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1 Allmänna anvisningar
1.1 Användning av montage- och driftsinstruktionen

Detta tillägg till montage- och driftsinstruktionen "Funktionell säkerhet för synkrona ser-
vomotorer" innehåller information om de säkerhetsrelaterade givarna i CMP-motorn.
I montage- och driftsinstruktionen "Synkrona servomotorer CMP" finns alla anvisningar
för CMP-motorer utan säkerhetsrelaterade tillvalskomponenter.
Dokumentationen för en motor med säkerhetsrelaterade tillvalskomponenter består av:
• montage- och driftsinstruktionen "Synkrona servomotorer CMP"
• tillägget till montage- och driftsinstruktionen "Funktionell säkerhet för synkrona

servomotorer CMP"
Montage- och driftsinstruktionen och tillägget är integrerade delar av produkten och
innehåller viktiga anvisningar för drift och underhåll. Montage- och driftsinstruktionen
och tillägget vänder sig till alla personer som arbetar med montering, installation, idrift-
tagning och service på produkten.
Montage- och driftsinstruktionen och tillägget måste hållas tillgänglig i läsligt skick.
Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med
apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen samt tillägget i sin helhet och
förstå innehållet. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information, kontakta SEW-
EURODRIVE.
Använd alltid aktuell utgåva av dokumentation och programvara.
På SEW-EURODRIVE:s webbplats (www.sew-eurodrive.se) finns ett stort urval mate-
rial på olika språk för nedladdning. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information,
kontakta SEW-EURODRIVE.
Dokumentation kan även beställas i tryckt form från SEW-EURODRIVE.

1.2 Gällande standarder
Givarnas säkerhetsbedömning har gjorts på grundval av följande standarder och
säkerhetsklasser:

Standarder för säkerhetsrelaterade givare

Säkerhetsklass/standarder

• Safety Integrity Level (SIL) 
enligt EN 62061:2005 / IEC 61508:2011

• Performance Level (PL) 
enligt EN ISO 13849-1:2008
A
A
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1Allmänna anvisningar
Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
1.3 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
1.3.1 Signalordens betydelse

Följande tabell visar signalordens viktighet och betydelse för säkerhetsanvisningar,
varningar och annat.

1.3.2 Uppbyggnad av säkerhetsanvisningarna i avsnitten
Säkerhetsanvisningarna i avsnitten gäller inte bara en viss handling utan för flera hand-
lingar inom ett och samma ämne. Symbolerna anger antingen en allmän eller specifik
fara.
Här visas uppbyggnaden för en säkerhetsanvisning i ett avsnitt:

1.3.3 De integrerade säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De integrerade säkerhetsanvisningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det risk-
fyllda handlingssteget.
Här visas uppbyggnaden för en integrerad säkerhetsanvisning:
•  SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla.

Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
– Åtgärder för att avvärja faran.

1.4 Åberopande av garanti
Att anvisningarna i tillägget till montage- och driftsinstruktionen "Funktionell säkerhet för
synkrona servomotorer" följs är en förutsättning för att drivenhetens egenskaper för
funktionell säkerhet uppfylls.
Handlingar i strid med tillägget till montage- och driftsinstruktionen eller om anvisning-
arna inte följs har som påföljd att ägaren själv ansvarar för säkerhetskomponenterna
och den funktionella säkerheten.
Anvisningarna i montage- och driftsinstruktionen samt tillägget måste följas. Detta är en
förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs
därför montage- och driftsinstruktionen samt tillägget innan apparaten tas i drift! 

Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs
FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

OBS! Risk för skador på utrustning 
och material

Skador på drivsystemet eller dess 
omgivning

OBS! Nyttig information eller tips: 
Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
• Åtgärder för att avvärja faran.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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1.5 Ansvarsbegränsning
Att följa montage- och driftsinstruktionen är en grundläggande förutsättning för säker
drift av elektriska motorer och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska
uppnås. SEW-EURODRIVE tar inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador
som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan
göras gällande i sådana fall.

1.6 Angivelse av motortyper
I den här montage- och driftsinstruktionen beskrivs motortyperna CMP och CMPZ. 
Om uppgifterna gäller både CMP- och CMPZ-motorer anges de som CMP.-motorer.
För uppgifter som bara gäller CMP- eller CMPZ-motorer anges alltid den exakta
motortypen.

1.7 Upphovsrätt
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Med ensamrätt.
All, även utdragsvis, kopiering, bearbetning, distribution och annan användning är
förbjuden. 

1.8 Produktnamn och varumärken
Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller regist-
rerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
A
A
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2Säkerhetsanvisningar
Inledande kommentarer
2 Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisning-
arna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under
eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen samt
tillägget i sin helhet och förstå innehållet. Vid oklarheter eller behov av ytterligare infor-
mation, kontakta SEW-EURODRIVE.

2.1 Inledande kommentarer
Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av motorer. Vid användning av
växelmotorer, följ även säkerhetsanvisningarna för växlar i tillhörande montage- och
driftsinstruktion.

2.2 Allmänt

Vid otillåten borttagning av nödvändiga skyddskåpor eller kapsling, felaktig användning,
felaktig installation eller hantering föreligger risk för svåra personskador eller skador på
utrustning och material.
Ytterligare information finns i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

FARA!
Under drift kan servomotorer, växelmotorer och växlar uppvisa åtkomliga spännings-
förande delar (vid öppna anslutningslådor), liksom rörliga eller roterande delar, samt
heta ytor.
Dödsfall eller svåra skador.
• Allt arbete med transport, förvaring, uppställning/montering, anslutning, idrifttag-

ning, underhåll och reparation måste utföras av kvalificerad och behörig fackper-
sonal och under beaktande av:
– Tillhörande utförliga montage- och driftsinstruktioner samt kopplingsschema(n)
– Varnings- och säkerhetsskyltar på motor/växelmotor 
– Alla övriga projekteringsunderlag, idrifttagningsanvisningar och kopplings-

scheman som hör till produkten
– För anläggningen gällande bestämmelser och krav
– Gällande nationella/lokala föreskrifter för säkerhet och förebyggande av

olycksfall
• Installera aldrig skadade produkter
• Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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2.3 Målgrupp
Mekaniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad och kompetent personal. Med
utbildad och kompetent personal avses i denna montage- och driftsinstruktion personer
som är förtrogna med uppbyggnad, mekanisk installation, åtgärdande av störningar
samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer:
• Utbildning inom området mekanik (exempelvis som mekaniker eller mekatroniker).
• Kunskap om innehållet i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

Elektrotekniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad elektriker. Med elektriker
avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med elektrisk
installation, idrifttagning, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och
som har följande kvalifikationer:
• Utbildning inom området elektroteknik (exempelvis som elektriker eller mekatroniker).
• Kunskap om innehållet i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som
har fått utbildning om detta.
All personal måste använda skyddskläder anpassade efter arbetet de ska utföra.

2.3.1 Funktionell säkerhet 
Observera att givarna bara får demonteras och monteras av behörig personal om du
själv utför arbeten på givare som är säkerhetsrelaterade – markeras med FS-symbolen
på typskylten. Observera även att ansvaret för givarnas säkerhet och den funktionella
säkerheten övergår till ägaren i sådana fall.
Personer som utför dessa arbeten måste förutom kvalifikationerna ovan även ha föl-
jande kunskaper:
• Kunskap om funktionell säkerhet
• Kunskap om säkerhetsföreskrifter och lagar, framför allt kraven i EN ISO 13849-1

samt övriga standarder, direktiv och lagar som nämns i denna dokumentation.
• Kunskap om innehållet i "Tillägg till montage- och driftsinstruktionen: Funktionell

säkerhet för synkrona servomotorer CMP".
• Kunskap om innehållet i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

04
S
M
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2Säkerhetsanvisningar
Avsedd användning
2.4 Avsedd användning
Avsedd användning innebär att montage- och driftsinstruktionen samt tillägget följs.
Synkrona servomotorer CMP och CMPZ används som drivmotorer inom industri- och
verkstadsanläggningar. Tillämpningar med motorbelastning utanför tillåtet område, eller
i andra tillämpningar än inom industri- och verkstadsanläggningar, kräver föregående
överenskommelse med SEW-EURODRIVE. 
Användning i explosionsfarliga miljöer är förbjuden om detta inte särskilt avses.
Synkrona servomotorer CMP och CMPZ uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet
2006/95/EG. Slutprodukten måste uppfylla lokala direktiv för att användningen ska vara
korrekt. I EU ska t.ex. maskindirektivet 2006/42/EG följas.
Tekniska data liksom uppgifter om anslutningsvillkor finns på typskylten och i dokumen-
tationen. Dessa ska följas!
När en CMP-motor med BP-hållbroms och BY-driftbroms används, måste man obser-
vera att bromsen endast får manövreras i stillestånd (< 50 1/min). Om motorn inte
används på avsett sätt kan det leda till att givarens funktion försämras permanent.
Enstaka nödbromsningar, t.ex. vid spänningsbortfall och nödstopp, kan utföras utan att
givaren påverkas negativt.
Vid användning av givare AK0H kan broms BY inte användas.

2.5 Funktionell säkerhet (FS)
Följ anvisningarna nedan.

2.5.1 Märkning
Om motorn innehåller funktionell säkerhet finns FS-symbolen på typskylten.

2.5.2 Givarmontering
Kopplingen mellan givare och motor är ett säkerhetstekniskt utvärderat kraftflöde.
Mekaniken och dess kopplingar kan ingå i säkerhetsanalysen som feluteslutande funk-
tion. I detta sammanhang måste de mekaniska gränserna i kapitlet "Tekniska data"
respekteras.

2.5.3 Givare, allmänt
De säkerhetsrelaterade givarna som beskrivs kan bara användas med denna motor.
De kan inte anpassas till andra motorer.
Säkerhetsrelaterad användning av givarsystem krävs för etablering av säkerhetsrelate-
rade funktioner avseende varvtal, hastighet, rotationsriktning och stopp från givare
kopplad till motoraxeln. Dessutom krävs överordnad säker utvärdering eftersom givaren
med givarintern diagnos inte på eget initiativ kan vidta åtgärder som utlöser övergång
till säkert tillstånd.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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Det ställs höga krav på den elektriska och mekaniska anslutningen, t.ex. parvis tvinnad,
skärmad anslutningskabel med EMC-riktig kabelförläggning.

AK0H, AK1H RS485-gränssnittet (Hiperface®) kan inte användas för att överföra absoluta positions-
data och andra data (typskylt, diagnos) i säkerhetstekniska sammanhang. Denna infor-
mation kan användas på överordnad nivå för allmän diagnos.

2.5.4 Givarutvärdering
Övervakningen av givartemperatur är obligatoriskt om drift inom angivna gränser
(→ sid 24) inte kan garanteras.
Genom cykliska avfrågning av givarstatus via parameterkanalen i givargränssnittet kan
motsvarande meddelande läsas ut och bearbetas.

2.5.5 BY-broms
Vid användning av BY-broms måste en luftspalt säkerställas genom mätning i bromsen
med regelbundet intervall enligt instruktionerna i "Synkrona servomotorer", kapitlet
"Inspektion och underhåll". 
En luftspalt som överstiger det högsta tillåtna värdet, kan leda till givarfel, eller förstöra
givaren.

2.6 Transport och förvaring
Anvisningarna för transport, förvaring och korrekt hantering ska följas. 
Kontrollera om leveransen har några transportskador direkt när du tar emot den. Infor-
mera i så fall genast transportföretaget om detta. Ta inte motorn i drift mm trans-
portskador konstateras. Kontakta SEW-EURODRIVE:s serviceavdelning.
Ta bort alla transportsäkringar före idrifttagning.
Dra åt de iskruvade ringskruvarna väl. De är endast dimensionerade för motorns/växel-
motorns vikt; ingen ytterligare last får läggas till. 
Inbyggda ringskruvar motsvarar DIN 580. Belastningar och föreskrifter som anges där
måste följas. Om det finns två lyftöglor eller ringskruvar på växelmotorn skall båda
användas vid transport. Lyftanordningens dragriktning får enligt DIN 580 inte avvika mer
än 45° från vertikallinjen. 

Typ Artikel-
nummer

Säkerhetsklass Säkerhetsfunktion

AK0H 1335 6615 SIL2 enligt EN 62061 / IEC 61508
T.o.m. PL d enligt EN ISO 13849-1 SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI

AK1H 1335 8065 SIL2 enligt EN 62061 / IEC 61508
T.o.m. PL d enligt EN ISO 13849-1 SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI
S
T
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2Säkerhetsanvisningar
Uppställning / montering
Om servomotorn inte ska tas i drift omgående, ska den förvaras i torr och dammfri lokal.
Servomotorn kan förvaras i upp till ett år utan att några speciella åtgärder behöver vidtas
före idrifttagning.

2.7 Uppställning / montering
Följ anvisningarna i kapitlen "Mekanisk installation" och "Elektrisk installation" i den
utförliga montage- och driftsinstruktionen.
Uppställning och kylning av apparater måste ske i enlighet med gällande föreskrifter och
tillhörande dokumentation.
De synkrona servomotorerna ska skyddas mot otillåtna påkänningar. Framför allt vid
transport och hantering är det viktigt att inga komponenter deformeras. 

2.8 Elektrisk anslutning
Den elektriska installationen skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter (om t.ex.
ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad information finns i
dokumentationen.
Observera anslutningsinformationen och eventuella avvikande krav på typskylten.
Följ anvisningarna i kapitlet "Elektrisk installation" i den utförliga montage- och drifts-
instruktionen.

2.9 Idrifttagning / drift
Vid avvikelser från normala förhållanden (t.ex. förhöjd temperatur, oljud och vibrationer),
ta reda på orsaken och kontakta tillverkaren.
Följ anvisningarna i kapitlet "Idrifttagning" i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

2.10 Inspektion och underhåll
Följ anvisningarna i kapitel 8 "Inspektion/underhåll".

OBS!
• Skruva in lyftöglorna så långt det går.
• Observera att lyftöglornas kapacitet reduceras om lyftanordningens kraftriktning

avviker mer än 45° från lodlinjen.
• Eftersom kraftriktningen ofta är vinklad är lyftöglorna överdimensionerade. Obser-

vera att lyftöglorna inte är dimensionerade för att bära växelns totala tyngd.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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2.11 Återvinning
Denna produkt består av
• Järn
• Aluminium
• Koppar
• Plast
• Elektronikkomponenter
Ta hand om delarna enligt gällande föreskrifter.
S
Å
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3Leveransomfattning och apparatuppbyggnad
Funktionell säkerhetsteknik (FS)
3 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad
3.1 Funktionell säkerhetsteknik (FS)

Motorer från SEW-EURODRIVE kan även levereras med säkerhetsvärderade
komponenter.
Detta märker SEW-EURODRIVE på typskylten med FS-koden och ett nummer. 
Numret anger vilka komponenter i motorn som är säkerhetsrelaterade, se nedanstå-
ende utdrag ur kodtabellen:

Om FS-märkningen på typskylten innehåller koden "FS 04" har motorn en säker givare. 
För att du själv ska kunna fastställa säkerhetsnivån i anläggningar och maskiner finns
säkerhetsvärden i Tekniska data.
Säkerhetsvärdena för SEW-komponenter finns även på internet på SEW:s hemsida och
i SEW-biblioteket för BGIA-programmet Sistema (Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, f.d. BGIA)).

OBS!
Till montage- och driftsinstruktionen "Synkrona servomotorer" finns det tillägg till doku-
mentet "Funktionell säkerhet synkrona servomotorer CMP" på www.sew-eurodrive.se.

Funktionell 
säkerhet Omformare 

Motoröver-
vakning (t.ex. 
motorskydd)

Givare Broms
Bromsöver-

vakning 
(t.ex. funk-

tion)

Handlyftdon 
broms

01 x
02 x
03 x
04 x
05 x x
06 x x
07 x x
08 x x
09 x x
10 x x
11 x x
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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3 everansomfattning och apparatuppbyggnad
ärkskylt
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3.2 Märkskylt
3.2.1 FS-märkning på servomotorns typskylt

Följande bild visar ett exempel på en märkskylt:.

Märkningen på typskyltens övre kant finns bara när motorn är tillverkad på ett sådant
sätt och har säkerhetsrelaterade komponenter.
FS-symbolen på typskylten varierar med vilka säkerhetstekniska komponenter som har
monterats. Se kodtabellen.

[1] FS-beteckning inkl. nr.
[2] Motoridentifieringsnummer

BMV

04 [1]

[2]
L
M
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4Mekanisk installation
Montering av säkerhetsrelaterade givare i efterhand
4 Mekanisk installation
I detta kapitel finns det ingen särskild information som gäller säkerhetsrelaterade
komponenter.

4.1 Montering av säkerhetsrelaterade givare i efterhand
Montering i efterhand av säkerhetsrelevant givare får endast utföras av SEW-
EURODRIVE.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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ontering av säkerhetsrelaterade givare i efterhand
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5 Elektrisk installation

Kretsschemat för motorn och bromsen ligger i en påse som är fäst på motorn.

Följ anvisningarna om korrekt ledaranslutning i tillhörande montage- och driftsinstruktion. 

FARA!
Risk för personskador på grund av elektriska stötar.
Dödsfall eller svåra skador!
• Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 följas!
• Använd bara skyddskontakter av brukskategori AC-3 enligt EN 60947-4-1 för att

koppla motor och broms.
• För manövrering av broms vid 24 V DC måste kontakter i brukskategori DC-3 enligt

EN 60947-4-1 användas.
• Vid anslutning av omformarmatade motorer, följ kabeldragningsanvisningarna från

omformarens tillverkare. 
• Följ montage- och driftsinstruktionen för servoomformaren.

OBS!
På motorn sitter en påse med följande dokument:
• Säkerhetsanvisningar
• Kretsschema
Beakta följande anvisningar.
E
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6Idrifttagning
Förutsättningar för idrifttagning
6 Idrifttagning
6.1 Förutsättningar för idrifttagning

FARA!
Risk för personskador på grund av elektriska stötar.
Dödsfall eller svåra skador!
• Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 följas
• Använd bara skyddskontakter av brukskategori AC-3 enligt EN 60947-4-1 för att

koppla motor och broms.
• Vid anslutning av omformarmatade motorer, följ kabeldragningsanvisningarna från

omformarens tillverkare. 
• Följ montage- och driftsinstruktionen för servoomformaren.

FARA!
Föbikoppling av funktionella säkerhetsanordningar. 
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
• Alla arbeten på komponenter med funktionell säkerhet får bara utföras av behörig

personal.
• Alla arbeten på komponenter med funktionell säkerhet måste utföras helt i enlighet

med montage- och driftsinstruktionen och aktuellt tillägg. Annars gäller inte
garantin.

OBS!
Motorns nominella varvtal kan vid växelmotorer vara högre än max. tillåtet ingående
varvtal till växeln. 
Begränsa max. varvtal på servoomformaren. Proceduren beskrivs i servoomforma-
rens dokumentation.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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7 Driftstörningar
Följ anvisningarna i kapitel 2 (→ sid 8) för alla arbeten på motorn där förseglade skruvar
på säkerhetsrelaterade givare måste lossas.

7.1 Störningar på servomotorn

7.2 Störningar på givare
Vid användning av BY-broms måste en luftspalt säkerställas genom mätning i bromsen
med regelbundet intervall enligt instruktionerna i "Synkrona servomotorer", kapitlet
"Inspektion och underhåll". 
En luftspalt som överstiger det högsta tillåtna värdet kan leda till givarfel eller förstöra
givaren.
Störningar på givaren meddelas på omformaren med motsvarande felmeddelande.

Störning Möjlig orsak Åtgärd

Motorn startar inte

Avbrott i matningskabeln Kontrollera anslutningarna och korrigera vid behov

Säkring har gått Byt säkring

Motorskyddet har löst ut Kontrollera att motorskyddet är rätt inställt; åtgärda ev. fel

Omformare defekt, överbelastning, felaktig 
anslutning eller felaktig inställning. Kontrollera omformaren, kontrollera kabeldragningen

Fel rotationsriktning Fel börvärdespolaritet Kontrollera omformaren och verifiera börvärdena

Motorn brummar och har 
hög strömförbrukning

Drivenheten blockerad Kontrollera drivenheten

Bromsen lossar inte Möjlig orsak: ingen bromsspänning

Störning på givarledning Kontrollera givarledningen

Omformare felaktigt inställd Kontrollera omformaren

Motortemperaturen ökar 
kraftigt (mät temperaturen), 
klart över 100 °C)

Överbelastning Gör effektmätning, välj ev. större motor eller minska 
belastningen. Verifiera driftprofilen.

För hög omgivningstemperatur Beakta det tillåtna temperaturområdet

Otillräcklig kylning Förbättra kylluftstillförseln och tillse att kylluftkanalerna är 
fria. Komplettera ev. med separatdriven fläkt.

Den separatdrivna fläkten fungerar inte Kontrollera anslutningen och åtgärda ev. fel

Nominellt driftsätt (S1 till S10 enligt 
EN 60034) överskrids, t.ex. genom 
alltför högt effektivt vridmoment

Anpassa motorns nominella driftsätt till rådande driftsför-
hållanden; anlita vid behov en expert som fastställer erfor-
derlig drivenhet för tillämpningen.

Omformaren ej optimerad Kontrollera omformaren

Oljud från motorn

Lagerskador • Kontakta serviceavdelningen vid SEW-EURODRIVE
• Byt motorn

Roterande delar vibrerar Åtgärda felet, åtgärda eventuell obalans

Vid separatdriven fläkt: Främmande före-
mål i kylluftkanalerna Rengör kylkanalerna
D
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Bromsstörningar
7.3 Bromsstörningar 
Följ anvisningarna i kapitel 2 (→ sid 8) för alla arbeten på motorn där förseglade skruvar
på säkerhetsrelaterade givare måste lossas.

7.3.1 Broms BP

7.3.2 Broms BY

Störning Möjlig orsak Åtgärd

Bromsen lossar inte

Bromsen felaktigt ansluten Kontrollera anslutning av ändlägesgivaren

Max. tillåten luftspalt överskriden på grund av att 
bromsbelägget är förslitet

• Kontakta SEW-EURODRIVE
• Byt motorn

Felaktig spänning på bromsstyrenhet, t.ex. 
spänningsfallet över motorledningen > 10 %

Kontrollera spänningen vid motoranslutningen:
Tillse att matningsspänningen är korrekt. Kontrollera 
ledarareor.

Bromsspolen har kortslutning i lindning eller 
spolstomme Kontakta SEW-EURODRIVE

Motorn bromsar inte
Bromsbelägget slitet • Kontakta SEW-EURODRIVE

• Byt motorn

Fel bromsmoment • Kontakta SEW-EURODRIVE
• Byt motorn

Oljud/gnissel i 
bromsområdet Bromsparametrarna i omformaren felaktigt inställda Kontrollera bromsens lyftnings- och ansättningstider

Störning Möjlig orsak Åtgärd

Bromsen lossar inte

Bromsstyrdonet ur funktion Byt bromsstyrenhet, kontrollera bromsspolens inre 
resistans och isolation, kontrollera kopplingsdonet

Bromsen felaktigt ansluten Kontrollera anslutning av ändlägesgivaren

Max. tillåten luftspalt överskriden på grund av att 
bromsbelägget är förslitet

• Kontakta SEW-EURODRIVE
• Låt SEW-utbildad personal byta 

bromsbelägghållare

Bromsspolen har kortslutning i lindning eller 
spolstomme

• Kontrollera kopplingsapparater
• Byt hela bromsen med bromsstyrning 

(kontakta SEW-EURODRIVE)

Motorn bromsar inte

Bromsbelägget slitet 
• Kontakta SEW-EURODRIVE
• Låt SEW-utbildad personal byta 

bromsbelägghållare

Fel bromsmoment • Kontakta SEW-EURODRIVE
• Låt SEW-utbildad personal byta bromsfjädrar

Handlyftdonet är inte korrekt inställt Justera ställmuttrarna 

Broms reagerar fördröjt Bromsen ansluten på växelspänningssidan Koppla på lik- och växelspänningssidan

Oljud/gnissel i 
bromsområdet

Bromsparametrarna i omformaren felaktigt 
inställda Kontrollera bromsens lyftnings- och ansättningstider
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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8 Inspektion och underhåll

FARA!
Föbikoppling av funktionella säkerhetsanordningar. 
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
• Alla arbeten på komponenter med funktionell säkerhet får bara utföras av behörig

personal.
• Alla arbeten på komponenter med funktionell säkerhet måste utföras helt i enlighet

med montage- och driftsinstruktionen och aktuellt tillägg. Annars gäller inte
garantin.

FARA!
Servomotorn har spänningsförande komponenter under och efter drift.
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt!
• Matnings-, broms och signalledare måste göras spänningslösa innan kraft- eller

signalkontaktdonen öppnas.
• Säkra motorn mot oavsiktlig återinkoppling.
• Vid vridning av axeln kan motorn generera spänning. Vidrör inte kontaktdonets

stift.

OBS!
Motorn kan skada om andra reservdelar än originalreservdelar används.
Risk för skador på utrustning och material!
• Använd bara originaldelar enligt gällande reservdelslistor.

OBS!
Servomotorn kan under drift ha en yttemperatur över 100 °C.
Risk för brand och brännskador.
• Vidrör under inga omständigheter den synkrona servomotorn CMP under drift eller 

under svalningsfasen efter avstängning.

OBS!
För stor luftspalt i BY-broms.
Risk för skador på utrustning och material.
• Vid användning av BY-broms måste en luftspalt säkerställas genom mätning i med

regelbundet intervall enligt instruktionerna i "Synkrona servomotorer", kapitlet
"Inspektion och underhåll". 
En luftspalt som överstiger det högsta tillåtna värdet kan leda till givarfel eller för-
störa givaren.
I
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8Inspektion och underhåll
Funktionell säkerhet
8.1 Funktionell säkerhet
För att givaren ska kunna utföra säkerhetsrelaterade uppgifter måste vissa krav på den
mekaniska anslutningen av givarsystemet till motorn uppfyllas. 
SEW-EURODRIVE ansvarar för att anvisningarna om funktionell säkerhet uppfylls på
den levererade motorn med säkerhetsrelaterade givare. För att säkerställa leverans-
skicket förseglas säkerhetsrelaterade anslutningar, se bilderna nedan.

CMP40 CMP50/63

AK0H CMP71/80/100
CMPZ71/80/100

CMP71/80/100 /BP
CMP112

[1]

[1]

[1]

[1]
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CMP71/80/100
CMPZ71/80/100

CMPZ71/80/100 /BP
CMP112

AK1H CMPZ71/80/100 /BY
CMP112 /BY

[1] [1]

[1]

[1] Förseglade skruvar på givaren
I
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8Inspektion och underhåll
Funktionell säkerhet
För arbeten på givaren eller motorn där förseglade anslutningar måste öppnas finns det
två alternativ:
• Ge SEW-EURODRIVE i uppdrag att utföra arbetet.
• Observera att givarna bara får demonteras och monteras av behörig personal om du

själv utför arbeten på säkerhetsrelaterade givare. Allt arbete på säkerhetsrelaterade
givare och deras mekaniska anslutning utförs på egen risk. Sådana ingrepp innebär
att ansvaret för de säkerhetsrelaterade funktionerna övergår från SEW-
EURODRIVE till användaren.
Den kvalificerade personalen måste, förutom att ha ovannämnda kvalifikationer, ha
följande kunskaper:
• Kunskaper om: Funktionell säkerhet
• Kunskap om säkerhetsföreskrifter och lagar, framför allt kraven i EN ISO 13849-1

samt övriga standarder, direktiv och lagar som nämns i denna dokumentation.
• Kunskap om innehållet i "Tillägg till montage- och driftsinstruktionen: Funktionell

säkerhet för synkrona servomotorer CMP".
• Kunskap om innehållet i den utförliga montage- och driftsinstruktionen.

8.1.1 Spårbarhet
Produkter med funktionell säkerhet, markerade med en FS-symbol på motorns typskylt,
är registrerade och spårbara av SEW-EURODRIVE. Syftet med detta är att kunder och
användare snabbt ska kunna informeras om ett produktfel skulle upptäckas.
Om egna ingrepp utförs på säkerhetsrelaterade givarsystem, exempelvis genom den
utbyte eller eftermontering av givare, kan denna genomgående spårbarhet från
SEW-EURODRIVE inte längre garanteras. Vi rekommenderar därför starkt våra kunder
att etablera egen spårbarhet och / eller att stödja åtgärderna från SEW-EURODRIVE.
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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9 Tekniska data för det säkerhetsrelaterade givarsystemet
9.1 Givare

9.2 Säkerhetsvärden
9.2.1 Säkerhetsmärkvärden för givare AK0H

Följande tabell visar säkerhetsvärden för den säkerhetsrelaterade givaren AK0H:

Beteckning Värde

AK0H AK1H

Omgivningstemperatur motor -20 °C till +60 °C

Drifttemperatur, givare -20 °C till +110 °C -20 °C till +115 °C

Lagringstemperatur, givare -40 °C till +125 °C

Maximalt varvtal 9000 r/min 12000 r/min

Vibrationstålighet enligt EN 60068-2-6 ≤ 500 m/s2 ≈ 50 g (10 Hz till 2 kHz) ≤ 200 m/s2 ≈ 20 g (10 Hz till 2 kHz)

Stöttålighet enligt EN 60068-2-27 ≤ 1000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)

Maximal vinkelacceleration 5 ×105 rad/s2 2 ×105 rad/s2

Kapslingsklass enligt EN 60529 IP50 IP40

Matningsspänning 7 V DC till 12 V DC

Strömförbrukning utan last: 60 mA 80 mA

Inkrementaldel

Gränssnitt sin/cos

Perioder/varv 128 1024

Noggrannhet ±0,0222° (±80 vinkelsekunder) ±0,0125° (±45 vinkelsekunder)

Absolutdel

Gränssnitt RS485 (Hiperface®)

Steg/varv (envarvs) 12 bit = 4096 15 bit = 32768

Varv (flervarvs) 12 bit = 4096 12 bit = 4096

Noggrannhet ±0,0888° (±320 vinkelsekunder) ±0,025° (±90 vinkelsekunder)

Värde i enlighet med

EN 62061 / IEC 61508 EN ISO 13849-1

Klassificering/standarder SIL2 enligt EN 62061 PL d enligt EN ISO 13849-1

Struktur HFT = 1 Tvåkanals (motsvarar kategori 3 enligt 
EN ISO 13849-1)

Risk för riskfyllt bortfall per timme 
(PFHd-värde)1) 1,3 × 10-8 1/h

Medeltid till riskfyllt bortfall 
(MTTFd-värde)2) - 100 år

Mission Time/brukstid 20 år

Proof-Test-Intervall Krävs ej -

Säker felandel (SSF) 95 % -

Anslutning motor/givare I drivenheter med FS-märkning, felsäkerhet i enlighet med EN ISO 13849

1) Värdet gäller en diagnostiseringsgrad på 90 % som inte måste uppnås med ett givarutvärderingsinstrument. Diagnosen måste utföras
inom processens svarstid.

2) Omgivningstemperatur 40 °C
T
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Givarutvärderingsinstrument
9.2.2 Säkerhetsvärden för givare AK1H
Följande tabell visar säkerhetsvärden för den säkerhetsrelaterade givaren AK1H:

9.3 Givarutvärderingsinstrument

Värde i enlighet med

EN 62061 / IEC 61508 EN ISO 13849-1

Klassificering/standarder SIL2 enligt EN 62061 PL d enligt EN ISO 13849-1

Struktur HFT = 1 2-kanal (motsvarar kategori 3 enligt 
EN ISO 13849-1)

Risk för riskfyllt bortfall per timme 
(PFHd-värde)1) 1,0 × 10-8 1/h

Medeltid till riskfyllt bortfall 
(MTTFd-värde)2) - 1073 år

Mission Time/brukstid 20 år

Proof-Test-Intervall Krävs ej -

Säker felandel (SSF) 95 % -

Anslutning motor/givare I drivenheter med FS-märkning, felsäkerhet i enlighet med EN ISO 13849

1) Värdet gäller en diagnostiseringsgrad på 90 % som inte måste uppnås med ett givarutvärderingsinstrument. Diagnosen måste utföras
inom processens svarstid.

2) Omgivningstemperatur 40 °C

Beteckning Värde

Säkerhetskrav ≥ SIL 2 enligt EN 62061 / IEC 61508

Felregistreringskvot1)

1) Diagnosen måste utföras inom processens svarstid.

DC ≥ 90 %

Felsäkerhet i enlighet med EN 61800-5-2:2007, tabell D.16

Signalamplitudövervakning2)

2) Signalerna A, A, B och B måste vara högresistiva (> 1 kΩ) i förhållande till matningsspänningen och 0 V. 

0,5 V DCSS till 1,5 V DCSS (topp-topp)

Realiseringsbara säkerhetsfunktioner SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI
Funktionell säkerhet – synkrona servomotorer CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
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10 Försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse

Bruchsal
Johann Soder

 )b  )a   VD teknik  DatumOrt

a)  Med fullmakt att underteckna den här försäkran i tillverkarens ställe
b)  Med fullmakt att sammanställa tekniska underlag

900820410

10.04.13

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar 
för följande produkter

Motorer i serie CMP...

i kombination med givare av typen AK0H
AK1H

i förekommande fall i kombination 
med växlar i serie R..; RES

F..
K..; KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

i enlighet med

)1GE/24/6002maskindirektiv 

lågspänningsdirektiv 2006/95/EG

tillämpade harmoniserande standarder: EN 13849-1:2008 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001 + A1:2007
EN 60664-1:2007
EN 12100:2010

1) Produkterna är avsedda för inbyggnad i maskiner. Produkterna får inte tas i drift förrän et fastställts att 
 maskinerna som de ska byggas in i uppfyller kraven i det ovan nämnda maskindirektivet.
5) Alla säkerhetstekniska anvisningar i den produktspecifika dokumentationen (montage- och 
 driftsinstruktion, handbok etc.), ska följas under produktens hela livslängd.
F
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