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1Wskazówki ogólne
Korzystanie z dokumentacj
1 Wskazówki ogólne
1.1 Korzystanie z dokumentacji

Niniejszy podręcznik "Wieloosiowy serwowzmacniacz MOVIAXIS® – Funkcje bezpie-
czeństwa" zawiera specjalne informacje na temat serwowzmacniaczy wieloosiowych
MOVIAXIS®, realizujących funkcje bezpieczeństwa.
Dokumentacja serwowzmacniacza wieloosiowego MOVIAXIS®, realizującego funkcje
bezpieczeństwa, składa się z
• instrukcji obsługi "Wieloosiowy serwowzmacniacz MOVIAXIS®",
• podręcznika "Wieloosiowy serwowzmacniacz MOVIAXIS® – funkcje bezpieczeństwa".
Niniejsza instrukcja obsługi oraz podręcznik są częścią składową produktu i zawierają
ważne wskazówki dotyczące użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza instrukcja
obsługi oraz podręcznik przeznaczone są dla wszystkich osób, wykonujących prace
montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan instrukcji obsługi oraz podręcz-
nika. Należy zapewnić, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak rów-
nież personel pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się
z całą instrukcją obsługi i z podręcznikiem. W razie niejasności lub w celu uzyskania
dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE.
Należy zawsze korzystać z aktualnego wydania dokumentacji i wersji oprogramowania.
Na stronie głównej firmy SEW (www.sew-eurodrive.com) dostępny jest do pobrania
duży wybór dokumentacji i oprogramowania w różnych językach. W razie niejasności
lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z SEW-
EURODRIVE.
Dostępne dokumentacje można również zamówić w formie drukowanej w firmie SEW-
EURODRIVE.

1.2 Podstawa normatywna
Ocena bezpieczeństwa technicznego wieloosiowego serwowzmacniacza MOVIAXIS®

z funkcjami ochrony realizowana jest w oparciu o następujące normy i klasy
bezpieczeństwa:

Podstawa normatywna MOVIAXIS® MXA81A

Klasa bezpieczeństwa / podstawa 
normatywna • Performance Level (PL) wg EN ISO 13849-1: 2006

Podstawa normatywna MOVIAXIS® MXA82A

Klasa bezpieczeństwa / podstawa 
normatywna

• Performance Level (PL) wg EN ISO 13849-1: 2006
• Safety Integrity Level (SIL) wg EN 61800-5-2: 2007
• Typ zabezpieczenia wg EN 201: 1997
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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1.3 Struktura wskazówek bezpieczeństwa
1.3.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych

Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek
bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek.

1.3.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego
sposobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie jednego tematu. Zastosowane
piktogramów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne.
Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału:

1.3.3 Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowa-
nia bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością.
Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa:
•  SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło.

Możliwe skutki zlekceważenia.
– Czynności zapobiegające zagrożeniu.

1.4 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy przeczytać dokumentację! 

1.5 Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji jest podstawowym warunkiem dla
zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia  i osiągnięcia podanych właściwości pro-
duktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty materialne lub majątkowe, powstałe
z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żad-
nej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za
ujawnione defekty.

Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania
ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie 

uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie 
uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwe szkody materialne Uszkodzenie systemu napędo-
wego lub jego otoczenia.

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada: 
Ułatwia obsługę systemu 
napędowego.

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
• Czynności zapobiegające zagrożeniu.
W
S
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1.6 Prawa autorskie
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów – edytowanie a także rozpowszech-
nianie niniejszej dokumentacji. 

1.7 Nazwy produktu i znaki towarowe
Wymienione w niniejszej dokumentacji marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.

1.8 Zawartość dokumentacji
Niniejsza publikacja zawiera techniczne warunki bezpieczeństwa i uzupełnienia doty-
czące bezpiecznych zastosowań.

1.9 Dokumentacja uzupełniająca
Niniejsza dokumentacja jest uzupełnieniem do instrukcji obsługi "Wieloosiowy serwo-
wzmacniacz MOVIAXIS®" i zawęża wskazówki dot. zastosowania zgodnie z poniższymi
informacjami.
Z niniejszej dokumentacji można korzystać tylko w połączeniu z instrukcją obsługi
"Wieloosiowy serwowzmacniacz MOVIAXIS®".     

WSKAZÓWKA
Dane w linii statusowej na tabliczce znamionowej należy porównać z informacjami
z rozdziału "Dopuszczalne urządzenia" (→ str. 14).
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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2 Zintegrowana technika bezpieczeństwa
Przestawione poniżej informacje dot. techniki bezpieczeństwa pracy MOVIAXIS® zostały
opracowane i przetestowane w oparciu o podane poniżej wymogi bezpieczeństwa:
• Performance Level d lub e wg EN ISO 13849-1,
• Safety Integrity Level 3 wg IEC 61800-5-2,
• zastosowanie w urządzeniach ochronnych typu III dla maszyn do odlewania ciśnie-

niowego zgodnie z EN 201,
• niezawodna ochrona przed ponownym rozruchem zgodnie z EN 1037.
W tym przypadku certyfikację przeprowadziła instytucja TÜV Nord. Kopię uzyskanego
certyfikatu TÜV oraz kopię sporządzonego protokołu można zamówić w firmie
SEW-EURODRIVE.

2.1 Bezpieczny stan
Dla bezpiecznego zastosowania urządzenia MOVIAXIS® odłączony moment obrotowy
jest stałą funkcją bezpieczeństwa (patrz funkcja bezpieczeństwa STO). Na tej funkcji
opiera się podstawowa koncepcja bezpieczeństwa.

2.2 Koncepcja bezpieczeństwa
• MOVIAXIS® wyróżnia się możliwościami przyłączeniowymi z napięciem sterowni-

czym 24 V (X7, X8) do nadrzędnego sterowania ochronnego lub modułu wyłącznika
bezpieczeństwa. Po odcięciu napięcia sterującego 24 V DC, wewnętrzne przekaź-
niki oraz elektroniczny układ logiczny przełączają wszystkie aktywne elementy,
konieczne do wytworzenia impulsów w końcówce stopnia mocy (IGBT), w stan
bezprądowy. 

• Koncepcja Performance Level d wg EN ISO 13849-1: Dzięki zastosowaniu
wewnętrznego przekaźnika (sprawdzone pod względem zgodności z EN 50205
wraz z zestawem stykowym) oraz elektronicznych układów logicznych zapewniono,
że dla działania serwowzmacniacza i tym samym dla wytwarzania momentu obroto-
wego przez wzorce impulsów (umożliwiających wytwarzanie pola wirującego) odłą-
czone zostanie bezpiecznie napięcie zasilające, dzięki czemu niemożliwy będzie
samoczynny, ponowny rozruch. 

• Koncepcja dla typu zabezpieczenia III zgodnie z EN 201, Performance Level e
wg EN ISO 13849-1 i Safety Integrity Level 3 zgodnie z IEC 61800-5-2: Dzięki
zastosowaniu dwóch wewnętrznych przekaźników (sprawdzone pod względem
zgodności z EN 50205 wraz z zestawem stykowym) zapewniono, że dla działania
serwowzmacniacza i tym samym dla wytwarzania pola wirującego przez wzorce
impulsów (umożliwiających wytwarzanie pola wirującego) odłączone zostanie bez-
piecznie napięcie zasilające, dzięki czemu niemożliwy będzie samoczynny,
ponowny rozruch. 

• Za pośrednictwem styku rozwiernego, pozycja każdego przekaźnika przekazywana
jest do nadrzędnego sterowania i analizowania.

• Zamiast galwanicznego rozdzielenia napędu od sieci poprzez przekaźnik lub wyłącz-
nik, opisany tu sposób odłączania uniemożliwia sterowanie stopniem mocy serwo-
wzmacniacza. Powoduje to wyłączenie momentu obrotowego dla danego silnika.
W tym stanie pojedynczy silnik nie może rozwinąć danego momentu obrotowego
pomimo załączonego napięcia sieciowego.
Z
B
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Koncepcja bezpieczeństwa
2.2.1 Wejścia ochronne
Na poniższej ilustracji przedstawiony został schemat wewnętrznego okablowania wejść
ochronnych spełniający wymogi
• Performance Level d wg EN ISO 13849-1.

Na poniższej ilustracji przedstawiony został schemat wewnętrznego okablowania wejść
ochronnych spełniający wymogi
• Performance Level e wg EN ISO 13849-1,
• Safety Integrity Level 3 wg IEC 61800-5-2,
• typu zabezpieczenia III wg EN 201.

4093278731

Przekaźnik bezpieczeństwa 1

Złącze nadrzędnego
sterowania

1

2

3

4
X7

Moduł osi MXA

Komputer

4093280395

Złącze nadrzędnego
sterowania

Przekaźnik bezpieczeństwa 2

Przekaźnik bezpieczeństwa 1

Złącze nadrzędnego
sterowania

1

2

3

4

1

2

3

4

X8

X7

Moduł osi MXA
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2.3 Funkcje bezpieczeństwa
Możliwe jest zastosowanie wymienionych poniżej funkcji bezpieczeństwa odnoszących
się do napędu:

• Bezpiecznie odłączany moment obrotowy – Safe Torque Off (STO)
Bezpiecznie odłączany moment obrotowy zgodnie z IEC 61800-5-2 poprzez odłą-
czenie bezpiecznego napięcia zasilającego 24 V
W przypadku włączonej funkcji STO, przetwornica częstotliwości nie przekazuje do
silnika żadnej energii, która mogłaby wytworzyć moment obrotowy. Funkcja ta
odpowiada funkcji funkcja zatrzymywania bez sterowania według EN 60204-1, kate-
goria stop 0.
Odłączenie bezpiecznego napięcia zasilającego 24 V należy przeprowadzać z odpo-
wiednim zewnętrznym układem sterowania ochronnego lub modułem wyłącznika
bezpieczeństwa.
Poniższa ilustracja obowiązuje dla bezpiecznie odłączanego momentu STO:

4093283083

V Prędkość
t Czas
t1 Czas, w którym uruchamiane jest STO

Normalna praca
Strefa wyłączania
Z
F
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Funkcje bezpieczeństwa
• Bezpieczny stop – Safe Stop 1 (SS1(c))
Bezpieczny stop 1, wariant funkcji "c" zgodnie z IEC 61800-5-2 poprzez odpowiedni
zewnętrzny układ sterowania (np. moduł wyłącznika bezpieczeństwa z opóźnionym
wyłączeniem)
Dla tej funkcji bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących czynności:
– Za pomocą wartości zadanych należy zredukować prędkość napędu przy użyciu

odpowiedniej rampy hamowania
– Odłączenie bezpiecznego napięcia zasilającego 24 V (= zadziałanie funkcji STO)

od określonym bezpiecznym opóźnieniu
Poniższa ilustracja przedstawia odłączenie w oparciu o SSI:

Funkcja ta odpowiada funkcji zatrzymywania napędu ze sterowaniem według
EN 60204-1, kategoria stop 1.

4093284747

V Prędkość
t Czas
t1 Czas, w którym uruchamiane jest hamowanie silnika
t2 Czas, w którym uruchamiane jest STO
Δt Czas opóźnienia w zależności od zastosowania

Normalna praca
Zakres funkcji bezpieczeństwa
Strefa wyłączania
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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2.4 Ograniczenia
• Uwaga: Przy zastosowaniu funkcji SS1(c), zgodnie powyższym opisem, rampa

hamująca napędu nie jest nadzorowana w oparciu o funkcje bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia błędu, może dojść do usterki podczas wyhamowywania a
w najgorszym wypadku nawet do przyspieszenia. W takiej sytuacji, dopiero po okre-
ślonym czasie opóźnienia następuje bezpieczne odłączenie za pośrednictwem
funkcji STO (patrz powyżej). Wynikające z tego zagrożenie należy uwzględnić pod-
czas sporządzania analizy ryzyka dla instalacji / maszyny i w razie konieczności
zapewnić odpowiednie zabezpieczenia.

• Uwaga: W każdym przypadku, producent instalacji i maszyn musi sporządzić ocenę
ryzyka właściwą dla instalacji i maszyn oraz uwzględnić ją przy korzystaniu
z MOVIAXIS®.

• Uwaga: Koncepcja bezpieczeństwa odnosi się tylko do realizacji prac mecha-
nicznych z napędzanymi komponentami maszyn i instalacji.

• Uwaga, zagrożenie dla życia: W przypadku odłączenia napięcia zasilającego 24 V,
w obwodzie pośrednim falownika utrzymuje się jeszcze napięcie sieciowe.

• Uwaga: Aby przeprowadzić prace przy elemencie elektrycznym systemu napę-
dowego, należy odłączyć napięcie zasilające poprzez zewnętrzny wyłącznik
serwisowy.     
Z
O
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3 Warunki bezpieczeństwa technicznego
3.1 Wskazówki ogólne

Funkcje bezpieczeństwa urządzenia MOVIAXIS® można wykorzystać dla bezpiecznej
pracy instalacji maszyny, jeśli funkcje te zostały prawidłowo dołączone, w zależności od
aplikacji, do nadrzędnej funkcji bezpieczeństwa lub układu ochronnego. W każdym
przypadku producent instalacji i maszyn musi sporządzić ocenę ryzyka (np. w oparciu
o normę EN ISO 12100) i przeprowadzić przed uruchomieniem walidację dla wymogów
bezpieczeństwa i funkcji. Odpowiedzialność za zgodność instalacji / maszyny z obowią-
zującymi ustaleniami bezpieczeństwa ponosi producent instalacji i maszyn, a także ich
użytkownik.
Podczas instalacji i eksploatacji MOVIAXIS® z bezpiecznym zastosowaniem, należy
koniecznie stosować się do informacji zawartych w poniższych dokumentacjach.
Warunki podzielone są na następujące podrozdziały:
• Dopuszczalne kombinacje urządzeń i warianty montażowe,
• Wymogi dot. instalacji,
• Wymogi dot. zewnętrznych układów sterowania ochronnego / modułów wyłącznika

bezpieczeństwa,
• Wymogi dot. uruchamiania,
• Wymogi dotyczące eksploatacji.
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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3.2 Dopuszczalne kombinacje urządzeń i warianty montażowe
Dla bezpiecznych zastosowań, dopuszczalne są następujące moduły osi MOVIAXIS®:

3.2.1 Urządzenia z jednym przekaźnikiem bezpieczeństwa
Przy uwzględnieniu zaleceń dot. bezpieczeństwa (dokumentacje), następujące moduły
osi spełniają warunki Performance Level d zgodnie z EN ISO 13849-1:

3.2.2 Urządzenia z dwoma przekaźnikami bezpieczeństwa
Przy uwzględnieniu zaleceń dot. bezpieczeństwa (dokumentacje), następujące moduły
osi spełniają warunki typu zabezpieczenia III zgodnie z EN 201, Performance Level e
zgodnie z EN ISO 13849-1 lub Safety Integrity Level 3 zgodnie z IEC 61800-5-2:

Oznaczenie urządzenia Prąd znamionowy w A Wielkość

MXA81A-002-503-00 
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16 2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32 3

MXA81A-048-503-00 48 4

MXA81A-064-503-00 64 5

MXA81A-100-503-00 100 6

Oznaczenie urządzenia Prąd znamionowy w A Wielkość

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16 2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32 3

MXA82A-048-503-00 48 4

MXA82A-064-503-00 64 5

MXA82A-100-503-00 100 6
W
D
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3.2.3 Linia statusowa tabliczki znamionowej
Ponadto moduły osi MOVIAXIS® powinny zawierać w linii statusowej tabliczki znamio-
nowej podane poniżej informacje:

MXA81A.. 
z jednym 
przekaźnikiem 
bezpieczeństwa

• Wersja oprogramowania: 2X i wyżej [2],
• Opcja "Bezpieczna technika": 11 i wyżej [3],
• Board-Support-Package: 12 i wyżej [4].
Na poniższej ilustracji objaśniona została linia statusowa tabliczki znamionowej.

MXA82A.. 
z dwoma 
przekaźnikami 
bezpieczeństwa

• Wersja oprogramowania: 2X i wyżej [2],
• Opcja "Bezpieczna technika": 10 i wyżej [3],
• Programowana elektronika sterująca: 10 i wyżej [4].
Na poniższej ilustracji objaśniona została linia statusowa tabliczki znamionowej.

4093317771

[1] Linia statusowa [3] Opcja "Bezpieczna technika": 11 i wyżej
[2] Wersja oprogramowania: 2X i wyżej [4] Board-Support-Package: 12 i wyżej

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

12

12

[4]

4093320459

[1] Linia statusowa [3] Opcja "Bezpieczna technika": 10 i wyżej
[2] Wersja oprogramowania: 2X i wyżej [4] Programowana elektronika sterująca: 10 i wyżej

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

MXA82A

12

[4]

12
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3.3 Wymogi dot. instalacji
• Zabezpieczonymi przewodami sterującymi są przewody pomiędzy modułem wyłącz-

nika bezpieczeństwa a wtyczkami X7/X8 urządzenia MOVIAXIS®.
• Przewody energetyczne oraz zabezpieczone przewody sterujące muszą być popro-

wadzone oddzielnie.
• Długość przewodów pomiędzy sterowaniem ochronnym a MOVIAXIS® nie może

przekroczyć 25 m.
Okablowanie powinno być zgodne z normą EN 60204-1.

• Zabezpieczone przewody sterujące muszą zostać wyprowadzone zgodnie z przepi-
sami EMC, w następujący sposób:
– Ekranowane przewody wyprowadzone na stałe poza obrębem pomieszczenia

montażowego instalacji elektrycznej i zabezpieczone na wypadek uszkodzeń
zewnętrznych lub równoważne zabezpieczenie.

– W obrębie pomieszczenia montażowego można stosować pojedyncze żyły.
Należy przestrzegać przepisów obowiązujących dla danego zastosowania.

• W żadnym przypadku nie wolno dopuścić do przeniesienia się napięcia na zabezpie-
czone przewody sterujące.

• Przy rozmieszczaniu obwodów bezpieczeństwa należy koniecznie zachować warto-
ści charakterystyczne dla danych komponentów bezpieczeństwa.

• Dla okablowania zgodnie z wymogami EMC należy przestrzegać wskazówek zawar-
tych w instrukcji obsługi MOVIAXIS®.

• Wolno stosować tylko źródła zasilania z funkcją bezpiecznego odłączenia
(SELV/PELV) zgodnie z VDE 0100. Poza tym, już w przypadku wystąpienia pojedyn-
czego błędu w napięciu pomiędzy wyjściami lub pomiędzy dowolnym wyjściem
a uziemionymi elementami, nie można dopuścić do przekroczenia wartości napięcia
stałego 60 V.

• Należy przestrzegać danych technicznych urządzenia MOVIAXIS®.
• Wszystkie połączenia (np. przewody lub przekaz danych poprzez systemy Bus)

muszą być uwzględnione w Performance Level dla jednego z podłączonych podsy-
stemów lub musi istnieć możliwość wykluczenia lub pominięcia błędów w połącze-
niach.
Założenie wystąpienia błędu "Zwarcie pomiędzy dwoma dowolnymi przewodami"
można wykluczyć zgodnie z EN ISO 13849-2, po spełnieniu następujących
warunków: 
Przewody są
– ułożone na stałe i zabezpieczone przed uszkodzeniami z zewnątrz (np. przez

kanał kablowy, rury pancerne) 
– ułożone w różnych przewodach osłonowych w obrębie instalacji elektrycznej,

z założeniem, że zarówno przewody jak i obszar montażowy są zgodne z poda-
nymi warunkami, patrz EN 60204-1

– zabezpieczone z osobna dzięki zastosowaniu uziemienia

3.3.1 Dioda ruchu swobodnego
Dioda ruchu swobodnego [1] konieczna jest wówczas, jeśli sterowanie jednym lub wie-
loma przekaźnikami bezpieczeństwa odbywa się poprzez bezpieczne wyjścia układu
sterowania ochronnego, które nie mogą załączać ilości energii dla przekaźników bez-
pieczeństwa MOVIAXIS®. 
Dioda ruchu swobodnego [1] konieczna jest w przypadku odłączenia grupy powyżej
ośmiu modułów osi.
W
W
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Dioda ruchu swobodnego zabezpiecza wyjścia dla bezpiecznego odłączenia, należy
jednak zwrócić przy tym uwagę, że czas wyłączania wydłuża się, patrz w rozdziale Dane
techniczne (→ str. 40).

3.3.2 Wskazówki dot.okablowania dla PL d zgodnie z EN ISO 13849-1
Poniższy rysunek przedstawia podłączanie opcji bezpiecznych przewodów sterowni-
czych dla
• Performance Level d wg EN ISO 13849-1.

• Jeśli bezpieczne napięcie sterujące odłączane będzie po stronie dodatniego bie-
guna, wówczas żyły dla napięcia sterującego oraz żyły dla komunikatu powrotnego
należy poprowadzić w oddzielnych przewodach.

• Jeśli bezpieczne napięcie sterujące odłączane będzie po stronie obydwu biegunów,
wówczas żyły dla napięcia sterującego oraz żyły dla komunikatu powrotnego można
wyprowadzić w jednym przewodzie zbiorczym, o ile obydwa bieguny będą w stanie
rozpoznać zwarcie poprzeczne i odpowiednio zareagować odłączeniem.

Należy koniecznie zwrócić uwagę, aby w przypadku obydwu wariantów, do przewodów
bezpiecznego napięcia sterującego wyprowadzonych poza ramę montażową podłączyć
ekran.

4093324171

[1] Dioda ruchu swobodnego (opcjonalnie)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Przekaźnik 1, bezpieczne napięcie sterujące + 24V

Przekaźnik 1, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 1, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 1, bezpieczne napięcie sterujące GND
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24V

Analiza
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zwrotnego

[1]
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3.3.3 Wskazówki dot. okablowania dla typu zabezpieczenia III zgodnie z EN 201, PL e zgodnie 
z EN ISO 13849-1, SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2

Poniższy rysunek przedstawia podłączanie opcji bezpiecznych przewodów sterowni-
czych dla
• typu zabezpieczenia III wg EN 201, 
• Performance Level e wg EN ISO 13849-1, 
• Safety Integrity Level 3 wg IEC 61800-5-2.

Żyły zabezpieczonych przewodów sterujących jak również żyły dla komunikatów zwrot-
nych można poprowadzić w jednym przewodzie zbiorczym.
Przewody bezpiecznego napięcia sterującego należy ekranować poza ramą montażową.

4093326859

[1] Dioda ruchu swobodnego (opcjonalnie), patrz rozdział "Dioda ruchu swobodnego" (→ str. 16)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Przekaźnik 1, bezpieczne napięcie sterujące + 24V

Przekaźnik 1, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 1, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 1, bezpieczne napięcie sterujące GND

Be
zp
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cz

na
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al
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ja
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dł
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za

ją
ca

24V

Analiza
komunikatu
zwrotnego

1

2

3

4

X8

Przekaźnik 2, bezpieczne napięcie sterujące + 24V

Przekaźnik 2, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 2, bezpieczny komunikat zwrotny

Przekaźnik 2, bezpieczne napięcie sterujące GND
24V

Analiza
komunikatu
zwrotnego

[1]

[1]
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3.4 Wymogi dot. zewnętrznego układu sterowania ochronnego / modułu 
wyłącznika bezpieczeństwa

Zamiast układu sterowania ochronnego można zastosować również moduł wyłącznika
bezpieczeństwa. Przedstawione poniżej wymogi obowiązują w zależności od aplikacji.
• W celu osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa, zewnętrzny układ stero-

wania powinien posiadać przynajmniej dopuszczenie zgodne z podanymi w poniższej
tabeli informacjami technicznymi. Funkcja odłączania bezpiecznego napięcia sterow-
niczego musi być przygotowana dla takiego samego poziomu bezpieczeństwa.

• Analizę komunikatów zwrotnych dot. aktualnego stanu załączenia przekaźników dla
rozpoznania błędów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami.

• Okablowanie układu sterowania ochronnego powinno być odpowiednie dla uzy-
skania wymaganej klasy ochronnej, w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją
producenta.
• Jeśli napięcie zasilające 24 V DC odłączane będzie bezpiecznie po stronie bie-

guna dodatniego, to nie mogą na nim w wyłączonym stanie wystąpić sygnały
testowe.

• Jeśli napięcie zasilające 24 V DC odłączane będzie dwubiegunowo, to impulsy
kontrolne nie mogą występować równocześnie na wyjściu plus i minus. Impulsy
kontrolne muszą być w tym przypadku przesunięte w czasie.

• SEW-EURODRIVE zaleca dwubiegunowe odłączanie napięcia zasilającego 24 V.
• W układzie połączeń należy koniecznie przestrzegać wartości wyszczególnionych

dla sterowania.
• Zdolność łączeniowa układu sterowania musi odpowiadać przynajmniej wartości

maksymalnie dopuszczonego, ograniczonego prądu wyjściowego dla napięcia zasi-
lającego 24 V DC. Należy przestrzegać wskazówek producenta sterownika
odnośnie dopuszczalnego obciążenia styków oraz ewentualnie wymaganej
ochrony styków bezpieczeństwa. Jeśli w danym przypadku brak jest wskazó-
wek producenta, styki należy zabezpieczyć z 0,6-krotną wartością znamionową
dla podanej przez producenta maksymalnej wartości obciążenia styku.

• W celu zapewnienia ochrony przed niezamierzonym rozruchem, zgodnie z normą
EN 1037, wszystkie układy sterowania ochronnego należy rozplanować i podłączyć
w taki sposób, aby zresetowanie urządzenia sterującego nie powodowało ponow-
nego rozruchu. Oznacza to, że ponowny rozruch może nastąpić tylko po dodat-
kowym resecie układu sterowania.

• Jeśli błąd nie może zostać skasowany, wówczas należy odłączyć napięcie od
urządzenia.

• Okablowanie układu sterowania ochronnego powinno być odpowiednie dla uzy-
skania wymaganej klasy ochronnej, w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją
producenta.

Aplikacja Wymogi dot. układu sterowania

PL d zgodnie z EN ISO 13849-1 • PL d zgodnie z EN ISO 13849-1 lub
• SIL 2 zgodnie z EN 61800-5-2

PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 • PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 lub 
• SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2

SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2 • PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 lub 
• SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2

Typ zabezpieczenia III wg EN 201 • Typ zabezpieczenia III wg EN 201
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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3.5 Wymogi dot. uruchamiania
• Wymagane jest udokumentowane uruchomienie oraz potwierdzenie przebiegu

funkcji bezpieczeństwa. Przy udokumentowywaniu (weryfikacji) funkcji bezpieczeń-
stwa należy uwzględnić ograniczenia dla tych funkcji przy eksploatacji urządzenia
MOVIAXIS®, które zawarte są w rozdziale "Ograniczenia" (→ str. 12). Elementy i
komponenty nie odnoszące się do funkcji bezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na
otrzymany wynik weryfikacji (np. hamulec silnika), należy w razie potrzeby wyłączyć
z eksploatacji.

• W przypadku wykorzystania urządzenia MOVIAXIS® do zastosowań z funkcjami
bezpieczeństwa należy zawsze przeprowadzać i dokumentować wszelkie kontrole
uruchamiania instalacji odłączeniowej oraz sprawdzać prawidłowe okablowanie.

• Podczas uruchamiania / kontroli działania przy każdym pomiarze należy przeprowa-
dzić kontrolę właściwego podłączenia zasilania (X7, X8).

• Kontrola funkcji powinna być przeprowadzana po kolei dla wszystkich potencjałów,
tzn. dla każdego z osobna.

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

technicznych. Dotyczy to zarówno zewnętrznego układu sterowania ochronnego, jak
i urządzenia MOVIAXIS®.

• Funkcje bezpieczeństwa należy kontrolować w regularnych odstępach czasu pod
względem ich niezawodności. Częstotliwości kontroli należy ustalić w oparciu o
ocenę ryzyka.

     
W
W
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4 Warianty montażowe
4.1 Wskazówki ogólne

Zasadniczo obowiązuje zasada, aby wszystkie wyszczególnione w niniejszej dokumen-
tacji warianty przyłączeniowe dopuszczone były tylko dla istotnych pod względem bez-
pieczeństwa zastosowań, jeśli spełniana będzie podstawowa koncepcja bezpieczeń-
stwa. Oznacza to, iż w każdym przypadku należy zapewnić, aby przełączanie bezpiecz-
nych wejść 24 V DC wykonywane było poprzez zewnętrzny moduł wyłącznika bezpie-
czeństwa lub urządzenie sterujące, które uniemożliwią samoczynny rozruch urządzenia
W przypadku podstawowej instalacji, wyboru i zastosowania komponentów zabezpie-
czających, jak np. modułu wyłącznika bezpieczeństwa, wyłącznika awaryjnego itp. i
dopuszczalnych wariantów przyłączeniowych, należy zastosować się do informacji dot.
bezpieczeństwa technicznego z rozdziału 2, 3 i 4 niniejszej publikacji.

4.1.1 Zespół osi MOVIAXIS®

Na poniższych ilustracjach przedstawiono przykład zespołu osi MOVIAXIS® oraz
rozmieszczenie przekaźników bezpieczeństwa w dolnej części modułu osi o wielkości 3
(→ str. 22).

4093388939

[1] Moduł zasilania
[2] Moduły osi
[3] Przekaźnik bezpieczeństwa w dolnej części, szczegóły na ilustracji (→ str. 22)

[2]

[1]

[3]
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
 21



4 arianty montażowe
skazówki ogólne

22
4.1.2 Przyłącza przekaźników bezpieczeństwa

4093391627

A Widok od przodu B Widok od dołu
[1] X10 wejścia binarne [2] Przyłącza przekaźnika bezpieczeństwa X7

[3] Przyłącza przekaźnika bezpieczeństwa X8

[2] [3]

[1]

A

B

X7 X8
W
W
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4.2 Wymogi
4.2.1 Zastosowanie modułów wyłącznika bezpieczeństwa

Należy dokładnie przestrzegać pozostałych wymogów producenta modułu wyłącznika
bezpieczeństwa (np. zabezpieczenie styków wyjściowych przed sklejeniem) lub innych
komponentów zabezpieczających. W przypadku okablowania obowiązują zasadnicze
wymogi zawarte w rozdziale 2, 3 i 4 niniejszej dokumentacji.
W przypadku łączenia MOVIAXIS® z modułami wyłącznika bezpieczeństwa należy
przestrzegać wymogów dot. instalacji zawartych w rozdziale "Wymogi dot. instalacji"
(→ str. 16) w niniejszej dokumentacji.
Należy przestrzegać dalszych wskazówek producenta (dla każdego przypadku zasto-
sowania) modułu wyłącznika bezpieczeństwa.

4.2.2 Zastosowanie PLC-FDO
W przypadku zastosowania ochronnego układu sterowania PLC (F-PLC) należy zapew-
nić zachowanie poniższych specyfikacji.
Impuls włączający i wyłączający wykorzystywanych bezpiecznych wyjść cyfrowych
(F-DO) musi być ≤ 1 ms. Dla tych impulsów, wewnętrzny przekaźnik modułu osi jest zbyt
wolny, dlatego nie powoduje on ani załączenia, ani odłączenia.

3211043979

<1ms >1000ms

High

Low

t

WSKAZÓWKA
Jeśli napięcie zasilające 24 V DC wyłączane jest na X7 i X8 jako funkcja bezpieczeń-
stwa (STO aktywny), przestrzegany musi być pod względem impulsów testowych roz-
dział "Wymogi dot. zewnętrznego układu sterowania ochronnego" (→ str. 19).
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4.3 Pojedyncze odłączanie
4.3.1 STO zgodnie z PL d (EN ISO 13849-1)

Przebieg wygląda następująco:
• Zalecenie: X10:1 oraz X10:x są jednocześnie odłączane, np. przy awaryjnym stop /

zatrzymaniu.
• Wejście ochronne 24 V X7 zostanie odłączone.
• Silnik obracać się będzie do całkowitego zatrzymania, o ile nie zadziała hamulec.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione sposoby wyłączania STO mogą być stosowane do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1.
W
P

Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®



4Warianty montażowe
Pojedyncze odłączanie
Binarne sterowanie za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa, dwukanałowe

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego układu sterowania PLC, dwukanałowe

4093442827

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

4093445515

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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Binarne sterowanie za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa, jednokanałowe

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego układu sterowania PLC, jednokanałowe

5571908619

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

5573338763

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

WSKAZÓWKA
W przypadku jednokanałowego odłączania należy przyjąć założenie ewentualnego
wystąpienia błędów i zapewnić możliwość ich wykluczenia. Należy przestrzegać przy
tym również EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE zaleca dwubiegunowe odłączanie napięcia zasilającego 24 V od
wejścia STO X7.
W
P
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4.3.2 SS1 zgodnie z PL d (EN ISO 13849-1)
Przebieg wygląda następująco:
• X10:1 nie może być odłączony.
• X10:x jest odłączany np. przy awaryjnym stop / zatrzymaniu.
• W czasie ochronnym t1 silnik pracuje z określoną prędkością obrotową wzdłuż rampy

do momentu zatrzymania.
• Po upływie czasu t1 odłączone zostanie wejście ochronne X7. Czas ochronny t1

należy określić w taki sposób, aby silnik mógł zatrzymać się w tym przedziale
czasowym.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093448203
t

n

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione sposoby wyłączania SS1 mogą być stosowane do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1.
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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Binarne sterowanie za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa, dwukanałowe

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego układu sterowania PLC, dwukanałowe

4093451275

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zezwolenie

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

4093453963

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I
W
P
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Binarne sterowanie za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa, jednokanałowe

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego układu sterowania PLC, jednokanałowe

5573391115

+24 V

IN OUT

StartStop
GND

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Silnik

PLC

Sieć

Kontrola 
przekaźników

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

5573393547

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

WSKAZÓWKA
W przypadku jednokanałowego odłączania należy przyjąć założenie ewentualnego
wystąpienia błędów i zapewnić możliwość ich wykluczenia. Należy przestrzegać przy
tym również EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE zaleca dwubiegunowe odłączanie napięcia zasilającego 24 V od
wejścia STO X7.
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.3.3 STO zgodnie z PL e (EN ISO 13849-1)
Przebieg wygląda następująco:
• Zalecenie: X10:1 oraz X10:x są jednocześnie odłączane, np. przy awaryjnym stop /

zatrzymaniu.
• Wejścia ochronne 24 V X7 oraz X8 zostaną odłączone.
• Silnik obracać się będzie do całkowitego zatrzymania, o ile nie zadziała hamulec.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione schematy odłączania STO można stosować do PL e zgodnie z EN ISO
13849-1, typu zabezpieczenia III zgodnie z EN 201 lub SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2.
W
P
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Sterowanie binarne z modułem wyłącznika bezpieczeństwa

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego PLC

4093459723

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II

4093462411

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.3.4 SS1 zgodnie z PL e (EN ISO 13849-1)
Przebieg wygląda następująco:
• X10:1 nie może być odłączony.
• X10:x jest odłączany np. przy awaryjnym stop / zatrzymaniu.
• W czasie ochronnym t1 silnik pracuje z określoną prędkością obrotową wzdłuż rampy

do momentu zatrzymania.
• Po upływie czasu t1 odłączone zostaną wejścia ochronne X7 oraz X8. Czas

ochronny t1 należy określić w taki sposób, aby silnik mógł zatrzymać się w tym prze-
dziale czasowym.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093465099
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione schematy odłączania SS1 można stosować do PL e zgodnie z EN ISO
13849-1, typu zabezpieczenia III zgodnie z EN 201 lub SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2.
W
P
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Sterowanie binarne z modułem wyłącznika bezpieczeństwa

Binarne sterowanie za pomocą ochronnego PLC

4093468171

+24 V

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Nadrzędne sterowanie

PLC

IN OUT

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Zatrzymanie
awaryjne StartStop

GND

Sieć

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II

4093470859

+24 V

Standard Bezpieczny

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II
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4.4 Odłączanie grupy napędów
W niniejszym rozdziale przedstawione są informacje, w jaki sposób aktywowana jest
funkcja STO dla wielu modułów osi.

4.4.1 Wymogi
W przypadku grupy napędów, wejścia ochronne 24 V zapewnione są przez wiele modu-
łów osi MOVIAXIS® za pośrednictwem jednego modułu wyłącznika bezpieczeństwa.
Maksymalna możliwa ilość modułów osi wynika z maksymalnie dopuszczalnego obcią-
żenia styku modułu wyłącznika bezpieczeństwa lub sterowania
Należy dokładnie przestrzegać pozostałych wymogów producenta modułu wyłącznika
bezpieczeństwa (np. zabezpieczenie styków wyjściowych przed sklejeniem) lub innych
komponentów zabezpieczających. W przypadku okablowania obowiązują podstawowe
wymogi zawarte w rozdziale "Wymogi dot. instalacji" (→ str. 16) w niniejszej dokumentacji.
W przypadku łączenia MOVIAXIS® z modułami wyłącznika bezpieczeństwa należy
przestrzegać wymogów dot. instalacji zawartych w rozdziale "Wymogi dot. instalacji"
(→ str. 16) w niniejszej dokumentacji.
Należy przestrzegać dalszych wskazówek producenta (dla każdego przypadku zasto-
sowania) modułu wyłącznika bezpieczeństwa.

Ustalenie maksymalnej ilości modułów osi MOVIAXIS® przy odłączaniu grupy napędów
Ilość (n sztuk) przyłączanych modułów osi MOVIAXIS® w przypadku odłączania grupy
uwarunkowane jest przez następujące punkty:
1. Zdolność łączeniowa modułu wyłącznika bezpieczeństwa.

Aby zapobiec sklejaniu się styków należy koniecznie przestrzegać, żeby przed sty-
kami bezpieczeństwa umieścić bezpiecznik zgodnie z zaleceniami producenta
modułu wyłącznika bezpieczeństwa.
Należy koniecznie przestrzegać danych dot. zdolności łączeniowej według kategorii
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. Maksymalnie dopuszczalny spadek napięcia dla przewodów zasilających 24 V.
Przy projektowaniu zespołu osi należy przestrzegać wartości dotyczących długości
przewodów i dopuszczalnych spadków napięcia.

3. Maksymalny przekrój kabla rzędu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2.
4. Pobór mocy cewki przekaźnika: 700 mW, patrz też rozdział "Dane techniczne"

(→ str. 40).

WSKAZÓWKA
Odłączanie grupy napędów za pomocą F-PLC nie jest zalecane przez SEW-
EURODRIVE.
W
O
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4.4.2 Realizacja odłączania grupy napędów za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa
Osie mogą zostać wyposażone w jeden lub w dwa przekaźniki bezpieczeństwa.

Odłączenie grupy napędów za pomocą jednego modułu wyłącznika bezpieczeństwa
Za pomocą jednego modułu wyłącznika bezpieczeństwa można sterować wejściami
ochronnymi wszystkich modułów osi oraz sprawować nad nimi nadzór. 

Odłączenie grupy napędów za pomocą dwóch modułów wyłącznika bezpieczeństwa
Za pomocą kilku modułów wyłącznika bezpieczeństwa można sterować wejściami
ochronnymi przyporządkowanych modułów osi oraz sprawować nad nimi nadzór. Na
poniższym przykładzie moduły osi 1 – 4 oraz 5 – 6 zostały zgrupowane, i każdy z nich
podlega nadzorowi modułu wyłącznika bezpieczeństwa. 

4093478027

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa Zespół osi MOVIAXIS  ®

Szafa sterownicza

X7 X7 X7 X7

X7 X7

BG1BG1

SG1

4093480715

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Moduły wyłącznika
bezpieczeństwa Zespół osi MOVIAXIS  ®

Szafa sterownicza

X7 X7 X7 X7

X7 X7

BG1

SG2 SG1

BG1
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4.4.3 STO zgodnie z PL d (EN ISO 13849-1)
Przebieg wygląda następująco:
• Zalecenie: X10:1 oraz X10:x są jednocześnie odłączane, np. przy awaryjnym stop /

zatrzymaniu.
• Wejście ochronne 24 V X7 zostanie odłączone.
• Silnik obracać się będzie do całkowitego zatrzymania, o ile nie zadziała hamulec.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione sposoby wyłączania STO mogą być stosowane do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1.
W
O
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Przykład: Odłączenie grupy z trzema modułami osi

4093484171

MXA81A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Silnik

Kontrola 
przekaźników

MXA81A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

MXA81A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7 

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I
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4.4.4 STO zgodnie z PL e (EN ISO 13849-1)
Przebieg wygląda następująco:
• Zalecenie: X10:1 oraz X10:x są jednocześnie odłączane, np. przy awaryjnym stop /

zatrzymaniu.
• Wejścia ochronne 24 V X7 oraz X8 zostaną odłączone.
• Silnik obracać się będzie do całkowitego zatrzymania, o ile nie zadziała hamulec.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: Na widocznym przykładzie X10:x żąda FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

WSKAZÓWKA
Przedstawione schematy odłączania STO można stosować do PL e zgodnie z EN ISO
13849-1 lub SIL 3 zgodnie z IEC 61800-5-2.
W
O
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4Warianty montażowe
Odłączanie grupy napędów
Przykład: Odłączenie grupy z trzema modułami osi     

4093487627

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

+24 V

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Sieć

Silnik

Kontrola 
przekaźników

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Zwolnienie stopnia wyjściowego

Zezwolenie

Silnik

Zatrzymanie
awaryjne

Nadrzędne sterowanie

Moduł wyłącznika
bezpieczeństwa

Komunikat zwrotny
zatrzymania awaryjnego

Reset

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa I

Cewka i styk
rozwierny 
przekaźnika 
bezpieczeństwa II
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5 Dane techniczne
Moduły osi serwowzmacniaczy urządzenia MOVIAXIS® można opcjonalnie doposażyć
w funkcje bezpieczeństwa. Dzięki tej opcji, urządzenie MOVIAXIS® może bezpiecznie
odłączać moment obrotowy. Dla wielkości 1 można opcjonalnie zastosować jeden prze-
kaźnik bezpieczeństwa. W przypadku wielkości 2 – 6 można użyć jeden lub dwa prze-
kaźniki bezpieczeństwa, aby uzyskać różne klasy ochrony.
W przypadku użycia dwóch przekaźników bezpieczeństwa, odczyt i analiza obydwu
przekaźników (X7, X8) odbywa się oddzielnie.

OSTRZEŻENIE!
Prosimy przestrzegać:
W celu zapewnienia niezawodnego załączania przekaźników bezpieczeństwa, produ-
cent podaje wartość minimalnego obciążenia dla styków przełączających.

MOVIAXIS® z techniką 
zabezpieczającą MXA81.. MXA82..

Wyposażenie 1 przekaźnik bezpieczeństwa 2 przekaźniki bezpieczeństwa

Wymagane minimalne obciążenie 
na stykach przekaźników 
bezpieczeństwa (X7, X8)

12 V DC / 10 mA

Typ przekaźnika Styk rozwierny (przy przekaźnikach sygnalizacyjnych X7, X8)

Napięcie sterujące U24V na cewce 
przekaźnika
Zacisk X7; 1, 2
Zacisk X8; 1, 2

+19,2 V DC do +30 V DC (> 15 mA) => dostarczenie prądu do cewki przekaźnika
-2 V DC do +2 V DC (< 2 mA) => bezpieczne zadziałanie cewki przekaźnika

Przy wejściu sterowniczym na zacisku 1 i zacisku 2 można korzystać tylko ze źródeł napięcia 
z bezpiecznym rozłączeniem (SELV/PELV) zgodnie z VDE 0100.

Moc zasilania cewki przekaźnika Typowy pobór mocy 700 mW (500 – 950 mW)

Energia cewki przekaźnika W całym zakresie napięcia 30 V DC (19,2 V – 30 V), maks. 6,5 mJ

Przekaźnik sygnalizacji zwrotnej 
(nadzór)

Napięcie załączające 30 V DC (19,2 – 30 V DC)
Zabezpieczenie wykonane przez klienta I = 3 A

Przekrój kabla na wejściu 
ochronnym 0,75 – 1,5 mm2 (AWG 18 – 16)

Czas do nadania komunikatu 
zwrotnego do zewnętrznego układu 
sterowania ochronnego

Bez diody ruchu swobodnego: maks. 20 ms
Z diodą ruchu swobodnego 1N4148 równolegle do przekaźnika maks. 140 ms przy długości 

przewodu połączeniowego < 2 m

Czas do odłączenia stopnia 
wyjściowego mocy

Bez diody ruchu swobodnego: maks. 5 ms
Z diodą ruchu swobodnego 1N4148 równolegle do przekaźnika maks. 115 ms przy długości 

przewodu połączeniowego < 2 m

Minimalny czas przerwy do 
momentu ponownego zwolnienia 
stopnia końcowego po dostar-
czeniu prądu cewki przekaźnika 
poprzez X7, X8

100 ms

Minimalny czas włączenia 
przekaźników bezpieczeństwa 5 s

Minimalny czas wyłączenia 
przekaźników bezpieczeństwa 10 s
D
O

P
i

f
kVA

Hz

n
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Parametry bezpieczeństwa
5.1 Parametry bezpieczeństwa
5.1.1 Parametry bezpieczeństwa w przypadku jednego przekaźnika bezpieczeństwa

5.1.2 Parametry bezpieczeństwa w przypadku dwóch przekaźników bezpieczeństwa

Parametry bezpieczeństwa w przypadku różnych czasów załączeń
1. Praca z 16 h/d; 260 d/a; co 30 s → odpowiada to 500000 załączeniom na rok.

Rezultatem pracy w tych warunkach jest okres użytkowania rzędu 20 lat.
2. Jeśli ilość cykli łączeniowych jest mniejsza niż 500000, wówczas uzyskiwane są niż-

sze wartości PFH.
• Praca z 16 h/d; 260 d/a; co 12,5 min → odpowiada to 20000 załączeniom na rok.

Rezultatem pracy w tych warunkach jest wartość PFH rzędu 1,5 × 10-9 1/h.
• Praca z 16 h/d; 260 d/a; co 2,5 min → odpowiada to 100000 załączeniom na rok.

Rezultatem pracy w tych warunkach jest wartość PFH rzędu 6,2 × 10-9 1/h.

MXA81.. Parametry wg

EN ISO 13849-1: 2006

Sprawdzone klasy ochronne Performance-Level d

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na 
godzinę (= wartość PFH) 3,3 × 10-9 1/h

Okres użytkowania (odpowiada Proof-Test-
Intervall wg IEC 61508)

20 lat lub 10 x 106 załączeń, następnie konieczna 
wymiana komponentów na nowe.

Bezpieczny stan Odłączany moment obrotowy (STO)

MXA82.. Parametry wg

EN ISO 13849-1: 2006 IEC 61800-5-2: 2007 EN 201: 1997

Sprawdzone klasy ochronne Performance Level e Safety Integrity Level 3 Typ zabezpie-
czenia III

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii na 
godzinę (= wartość PFH)1)

1) W przypadku 500000 załączeń, patrz rozdział "Parametry bezpieczeństwa w przypadku różnych czasów
załączeń"

2,9 × 10-8 1/h

Okres użytkowania (odpo-
wiada Proof-Test-Intervall wg 
IEC 61508)

20 lat lub 10 x 106 załączeń, następnie konieczna wymiana 
komponentów na nowe.

Bezpieczny stan Odłączany moment obrotowy (STO)
Funkcje bezpieczeństwa – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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