bezpečné zastavenie

+24 V vstup Bezpečné zastavenie

* DC 
24 V 

+ 

– 
Funkčná bezpečnosÏ – MOVITRAC® B
 19



4 arianty pripojenia
dpojenie jednotlivých pohonov

20
4.1.4 24 V napájanie interné, kategória zastavenia 1

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!
[1] Bezpečnostný spínač s nastaviteľným časovým oneskorením t1.
Pri kategórii zastavenia 1 sa musí dodržaÏ tento postup :
• Pohon zastavte vhodnou brzdovou rampou predvolením požadovaných hodnôt.
• Následne odpojte bezpečnostné 24 V napájacie napätie.
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4.1.5 24 V napájanie externé, kategória zastavenia 1

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!
[1] Bezpečnostný spínač s nastaviteľným časovým oneskorením t1.
Pri kategórii zastavenia 1 sa musí dodržaÏ tento postup :
• Pohon zastavte vhodnou brzdovou rampou predvolením požadovaných hodnôt.
• Následne odpojte bezpečnostné 24 V napájacie napätie.
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4.2 Odpojenie skupiny pohonov
4.2.1 Požiadavky

Pri skupinových pohonoch možno 24 V napájanie viacerých meničov MOVITRAC® B
ovládaÏ cez jeden bezpečnostný spínač. Maximálny možný počet (n kusov) vychádza
z maximálneho zaÏaženia kontaktov bezpečnostného spínača a maximálneho podielu
DC napájania pre MOVITRAC® B.
Prsne treba dodržaÏ ostatné požiadavky výrobcu bezpečnostného spínača (napr.
zabezpečenie výstupných kontaktov proti zlepeniu). Okrem toho pri kladení káblov
platia základné požiadavky z dokumentácie "Bezpečné odpojenie pre MOVITRAC® B –
Podklady".
Dĺžka vedenia medzi vstupom X17 (na meniči MOVITRAC® B) a bezpečnostnými
komponentmi (napr. bezpečnostný spínač) je z dôvodov EMC obmedzená na
maximálne 100 m.
Dodržujte ďalšie pokyny výrobcu bezpečnostného spínača (použitého v danej aplikácii).

Určenie maximálneho počtu pohonov MOVITRAC® B pri skupinovom odpájaní
Obmedzenie počtu (n kusov) odpojiteľných meničov MOVITRAC® B pri skupinovom
odpájaní je obmedzený týmito bodmi:
1. Spínací výkon bezpečnostného spínača.

Bezpodmienečne treba dbaÏ na to, aby sa pred bezpečnostné kontakty zapojila
zodpovedajúca poistka podľa údajov výrobcu bezpečnostného spínača, aby sa
zabránilo zavareniu kontaktov.
Bezpodmienečne dodržte údaje pre spínací výkon podľa EN 60947-4-1, 02/1
a EN 60947-5-1, 11/97 a istenie kontaktov uvedené v návode na obsluhu výrobcu
bezpečnostného spínača a zodpovedá za ne projektant.

2. Maximálne dovolený pokles napätia v 24 V napájacom vedení.
Pri projektovaní skupinových pohonov treba dodržiavaÏ hodnoty týkajúce sa dĺžky
vedení a dovoleného poklesu napätia.

3. Maximálny prierez kábla 1x1,5 mm2 alebo 2x0,75 mm2.
Osobitne vykonajte výpočet na základe technických údajov zariadenia MOVITRAC® B
pre každý prípad použitia skupinového odpájania .
V
O
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4.2.2 24 V napájanie externé, kategória zastavenia 0

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!
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4.2.3 24 V napájanie externé, kategória zastavenia 1

* DC 24 V externé napájanie. Potrebné pri BG0S a BG0L!
[1] Bezpečnostný spínač s nastaviteľným časovým oneskorením t1.
Pri kategórii zastavenia 1 sa musí dodržaÏ tento postup :
• Pohon zastavte vhodnou brzdovou rampou predvolením požadovaných hodnôt.
• Následne odpojte bezpečnostné 24 V napájacie napätie.
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5Technické údaje
Odpojenie skupiny pohonov
5 Technické údaje
Bezpečnostný vstup X17 svorka 4

Napätie / Prierez / Interval Min. Typ. Max. Jednotka

Bezpečnostné 24 V napájacie napätie 19,2 24 30 V DC

Príkon (veľkosÏ / kapacita) 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

Prierez pripojovacieho vedenia bezpečnostného 24 V 
napájacieho napätia 0,75 1,5 mm2

Interval od odpojenia bezpečnostného 
24 V napájacieho napätia na 
MOVITRAC® B po odpojenie 
impulzového vzoru na koncovom 
stupni tabschalt

VeľkosÏ 0
BG1 ... BG5

20
100 ms
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