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1 Observações gerais
1.1 Utilização da documentação

Esta documentação é parte integrante do produto, incluindo informações importantes
sobre sua operação e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas
encarregadas da montagem, instalação, colocação em operação e manutenção do
produto.
A documentação deve ser de fácil acesso e deve 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 a documentação
inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-
EURODRIVE.

1.2 Normas básicas testadas
A avaliação de segurança da unidade baseia-se nas seguintes normas e classes de
segurança:

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, informações sobre danos no equipamento e outras informações.

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:

Normas básicas testadas 

Classe de segurança / normas básicas 
testadas

• Nível de Desempenho (PL) de acordo com 
EN ISO 13849-1:2008

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

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 perigos.
O
U
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1Observações gerais
Reivindicação de direitos de garantia
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 que surjam devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos,
a garantia de defeitos está excluída.

1.6 Conteúdo da documentação
Esta documentação contém adendos e condições técnicas de segurança para a utiliza-
ção em aplicações seguras.

1.7 Publicações válidas
Esta documentação complementa as instruções de operação e limita as indicações de
utilização de acordo com os dados a seguir. É possível utilizar esta documentação
apenas em combinação com as instruções de operação.

1.8 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. 

1.9 Nomes dos produtos e marcas registradas
As marcas e nomes dos produtos citados nesta documentação são marcas comerciais
ou marcas registradas dos respectivos proprietários.
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2 Tecnologia de segurança integrada
A tecnologia de segurança do MOVIGEAR® descrita a seguir foi desenvolvida e testada
de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
• SIL 3 conforme EN 61800-5-2:2007
• PL "e" conforme EN ISO 13849-1:2008
Para tal, isso foi certificado 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 orientada para a segurança do MOVIGEAR® o torque desligado é defi-
nido como estado seguro (ver Função de segurança STO). O conceito de segurança
baseia-se nisso.

2.2 Conceito de segurança
• A unidade de acionamento MOVIGEAR® se caracteriza pela possibilidade de cone-

xão de um controlador de segurança externo / comutador de segurança externo.
Este desliga a entrada STO segura quando um dispositivo de controle conectado é
atuado (p. ex, tecla de parada de emergência com função de engate) através de um
sinal de comutação de 2 pinos 24 V (de comutação P-M). Deste modo é ativada a
função STO (desligamento seguro) do MOVIGEAR®.

• Através de uma estrutura interna de dois canais com diagnóstico é impedida a gera-
ção de trens de pulsos no estágio final de potência (IGBT). Por um lado é suprimida
a tensão de alimentação interna para o controle dos IGBTs superiores e inferiores,
por outro lado os padrões de pulsos de controle são curto-circuitados. Deste modo
o estágio final não pode fornecer a energia para que o motor possa gerar torque.

• Em vez da separação galvânica do acionamento da rede através de relés ou disjun-
tores, o desligamento da alimentação da entrada STO aqui descrito impede de
forma segura o controle dos semicondutores de potência do estágio final. Com isso,
a geração de campo magnético para o respectivo motor é desligada, apesar da ten-
são de alimentação continuar presente.
T
E
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Conceito de segurança
2.2.1 Representação esquemática do "Conceito de segurança para MOVIGEAR®"
A figura seguinte mostra a representação esquemática do conceito de segurança para
MOVIGEAR®:

2463070859

[1] Controlador de segurança / comutador de segurança externo
[2] Conexão "STO+" 
[3] Conexão "STO-"
[4] Fase do motor
[5] Motor

24V
Safety M

UZ-

UZ+
[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

μC

HV
SNT SNT
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2.3 Funções de segurança
As seguintes funções de segurança relativas ao acionamento podem ser utilizadas:
• STO (Torque desligado de modo seguro conforme IEC 61800-5-2) através de desli-

gamento da entrada STO.
Se a função STO estiver ativada, 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 entrada STO deve ser realizado com um controlador de segu-
rança / comutador de segurança externo adequado.
A figura seguinte apresenta a função STO.

2463228171

v Velocidade
t Tempo
t1 Momento de acionamento do STO

Faixa de desligamento

v

tt1
T
F
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2Tecnologia de segurança integrada
Funções de segurança
• 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).
É imprescindível cumprir a sequência abaixo:
– Desacelerar o acionamento usando uma rampa de frenagem adequada através

da especificação do valor nominal.
– Desligamento da entrada STO (= acionamento da função STO) conforme um

tempo de atraso relacionado à segurança especificado.
Essa função de segurança corresponde a uma parada controlada, de acordo com
EN 60204-1, categoria de parada 1.
A figura seguinte ilustra a função SS1(c):

2463226251

v Velocidade
t Tempo
t1 Momento no qual a rampa de frenagem é iniciada
t2 Momento de acionamento do STO
Δt Intervalo de tempo entre o início da rampa de frenagem e STO

Faixa do tempo de atraso seguro
Faixa de desligamento

v

tt1 t t2
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2.4 Restrições

• O MOVIGEAR® não possui freio mecânico. Deste modo, a rotação por inércia do
acionamento depende da aplicação (atrito e momento de inércia do sistema). Em
caso de cargas regenerativas, o acionamento pode até acelerar. Isso deve ser con-
siderado na análise de risco do sistema / da máquina, e caso necessário, deve-se
tomar medidas adicionais de segurança (p. ex., sistema de frenagem de segurança).
→ Para funções de segurança relacionadas à aplicação que exigem uma desacele-
ração ativa (frenagem) do movimento perigoso, o MOVIGEAR® não pode ser utili-
zado sozinho sem sistema de freios adicional!

• Como descrito no capítulo "Funções de segurança", em caso de utilização da função
SS1 (c), 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 relacionado à segurança através da função STO (ver capítulo "Fun-
ções de segurança") só ocorre após ter decorrido o tempo de atraso 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.

AVISO!
O conceito de segurança só é adequado para a realização de trabalhos mecânicos
no sistema / nos componentes de máquinas.
Ao desligar o sinal STO, ainda há tensão presente no circuito intermediário do
MOVIGEAR®.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
• Em caso de trabalhos na parte elétrica do sistema de acionamento, desligar a ten-

são de alimentação utilizando um dispositivo externo de desligamento adequado
para tal e protegê-lo contra religação involuntária da tensão de alimentação.
T
R
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3 Condições orientadas para segurança
O pré-requisito para a operação segura é a integração correta das funções de segu-
rança do MOVIGEAR® em uma função de segurança de nível superior relacionada à
aplicação. Em todos os casos é imprescindível uma análise dos riscos típicos para o
sistema / a máquina pelo fabricante do sistema / da máquina, e considerar os dados
resultantes na utilização do sistema de acionamento com MOVIGEAR®.
O fabricante do sistema ou da máquina e o operador assumem a responsabilidade pelo
cumprimento integral das normas de segurança válidas exigidas para o sistema ou para
a máquina.
Os seguintes requisitos são obrigatórios para a instalação e operação do MOVIGEAR®

em aplicações orientadas para segurança.

Os requisitos são divididos em:
• Unidades aprovadas
• Requisitos para a instalação
• Requisitos para controladores de segurança externos e comutadores de segurança

externos
• Requisitos para a colocação em operação
• Requisitos à operação

3.1 Unidades aprovadas
Apenas as seguintes variantes de unidades MOVIGEAR®-B são permitidas para apli-
cações orientadas para segurança.

Opções de aplicação aprovadas: 
• GIO12A
• GIO13A
• GIO12B
• GIO13B

Exemplo 
código de 
tipo

MG F A S 2- DSM- SNI- B /XX

Explicação Linha de 
produtos

Tipo de 
redutor

Versão 
do eixo

Tipo de 
mon-
tagem da 
carcaça

Tamanho Tipo 
do 
motor

Tipo de 
rede

Ver-
são

Opcio-
nais

Variantes 
aprovadas

MG F A
T
•

S
T

2
4

DSM SNI
DSC
DAC
DBC

B /ECR
/ET
XT
DSP
/IV
/EBW
/WA
/HA
/CA
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3.2 Requisitos para a instalação
• Os condutores de alimentação e os condutores de controle STO devem ser insta-

lados em cabos separados. 
• O comprimento dos cabos entre o controlador de segurança e o controle de aciona-

mento MOVIGEAR® deve ser no máx. 100 m.
• Os cabos devem ser instalados de acordo com a EN 60204-1.
• Os cabos de controle STO devem ser compatíveis com EMC e devem ser instalados

da seguinte forma:
– Fora de um espaço de instalação elétrica, os cabos blindados devem ser insta-

lados permanentemente (fixos), protegidos contra danos externos, ou medidas
semelhantes devem ser tomadas.

– Dentro de um espaço de instalação elétrica, é possível instalar condutores
individuais.

– Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
• O MOVIGEAR® não detecta nenhum curto-circuito ou circuitos externos na linha de

alimentação. Por isso é fundamental assegurar que não ocorra nenhuma indução de
tensão nos cabos de controle STO.

• É imprescindível observar os valores especificados para os componentes de segu-
rança ao configurar os circuitos de segurança. 

• O sinal  STO não pode ser utilizado para mensagens de retorno.
• Para uma instalação em conformidade com EMC devem ser observadas as instru-

ções no manual de operação MOVIGEAR®.
É especialmente importante observar que a blindagem do cabo de controle  STO
deve ser ligada na carcaça em ambas as extremidades.

• Para todas as interfaces de sinal (SBus, entradas binárias, saída binária ...) do
MOVIGEAR®, bem como para todos os participantes SBUS, podem ser utilizadas
somente fontes de alimentação aterradas com isolamento elétrico seguro (PELV) de
acordo com VDE 0100 e EN 60204-1.
Deve-se observar que em caso de uma única irregularidade, a tensão entre as saí-
das ou entre uma saída qualquer e partes ligadas à terra não deve exceder a tensão
contínua de 60 V.

• Observar os dados técnicos do MOVIGEAR® durante o planejamento da instalação.
• A saída DC 24 V do MOVIGEAR® não pode ser utilizada para aplicações orientadas

para a segurança com MOVIGEAR®.
C
R
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Requisitos para a instalação
• Para aplicações orientadas para a segurança com MOVIGEAR® é necessário
remover os jumpers com a inscrição "Caution, remove jumper for safety Operation",
ver figuras a seguir (nas versões de unidade com conector STO X5502 e X5503 os
jumpers não estão presentes de fábrica):

AVISO!
Sem desligamento orientado para a segurança do MOVIGEAR®.
Morte ou ferimentos graves.
• A saída DC 24 V não pode ser utilizada para aplicações orientadas para a segu-

rança com unidades de acionamento MOVIGEAR®.
• A entrada STO pode ser ligada em ponte com 24 V somente quando a unidade de

acionamento MOVIGEAR® não tiver que realizar nenhuma função de segurança.

MOVIGEAR® DBC-B e DAC-B

Remover os jumpers entre a entrada STO (bornes 1/2) e a saída 24 V (bornes 6/7):

3152002955

MOVIGEAR® DSC-B e SNI-B

Remover os jumpers entre a entrada STO (bornes 1/2) e a saída 24 V (bornes 5/15):

3152004875

CAUTIO
N

rem
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r
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N
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C
A

U
TIO

N
rem

ove jum
per

for safety operation 

1.

2.

3.

C
A

U
TIO

N
rem

ove jum
per

for safety operation 

CAUTION

remove jumper

for safety operation 

CAUTION

remove jumper

for safety operation CAUTION

remove jumper

for safety operation 

1.

2.

3.

CAUTION

remove jumper

for safety operation 
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3.3 Requisitos para o controlador 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.
• O controlador de segurança e todos os demais subsistemas relacionados à segu-

rança têm que ser aprovados e verificados pelo menos para a classe de segurança
exigida no sistema inteiro para a respectiva função de segurança relacionada à
aplicação. 
A tabela abaixo mostra um exemplo da classe de segurança exigida para o contro-
lador de segurança.

• A cablagem do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de
segurança desejada (ver documentação do fabricante). A entrada STO do
MOVIGEAR® deve ser desligada nos dois polos (comutação P-M).

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

• A capacidade de comutação dos comutadores de segurança ou das saídas de relé
do controlador de segurança deve corresponder no mínimo à corrente de saída limi-
tada máxima permitida para a tensão de alimentação 24 V.
Observar as instruções do fabricante no que diz respeito às capacidades de carga
dos contatos e aos 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 especificada pelo
fabricante.

•  Para garantir a proteção contra um reinício indesejado de acordo com EN 1037, o
sistema de controle seguro deve ser concebido e conectado de tal modo que não
haja risco de um simples Reset do dispositivo de controle causar um reinício. Ou
seja, um reinício só pode ocorrer após um Reset manual do circuito de segurança.

Aplicação Requisito para o controlador de segurança

Nível de desempenho "e" de acordo com 
EN ISO 13849-1

Nível de desempenho "e" de acordo com 
EN ISO 13849-1

SIL 3 de acordo com EN 61508

SIL 3 de acordo com EN 62061 Nível de desempenho "e" de acordo com 
EN ISO 13849-1

SIL 3 de acordo com EN 61508
C
R
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• No desligamento bipolar do MOVIGEAR® com saídas seguras testadas deve ser
observado o seguinte:
– Em estado desligado não é permitida a realização de pulsos teste de ativação

simultaneamente na saída positiva e negativa.
– Em estado ligado os pulsos teste de desligamento podem ter duração máxima de

1 ms. A próxima supressão de pulsos só pode ser feita após um intervalo de
tempo de 20 ms.

3.3.1 Exemplo de ligação "Comutador de segurança"
A figura a seguir representa a conexão básica de um comutador de segurança externo
(correspondente aos requisitos acima mencionados) ao MOVIGEAR®.
É necessário observar os dados das folhas de dados de cada fabricante ao efetuar a
conexão.

9007201720642187

<1 ms >20 ms

t

High: sem STO

Low: STO ativo

2466502411

[1] Comutador de segurança com aprovação [4] Sinal STO
[2] Tensão de alimentação 24 VCC [5] Tecla Reset para Reset manual
[3] Fusíveis de acordo com as recomendações 

do fabricante do comutador de segurança
[6] Elemento de ativação aprovado para parada de 

emergência

[4]

[3] [1]

[5]

[6]

[2] U
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3.4 Requisitos para a colocação em operação
• Para comprovar as funções de segurança implementadas, após a colocação em

operação bem sucedida deve-se realizar uma verificação e documentação das
funções de segurança (validação).
Neste processo, é necessário observar as restrições sobre as funções de segurança
conforme o capítulo "Restrições". Peças e componentes não relacionados à segu-
rança, que influenciam o resultado do teste de validação, se necessário devem ser
colocados fora de operação.

• Para a utilização do MOVIGEAR® em aplicações orientadas para a segurança, por
princípio é necessário efetuar e protocolar os testes de colocação em operação do
dispositivo de desligamento, bem como da instalação correta.

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

dados. Isso é válido tanto para o controlador de segurança externo quanto para o
MOVIGEAR® e os opcionais autorizados.

• A  função de diagnóstico interno da unidade é restrita em caso de entrada STO libe-
rada ou bloqueada de modo permanente. Somente quando da ativação do sinal
STO ("Low" para "High") são executadas funções de diagnóstico avançadas. Por
isso a entrada STO deve ser comutada no mínimo a cada 3 meses com tensão da
rede ativada, de forma a se obter plena cobertura do teste. Para isso deve ser
seguida a sequência de teste abaixo:

• Para se obter plena cobertura de teste após um Reset da unidade (p. ex, depois de
ligar a tensão da rede), a transição de teste (STO ativo → não ativo) deve ser ini-
ciada após 10 segundos. A unidade (já) deve ter retornado a condição de "disponi-
bilidade operacional" ou "STO – torque desligado de modo seguro" e não pode estar
em estado de irregularidade.

• Um defeito de Hardware detectado nos canais de desligamento internos para o STO
leva a um estado de irregularidade bloqueador do MOVIGEAR®. Quando a irregula-
ridade é resetada (p. ex, ao desligar e ligar a alimentação de energia), em seguida
é necessário executar uma operação de teste completa do diagnóstico interno
segundo a sequência de teste acima citada. Caso a irregularidade ocorrer nova-
mente deve-se substituir a unidade ou contatar a SEW-Service (consultar mais infor-
mações sobre possíveis estados de irregularidade nas respectivas instruções de
operação do MOVIGEAR®).

2467673483

Máx. 3 meses >500 ms >500 ms
High: sem STO

Low: STO ativo D
ia

gn
ós

tic
o
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o

D
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o

t
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4Dados técnicos
Requisitos à operação
4 Dados técnicos
A tabela seguinte mostra os dados técnicos do MOVIGEAR® relativos à tecnologia de
segurança integrada. Além disso, deve-se observar os dados técnicos e aprovações
nas respectivas instruções de operação do MOVIGEAR®.

Dados técnicos – Entrada STO Mín. Típico Máx. Unidade

Faixa da tensão de entrada −3 24 30 V CC

Impedância de entrada 1000 Ohm

Limiar de ativação / desligamento 11 V

Tensão de entrada para o estado LIGADO 
(STO)

15 V

Tensão de entrada para o estado 
DESLIGADO (STO)

5 V

Corrente de fuga admissível do controlador 
de segurança externo

0  2 mA

Corrente necessária para a alimentação 
STO IN

30 mA

Tempo decorrido do desligamento da tensão 
de segurança até o desligamento do campo 
de rotação

4 20 ms

Tempo decorrido do desligamento da tensão 
de segurança até a liberação do campo de 
rotação

220 300 ms

Intervalo de teste para a função STO: Ver 
sequência de teste na seção "Requisitos para 
a operação"

3 Meses

Valores característicos de segurança

Classes de segurança testadas SIL 3 conforme IEC 61800-5-2
Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1

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

1,9 × 10−9 1/h

Vida útil 20 anos, depois disso os componentes devem ser 
substituídos por novos.

Estado seguro Torque desligado (STO)
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
P
i

f
kVA

Hz

n

17



5 nexo
ariantes da unidade com DynaStop®

18
5 Anexo
5.1 Variantes da unidade com DynaStop®

A função DynaStop® opcional não é orientada para segurança e não é parte integrante
das funções de segurança descritas no capítulo "Tecnologia de segurança integrada /
Funções de segurança".

5.1.1 Utilização da função DynaStop® em combinação com a função STO
Para poder utilizar a função DynaStop® em combinação com a função STO, reco-
menda-se o controle segundo SS1 (c).
Em combinação com a versão do sistema eletrônico DAC, DSC, SNI é necessário
ajustar o parâmetro "8584.0 – função de frenagem" em "1".
A tabela a seguir mostra o comportamento da função DynaStop® dependendo do ajuste
de parâmetros:

AVISO!
A função de desaceleração eletrodinâmica DynaStop® não possibilita uma parada
exata em uma posição.
Morte ou ferimentos graves.
• Não é permitido usar a função de desaceleração eletrodinâmica para sistemas de

elevação.
• Só é possível utilizar a DynaStop® para trechos ascendentes após uma análise de

riscos.

Índice Ajuste / Parâmetros Significado

Versão do sistema eletrônico
DAC, DSC, SNI: 

Versão do sistema eletrônico
DBC: 

8584.0 Função de 
frenagem
0 = DESLIGADA

O acionamento é desacelerado 
na rampa ajustada. Ao atingir a 
rotação "0" a DynaStop® não é 
ativada!

O acionamento é desacelerado 
na rampa ajustada. Ao atingir 
a rotação "0" a DynaStop® é 
ativada!

Função de 
frenagem
1 = LIGADA 

O acionamento é desacelerado na rampa ajustada. Ao atingir a 
rotação "0" a DynaStop® é ativada!

9833.20 Ativação da 
DynaStop® 
com STO 
0 = NÃO

O estado do STO permanece inalterado quando DynaStop® é 
acionada.

Ativação da 
DynaStop® 
com STO
1 = LIGADA 

A DynaStop® é ativada quando STO for acionado.

Ajuste necessário em combinação com a versão do sistema eletrônico DAC, DSC, SNI
Ajuste recomendado
A
V
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Variantes da unidade com DynaStop®
A figura abaixo utilização da função DynaStop® em combinação com função STO:

9007201718955403

[1] Ajuste de parâmetros "8584.0 – função de frenagem": 1 = LIGADA
(todas as versões)

[2] Ajuste de fábrica do parâmetro "8584.0 – função de frenagem": 0 = DESLIGADA
(em combinação com a versão do sistema eletrônico DAC, DSC, SNI)

t Tempo
t1 Momento no qual a rampa de frenagem é iniciada
t2 Momento de acionamento do STO
Δt Intervalo de tempo entre o início da rampa de frenagem e STO

Faixa do tempo de atraso seguro
Faixa de desligamento

Rampa de
desaceleração

t
t1

t t2

[1] [2]

Rotação

Liberação
do acionamento

Sinal de controle
STO

DynaStop®
Ativo

Inativo
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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5.1.2 Comportamento quando da ativação do STO antes de atingir a rotação 0

Quando STO é ativado antes de atingir a rotação "0", a função DynaStop® se comporta
conforme o ajuste do parâmetro "9833.20  – Ativação do DynaStop® com STO":

Parâmetro "9833.20 – Ativação do DynaStop® com STO": 1 = Sim
• A DynaStop® é ativada quando STO é ativado.

Parâmetro "9833.20 – Ativação do DynaStop® com STO": 0 = NÃO 
(ajuste de fábrica/ ajuste recomendado)
O acionar o STO o estado da DynaStop® permanece inalterado.
• Dependendo da aplicação o motor gira por inércia até parar ou até acelera
• O trajeto de parada é indefinido

ATENÇÃO!
Dependendo do ajuste do parâmetro "9833.20", a função DynaStop® pode ser ativada
fora da faixa de operação aprovada.
Neste processo, podem ocorrer elevados torques / correntes do motor que resultam
em danos na unidade de acionamento e na aplicação!
Possíveis danos no material
• Utilizar o ajuste de fábrica / ajustes recomendados.
A
V
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Variantes da unidade com DynaStop®
A figura abaixo mostra o comportamento do STO antes de atingir a rotação 0 em com-
binação com o seguinte ajuste de parâmetros:
Parâmetro "9833.20 – Ativação do DynaStop® com STO": 0 = NÃO 
(ajuste de fábrica / ajustes recomendados)

A ativação da função STO durante a rampa leva à interrupção do desligamento
controlado:
As causas para a ativação precoce do STO podem ser:
• Seleção do tempo de desaceleração Δt muito curto 
• Prolongamento da rampa de desaceleração através do limite de corrente,

p. ex., devido a carga excessiva

9007201718958603

t Tempo
t1 Momento no qual a rampa de frenagem é iniciada
t2 Momento de acionamento do STO
Δt Intervalo de tempo entre o início da rampa de frenagem e STO

Faixa do tempo de atraso seguro
Faixa de desligamento

Rampa de
desaceleraçãoRotação

Liberação
do acionamento

Sinal de controle
STO

DynaStop®
Ativo

Inativo
t

t1
t t2
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5.2 Tipos de conexão
5.2.1 Posição dos bornes para o desligamento seguro (STO)

A figura abaixo mostra como exemplo a posição dos bornes no MGF..-DSC-B para o
desligamento seguro (STO) da unidade de acionamento MOVIGEAR®:

5.2.2 Atribuição dos bornes para o desligamento seguro (STO)
A tabela abaixo mostra um exemplo de atribuição dos bornes para o desligamento
seguro (STO) do MOVIGEAR®:

Cabo de conexão

2552708747

PE PE

PEPE

1

11 12 1

2 5

Atribuição

Nº Nome Cor Função

1 STO + Amarelo Entrada STO +

2 STO − Amarelo Entrada STO –

11 STO + Amarelo Saída STO + (para conexão em realimentação)

12 STO − Amarelo Saída STO − (para conexão em realimentação)

NOTA
Informações sobre conexão em realimentação de STO podem ser consultadas no
capítulo "Conexão de um comutador de segurança externo para STO".

NOTA
Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão.
A
T
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5.2.3 Posição dos conectores opcionais para o desligamento seguro (STO)
Os conectores STO X5502 "STO–IN" e X5503 "STO–OUT" encontram-se sempre na
"posição 3" conforme mostra a figura abaixo:

Conector Cor Posição Localização

X5502: STO – IN Cor de 
laranja

Fixa 3 (à esquerda)

X5503: STO – OUT Cor de 
laranja

Fixa 3 (à direita)

2498125323

X5502
STO-IN

X5503
STO-OUT

X 2

3

NOTA
Informações sobre conexão em realimentação de STO podem ser consultadas no
capítulo "Conexão de um comutador de segurança externo para STO".
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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5.2.4 Atribuição dos conectores opcionais para o desligamento seguro (STO)
X5502: STO – IN

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Cabo de conexão

AVISO!
Sem desligamento orientado para a segurança do MOVIGEAR®.
Morte ou ferimentos graves.
• A saída 24 VDC (pino 1 e pino 3) não pode ser utilizada para aplicações orientadas

para a segurança com unidades de acionamento MOVIGEAR®.
• A entrada STO pode ser ligada em ponte com 24 V somente quando a unidade de

acionamento MOVIGEAR® não tiver que realizar nenhuma função de segurança.

Função

Entrada para desligamento seguro (STO)

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação A 

Esquema de ligação

2264816267

Atribuição

Nº Nome Função

1 +24V_O Saída 24 VCC

2 STO − Entrada STO − 

3 0V24_O Potencial de referência 0V24

4 STO + Entrada STO + 

5 res. Reservado

1

4 3

2

5

NOTA
Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão, bem como conectores apro-
priados que conectam a blindagem com a unidade de forma adequada para alta
frequência.
A
T
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Tipos de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Conexão de cabos 
com extremidade 
livre

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com o seguinte código:
1 812 497 6 e 1 812 739 8

Cabo de conexão
Comprimento /

Tipo de 
instalação

Tensão de 
operação

Código 1 812 496 8

Variável

60 VCC

M12, 5 pinos, 
codificação A

M12, 5 pinos, 
codificação A

Código 1 812 497 6

Variável

60 VCC

Aberta M12, 5 pinos, 
codificação A

Código 1 812 740 11)

1) Para a versão MOVIGEAR® MGF..4/XT com torque aumentado não é possível a versão de conector
"angular".

Variável

60 VCC

M12, 5 pinos, 
codificação A

M12, 5 pinos, 
codificação A

Código 1 812 739 81)

Variável

60 VCC

Aberta M12, 5 pinos, 
codificação A

Nome do sinal Cor do fio / denominação

STO − Preto / 1

STO + Preto / 2
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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X5503: 
STO – OUT

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída para desligamento seguro (STO) para conexão em realimentação

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, macho codificação A

Esquema de ligação

2264818187

Atribuição

Nº Nome Função

1 res. Reservado

2 STO − Saída STO − (para conexão em realimentação)

3 res. Reservado

4 STO + Saída STO + (para conexão em realimentação)

5 res. Reservado

2 1

5
43
A
T
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Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

NOTA
Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão, bem como conectores apro-
priados que conectam a blindagem com a unidade de forma adequada para alta
frequência.

Cabo de conexão

Compri-
mento /
Tipo de 

instalação

Tensão de 
operação

Código 1 812 496 8

Variável

60 VCC

M12, 5 pinos, 
codificação A

M12, 5 pinos, 
codificação A

Código 1 812 740 11)

1) Para a versão MOVIGEAR® MGF..4/XT com torque aumentado não é possível a versão de conector
"angular".

Variável

60 VCC

M12, 5 pinos, 
codificação A

M12, 5 pinos, 
codificação A
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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5.3 Conexão de um comutador de segurança externo para STO
5.3.1 Conexão com bornes

A figura abaixo mostra um exemplo de conexão com um comutador de segurança e um
desligamento de todos os polos:

5.3.2 Conexão com conector M12
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão com um comutador de segurança e um
desligamento de todos os polos:

2468014347

[1] Espaço de instalação
[2] Comutador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Bornes de conexão para STO

[4]

[3]

[1]

DC +24 V

[2]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

2468645003

[1] Espaço de instalação
[2] Comutador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Conector para STO

X5502
STO
IN

[4]

2
4

[3]
[1]

DC +24 V

[2]

NOTA
Durante o cabeamento de sinais STO deve-se considerar possíveis irregularidades
nos conectores, cabos e condutores (ver EN 13849-2) e dimensionar a instalação de
acordo com a classe de segurança exigida. O MOVIGEAR® não detecta nenhum
curto-circuito ou circuitos externos na linha de alimentação. Por este motivo a SEW-
EURODRIVE recomenda conectar na entrada STO apenas os sinais STO, como
mostra a figura, com um condutor de 2 fios.
A
C
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5.3.3 Conexão com bornes – desligamento em grupo
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão para um desligamento em grupo com
um comutador de segurança:

2468651531

[1] Espaço de instalação
[2] Comutador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Bornes de conexão para STO

[4]

[3]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

[4]

[3]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

[1]

DC +24 V

[2]
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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5.3.4 Conexão com conector M12 – desligamento em grupo
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão para um desligamento em grupo com
um comutador de segurança:

2468653451

[1] Espaço de instalação [3] MOVIGEAR®-B
[2] Comutador de segurança [4] Conector para STO

X5502
STO
IN

X5503
STO
OUT

2
4

4
2

[3]

[4]

X5502
STO
IN

X5503
STO
OUT

[3]

[4]

4
2

2
4

[1]

DC +24 V

[2]

NOTA
Durante o cabeamento de sinais STO deve-se considerar possíveis irregularidades
nos conectores, cabos e condutores (ver EN 13849-2) e dimensionar a instalação de
acordo com a classe de segurança exigida. O MOVIGEAR® não detecta nenhum
curto-circuito ou circuitos externos na linha de alimentação. Por este motivo a SEW-
EURODRIVE recomenda conectar na entrada STO apenas os sinais STO, como
mostra a figura, com um condutor de 2 fios.
A
C
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5.3.5 Sinal STO com desligamento em grupo
Requisitos Para grupos de acionamentos, o sinal STO para diversas unidades de acionamento

MOVIGEAR® pode ser disponibilizado por um único comutador de segurança. Neste
processo, observar os seguintes requisitos:
• Devido à EMC, o comprimento dos cabos deve ser limitado a um máximo de 100 m.

É necessário observar as demais instruções do fabricante do comutador de segu-
rança utilizado (para as respectivas aplicações). 

• A corrente de saída máxima e a carga de contato máxima admissível para o comu-
tador de segurança devem ser respeitadas.

• O nível de sinal admissível na entrada STO bem como todos os demais dados téc-
nicos do MOVIGEAR® devem ser observados. Neste processo deve-se observar a
respectiva instalação dos cabos de controle STO e a queda de tensão.

• É fundamental observar os demais requisitos do fabricante do comutador de segu-
rança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento). Além disso
aplicam-se os requisitos básicos da instalação de cabos no item "Requisitos para a
instalação". 

• É necessário efetuar um cálculo separado para cada caso de aplicação de desliga-
mentos em grupo, baseado nos dados técnicos do MOVIGEAR®.
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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5.4 Conexão de um controlador de segurança externo para STO
5.4.1 Conexão através de bornes

A figura abaixo mostra um exemplo de conexão com um controlador de segurança e
um desligamento de todos os polos para STO:

5.4.2 Conexão por conector
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão com um controlador de segurança e
um desligamento de todos os polos para STO:

2471315851

[1] Espaço de instalação
[2] Controlador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Bornes de conexão para STO

[4]

[3]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

[2]

[1]

DOn_P
DOn_M

2471842571

[1] Espaço de instalação
[2] Controlador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Conector para STO

[2]

[1]

DOn_P

DOn_M

X5502
STO
IN

[4]

2
4

[3]

NOTA
Durante o cabeamento de sinais STO deve-se considerar possíveis irregularidades
nos conectores, cabos e condutores (ver EN 13849-2) e dimensionar a instalação de
acordo com a classe de segurança exigida. O MOVIGEAR® não detecta nenhum
curto-circuito ou circuitos externos na linha de alimentação. Por este motivo a SEW-
EURODRIVE recomenda conectar na entrada STO apenas os sinais STO, como
mostra a figura, com um condutor de 2 fios.
A
C
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5.4.3 Conexão com bornes – desligamento em grupo
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão para um desligamento em grupo com
um controlador de segurança:

2808079627

[1] Espaço de instalação
[2] Controlador de segurança
[3] MOVIGEAR®-B
[4] Bornes de conexão para STO

[4]

[3]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

[4]

[3]

  2  STO  ̶    IN
  1  STO +   IN

12  STO  ̶    OUT
11  STO +   OUT

[2]

[1]

DOn_P
DOn_M
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
 33



5 nexo
onexão de um controlador de segurança externo para STO

34
5.4.4 Conexão com conector M12 – desligamento em grupo
A figura abaixo mostra um exemplo de conexão para um desligamento em grupo com
um controlador de segurança:

2808077707

[1] Espaço de instalação [3] MOVIGEAR®-B
[2] Controlador de segurança [4] Conector para STO

X5502
STO
IN

X5503
STO
OUT

2
4

4
2

[3]

[4]

X5502
STO
IN

X5503
STO
OUT

[3]

[4]

4
2

2
4

[2]

[1]

DOn_P

DOn_M

NOTA
Durante o cabeamento de sinais STO deve-se considerar possíveis irregularidades
nos conectores, cabos e condutores (ver EN 13849-2) e dimensionar a instalação de
acordo com a classe de segurança exigida. O MOVIGEAR® não detecta nenhum
curto-circuito ou circuitos externos na linha de alimentação. Por este motivo a SEW-
EURODRIVE recomenda conectar na entrada STO apenas os sinais STO, como
mostra a figura, com um condutor de 2 fios.
A
C
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5.4.5 Sinal STO com desligamento em grupo
Requisitos Para grupos de acionamentos, o sinal STO para diversas unidades de acionamento

MOVIGEAR® pode ser disponibilizado por um único controlador de segurança. Neste
processo, observar os seguintes requisitos:
• Devido à EMC, o comprimento dos cabos deve ser limitado a um máximo de 100 m.

É necessário observar as demais instruções do fabricante do controlador de segu-
rança utilizado (para o respectivo caso de aplicação). 

• A corrente de saída máxima e a carga de contato máxima admissível para o contro-
lador de segurança devem ser respeitadas.

• O nível de sinal admissível na entrada STO bem como todos os demais dados téc-
nicos do MOVIGEAR® devem ser observados. Neste processo deve-se observar a
respectiva instalação dos cabos de controle STO e a queda de tensão.

• Os demais requisitos do fabricante do controlador de segurança devem ser cum-
pridos com precisão. Além disso aplicam-se os requisitos básicos da instalação de
cabos no item "Requisitos para a instalação". 

• É necessário efetuar um cálculo separado para cada caso de aplicação de desliga-
mentos em grupo, baseado nos dados técnicos do MOVIGEAR®.
Manual – Segurança de funcionamento MOVIGEAR®-B
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