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1Observações gerais
Utilização da documentação
1 Observações gerais
1.1 Utilização da documentação

O presente manual "Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® – Segurança de
funcionamento" possui informações especiais sobre os servoconversores de múltiplos
eixos MOVIAXIS® que executam funções de segurança.
A documentação para um servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® que executa
funções de segurança é composto
• pelas instruções de operação "Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®",
• pelo manual "Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® – Segurança de

funcionamento".
As instruções de operação e o manual são partes integrantes do produto e incluem
informações importantes sobre a operação e manutenção. As instruções de operação
e o manual destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação,
colocação em operação e manutenção do produto.
As instruções de operação e o manual devem estar de fácil acesso e estar legível.
Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas
que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam intei-
ramente as instruções de operação e o manual. Em caso de dúvidas ou se desejar
outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.
Utilizar sempre a edição atual da documentação e a versão atual do software.
Na homepage da SEW (www.sew-eurodrive.com.br) encontra-se disponível uma
grande seleção em diversos idiomas para o download. Em caso de dúvidas, ou se
desejar outras informações, consultar diretamente a SEW-EURODRIVE.
Você também pode encomendar a documentação em forma impressa à SEW-
EURODRIVE.

1.2 Normas básicas testadas
A avaliação de segurança do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® com fun-
ções de segurança baseia-se nas seguintes normas e classes de segurança:

Normas básicas testadas MOVIAXIS® MXA81A

Classe de segurança / normas 
básicas testadas

• Nível de desempenho (PL) de acordo com 
EN ISO 13849-1: 2006

Normas básicas testadas MOVIAXIS® MXA82A

Classe de segurança / normas 
básicas testadas

• Nível de desempenho (PL) de acordo com 
EN ISO 13849-1: 2006

• Nível de Integridade de Segurança (SIL) conforme 
EN 61800-5-2: 2007

• Tipo de proteção conforme EN 201: 1997
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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1.3 Estrutura das indicações de segurança
1.3.1 Significado das palavras de aviso

A tabela abaixo mostra a graduação e o significado das palavras de aviso para as indi-
cações de segurança, avisos de danos materiais e outras indicações.

1.3.2 Estrutura das indicações de segurança relativas ao capítulo
As indicações de segurança relativas ao capítulo não se aplicam somente a uma ação
especial, mas sim para várias ações dentro de um tema. Os ícones utilizados indicam
um perigo geral ou específico.
Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança relativa ao capítulo:

1.3.3 Estrutura das indicações de segurança integradas
As indicações de segurança integradas são integradas diretamente nas instruções
pouco antes da descrição da ação perigosa.
Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança integrada:
•  PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.
– Medida(s) para prevenir perigos.

1.4 Reivindicação de direitos de garantia
A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação sem falhas e
para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por isso,
leia atentamente esta documentação antes de colocar a unidade em operação! 

1.5 Perda de garantia
A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação segura e para
atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-
EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos mate-
riais ou patrimoniais que sejam causados devido à não observação das instruções de
operação. Nestes casos, a garantia relativa a defeitos materiais está excluída.

Palavra de aviso Significado Consequências em caso de não 
observação

PERIGO! Perigo eminente Morte ou ferimentos graves

AVISO! Possível situação de risco Morte ou ferimentos graves

CUIDADO! Possível situação de risco Ferimentos leves

ATENÇÃO! Possíveis danos no material Dano no sistema do acionamento ou no 
seu ambiente

NOTA Informação útil ou dica: Facilita 
o manuseio do sistema do 
acionamento.

PALAVRA DE AVISO!
Tipo de perigo e sua causa.
Possíveis consequências em caso de não observação.
• Medida(s) para prevenir perigo(s).
O
E
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1.6 Nota sobre os direitos autorais
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.
É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização
total ou parcial. 

1.7 Nomes dos produtos e marcas
Os nomes dos produtos citados nesta documentação são marcas ou marcas regis-
tradas dos respectivos proprietários.

1.8 Conteúdo desta publicação
Esta publicação contém adendos e condições para aplicações relacionadas à segurança.

1.9 Publicações válidas
Esta publicação complementa as instruções de operação "Servoconversores de múlti-
plos eixos MOVIAXIS®", limitando as indicações de utilização de acordo com os dados
a seguir.
Esta publicação deve ser utilizada em combinação com as instruções de operação
"Servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS®".     

NOTA
Compare os dados na barra de status da plaqueta de identificação com as informa-
ções do capítulo "Unidades aprovadas" (→ pág. 14).
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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2 Tecnologia de segurança integrada
A tecnologia de segurança para MOVIAXIS® descrita a seguir foi desenvolvida e tes-
tada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
• Nível de desempenho "d" ou "e" conforme EN ISO 13849-1,
• Nível de Integridade de Segurança 3 conforme IEC 61800-5-2,
• Utilização em dispositivos de proteção do tipo III para máquinas injetoras conforme

EN 201,
• Proteção garantida contra reinício conforme EN 1037.
Para tal, foi realizada uma certificação pela organização de avaliação técnica
TÜV-Nord. Cópias do certificado TÜV e do respectivo relatório podem ser solicitados à
SEW-EURODRIVE.

2.1 Estado seguro
Para a operação relacionada à segurança do MOVIAXIS®, o torque desligado é definido
como estado seguro (ver função de segurança STO). O conceito de segurança baseia-
se nisso.

2.2 Conceito de segurança
• O MOVIAXIS® se caracteriza pelas possibilidades de conexão de um comutador de

segurança a um sistema de controle de segurança de nível superior através de uma
tensão de controle 24 V (X7, X8). Se a tensão de controle 24 VCC for desativada,
relés internos e uma lógica eletrônica desconectam todos os elementos ativos que
são necessários para a geração do trem de pulsos no estágio de saída de potência
(IGBT). 

• Conceito para Nível de desempenho "d" conforme EN ISO 13849-1: Através de
um relé interno (verificado de acordo com EN 50205 com jogo de contato de condu-
ção forçada) e de uma lógica eletrônica, é garantida a interrupção segura das ten-
sões de alimentação necessárias para a criação de um campo girante pulsado
(que permitem a criação de um torque), evitando assim de forma segura um reinício
automático. 

• Conceito para o tipo de proteção III conforme EN 201, Nível de desempenho
"e" conforme EN ISO 13849-1 e Nível de Integridade de Segurança 3 conforme
IEC 61800-5-2: Através de dois relés internos (verificado de acordo com EN 50205
com jogo de contato de condução forçada) e de uma lógica eletrônica, é garantida
a interrupção segura das tensões de alimentação necessárias para a criação de um
campo girante pulsado (que permitem a criação de um torque), evitando assim de
forma segura um reinício automático. 

• Através de um contato NF, o estado de comutação do respectivo relé deve ser enca-
minhado para o sistema de controle de nível superior e ser avaliado.

• Em vez da separação galvânica do acionamento da rede através de relés ou disjun-
tores, o desligamento aqui descrito impede de modo seguro o comando dos semi-
condutores de potência no servoconversor. Deste modo, é desligado o torque para
o respectivo motor. Nesse estado, o motor não pode desenvolver o torque, embora
a tensão da rede ainda esteja presente.
T
E
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Conceito de segurança
2.2.1 Entradas de segurança
A figura seguinte mostra a representação esquemática do acionamento interno das
entradas de segurança para o cumprimento do
• Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1.

A figura seguinte mostra a representação esquemática do acionamento interno das
entradas de segurança para o cumprimento do
• Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1,
• Nível de Integridade de Segurança 3 conforme 61800-5-2,
• Tipo de proteção III de acordo com EN 201.

4093278731

Relé de segurança 1

Interface do controlador 
de nível superior

1

2

3

4
X7

Módulo de eixo MXA

Computador

4093280395

Interface do controlador 
de nível superior

Relé de segurança 2

Relé de segurança 1

Interface do controlador 
de nível superior

1

2

3

4

1

2

3

4

X8

X7

Módulo de eixo MXA
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2.3 Funções de segurança
As seguintes funções de segurança relativas ao acionamento podem ser utilizadas:

• Torque desligado de modo seguro – Safe Torque Off (STO)
Torque desligado de modo seguro conforme IEC 61800-5-2 através de desliga-
mento da tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança.
Se a função STO estiver ativa, o conversor de frequência não fornece energia para
o motor que pode gerar torque. Essa função de segurança corresponde a uma
parada sem controle, de acordo com EN 60204-1, categoria de parada 0.
O desligamento da tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança deve
ser realizado com um controle de segurança externo ou um comutador de segu-
rança externo adequado.
A figura abaixo é válida para o torque STO desligado de modo seguro:

4093283083

V Velocidade
t Tempo
t1 Momento de acionamento do STO

Operação normal
Faixa de desconexão
T
F
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• Parada segura – Safe Stop 1 (SS1(c))
Parada segura 1, variante de função c conforme IEC 61800-5-2 através de controle
externo adequado (p. ex., comutador de segurança com desligamento retardado).
A seguinte sequência deve ser cumprida para esta função de segurança:
– Desacelerar o acionamento usando uma rampa de frenagem adequada através

da especificação do valor nominal.
– Desligar a tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança (ativação da fun-

ção STO) de acordo com um atraso especificado e relacionado com a segurança.
A figura seguinte apresenta o desligamento conforme SSI:

Essa função de segurança corresponde à parada controlada de um acionamento con-
forme EN 60204-1, categoria de parada 1.

4093284747

V Velocidade
t Tempo
t1 Momento no qual o retardo do motor é iniciado
t2 Momento de acionamento do STO
Δt Tempo de atraso específico da aplicação

Operação normal
Faixa da função de segurança
Faixa de desligamento
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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2.4 Restrições
• Atenção: Em caso de utilização da função SS1 (c) como descrito acima, a rampa

de frenagem do acionamento não é monitorada no aspecto da segurança. Em caso
de irregularidade, a frenagem pode falhar durante o tempo de desaceleração, ou na
pior das hipóteses, pode haver uma aceleração. Neste caso, o desligamento rela-
cionado à segurança através da função STO (ver item acima) só ocorre após ter
decorrido o tempo de desaceleração ajustado. O perigo resultante disso deve ser
considerado na análise de risco do sistema / da máquina, e caso necessário, deve-
se tomar medidas adicionais de segurança.

• Atenção: É imprescindível uma análise de riscos típicos para o sistema / a máquina
pelo fabricante do sistema / da máquina, e considerar os dados resultantes na utili-
zação do sistema de acionamento com MOVIAXIS®.

• Atenção: o conceito de segurança é adequado apenas para a realização de tra-
balhos mecânicos no sistema / componentes de máquinas.

• Atenção, perigo de morte: Ao desligar a tensão de alimentação de 24 V, ainda há
tensão presente no circuito intermediário do conversor de frequência.

• Atenção: para a realização de trabalhos nos componentes elétricos do sis-
tema do acionamento, é necessário desligar a tensão de alimentação através
de uma chave de manutenção externa.     
T
R
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3 Condições relacionadas à segurança
3.1 Observações gerais

As funções de segurança do MOVIAXIS® só podem ser utilizadas para a operação
segura do sistema / da máquina se forem integradas corretamente em uma função de
segurança de nível superior e relativa à aplicação ou em um sistema de segurança.
Para tal, é imprescindível que o fabricante do sistema / da máquina faça uma análise
de risco específica para o sistema / a máquina (p. ex., conforme EN ISO 12100), bem
como uma validação dos requisitos e funções de segurança exigidas antes da coloca-
ção em operação. O fabricante do sistema / da máquina e o operador assumem a res-
ponsabilidade pelo cumprimento integral das regras de segurança válidas exigidas para
o sistema / a máquina.
As seguintes condições são obrigatórias para a instalação e a operação do MOVIAXIS®

em aplicações de segurança.
As condições são subdivididas nos seguintes capítulos:
• Combinações de unidades e variantes de conexão aprovadas,
• Requisitos para a instalação,
• Requisitos para controles de segurança externos / comutadores de segurança

externos,
• Requisitos para a colocação em operação,
• Requisitos para a operação.
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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3.2 Combinações de unidades e variantes de conexão aprovadas
Os seguintes tipos de módulos de eixo MOVIAXIS® são aprovados para aplicações de
segurança.

3.2.1 Unidades com um relé de segurança
Sob o cumprimento das especificações de segurança (condições), os seguintes módu-
los de eixo cumprem o Nível de desempenho "d" conforme EN ISO 13849-1:

3.2.2 Unidades com dois relés de segurança
Sob o cumprimento das especificações de segurança (condições), os seguintes módu-
los de eixo cumprem o tipo de proteção III conforme EN 201, o Nível de desempenho
"e" conforme EN ISO 13849-1 ou o Nível de Integridade de Segurança 3 conforme
IEC 61800-5-2:

Denominação da unidade Corrente nominal em A Tamanho

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

Denominação da unidade Corrente nominal em A Tamanho

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
C
C
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3.2.3 Barra de status da plaqueta de identificação
Além disso, os módulos de eixo MOVIAXIS® devem apresentar as seguintes especifi-
cações na barra de status da plaqueta de identificação:

MXA81A.. com um 
relé de segurança

• Status do firmware  2 X e superior [2].
• Opcional "Tecnologia segura": 11 e superior [3],
• Board-Support-Package: 12 e superior [4],
Na figura abaixo explica-se a barra de status da plaqueta de identificação.

MXA82A.. com 
dois relés de 
segurança

• Status do firmware  2 X e superior [2],
• Opcional "Tecnologia segura": 10 e superior [3],
• Sistema eletrônico de controle programado: 10 e superior [4].
Na figura abaixo explica-se a barra de status da plaqueta de identificação.

4093317771

[1] Barra de status [3] Opcional "Tecnologia segura": 11 e superior
[2] Status do firmware  2 X e superior [4] Board-Support-Package: 12 e superior

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

12

12

[4]

4093320459

[1] Barra de status [3] Opcional "Tecnologia segura": 10 e superior
[2] Status do firmware  2 X e superior, [4] Sistema eletrônico de controle programado: 10 e 

superior

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

MXA82A

12

[4]

12
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3.3 Requisitos para a instalação
• São denominados de cabos de controle relacionados à segurança os cabos entre o

controlador de segurança (ou o comutador de desligamento seguro) e os conectores
MOVIAXIS® X7 / X8.

• Os cabos de energia e os cabos de controle relacionados à segurança devem ser
instalados em cabos separados.

• O comprimento dos cabos entre o controlador de segurança e o MOVIAXIS® deve
ser de no máximo 25 m.
Os cabos devem ser instalados de acordo com a EN 60204-1.

• Os cabos de sinal de segurança devem ser compatíveis com EMC e devem ser ins-
talados da seguinte forma:
– Fora de um espaço de instalação elétrica, os cabos blindados devem ser insta-

lados permanentemente (fixos) e devem ser protegidos contra danificações
externas, ou tomar medidas semelhantes.

– Dentro de um espaço de instalação elétrica, é possível instalar carregadores
únicos.

Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
• É fundamental garantir que não exista indução de tensão nos cabos de controle rela-

cionados à segurança.
• É imprescindível observar os valores especificados para os componentes de segu-

rança ao configurar os circuitos de segurança.
• Observar as instruções de operação do MOVIAXIS® em caso de instalação compa-

tível com EMC.
• Só devem ser utilizadas fontes de tensão com isolamento seguro (SELV / PELV) de

acordo com VDE 0100. Além disso, em caso de uma única irregularidade, a tensão
entre as saídas ou entre uma saída qualquer e partes ligadas ao terra não deve
exceder a tensão contínua de 60 V.

• Observar os dados técnicos do MOVIAXIS®.
• Todas as conexões (p. ex. cabos ou comunicação de dados via system bus) já

devem ser considerados no Nível de Desempenho de um dos system bus partici-
pantes ou deve-se excluir irregularidades nas conexões ou desconsiderá-las.
A pressuposição de irregularidade "Curto-circuito entre dois condutores quaisquer"
pode ser excluída conforme EN ISO 13849-2 somente sob os seguintes pré-
requisitos: 
Os condutores são
– instalados (fixamente) permanentemente e protegidos contra danos externos

(p. ex. com eletroduto, conduta) 
– em diversos cabos com revestimento dentro de um espaço de instalação elétrica

instalado sob as condições que tanto os cabos como o espaço de instalação elé-
trica cumpram os pré-requistos, ver espaço de instalação elétrica

– protegidos individualmente por uma conexão à terra

3.3.1 Diodo de roda livre
É necessário um diodo de roda livre [1] se o controle do(s) relé(s) de segurança for rea-
lizado através de um controle de segurança que não possa comutar as quantidades de
energia do relé de segurança MOVIAXIS®. 
Também é necessário um diodo de roda livre [1] em um desligamento de grupo com
mais de oito módulos de eixo.
C
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Através do diodo de roda livre, as saídas do desligamento de segurança são protegidas.
Porém, deve-se observar que o tempo de desligamento é aumentado. Para tal, ver tam-
bém o capítulo Dados técnicos (→ pág. 40).

3.3.2 Instruções de cablagem para PL d conforme EN ISO 13849-1
A figura abaixo mostra a conexão dos cabos de sinal relacionados à segurança para
• Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1.

• Caso a tensão de controle de segurança seja desligada somente no polo positivo,
os fios da tensão de controle e os fios da mensagem de retorno devem ser insta-
lados em cabos separados.

• Se a tensão de controle de segurança for desligada nos dois polos, os fios da tensão
de controle e os fios da mensagem de retorno devem ser instalados em um cabo
multiconector quando os dois polos reconhecem um erro cruzado, desligando
respectivamente.

Em todo caso, deve-se considerar que a tensão de controle de segurança deve ser blin-
dada fora de um espaço de instalação elétrica nas duas variantes.

4093324171

[1] Diodo de roda livre (opcional)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relé 1, tensão de controle relacionada à segurança + 24V

Relé 1, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 1, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 1, tensão de controle relacionada à segurança GND
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24V
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[1]
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3.3.3 Instruções de cablagem para o tipo de proteção III conforme EN 201, PL e conforme 
EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme IEC 61800-5-2

A figura abaixo mostra a conexão dos cabos de sinal relacionados à segurança para
• Tipo de proteção III conforme EN 201, 
• o Nível de desempenho "e" conforme EN ISO 13849-1, 
• Nível de Integridade de Segurança 3 conforme 61800-5-2.

Tanto os fios do cabo de controle relacionados à segurança quanto os fios da mensagem
de retorno relacionado à segurança podem ser instalados em um cabo multiconector.
A tensão de controle relacionada à segurança deve ser blindada fora de um espaço de
instalação elétrica.

4093326859

[1] Diodo de roda livre (opcional), ver capítulo "Roda de diodo livre" (→ pág. 16)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relé 1, tensão de controle relacionada à segurança + 24V

Relé 1, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 1, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 1, tensão de controle relacionada à segurança GND
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24V

Avaliação 
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1

2

3

4

X8

Relé 2, tensão de controle relacionada à segurança + 24V

Relé 2, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 2, mensagem de retorno relacionada à segurança 

Relé 2, tensão de controle relacionada à segurança GND
24V

Avaliação 
mensagem 
de retorno

[1]

[1]
C
R

Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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3.4 Requisitos para controle de segurança externo / comutador de segurança 
externo

Um comutador de segurança também pode ser utilizado como uma alternativa para um
controlador de segurança. O conteúdo dos requisitos a seguir é válido por analogia.
• Para o cumprimento de um determinado estágio de segurança, deve existir pelo

menos uma aprovação para o controle externo de acordo com a tabela abaixo.
O desligamento da tensão de controle relacionada à segurança deve ser realizado
para o mesmo estágio de segurança.

• As mensagens de retorno via estados de comutação dos relés sobre detecção de
falhas devem ser avaliadas de acordo com os requisitos.

• A cablagem do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de
segurança desejada. Para tal, ver também a documentação do fabricante.
• Se a tensão de alimentação 24 VCC for desligada de modo seguro exclusiva-

mente no polo positivo, não é permitida a realização de sinais de teste neste polo
no estado de desligamento.

• Se a tensão de alimentação 24 VCC for desligada nos dois polos, não é permitida
a realização de pulsos testes simultaneamente na saída positiva e negativa. Aqui
os pulsos testes devem ser realizados com um intervalo de tempo.

• A SEW-EURODRIVE recomenda desligar a tensão de alimentação 24 VCC nos
dois polos.

• É imprescindível observar os valores especificados para o controlador ao elaborar o
circuito.

• A capacidade de chaveamento do controlador deve corresponder ao limite máximo
de corrente de saída da tensão de alimentação 24 VCC. Observar as instruções do
fabricante do controlador no que diz respeito às capacidades de carga dos
contatos e os fusíveis necessários para os contatos de segurança. Se não
houver especificações do fabricante, os contatos devem ser protegidos por
fusíveis com 0,6 vezes o valor nominal da carga máxima de contato especifi-
cada pelo fabricante.

• Para garantir a proteção contra um reinício indesejado de acordo com EN 1037, os
controles de segurança devem ser concebidos e conectados de tal modo que não
haja risco de um reinício quando o dispositivo de controle for resetado. Ou seja, só
deverá ser possível acionar um novo reinício após um reset adicional do dispositivo
de controle.

• Se uma irregularidade não puder ser confirmada, deve-se desligar a unidade da
rede elétrica.

• A cablagem do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de
segurança desejada. Para tal, ver também a documentação do fabricante.

Aplicação Requisito para o controle

PL d conforme EN ISO 13849-1 • PL d conforme EN ISO 13849-1 ou
• SIL 2 conforme EN 61800-5-2

PL e conforme EN ISO 13849-1 • PL e conforme EN ISO 13849-1 ou 
• SIL 3 conforme IEC 61800-5-2

SIL 3 conforme IEC 61800-5-2 • PL e conforme EN ISO 13849-1 ou 
• SIL 3 conforme IEC 61800-5-2

Tipo de proteção III de acordo com EN 201 • Tipo de proteção III de acordo com EN 201
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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3.5 Requisitos para a colocação em operação
• É necessário documentar a colocação em operação, incluindo a comprovação do

funcionamento das funções de segurança. Observar as restrições sobre as funções
de segurança do MOVIAXIS®  no capítulo "Restrições" (→ pág. 12) para verificação
das funções de segurança. Peças e componentes não relacionados à segurança
que influenciam o resultado da verificação (p. ex., freio do motor), devem ser colo-
cados fora de operação, caso necessário.

• Para a utilização do MOVIAXIS® em aplicações relacionadas à segurança, é neces-
sário efetuar e protocolar os testes de colocação em operação do dispositivo de des-
ligamento, bem como da cablagem correta.

• Durante a colocação em operação / o teste de funcionamento é necessário verificar
a correta atribuição da respectiva tensão de alimentação (X7, X8) através de uma
medição.

• É necessário realizar o teste de funcionamento para todos os potenciais consecuti-
vamente, ou seja, um após o outro separadamente.

3.6 Requisitos à operação
• A operação só deve ser realizada dentro dos limites especificados nas folhas de

dados. Isso é válido tanto para o controle de segurança externo como para o
MOVIAXIS®.

• As funções de segurança devem ser verificadas em intervalos regulares, para
garantir a correta operação das funções. Os intervalos para os testes devem ser
definidos de acordo com a análise de risco.

     
C
R
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4 Variantes de conexão
4.1 Observações gerais

Basicamente, todas as variantes de conexão descritas nesta documentação são apro-
vadas para aplicações relativas à segurança se os conceitos de segurança básicos
forem cumpridos. Isso significa que, sob quaisquer circunstâncias, é necessário
garantir que a ligação das entradas de segurança 24 VCC é realizada através de um
comutador de segurança externo ou de um controlador de segurança, tornando impos-
sível um reinício automático.
Todas as condições básicas relacionadas à segurança dos capítulos 2, 3 e 4 da pre-
sente publicação devem ser cumpridas para a seleção, instalação básica e aplicação
dos componentes de segurança, como p. ex., o comutador de segurança, botão de
parada de emergência etc. e das variantes de conexão aprovadas.

4.1.1 Sistema de eixos MOVIAXIS®

As figuras abaixo mostram exemplos de um sistema de eixos MOVIAXIS® bem como a
localização do relé de segurança no lado inferior de um módulo de eixo do tamanho 3
(→ pág. 22).

4093388939

[1] Módulo de alimentação
[2] Módulos de eixo
[3] Relé de segurança no lado inferior, detalhes ver figura (→ pág. 22)

[2]

[1]

[3]
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4.1.2 Conexões do relé de segurança

4093391627

A Vista frontal B Vista de baixo
[1] X10 Entradas digitais [2] Conexões do relé de segurança X7

[3] Conexões do relé de segurança X8

[2] [3]

[1]

A

B

X7 X8
V
O
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4.2 Requisitos
4.2.1 Utilização de comutadores de segurança

É fundamental cumprir integralmente os requisitos do fabricante dos comutadores de
segurança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento) ou de outros
componentes de segurança. Os requisitos básicos dos capítulos 2, 3 e 4 desta publica-
ção são válidos para a cablagem.
Para a conexão do MOVIAXIS® com os comutadores de segurança, observar os
requisitos de instalação no capítulo "Requisitos para a instalação" (→ pág. 16) desta
publicação.
Observar as demais instruções do fabricante do comutador de segurança utilizado em
cada aplicação específica.

4.2.2 Utilização de SPS-FDOs
Em caso de utilização de um CLP de segurança (F-CLP), deve-se cumprir as seguintes
especificações.
O pulso de conexão e de desligamento das saídas digitais utilizadas (F-DO) deve ser
≤ 1 ms. O relé interno do módulo de eixo é lento demais para esses pulsos. Assim, ele
nem comuta nem cai.

3211043979

<1ms >1000ms

High

Low

t

NOTA
Se a tensão de alimentação 24 VCC no borne X7 e X8 for desligada de modo seguro
(STO ativado), deve-se cumprir os requisitos do capítulo "Requisitos para o contro-
lador de segurança externo (→ pág. 19)" relativos aos pulsos testes.
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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4.3 Desligamento individual
4.3.1 STO conforme PL d (EN ISO 13849-1)

Eis o procedimento:
• Recomendação: X10:1 e X10:x são desligados simultaneamente, p. ex., em caso

de parada de emergência.
• A entrada de segurança 24 V X7 é desligada.
• O motor gira por inércia até parar, se nenhum freio for controlado.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

NOTA
As desconexões STO ilustradas podem ser utilizadas até PL d conforme
EN ISO 13849-1.
V
D
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Controle digital com comutador de segurança, canal duplo

Controle digital com CLP de segurança, canal duplo

4093442827

+24 V

Mensagem de retorno 
Parada de emergência

Reset

Controlador
de nível superior

CLP

IN OUT

Comutador
de segurança

Parada de
emergência PartidaParada

GND

Rede

Controle 
de 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

Liberação de estágio de saída 

Motor

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

4093445515

+24 V

Padrão Seguro

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

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

Liberação de estágio de saída 

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 
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Controle digital com comutador de segurançam, monocanal

Controle digital com CLP de segurança, monocanal

5571908619

+24 V

CLP

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

Controle 
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MXA82A-...

2
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1 DIáá
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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
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Liberação de estágio de saída 

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Comutador
de segurança

Mensagem de retorno 
Parada de emergência

Reset

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

5573338763

+24 V

Padrão Seguro

IN OUT

PartidaParada
GND
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IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DIáá

DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
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1
2
3
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C
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Motor
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Controlador
de nível superior

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

NOTA
Em caso de desligamento de monocanal deve-se pressupor algumas irregularidades
e dominá-las através de exclusão de irregularidade. Para tal, observar também a
norma EN ISO 13849-2. 
A SEW-EURODRIVE recomenda desligar a tensão de alimentação 24 V da entrada
STO X7 nos dois polos.
V
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4.3.2 SS1 conforme PL d (EN ISO 13849-1)
Eis o procedimento:
• X10:1 não pode ser desligado.
• X10:x é desconectado, p. ex., em caso de parada de emergência.
• Durante o tempo de segurança t1, o motor desacelera ao longo da rampa até a

parada total.
• Após ter decorrido o t1, a entrada de segurança X7 é desligada. O intervalo de tempo

seguro t1 deve ser suficiente de modo que o motor atinja a parada completa.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093448203
t

n

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

NOTA
As desconexões SS1 ilustradas podem ser utilizadas até PL d conforme EN ISO 13849-1.
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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Controle digital com comutador de segurança, canal duplo

Controle digital com CLP de segurança, canal duplo

4093451275
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Controle digital com comutador de segurançam, monocanal

Controle digital com CLP de segurança, monocanal

5573391115

+24 V

Mensagem de retorno
Parada de emergência

Reset

Controlador
de nível superior
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IN OUT
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5573393547
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NOTA
Em caso de desligamento de monocanal deve-se pressupor algumas irregularidades
e dominá-las através de exclusão de irregularidade. Para tal, observar também a
norma EN ISO 13849-2. 
A SEW-EURODRIVE recomenda desligar a tensão de alimentação 24 V da entrada
STO X7 nos dois polos.
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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4.3.3 STO conforme PL e (EN ISO 13849-1)
Eis o procedimento:
• Recomendação: X10:1 e X10:x são desligados simultaneamente, p. ex., em caso

de parada de emergência.
• As entradas de segurança 24 V X7 e X8 são desligadas.
• O motor gira por inércia até parar, se nenhum freio for controlado.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

NOTA
As desconexões STO ilustradas podem ser utilizadas até PL e conforme EN ISO
13849-1, tipo de proteção III conforme EN 201 ou SIL 3 conforme IEC 61800-5-2.
V
D
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Controle digital com comutador de segurança

Controle digital com CLP de segurança
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4.3.4 SS1 conforme PL e (EN ISO 13849-1)
Eis o procedimento:
• X10:1 não pode ser desligado.
• X10:x é desconectado, p. ex., em caso de parada de emergência.
• Durante o tempo de segurança t1, o motor desacelera ao longo da rampa até a

parada total.
• Após ter decorrido o t1, as entradas de segurança X7 e X8 são desligadas. O inter-

valo de tempo seguro t1 deve ser suficiente de modo que o motor atinja a parada
completa.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093465099
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

NOTA
As desconexões SS1 ilustradas podem ser utilizadas até PL e conforme EN ISO
13849-1, tipo de proteção III conforme EN 201 ou SIL 3 conforme IEC 61800-5-2.
V
D
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Desligamento individua
Controle digital com comutador de segurança

Controle digital com CLP de segurança

4093468171

+24 V

CLP

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

Controle 
de 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

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Liberação de estágio de saída 

Liberação

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Comutador
de segurança

Mensagem de retorno 
Parada de emergência

Reset

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança II 

4093470859

+24 V

Padrão Seguro

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança II 
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4.4 Desligamento em grupo
Este capítulo descreve como a função STO é ativada para vários módulos de eixo.

4.4.1 Requisitos
Para grupos de acionamento, é possível disponibilizar as entradas de segurança de
24 V de diversos módulos de eixo MOVIAXIS® através de um único comutador de segu-
rança. A quantidade máxima possível de módulos de eixo resulta da carga de contato
máxima admissível para o comutador de segurança ou controlador de segurança.
É fundamental cumprir integralmente outros requisitos do fabricante dos comutadores
de segurança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento) ou outros
componentes de segurança. Para a instalação de cabos são válidos os requisitos bási-
cos do capítulo "Requisitos para a instalação" (→ pág. 16) desta publicação.
Para a conexão do MOVIAXIS® com os comutadores de segurança, observar os
requisitos de instalação no capítulo "Requisitos para a instalação" (→ pág. 16) desta
publicação.
Observar as demais instruções do fabricante do comutador de segurança utilizado em
cada aplicação específica.

Determinação da quantidade máxima de módulos de eixos MOVIAXIS® em desligamento em grupo
A quantidade ("n" unidades) de módulos de eixo MOVIAXIS® comutáveis em desliga-
mento em grupo é limitada pelos seguintes itens:
1. Capacidade de chaveamento do relé de desligamento seguro.

É fundamental conectar um fusível diante dos contatos de segurança, de acordo
com as instruções do fabricante de comutadores de segurança para impedir o der-
retimento dos contatos.
É responsabilidade do projetista garantir a observação estrita das especificações da
capacidade de comutação conforme EN 60947-4-1, 02 / 1 e EN 60947-5-1, 11 / 97
e a proteção de contatos segundo as instruções do fabricante do comutador de
segurança.

2. Queda de tensão máxima admissível na linha da fonte de alimentação de 24 V.
Ao projetar um sistema de eixos, observar os valores referentes ao comprimento dos
cabos e às quedas de tensão admissíveis.

3. Seção transversal máxima do cabo de 1 x 1,5 mm2 ou 2 x 0,75 mm2.
4. Consumo de potência da bobina do relé: 700 mW, ver também capítulo "Dados téc-

nicos" (→ pág. 40).

NOTA
A SEW-EURODRIVE não recomenda um desligamento de grupo através de um F-CLP.
V
D
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Desligamento em grupo
4.4.2 Implementação do desligamento em grupo com comutador de segurança
Os eixos podem ser equipados com um ou com dois relés de segurança.

Desligamento em grupo com comutador de segurança
As entradas de segurança de todos os módulos de eixo do sistema de eixos podem ser
controladas e monitoradas com um único comutador de segurança. 

Desligamento em grupo com dois comutadores de segurança
As entradas de segurança dos módulos de eixo atribuídos podem ser controladas e
monitoradas com vários comutadores de segurança. No exemplo abaixo, os módulos
de eixo 1 – 4 e 5 – 6 estão resumidos, cada um sendo monitorado por um comutador
de segurança. 

4093478027

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Comutador 
de segurança Sistema de eixos MOVIAXIS  ®

Painel elétrico

X7 X7 X7 X7

X7 X7

Taman-
ho 1

Taman-
ho 1

SG1

4093480715

MXP MXA81A
1

MXA81A
2

MXA81A
3

MXA81A
4

MXA81A
5

MXA81A
6

Comutadores 
de segurança Sistema de eixos MOVIAXIS  ®

Painel elétrico

X7 X7 X7 X7

X7 X7

Taman-
ho 1

SG2 SG1

Taman-
ho 1
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4.4.3 STO conforme PL d (EN ISO 13849-1)
Eis o procedimento:
• Recomendação: X10:1 e X10:x são desligados simultaneamente, p. ex., em caso

de parada de emergência.
• A entrada de segurança 24 V X7 é desligada.
• O motor gira por inércia até parar, se nenhum freio for controlado.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

NOTA
As desconexões STO ilustradas podem ser utilizadas até PL d conforme EN ISO
13849-1.
V
D
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Exemplo: Desligamento em grupo com três módulos de eixo

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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

+24 V

CLP

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

Motor

Controle 
de 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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Comutador
de segurança

Mensagem de retorno 
Parada de emergência

Reset

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 
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4.4.4 STO conforme PL e (EN ISO 13849-1)
Eis o procedimento:
• Recomendação: X10:1 e X10:x são desligados simultaneamente, p. ex., em caso

de parada de emergência.
• As entradas de segurança 24 V X7 e X8 são desligadas.
• O motor gira por inércia até parar, se nenhum freio for controlado.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)

[1]: No exemplo apresentado X10:x requer um FCB.

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

NOTA
As desconexões STO ilustradas podem ser utilizadas até PL e conforme EN ISO
13849-1 ou SIL 3 conforme IEC 61800-5-2.
V
D
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Exemplo: Desligamento em grupo com três módulos de eixo     

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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

+24 V

CLP

IN OUT

PartidaParada
GND

Rede

Motor

Controle 
de 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

Liberação de estágio de saída 

Liberação

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
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Liberação de estágio de saída 

Liberação

Motor

Parada de
emergência

Controlador
de nível superior

Comutador
de segurança

Mensagem de retorno 
Parada de emergência

Reset

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança II 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança II 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança I 

Bobina e contato
NF Relé de 
segurança II 
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5 Dados técnicos
Os módulos de eixo dos servoconversores MOVIAXIS® também podem ser equipados
opcionalmente com funções de segurança. Com esses opcionais, o MOVIAXIS® pode
desligar o torque de forma segura. Como alternativa, é possível utilizar um relé de segu-
rança para o tamanho 1. Para os tamanhos 2 – 6, é possível utilizar um ou dois relés
de segurança para atingir diversas classes de segurança.
Os dois relés de segurança (X7, X8) são consultados e avaliados separadamente em
caso de uso de dois relés de segurança.

AVISO!
Favor observar:
O fabricante especifica uma carga mínima para os contatos de ligação para que
possa ligar o relé de segurança de modo seguro.

MOVIAXIS® com tecnologia de 
segurança MXA81.. MXA82..

Componentes 1 relé de segurança 2 relés de segurança

Carga mínima necessária nos con-
tatos do relé de segurança (X7, X8) 12 VCC / 10 mA

Tipo de relé Contato aberto (nos contatos de alarme X7, X8)

Tensão de controle U24V na bobina 
de relé
Borne X7; 1, 2
Borne X8; 1, 2

+19,2 VCC a +30 VCC (> 15 mA) => Bobina do relé recebe corrente
-2 VCC a +2 VCC (< 2 mA) => Bobina do relé caiu de forma segura

Só devem ser utilizadas apenas fontes de tensão com isolamento seguro (SELV / PELV) de 
acordo com VDE 0100 para a entrada de controle no borne 1 e no borne 2.

Potência de alimentação da bobina 
de relé Consumo de potência típico 700 mW (500 – 950 mW)

Energia da bobina de relé Na faixa completa de tensão 30 VCC (19,2 VCC – 30 VCC), máx. 6,5 mJ

Contato de retorno (monitoração) Tensão de ligação 30 VCC (19,2 VCC – 30 VCC)
Fusível fornecido pelo cliente I = 3 A

Seção transversal do cabo na 
entrada de segurança 0,75 – 1,5 mm2 (AWG 18 – 16)

Intervalo de tempo até a mensagem 
de retorno para o controle externo 
de segurança

Sem diodo de roda livre: máx. 20 ms
Com diodo de roda livre 1N4148 paralelo ao relé máx. 140 ms para comprimento de cabo de 

conexão < 2 m

Intervalo de tempo até o desliga-
mento do estágio de saída

Sem diodo de roda livre: máx. 5 ms
Com diodo de roda livre 1N4148 paralelo ao relé máx. 115 ms para comprimento de cabo de 

conexão < 2 m

Tempo de pausa mínimo até a nova 
liberação de estágio de saída após 
o estágio de alimentação da bobina 
do relé através de X7, X8

100 ms

Mínima duração de conexão do relé 
de segurança 5 s

Tempo mínimo de desligamento do 
relé de segurança 10 s
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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5.1 Valores característicos de segurança
5.1.1 Valores característicos de segurança para um relé de segurança

5.1.2 Valores característicos de segurança para dois relés de segurança

Valores característicos de segurança para diversos ciclos de comutação
1. Operação com 16 h/d; 260 d/a; a cada 30 s → isso corresponde a 500.000 ciclos de

comutação por ano. Para operação com essas especificações, resulta uma vida útil
de 20 anos.

2. Se a quantidade de ciclos de comutação for menor do que 500.000, resultam valores
PFH menores.
• Operação com 16 h/d; 260 d/a; a cada 12,5 min → isso corresponde a

20.000 ciclos de comutação por ano. Para operação com essas especificações,
resulta um valor PFH de 1,5 × 10-9 1/h.

• Operação com 16 h/d; 260 d/a; a cada 2,5 min → isso corresponde a
100.000 ciclos de comutação por ano. Para operação com essas especificações,
resulta um valor PFH de 6,2 × 10-9 1/h.

MXA81.. Valor característico conforme

EN ISO 13849-1: 2006

Classes de segurança testadas Nível de desempenho "d"

Probabilidade de uma falha perigosa por hora 
(= valor PFH) 3,3 x 10-9 1/h

Duração de uso (corresponde ao intervalo do 
teste de verificação conforme IEC 61508)

20 anos ou 10 × 106 ciclos de comutação. Depois 
disso os componentes devem ser substituídos por 

novos.

Estado seguro Torque desligado (STO)

MXA82.. Valor característico conforme

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

Classes de segurança 
testadas

Nível de desempenho "e" Nível de Integridade de 
Segurança: 3

Tipo de 
proteção III

Probabilidade de uma 
falha perigosa por hora 
(= valor PFH)1)

1) Para 500.000 ciclos de comutação, ver capítulo "Valores característicos de segurança para diversos
ciclos de comutação"

2,9 × 10-8 1/h

Duração de uso (corres-
ponde ao intervalo do teste 
de verificação conforme 
IEC 61508)

20 anos ou 10 × 106 ciclos de comutação. Depois disso os 
componentes devem ser substituídos por novos.

Estado seguro Torque desligado (STO)
Segurança de funcionamento – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®
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