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1Všeobecné pokyny
Použití dokumentace
1 Všeobecné pokyny
1.1 Použití dokumentace

Tato příručka "Víceosé servoměniče MOVIAXIS® – funkční bezpečnost" obsahuje spe-
ciální informace o víceosých servoměničích MOVIAXIS®, které vykonávají bezpečnost-
ní funkce.
Dokumentace pro víceosý servoměnič MOVIAXIS®, který vykonává bezpečnostní
funkce, se skládá z
• návodu k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®",
• příručky "Víceosé servoměniče MOVIAXIS® – funkční bezpečnost".
Návod k obsluze a příručka jsou součástí produktu a obsahují důležité pokyny pro
provoz a servis. Návod k obsluze a příručka jsou určeny pro všechny osoby, které pro-
vádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis výrobku.
Návod k obsluze a příručka musí být k dispozici v čitelném stavu. Ujistěte se, že osoby
odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpo-
vědnost, přečetly kompletní návod k obsluze a příručku a porozuměly jim. V případě nejas-
ností nebo pokud potřebujete další informace, obraťte se na firmu SEW-EURODRIVE.
Používejte vždy aktuální verzi dokumentace a softwaru.
Na domovské stránce SEW (www.sew-eurodrive.com) naleznete velký výběr doku-
mentů v různých jazykových verzích ke stažení. V případě nejasností nebo pokud potře-
bujete další informace, se obraťte přímo na firmu SEW-EURODRIVE.
U SEW-EURODRIVE si můžete rovněž objednat dokumentaci v tištěné podobě.

1.2 Příslušné normy
Bezpečnostní klasifikace víceosých servoměničů MOVIAXIS® s bezpečnostními funk-
cemi se provádí na základě následujících norem a bezpečnostních tříd:

Příslušné normy pro MOVIAXIS® MXA81A

Třída bezpečnosti/příslušná norma • Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1: 2006

Příslušné normy pro MOVIAXIS® MXA82A

Třída bezpečnosti/příslušná norma
• Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1: 2006
• Safety Integrity Level (SIL) podle EN 61800-5-2: 2007
• Typ ochrany podle EN 201: 1997
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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1.3 Struktura bezpečnostních pokynů
1.3.1 Význam výstražných hesel

Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpeč-
nostní pokyny, upozornění na rizika hmotných škod a další upozornění.

1.3.2 Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny v rámci odstavce platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro
více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují na
všeobecné nebo specifické nebezpečí.
Níže je znázorněna formální struktura bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:

1.3.3 Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou integrovány přímo do návodu k manipulaci před
příslušným nebezpečným úkonem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•  VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh rizika a jeho zdroj.

Možné důsledky při nerespektování.
– Opatření k odvrácení rizika.

1.4 Nároky vyplývající ze záruky
Dodržování pokynů uvedených v dokumentaci je předpokladem pro bezporuchový
provoz a pro uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se
zařízením pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci! 

1.5 Vyloučení ze záruky
Respektování pokynů uvedených v dokumentaci je základním předpokladem pro bez-
pečný provoz a dosažení deklarovaných vlastností a výkonových parametrů produktu.
Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedo-
držení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Odpověd-
nost za věcné vady je v takovém případě vyloučena.

Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování
NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící 

nebezpečí
Smrt nebo těžká zranění

VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění

POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění

POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonného systému 
nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip: 
Usnadňuje ovládání pohonného 
systému.

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh rizika a jeho zdroj.
Možné důsledky při nerespektování.
• Opatření k odvrácení rizika.
V
S
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1Všeobecné pokyny
Poznámka o autorských právech
1.6 Poznámka o autorských právech
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli – i dílčí – rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno. 

1.7 Názvy produktů a značky
Názvy produktů uvedené v této dokumentaci jsou značky a registrované ochranné
známky náležející příslušným vlastníkům.

1.8 Obsah tohoto dokumentu
Tento dokument obsahuje přílohy a dodatky k bezpečnostním aplikacím.

1.9 Současně platné dokumenty
Tento dokument doplňuje návod k obsluze "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®"
a vymezuje pokyny pro použití podle níže uvedených údajů.
Tento dokument musí být používán v kombinaci s návodem k obsluze "Víceosé servo-
měniče MOVIAXIS"®. 

UPOZORNĚNÍ
Porovnejte prosím údaje ve stavovém řádku typového štítku s informacemi uvede-
nými v kapitole "Přípustná zařízení" (→ str. 14).
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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2 Integrovaná bezpečnostní technika
Níže popsaná bezpečnostní technika pro měniče MOVIAXIS® byla vyvinuta a vyzkou-
šena podle následujících bezpečnostních požadavků:
• Performance Level d nebo e podle EN ISO 13849-1,
• Safety Integrity Level 3 podle IEC 61800-5-2,
• Použití v ochranných zařízeních typu III pro vstřikovací stroje podle EN 201,
• Ochrana proti opětovnému rozběhu zajištěná proti chybám podle EN 1037.
Splnění těchto požadavků bylo certifikováno společností TÜV Nord. Kopii certifikátu
TÜV a příslušné zprávy si můžete vyžádat u SEW-EURODRIVE.

2.1 Bezpečný stav
Pro použití zařízení MOVIAXIS® v zabezpečených aplikacích je jako bezpečný stav
definován stav při odpojeném točivém momentu (viz bezpečnostní funkce STO). Z toho
vychází bezpečnostní koncepce.

2.2 Bezpečnostní koncepce
• Měnič MOVIAXIS® se vyznačuje možností připojení přes řídicí napětí 24 V (X7, X8)

na nadřazené bezpečnostní řízení, tj. bezpečnostní spínací zařízení. Interní relé
a elektronické logické obvody odpojí při odebrání řídicího napětí 24 V DC od proudu
všechny aktivní prvky, které jsou zapotřebí k vytvoření sledů impulzů na výkonovém
koncovém stupni (IGBT). 

• Koncepce pro Performance Level d podle EN ISO 13849-1: Pomocí interního relé
(testováno podle EN 50205, se sadou kontaktů s nuceným pohybem) a elektronic-
kých logických obvodů je zajištěno bezpečné přerušení napájecích napětí potřeb-
ných pro funkci servoměniče, a tedy i pro generování točivého pole pomocí pulzů
(které umožňuje vznik točivého momentu). Není tak možný samočinný opětovný
rozběh. 

• Koncepce pro typ ochrany III podle EN 201, Performance Level e podle
EN ISO 13849-1 a Safety Integrity Level 3 podle IEC 61800-5-2: Pomocí dvou
interních relé (testováno podle EN 50205, se sadou kontaktů s nuceným pohybem)
je zajištěno bezpečné přerušení napájecích napětí potřebných pro funkci servomě-
niče, a tedy i pro generování točivého pole pomocí pulzů (které umožňuje vznik toči-
vého momentu). Není tak možný samočinný opětovný rozběh. 

• Prostřednictvím rozpínacího kontaktu je třeba stav sepnutí kontaktů příslušného relé
předat nadřazenému řízení, kde dojde k vyhodnocení.

• Namísto galvanického odpojení pohonu od sítě prostřednictvím stykačů nebo spína-
čů je pomocí popsaného způsobu odpojení bezpečně zamezeno ovládání výkono-
vých polovodičů servoměniče. Tím dojde k odpojení krouticího momentu pro přísluš-
ný motor. Motor v tomto stavu nemůže vyvinout žádný krouticí moment, ani když je
opět přítomno síťové napětí.
I
B
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Bezpečnostní koncepce
2.2.1 Zabezpečené vstupy
Následující obrázek schematicky znázorňuje interní zapojení zabezpečených vstupů,
které vede ke splnění úrovně
• Performance Level d podle EN ISO 13849-1.

Následující obrázek schematicky znázorňuje interní zapojení zabezpečených vstupů,
které vede ke splnění úrovní
• Performance Level e podle EN ISO 13849-1,
• Safety Integrity Level 3 podle IEC 61800-5-2,
• Typ ochrany III podle EN 201.

4093278731

Bezpečnostní relé 1

Rozhraní –
nadřazené řízení

1

2

3

4
X7

Osový modul MXA

Počítač

4093280395

Rozhraní –
nadřazené řízení

Bezpečnostní relé 2

Bezpečnostní relé 1

Rozhraní –
nadřazené řízení

1

2

3

4

1

2

3

4

X8

X7

Osový modul MXA
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2.3 Bezpečnostní funkce
Je možné použít následující bezpečnostní funkce pohonu:

• Bezpečné odpojení momentu – Safe Torque Off (STO)
Bezpečné odpojení momentu podle IEC 61800-5-2 odpojením bezpečnostního
napájecího napětí 24 V.
Pokud je aktivní funkce STO, nedodává frekvenční měnič do motoru žádnou energii,
která by mohla vést k vytvoření krouticího momentu. Tato bezpečnostní funkce
odpovídá neřízenému zastavení podle EN 60204-1, kategorie zastavení 0.
Odpojení bezpečnostního napájecího napětí 24 V je třeba provést pomocí vhodného
externího bezpečnostního řízení nebo externího bezpečnostního spínacího zařízení.
Následující obrázek platí pro bezpečné odpojení momentu STO:

4093283083

V rychlost
t čas
t1 okamžik spuštění funkce STO

normální provoz
oblast odpojení
I
B
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Bezpečnostní funkce
• Bezpečné zastavení – Safe Stop 1 (SS1(c))
Bezpečné zastavení 1, funkční varianta c podle normy IEC 61800-5-2 pomocí vhod-
ného externího řízení (např. bezpečnostního spínacího zařízení se zpožděným
odpojením)
Pro tuto bezpečnostní funkci je třeba dodržet následující postup:
– Zpomalit pohon pomocí vhodné brzdicí rampy zadáním požadované hodnoty
– Odpojit bezpečnostní napětí 24 V (aktivace funkce STO) po uplynutí definova-

ného bezpečnostního zpoždění
Následující obrázek znázorňuje odpojení podle SSI:

Tato bezpečnostní funkce odpovídá řízenému zastavení pohonu podle EN 60204-1,
kategorie zastavení 1.

4093284747

V rychlost
t čas
t1 začátek zpomalování motoru
t2 okamžik spuštění funkce STO
Δt zpoždění – individuálně pro konkrétní aplikaci

normální provoz
oblast bezpečnostní funkce
oblast odpojení
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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2.4 Omezení
• Pozor: Při použití funkce SS1(c) podle výše uvedeného popisu nedochází k bezpeč-

nostní kontrole brzdové rampy pohonu. V případě chyby může brzdění motoru
během zpožďovacího intervalu selhat nebo v nejhorším případě může dojít ještě ke
zrychlení. V takovém případě dochází k bezpečnostnímu odpojení pomocí funkce
STO (viz výše) teprve po uplynutí nastaveného zpoždění. Riziko, které z toho vyplý-
vá, je třeba zohlednit při posuzování rizik zařízení/stroje a v případě potřeby systém
zajistit pomocí přídavných bezpečnostně-technických opatření.

• Pozor: V každém případě musí výrobce stroje/zařízení provést analýzu typických
rizik a tato rizika respektovat při provozu pohonného systému s řízením MOVIAXIS®.

• Pozor: Bezpečnostní koncepce je vhodná pouze pro provádění mechanických
prací na součástech poháněných strojů a zařízení.

• Nebezpečí ohrožení života: Po odpojení napájecího napětí 24 V je na meziobvodu
frekvenčního měniče nadále přítomno síťové napětí.

• Pozor: Před prováděním prací na elektrické části pohonného systému je třeba
odpojit napájecí napětí pomocí externího servisního přepínače. 
I
O
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Všeobecné pokyny
3 Bezpečnostně-technické požadavky
3.1 Všeobecné pokyny

Bezpečnostní funkce měniče MOVIAXIS® mohou být pro bezpečný provoz stroje/zaří-
zení využívány pouze tehdy, pokud jsou správně implementovány do nadřazených bez-
pečnostních funkcí aplikace nebo do komplexního bezpečnostního systému. V souvis-
losti s touto implementací musí výrobce stroje/zařízení vždy provést analýzu typických
rizik pro daný stroj/zařízení podle EN ISO 12100 a před uvedením do provozu ověřit spl-
nění příslušných bezpečnostních požadavků a správnost bezpečnostních funkcí. Odpo-
vědnost za shodu stroje nebo zařízení s platnými bezpečnostními předpisy leží na
výrobci stroje/zařízení a na jeho provozovateli.
Při instalaci a provozu měniče MOVIAXIS® v bezpečnostních aplikacích musí být vždy
splněny následující požadavky.
Požadavky jsou rozčleněny do těchto skupin:
• přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb,
• požadavky na instalaci,
• požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení,
• požadavky na uvedení do provozu,
• požadavky na provoz.
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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3.2 Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb
Pro bezpečnostní aplikace jsou přípustné následující osové moduly MOVIAXIS®.

3.2.1 Zařízení s jedním bezpečnostním relé
Následující osové moduly splňují při respektování bezpečnostních specifikací
(požadavků) úroveň Performance Level d podle EN ISO 13849-1:

3.2.2 Zařízení se dvěma bezpečnostními relé
Následující osové moduly splňují při respektování bezpečnostních specifikací
(požadavků) typ ochrany III podle EN 201, úroveň Performance Level e podle
EN ISO 13849-1 nebo úroveň Safety Integrity Level 3 podle IEC 61800-5-2:

Označení zařízení Jmenovitý proud v A Konstrukční velikost

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

Označení zařízení Jmenovitý proud v A Konstrukční velikost

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
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3Bezpečnostně-technické požadavky
Přípustné kombinace zařízení a varianty nástaveb
3.2.3 Stavový řádek typového štítku
Dále musí být na osových modulech MOVIAXIS® uvedeny ve stavovém řádku typového
štítku následující údaje:

MXA81A.. 
s bezpečnostním 
relé

• Verze firmwaru: 2X a vyšší [2],
• Doplněk "bezpečnostní technika": 11 a vyšší [3],
• Board-Support-Package: 12 a vyšší [4].
Na následujících obrázcích je vysvětlen význam stavového řádku na typovém štítku.

MXA82A.. se 
dvěma bezpeč-
nostními relé

• Verze firmwaru: 2X a vyšší [2],
• Doplněk "bezpečnostní technika": 10 a vyšší [3],
• Programování řídicí elektroniky: 10 a vyšší [4].
Na následujících obrázcích je vysvětlen význam stavového řádku na typovém štítku.

4093317771

[1] Stavový řádek [3] Doplněk "bezpečnostní technika": 11 a vyšší
[2] Verze firmwaru: 2X a vyšší [4] Board-Support-Package: 12 a vyšší

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

12

12

[4]

4093320459

[1] Stavový řádek [3] Doplněk "bezpečnostní technika": 10 a vyšší
[2] Verze firmwaru: 2X a vyšší [4] Programování řídicí elektroniky: 10 a vyšší

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

MXA82A

12

[4]

12
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3.3 Požadavky na instalaci
• Jako zabezpečená řídicí vedení se označují vedení mezi bezpečnostním řízením

(nebo bezpečnostním odpojovacím zařízením) a konektory MOVIAXIS® X7/X8.
• Silová vedení a bezpečnostní řídicí kabely musí být vedeny oddělenými kabely.
• Délka kabelů mezi bezpečnostním řízením a měničem MOVIAXIS® smí činit nejvýše

25 m.
Technika kabeláže musí odpovídat normě EN 60204-1.

• Bezpečnostní řídicí kabely musí být vedeny v souladu se zásadami elektromagne-
tické kompatibility a podle následujících pokynů:
– Mimo oblast elektrické montáže používejte stíněná, pevně pokládaná vedení

chráněná proti vnějšímu poškození nebo použijte jiná opatření se stejným
efektem.

– V elektrickém instalačním prostoru je možné vést už jednotlivé žíly.
Pro danou aplikaci je třeba dodržovat aktuální platné předpisy.

• V každém případě je třeba zajistit, aby se na bezpečnostním řídicím vedení nemohla
generovat parazitní napětí.

• Při dimenzování bezpečnostních okruhů musíte bezpodmínečně dodržet specifiko-
vané hodnoty bezpečnostních součástek.

• Pro zajištění elektromagnetické kompatibility kabeláže je třeba respektovat pokyny
uvedené v návodu k obsluze MOVIAXIS®.

• Smějí se používat pouze zdroje napětí s bezpečným oddělením (SELV/PELV) podle
VDE 0100. Kromě toho nesmí při výskytu jedné poruchy napětí mezi výstupy nebo
mezi libovolným výstupem a uzemněnými částmi přesáhnout stejnosměrných 60 V.

• Je třeba respektovat technické údaje měničů MOVIAXIS®.
• Veškerá spojení (např. vedení nebo datová komunikace přes sběrnicové systémy)

musí být zohledněna v úrovni Performance Level příslušného připojeného subsys-
tému nebo je zapotřebí vyloučit chyby spojení, případně tyto chyby omezit na zane-
dbatelnou úroveň.
Chybu "zkrat mezi dvěma libovolnými vodiči" je možné podle EN ISO 13849-2 vylou-
čit za následujících předpokladů: 
Vodiče jsou
– trvale (pevně) položeny a chráněny proti vnějšímu poškození (např. pomocí

kabelového kanálu nebo ochranné trubky) 
– položeny v různých opláštěných vedeních uvnitř elektrického přípojného prostoru

za předpokladu, že jak vedení, tak i přípojný prostor odpovídají příslušným
požadavkům, viz EN 60204-1

– jednotlivě chráněny proti zkratu se zemí

3.3.1 Dioda chodu naprázdno
Dioda chodu naprázdno [1] je zapotřebí, pokud ovládání bezpečnostního relé probíhá
přes zabezpečené výstupy bezpečnostního řízení, které nemohou spínat energetické
toky na bezpečnostních relé měniče MOVIAXIS®. 
Dioda chodu naprázdno [1] je rovněž zapotřebí při skupinovém odpojení více než osmi
osových modulů.
Pomocí této diody jsou chráněny výstupy zabezpečeného odpojení, je však přitom třeba
respektovat, že se zvýší doba odpojování, viz též kap. Technické údaje (→ str. 40).
B
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3Bezpečnostně-technické požadavky
Požadavky na instalac
3.3.2 Pokyny pro zapojení kabelů, úroveň PL d podle EN ISO 13849-1
Následující obrázek znázorňuje připojení zabezpečených řídicích vedení pro úroveň
• Performance Level d podle EN ISO 13849-1.

• Pokud se bezpečnostní řídicí napětí odpojuje výhradně na kladném pólu, musí být
žíly řídicího napětí a žíly zpětné vazby instalovány v oddělených kabelech.

• Pokud se bezpečnostní napětí odpojuje dvoupólově, smějí být žíly řídicího napětí
instalovány společně v jednom kabelu se žilami zpětné vazby, pokud oba póly
dokáží rozpoznat zkrat a provést odpojení.

V každém případě je třeba respektovat, že u obou variant je třeba mimo montážní pro-
stor odstínit bezpečnostní řídicí napětí.

4093324171

[1] Dioda chodu naprázdno (volitelně)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relé 1, bezpečnostní řídicí napětí + 24V

Relé 1, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 1, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 1, bezpečnostní řídicí napětí GND
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24V

Vyhodnocení
zpětné vazby

[1]
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3.3.3 Pokyny pro elektrické zapojení pro typ ochrany III podle EN 201, PL e podle EN ISO 13849-1, 
SIL 3 podle IEC 61800-5-2

Následující obrázek znázorňuje připojení zabezpečených řídicích vedení pro
• typ ochrany III podle EN 201, 
• úroveň Performance Level e podle EN ISO 13849-1, 
• Safety Integrity Level 3 podle IEC 61800-5-2.

Žíly zabezpečeného řídicího vedení a žíly zabezpečené zpětné vazby smějí být vedeny
v jednom společném kabelu.
Zabezpečené řídicí napětí je třeba mimo montážní prostor odstínit.

4093326859

[1] Dioda chodu naprázdno (volitelně), viz kap. "Dioda chodu naprázdno" (→ str. 16)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relé 1, bezpečnostní řídicí napětí + 24V

Relé 1, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 1, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 1, bezpečnostní řídicí napětí GND

Be
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st
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í z
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en
í

24V

Vyhodnocení
zpětné vazby

1

2

3

4

X8

Relé 2, bezpečnostní řídicí napětí + 24V

Relé 2, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 2, bezpečnostní zpětná vazba

Relé 2, bezpečnostní řídicí napětí GND
24V [1]

[1]

Vyhodnocení
zpětné vazby
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Požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení
3.4 Požadavky na externí bezpečnostní řízení/bezpečnostní spínací zařízení
Alternativně k bezpečnostnímu kontroléru lze použít také bezpečnostní spínací zaříze-
ní. Následující požadavky platí analogicky.
• Pro splnění určitého stupně bezpečnosti musí mít externí řízení nejméně jeden cer-

tifikát podle níže uvedené tabulky. Odpojení bezpečnostního řídicího napětí musí
odpovídat stejnému stupni bezpečnosti.

• Zpětné vazby odvozené ze stavu sepnutí relé, které slouží k rozpoznání chyb, je
třeba vyhodnocovat podle příslušných požadavků.

• Zapojení bezpečnostního řízení musí být vhodné pro požadovanou bezpečnostní
třídu, viz též údaje v dokumentaci vydané výrobcem.
• Jestliže se bezpečnostní odpojení napájecího napětí 24 V DC provádí jen jedno-

pólově (na kladném pólu), nesmějí na něj ve vypnutém stavu přicházet žádné tes-
tovací signály.

• Pokud se odpojení napájecího napětí 24 V DC provádí dvoupólově, nesmějí tes-
tovací impulzy přicházet zároveň na kladný a záporný výstup. Je třeba, aby zde
byly testovací impulzy časově posunuty.

• SEW-EURODRIVE doporučuje odpojovat napájecí napětí 24 V dvoupólově.
• Při návrhu zapojení se bezpodmínečně musí dodržet hodnoty specifikované pro bez-

pečnostní kontrolér.
• Spínací schopnost řízení musí odpovídat alespoň nejvýše přípustnému, omeze-

nému výstupnímu proudu napájecího napětí 24 V DC. Je třeba dodržovat pokyny
výrobce bezpečnostního kontroléru ohledně přípustného zatížení kontaktů
a případně jejich náležitého jištění. Pokud nejsou k dispozici žádné pokyny ze
strany výrobce, je třeba kontakty dimenzovat na 0,6násobek jmenovité hod-
noty maximálního zatížení kontaktů, kterou uvádí výrobce.

• Pro zajištění ochrany před neočekávaným opětovným rozběhem podle EN 1037
musí být bezpečnostní řízení navrženo a připojeno tak, aby pouhý reset řídicí jed-
notky nevedl k opětovnému rozběhnutí pohonu. To znamená, že k opětovnému
rozběhu smí dojít teprve tehdy, pokud se navíc provede reset řízení.

• Pokud chybu není možné potvrdit, je třeba přístroj odpojit od napětí.
• Zapojení bezpečnostního řízení musí být vhodné pro požadovanou bezpečnostní

třídu, viz též údaje v dokumentaci vydané výrobcem.

Aplikace Požadavek na řízení

PL d podle EN ISO 13849-1 • PL d podle EN ISO 13849-1 nebo
• SIL 2 podle EN 61800-5-2

PL e podle EN ISO 13849-1 • PL e podle EN ISO 13849-1 nebo 
• SIL 3 podle IEC 61800-5-2

SIL 3 podle IEC 61800-5-2 • PL e podle EN ISO 13849-1 nebo 
• SIL 3 podle IEC 61800-5-2

Typ ochrany III podle EN 201 • Typ ochrany III podle EN 201
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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3.5 Požadavky na uvedení do provozu
• Uvedení do provozu musí být zdokumentováno a musí být pořízen doklad o úspěš-

ném otestování bezpečnostních funkcí. Při prokazování (verifikaci) bezpečnostních
funkcí je třeba respektovat omezení bezpečnostních funkcí měniče MOVIAXIS®

popsaná v kapitole "Omezení" (→ str. 12). Díly a součásti, které nemají bezpečnost-
ní charakter a mohou ovlivnit výsledek ověřovací zkoušky (např. brzda motoru), je
třeba v případě nutnosti vyřadit z provozu.

• Pro použití měniče MOVIAXIS® v bezpečnostních aplikacích je třeba vždy provádět
a zaprotokolovat zkoušky uvedení odpojovacího zařízení do provozu a zkoušky
správného zapojení.

• Při uvedení do provozu/zkoušce funkce je třeba pro každé měření zkontrolovat
správné připojení příslušného napájení (X7, X8).

• Zkoušku funkce je třeba provádět postupně pro všechny potenciály, tj. vzájemně
odděleně.

3.6 Požadavky na provoz
• Provoz je přípustný pouze v mezích určených v listech technických údajů. Platí to jak

pro externí bezpečnostní řízení, tak i pro MOVIAXIS®.
• Bezchybné fungování bezpečnostních funkcí je třeba v pravidelných intervalech

kontrolovat. Intervaly zkoušek se stanoví na základě analýzy rizik.
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4 Varianty nástaveb
4.1 Všeobecné pokyny

V zásadě platí, že je-li splněn základní bezpečnostní koncept, všechny varianty připoje-
ní, uvedené v této dokumentaci, jsou přípustné pro bezpečnostní aplikace. To zna-
mená, že musí být za všech okolností zajištěno, aby spínání bezpečnostních vstupů
24 V DC provádělo externí bezpečnostní spínací zařízení nebo bezpečnostní kontrolér,
a nemohlo tak dojít k samovolnému opětovnému rozběhu.
Pro základní výběr, instalaci a použití bezpečnostních komponent, jako např. bezpeč-
nostního spínacího zařízení, nouzového vypínače apod., a přípustných variant připojení
je třeba především splnit všechny bezpečnostně-technické požadavky uvedené v kapi-
tolách 2, 3 a 4 této příručky.

4.1.1 Svazek os MOVIAXIS®

Následující obrázky znázorňují příklad svazku os MOVIAXIS® a umístění bezpečnost-
ních relé na dolní straně osového modulu o konstrukční velikosti 3 (→ str. 22).

4093388939

[1] Napájecí modul
[2] Osové moduly
[3] Bezpečnostní relé na dolní straně, detaily viz obrázek (→ str. 22)

[2]

[1]

[3]
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
 21



4 arianty nástaveb
šeobecné pokyny

22
4.1.2 Připojení bezpečnostních relé

4093391627

A Pohled zpředu B Pohled zdola
[1] X10 binární vstupy [2] Připojení bezpečnostního relé X7

[3] Připojení bezpečnostního relé X8

[2] [3]

[1]

A

B

X7 X8
V
V
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4.2 Požadavky
4.2.1 Použití bezpečnostních spínacích zařízení

Je třeba přesně dodržet požadavky výrobců bezpečnostních spínacích zařízení resp.
dalších bezpečnostních komponent (např. ochrana výstupních kontaktů proti slepení).
Pro zapojení kabelů platí základní požadavky uvedené v kapitolách 2, 3 a 4 tohoto
dokumentu.
Při propojování měničů MOVIAXIS® s bezpečnostním spínacím zařízením prosím respek-
tujte požadavky na instalaci uvedené v kapitole "Požadavky na instalaci" (→ str. 16)
v tomto dokumentu.
Je třeba dodržet i další pokyny výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, které je
u dané aplikace použito.

4.2.2 Použití bezpečnostních digitálních výstupů (F-DO) programovatelného řadiče (PLC)
Při použití bezpečnostního řízení PLC (F-SPS) je třeba dodržet následující specifikace.
Spínací a vypínací impulzy použitých zabezpečených digitálních výstupů (FDO) musí
být ≤ 1 ms. Za tyto impulzy odpovídá interní relé osového modulu, proto nedochází ke
spínání.

3211043979

<1ms >1000ms

High

Low

t

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k bezpečnostnímu odpojení napětí 24 V DC na svorkách X7 a X8
(aktivace funkce STO), je třeba ohledně testovacích impulzů dodržet pokyny uvedené
v kapitole "Požadavky na externí bezpečnostní řízení" (→ str. 19).
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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4.3 Jednotlivé odpojení
4.3.1 STO podle PL d (EN ISO 13849-1)

Průběh je následující:
• Doporučení: Svorky X10:1 a X10:x se odpojí současně, např. při nouzovém

zastavení.
• Bezpečnostní vstup 24 V na svorce X7 se odpojí.
• Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená vypnutí funkcí STO lze použít do úrovně PL d podle EN ISO 13849-1.
V
J
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Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, dvoukanálové

Binární řízení s bezpečnostní PLC, dvoukanálové

4093442827

+24 V

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

Nadřazené řízení

PLC

IN OUT

Bezpečnostní
spínací zařízení

Nouzové
zastavení StartStop

GND

Síť

Kontrola
relé

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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

4093445515

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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
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3
4

C
NC

Uvolnění koncového stupně

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I
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Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, jednokanálové

Binární řízení s bezpečnostní PLC, jednokanálové

5571908619

+24 V
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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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

5573338763

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

UPOZORNĚNÍ
U jednokanálového odpojení je třeba zohlednit určité chyby a vyloučit příslušné
poruchy. Respektujte přitom rovněž normu EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE doporučuje provést dvoupólové odpojení napájecího napětí
24 V na vstupu STO X7.
V
J
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Jednotlivé odpojení
4.3.2 SS1 podle PL d (EN ISO 13849-1)
Průběh je následující:
• X10:1 se nesmí odpojovat.
• X10:x se odpojí, např. při nouzovém zastavení.
• V průběhu bezpečnostního intervalu t1 snižuje motor své otáčky podle přechodové

rampy, až se zastaví.
• Po uplynutí intervalu t1 se bezpečnostní vstup X7 odpojí. Bezpečnostní interval t1

musí být nastaven tak, aby se v jeho průběhu motor úplně zastavil.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093448203
t

n

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená vypnutí funkcí SS1 lze použít do úrovně PL d podle EN ISO 13849-1.
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, dvoukanálové

Binární řízení s bezpečnostní PLC, dvoukanálové

4093451275

+24 V

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Síť

Kontrola
relé

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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Uvolnění

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

4093453963

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I
V
J

Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®



4Varianty nástaveb
Jednotlivé odpojení
Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením, jednokanálové

Binární řízení s bezpečnostní PLC, jednokanálové

5573391115

+24 V

IN OUT

StartStopp
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

Motor

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

PLC

Síť

Kontrola
relé

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

5573393547

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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 

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

UPOZORNĚNÍ
U jednokanálového odpojení je třeba zohlednit určité chyby a vyloučit příslušné
poruchy. Respektujte přitom rovněž normu EN ISO 13849-2. 
SEW-EURODRIVE doporučuje provést dvoupólové odpojení napájecího napětí
24 V na vstupu STO X7.
Funkční bezpečnost – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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4.3.3 STO podle PL e (EN ISO 13849-1)
Průběh je následující:
• Doporučení: Svorky X10:1 a X10:x se odpojí současně, např. při nouzovém

zastavení.
• Bezpečnostní vstupy 24 V na svorkách X7 a X8 se odpojí.
• Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená odpojení funkcí STO je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1,
typu ochrany III podle EN 201 nebo úrovně SIL 3 podle IEC 61800-5-2.
V
J
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Jednotlivé odpojení
Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením

Binární řízení s bezpečnostním programovatelným řadičem (PLC)

4093459723

+24 V

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Síť

Kontrola
relé

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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

4093462411

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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

Uvolnění koncového stupně

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II
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4.3.4 SS1 podle PL e (EN ISO 13849-1)
Průběh je následující:
• X10:1 se nesmí odpojovat.
• X10:x se odpojí, např. při nouzovém zastavení.
• V průběhu bezpečnostního intervalu t1 snižuje motor své otáčky podle přechodové

rampy, až se zastaví.
• Po uplynutí intervalu t1 se bezpečnostní vstupy X7 a X8 odpojí. Bezpečnostní

interval t1 musí být nastaven tak, aby se v jeho průběhu motor úplně zastavil.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093465099
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená odpojení funkcí SS1 je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1,
typu ochrany III podle EN 201 nebo úrovně SIL 3 podle IEC 61800-5-2.
V
J
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Jednotlivé odpojení
Binární řízení s bezpečnostním spínacím zařízením

Binární řízení s bezpečnostním řízením (PLC)

4093468171

+24 V

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Síť

Kontrola
relé

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

4093470859

+24 V

Standard Bezpečné

IN OUT

StartStop
GND

Síť

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II
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4.4 Skupinové odpojení
V této kapitole je popsáno, jak je možné aktivovat funkci STO pro více osových modulů.

4.4.1 Požadavky
U skupinových pohonů je možné prostřednictvím jediného bezpečnostního spínacího
zařízení uvolnit bezpečnostní vstupy 24 V několika osových modulů MOVIAXIS®. Maxi-
mální možný počet osových modulů vyplývá z maximálního přípustného zatížení kon-
taktů bezpečnostního spínacího zařízení nebo bezpečnostního řízení.
Je třeba přesně dodržet i ostatní požadavky výrobců bezpečnostních spínacích zařízení
(např. na ochranu výstupních kontaktů proti slepení) nebo dalších bezpečnostních kom-
ponent. Pro instalaci kabelů platí základní požadavky uvedené v kapitole "Požadavky
na instalaci" (→ str. 16) v tomto dokumentu.
Při propojování měničů MOVIAXIS® s bezpečnostním spínacím zařízením prosím respek-
tujte požadavky na instalaci uvedené v kapitole "Požadavky na instalaci" (→ str. 16)
v tomto dokumentu.
Je třeba dodržet i další pokyny výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, které je
u dané aplikace použito.

Zjišťování maximálního počtu osových modulů MOVIAXIS® při skupinovém odpojení
Počet (n kusů) připojitelných osových modulů MOVIAXIS® při skupinovém odpojení je
omezen následujícími body:
1. Spínací schopnost bezpečnostního spínacího zařízení.

Je třeba bezpodmínečně respektovat, že před bezpečnostními kontakty musí být
zapojena pojistka podle údajů výrobce bezpečnostního spínacího zařízení, aby
nemohlo dojít ke spečení kontaktů.
Údaje o spínacím výkonu podle EN 60947-4-1, 02 / 1 a EN 60947-5-1, 11 / 97
a o jištění kontaktů, uvedené v návodu k obsluze od výrobce bezpečnostního spína-
cího zařízení, je třeba bezpodmínečně dodržet, za což zodpovídá projektant.

2. Maximální přípustný úbytek napětí na napájecím vedení 24 V.
Při konfiguraci jednoho osového svazku je třeba respektovat hodnoty délek vedení
a přirozeného úbytku napětí.

3. Maximální průřez kabelu 1 × 1,5 mm2 nebo 2 × 0,75 mm2.
4. Příkon cívky relé: 700 mW, viz též kap. "Technické údaje" (→ str. 40).

UPOZORNĚNÍ
Skupinové odpojení prostřednictvím bezpečnostního řízení PLC firma SEW-
EURODRIVE nedoporučuje.
V
S
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Skupinové odpojení
4.4.2 Realizace skupinového odpojení s bezpečnostním spínacím zařízením
Osy mohou být vybaveny jedním nebo dvěma bezpečnostními relé.

Skupinové odpojení s jedním bezpečnostním spínacím zařízením
Pomocí jednoho bezpečnostního spínacího zařízení je možné řídit a sledovat zabezpe-
čené vstupy všech osových modulů v rámci svazku os. 

Skupinové odpojení se dvěma bezpečnostními spínacími zařízeními
Pomocí několika bezpečnostních spínacích zařízení je možné řídit a sledovat zabezpe-
čené vstupy přiřazených osových modulů. Na následujícím příkladu jsou spojeny osové
moduly 1 – 4 a 5 – 6 a jsou ovládány vždy jedním spínacím zařízením. 

4093478027

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Bezpečnostní 
spínací zařízení Svazek os  MOVIAXIS  ®

Spínací skříň

X7 X7 X7 X7

X7 X7

BG1BG1

SG1

4093480715

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Bezpečnostní 
spínací zařízení Svazek os MOVIAXIS  ®

Spínací skříň

X7 X7 X7 X7

X7 X7

BG1

SG2 SG1

BG1
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4.4.3 STO podle PL d (EN ISO 13849-1)
Průběh je následující:
• Doporučení: Svorky X10:1 a X10:x se odpojí současně, např. při nouzovém

zastavení.
• Bezpečnostní vstup 24 V na svorce X7 se odpojí.
• Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená vypnutí STO (bezpečně vypnutý točivý moment) lze použít do úrovně zabez-
pečení řídicího systému "d" podle EN ISO 13849-1.
V
S
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Skupinové odpojení
Příklad: Skupinové odpojení se třemi osovými moduly

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

+24 V

Zpětná vazba
nouzového zastavení

Reset

PLC

IN OUT

StartStop
GND

Síť

Motor

Kontrola
relé

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

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

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I
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4.4.4 STO podle PL e (EN ISO 13849-1)
Průběh je následující:
• Doporučení: Svorky X10:1 a X10:x se odpojí současně, např. při nouzovém

zastavení.
• Bezpečnostní vstupy 24 V na svorkách X7 a X8 se odpojí.
• Motor doběhne, pokud nedojde ke spuštění brzdy.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: V uvedeném příkladu svorka X10:x požaduje FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

UPOZORNĚNÍ
Uvedená odpojení funkcí STO je možné použít do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1
nebo SIL 3 podle IEC 61800-5-2.
V
S
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Skupinové odpojení
Příklad: Skupinové odpojení se třemi osovými moduly 

4093487627

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
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11 DGND
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X8
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Uvolnění

+24 V
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Reset
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IN OUT

StartStop
GND
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Motor

Kontrola
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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
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+ 24 V
RGND
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+ 24 V
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Motor

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
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4

C
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+ 24 V
RGND

1
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4

C
NC

Uvolnění koncového stupně

Uvolnění

Motor

Nouzové
zastavení

Nadřazené řízení

Bezpečnostní
spínací zařízení

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé I

Cívka a rozpínací
kontakt bezpeč-
nostního relé II
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kupinové odpojení
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5 Technické údaje
Osové moduly servoměničů MOVIAXIS® je možné doplňkově vybavit bezpečnostními
funkcemi. S těmito doplňky může měnič MOVIAXIS® bezpečně odpojovat krouticí
moment. U konstrukční velikosti 1 je možné volitelně použít bezpečnostní relé. U kon-
strukčních velikostí 2 – 6 je možné volitelně použít jedno nebo dvě bezpečnostní relé
kvůli dosažení různých tříd bezpečnosti.
Při použití dvou bezpečnostních relé se obě relé (X7, X8) spojují a vyhodnocují zvlášť.

VAROVÁNÍ!
Pamatujte prosím:
Aby bezpečnostní relé mohla bezpečně spínat, udává výrobce minimální zatížení
spínacích kontaktů.

MOVIAXIS® s bezpečnostní 
technikou MXA81.. MXA82..

Osazení 1 bezpečnostní relé 2 bezpečnostní relé

Potřebná minimální zátěž na kontak-
tech bezpečnostních relé (X7, X8) DC 12 V/10 mA

Druh relé Rozpojovací (na signalizačních kontaktech X7, X8)

Řídicí napětí U24V na cívce relé
Svorka X7; 1, 2
Svorka X8; 1, 2

DC +19,2 V až +30 V (> 15 mA) => cívka relé je pod proudem
DC -2 V až +2 V (< 2 mA) => cívka relé bezpečně odpadne

Pro řídicí vstup na svorkách 1 a 2 se smějí používat pouze zdroje napětí s bezpečným 
odpojením (SELV/PELV) podle VDE 0100.

Výkon napájení cívky relé Příkon typicky 700 mW (500 – 950 mW)

Energie cívky relé V celém napěťovém rozsahu DC 30 V (19,2 V – 30 V), max. 6,5 mJ

Kontakt zpětné vazby (sledování) Spínací napětí DC 30 V (DC 19,2 – 30 V)
Individuální zajištění I = 3 A

Průřez kabelu na zabezpečeném 
vstupu 0,75 – 1,5 mm2 (AWG 18 – 16)

Časový interval do zpětné vazby na 
externím bezpečnostním řízení

Bez diody chodu naprázdno: max. 20 ms
S diodou chodu naprázdno 1N4148 paralelně k relé max. 140 ms při délce přípojného 

vedení < 2 m

Časový interval do odpojení 
koncového stupně

Bez diody chodu naprázdno: max. 5 ms
S diodou chodu naprázdno 1N4148 paralelně k relé max. 115 ms při délce přípojného 

vedení < 2 m

Minimální doba prodlevy před 
novým uvolněním koncového 
stupně po přivedení proudu na 
cívku relé přes svorky X7, X8

100 ms

Minimální doba v sepnutém stavu 
pro bezpečnostní relé 5 s

Minimální doba v rozepnutém stavu 
pro bezpečnostní relé 10 s
T
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Bezpečnostní charakteristiky
5.1 Bezpečnostní charakteristiky
5.1.1 Bezpečnostní parametry s jedním bezpečnostním relé

5.1.2 Bezpečnostní parametry se dvěma bezpečnostními relé

Bezpečnostní parametry při různých způsobech spínání
1. Provoz při 16 h/d; 260 d/a; každých 30 s → tj. 500 000 sepnutí ročně. Při tomto způ-

sobu provozu vychází doba použití 20 let.
2. Pokud je počet sepnutí nižší než 500 000, vychází nižší hodnoty PFH.

• Provoz při 16 h/d; 260 d/a; každých 12,5 min → tj. 20 000 sepnutí ročně. Při tomto
způsobu provozu vychází hodnota PFH 1,5 x 10-9 1/h

• Provoz při 16 h/d; 260 d/a; každých 2,5 min → tj. 100 000 sepnutí ročně. Při tomto
způsobu provozu vychází hodnota PFH 6,2 x 10-9 1/h

MXA81.. Parametry podle

EN ISO 13849-1: 2006

Certifikované bezpečnostní třídy Performance Level d

Pravděpodobnost nebezpečných výpadků za 
hodinu (= hodnota PFH) 3,3 × 10-9 1/h

Doba použití (odpovídá intervalu Proof test 
podle IEC 61508)

20 let nebo 10 × 106 sepnutí, poté je třeba součást 
vyměnit za novou.

Bezpečný stav Odpojený moment (STO)

MXA82.. Parametry podle

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

Certifikované bezpečnostní 
třídy

Performance Level e Safety Integrity Level 3 Typ ochrany III

Pravděpodobnost nebezpeč-
ných výpadků za hodinu 
(= hodnota PFH)1)

1) U 500 000 sepnutí, viz kap. "Bezpečnostní parametry při různých způsobech spínání"

2,9 × 10-8 1/h

Doba použití (odpovídá 
intervalu Proof test podle 
IEC 61508)

20 let nebo 10 × 106 sepnutí, poté je třeba součást vyměnit za novou.

Bezpečný stav Odpojený moment (STO)
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