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1 Общи указания
1.1 Ползване на документацията

Документацията е неразделна част на продукта и съдържа важни указания за екс-
плоатацията и сервиза. Документацията е предназначена за всички лица, които
извършват дейности по монтажа, инсталацията, пуска в експлоатация и сервиза
на продукта.
Документацията трябва да е достъпна в четливо състояние. Уверете се, че отго-
ворниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които работят
с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали документацията.
При неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщайте към
SEW-EURODRIVE.
Винаги използвайте актуалното издание на документацията и софтуера. 
На сайта на SEW (www.sew-eurodrive.com) ще намерите голям избор за сваляне
на различни езици. При неясноти или за допълнителна информация се обръщай-
те, моля, директно към SEW-EURODRIVE. 
Можете да поръчате документацията и в отпечатан вид от SEW-EURODRIVE. 

1.2 Нормативна основа
Оценката на сигурността на уреда се извършва въз основа на следните нормати-
ви и класове на сигурност.

Нормативна основа 

Клас на сигурност / нормативна основа
• Performance Level (PL) съгласно 

EN ISO 13849-1:2008
• Категория (Kat.) съгласно EN 954-1:1996
О
П
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Структура на инструкциите за безопасност
1.3 Структура на инструкциите за безопасност
1.3.1 Значение на сигналните думи

Следващата таблица показва степенуването и значението на сигналните думи за
инструкциите за безопасност, указанията за материални щети и други указания.

1.3.2 Структура на свързаните с разделите инструкции за безопасност
Свързаните с разделите инструкции за безопасност не се отнасят само за дадено
специално действие, а за няколко действия в рамките на една тема. Използваните
пиктограми сочат обща или специфична опасност.
Тук ще видите формалната структура на свързана с раздела инструкция за
безопасност:

1.3.3 Структура на въведените инструкции за безопасност
Въведените инструкции за безопасност са интегрирани директно в упътването за
действие преди предприемане на опасната стъпка.
Тук виждате формалната структура на въведена инструкция за безопасност:
•  СИГНАЛНА ДУМА! Вид опасност и нейният източник.

Възможна(и) последица(и) при неспазване.
– Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.

Сигнална дума Значение Последици при неспазване
ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща 

опасност
Смърт или тежки телесни 
наранявания

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки телесни 
наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможна, опасна ситуация Леки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможни материални щети Повреждане на задвижващата 
система или около нея

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет: 
Улеснява употребата на зад-
вижващата система.

СИГНАЛНА ДУМА!
Вид опасност и нейният източник.
Възможна(и) последица(и) при неспазване.
• Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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1.4 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазването на документацията за MOVITRAC® е условие за безаварийна експло-
атация и изпълнение на евентуалните претенции за поемане на отговорност за
дефекти. Затова преди работа с уреда първо прочетете ръководството за
експлоатация!
Уверете се, че документацията е достъпна в четливо състояние за отговорниците
за съоръжението и експлоатацията, както и за лицата, които работят с уреда на
своя отговорност.

1.5 Изключване на отговорност
Спазването на ръководството за експлоатация е главно условие за безопасна екс-
плоатация на MOVITRAC® MC07B и за достигане на дадените производствени
параметри и характеристики на производителността. SEW-EURODRIVE не поема
отговорност за персонални, материални или имуществени щети, които възникват
поради неспазването на ръководството за експлоатация. В такива случаи е изклю-
чено поемането на отговорност за материални дефекти.

1.6 Правна бележка относно авторското право
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Всички права запазени.
Забранено е всякакво – дори частично – размножаване, обработка, разпростране-
ние и друга преработка. 

1.7 Съдържание на печатния материал
Настоящият печатен материал съдържа поправени и допълнени издания на
MOVITRAC® MC07B в обезопасени уреди. 
Системата се състои от задвижващ преобразувател с двигател за трифазен ток и
външно изключващо устройство, изпитано за безопасност.

1.8 Други действащи печатни материали
Настоящият печатен материал допълва ръководството за експлоатация
MOVITRAC® MC07B и ограничава инструкциите за употреба в съответствие
с долупосочените данни. Той може да се използва само във връзка с ръководство-
то за безопасност на MOVITRAC® MC07B.
О
П
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2Интегрирана техника за безопасност
Безопасно състояние
2 Интегрирана техника за безопасност
Долу описаната техника за безопасност на MOVITRAC® MC07B бе разработена и
изпитана според следните изисквания за безопасност:
• Категория 3 съгласно EN 954-1: 1996
• PL d съгласно EN ISO 13849-1: 2008
За целта бе изготвен сертификат от TÜV Nord. Копие на сертификата от TÜV
можете да поискате от SEW-EURODRIVE.

2.1 Безопасно състояние
За използване в безопасен режим на MOVITRAC® MC07B е определен като безо-
пасно състояние изключеният въртящ момент (виж функция за безопасност STO).
Върху това почива концепцията за безопасност. 

2.2 Концепция за безопасност
• Потенциалните опасности за машината трябва да се отстраняват колкото

е възможно по-бързо. За грозящи с опасност движения състоянието на покой е
безопасното състояние с предотвратяване на повторно тръгване. 

• Задвижващият преобразувател MOVITRAC® MC07B се отличава с възможност
за свързване на външно предпазно устройство. При задействане на даден
свързан команден уред (напр. бутон АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ с фиксираща
функция) то изключва от захранване всички активни елементи (изключване на
противоаварийното 24-V-захранване на крайната степен при задействане на
управлението), които са нужни за създаване на серия импулси в крайната сило-
ва степен. 

• С изключването на противоаварийното 24-V-захранване се осигурява това, че
за функцията на задвижващия преобразувател, а с това и създаването на вър-
тящо се поле от импулсни образци (които дават възможност за създаване на
въртящо се поле), със сигурност са прекъснати нужните захранващи напреже-
ния, а по този начин не е възможно самостоятелно повторно тръгване.

• Вместо галванично разединение на задвижващия механизъм от мрежата с кон-
тактор или прекъсвач, с описаното тук изключване на 24-V-напрежението без-
опасно се възпрепятства задвижването на управлението на силовия полупро-
водников прибор в задвижващия механизъм. По този начин се изключва създа-
ването на въртящо се поле за съответния двигател. Отделният двигател в това
състояние не може да развие въртящ момент, въпреки че отново му е подаде-
но напрежение от мрежата. 
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2.3 Схематично изображение на "Концепцията за безопасност за 
MOVITRAC® B"

1797262603

[1] Противоаварийно DC-24-V-захранване
[2] Разделяне на потенциала
[3] Захранване с напрежение за задействане на управлението на силовите транзистори
[4] Сигнали, продължаващи модулирането на импулси за крайна степен
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Функции за безопасност
2.4 Функции за безопасност
Могат да се използват следните отнасящи се до задвижването функции за
безопасност:
• STO (безопасно изключен момент съгласно EN 61800-5-2) с изключване на

STO-входа.
При активирана функция STO честотният преобразувател не изпраща енергия
на двигателя, който може да създаде въртящ момент. Тази функция за безопас-
ност отговаря на неуправляемо спиране съгласно EN 60204-1, Стоп-категория 0.
Изключването на STO-входа трябва да става с подходящо външно управление
по безопасност / подходящ външен превключващ предпазен уред 
На следващата фигура е показана функцията STO:

2463228171

v Скорост
t Време
t1 Моментът, в който се изключва STO

Диапазон на изключването

v

tt1
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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• SS1(c) (безопасен стоп 1, функционален вариант съгл. EN 61800-5-2) с подхо-
дящо външно задвижване на управлението (напр. предпазен превключващ
уред със забавено изключване).
Трябва да се спазва следният процес:
– Задвижващият механизъм да се забави с подходяща спирачна рампа през

зададена стойност. 
– Изключване на STO-входа (= изключване на функцията STO) след опреде-

лено противоаварийно забавяне във времето.
Тази функция за безопасност отговаря на управляемо спиране съгласно
EN 60204-1, Стоп-категория 1.
Следната фигура илюстрира функцията SS1(c):

2463226251

v Скорост
t Време
t1 Момент, в който се въвежда спирачната рампа
t2 Моментът, в който сработва STO
Δt Интервал между началото на спирачната рампа и STO

Диапазон на безопасното забавяне
Диапазон на изключването

v

tt1 t t2
И
Ф
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Ограничения
2.5 Ограничения
• Трябва да се има предвид, че без механична спирачка или с дефектна спирач-

ка е възможно движение по инерция на задвижващия механизъм (според три-
енето и инерцията на масата). При генераторни съотношения на товара зад-
вижващият механизъм може дори да ускори. При оценката на риска за съоръ-
жението / машината това трябва да се има предвид и евент. да се обезопаси
с допълнителни мерки по техническата безопасност (напр. да се обезпечи спи-
рачна система за безопасност).
При отнасящи се до приложенията функции за безопасност, които изискват
активно забавяне (задействане на спирачката) на опасните движения,
MOVITRAC® MC07B не може да се използва сам без допълнителна спирачна
система!

• При използване на функцията SS1(c), както е описано в глава "Функции за без-
опасност", спирачната рампа на задвижващия механизъм не се контролира
противоаварийно. В случай на грешка спирачката може да откаже по време на
забавянето или в най-лошия случай да последва ускорения. В този случай едва
след изтичане на зададеното време на забавяне се извършва противоаварий-
ното изключване през функцията STO (виж глава "Функции за безопасност").
Произтичащата от това опасност при оценката на риска за съоръжението /
машината трябва да се има предвид и евент. да се обезопаси с допълнителни
мерки по техническата безопасност. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Концепцията за безопасност е приложима само за изпълнение на механични
работи по задвижвани компоненти на съоръжението / машината.
При изключване на STO-сигнала междинния контур на MOVITRAC® MC07B про-
дължава да е под напрежение на мрежата.
Смърт или тежки наранявания от токов удар
• Когато работите по електрическата част на задвижващата система, изключ-

вайте захранващото напрежение през подходящо външно съоръжение за
изключване и го обезопасете срещу неумишлено включване на захранването.

УКАЗАНИЕ
При противоаварийно изключване на DC-24-V-захранването на X17 (STO акти-
вирана) винаги следва сработване на спирачката. Задействане управлението
на спирачката в MOVITRAC® MC07B не е противоаварийно. 
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3 Условия за техническа безопасност
Предпоставката за безопасна работа е коректното обвързване на функциите за
безопасност на MOVITRAC® MC07B в една отнасяща се до приложението главна
функция за безопасност. Във всеки случай трябва да се изготви оценка на риска,
специфична за типа съоръжение / машина, от производителя на съоръжението /
машината и да се вземе под внимание заедно с другите неща за използването на
задвижващата система MOVITRAC® MC07B.
Отговорността за съответствието на съоръжението или машината с действащите
разпоредби за безопасност е на производителя на съоръжението / машината и на
фирмата-оператор.
При инсталирането и работата на MOVITRAC® MC07B в противоаварийни прило-
жения спешно трябва да се предпишат следните изисквания:

Изискванията са подразделени на:
• Разрешени уреди
• Изисквания към инсталирането
• Изисквания към външни управления на безопасността и превключващи уреди

за безопасност
• Изисквания към пуска в действие
• Изисквания към работата
У
О
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3Условия за техническа безопасност
Разрешени уреди
3.1 Разрешени уреди
Разрешени са следните варианти на уреди на MOVITRAC® MC07B за безаварийно
прилагане: 

3.1.1 MOVITRAC® MC07B за 3 × AC 380 – 500 V напрежение в точката на свързване

3.1.2 MOVITRAC® MC07B за AC 200 – 240 V напрежение в точката на свързване

Мощност
kW

Размер Тип

0,55 0S MC07B0005-5A3-4-S0
0,75 0S MC07B0008-5A3-4-S0
1,1 0S MC07B0011-5A3-4-S0
1,5 0S MC07B0015-5A3-4-S0
2,2 0L MC07B0022-5A3-4-S0
3,0 0L MC07B0030-5A3-4-S0
4,0 0L MC07B0040-5A3-4-S0
5,5 2S MC07B0055-5A3-4-00
7,5 2S MC07B0075-5A3-4-00
11 2 MC07B0110-5A3-4-00
15 3 MC07B0150-503-4-00
22 3 MC07B0220-503-4-00
30 3 MC07B0300-503-4-00
37 4 MC07B0370-503-4-00
45 4 MC07B0450-503-4-00
55 5 MC07B0550-503-4-00
75 5 MC07B0750-503-4-00

Мощност
kW

Размер Тип

0,55 0S MC07B0005-2A3-4-S0
0,75 0S MC07B0008-2A3-4-S0
1,1 0L MC07B0011-2A3-4-S0
1,5 0L MC07B0015-2A3-4-S0
2,2 0L MC07B0022-2A3-4-S0
3,7 1 MC07B0037-2A3-4-00
5,5 2 MC07B0055-2A3-4-00
7,5 2 MC07B0075-2A3-4-00
11 3 MC07B0110-203-4-00
15 3 MC07B0150-203-4-00
22 4 MC07B0220-203-4-00
30 4 MC07B0300-203-4-00
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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3.2 Изисквания към инсталирането
• При уредите от типоразмер 0 в изпълнение MC07B...-S0 винаги трябва да се

свързва външно 24 V, тъй като управляващата електроника се захранва само
по този начин. 

• Противоаварийното DC-24-V-захранващо напрежение трябва да бъде съответ-
стващо на ЕМС и окабелено както следва:
– Извън електрическото монтажно помещение да са екранирани, трайно

положени (неподвижно) и да са защитени срещу външни повреди или
с еквивалентни мерки.

– Вътре в монтажното помещение могат да се положат отделни жила.
– Да се спазват винаги съответните действащи предписания за приложенията. 

• Силовите проводници и противоаварийните оперативни проводници трябва да
се полагат в отделни кабели.

• Във всеки случай трябва да се подсигури да няма пренасяне на напрежението
от токопроводящата част върху противоаварийните оперативни кабели.

• Техниката на окабеляване трябва да се извършва съгласно EN 60204-1. 
• Могат да се използват само подходящи източници на напрежение с безопасно

разединение (PELV) съгласно VDE0100 и EN 60204-1. При това при една един-
ствена грешка напрежението между изходите или между произволен изход и
заземените части не трябва да превишава постоянно напрежение от 60 V.

• За изпълнение в съответствие с ЕМС спазвайте инструкциите в ръководството
за експлоатация "MOVITRAC® MC07B". Непременно спазвайте това, че екрани-
рането на обезопасяващите DC-24-V-захранващи проводници трябва да са
положение върху корпуси..

• Проводниците на обезопасяващото DC-24-V-захранващо напрежение (кле-
ма X17) трябва да се свържат към клеми на по-ниско ниво от екраниращата
клема на сигналната електроника.

• При планирането на инсталирането трябва да се спазват техническите данни
на MOVITRAC® MC07B.

• За разчет на релето за безопасност обезателно трябва да се спазват специ-
фичните за компонентите за безопасност стойности. 

• Дължината на проводника на противоаварийното DC-24-V-захранващо напре-
жение може да е макс.100 м.

• Противоаварийното захранващо напрежение DC-24-V не трябва да се използ-
ва за обратни съобщения.
У
И
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• Всички връзки (напр. проводници или комуникация на данни през бусова сис-
тема) трябва да са вече взети под внимание в Performance Level на дадена
участваща подсистема или грешки във връзките трябва да могат да се изключ-
ват или пренебрегват.
Предпоставката за грешката "Късо съединение между два произволни провод-
ника" може да се изключи съгласно EN ISO 13849-2: 2008 при следните условия: 
Проводниците са 
– трайно (неподвижно) положени и защитени от външни повреди (напр.

с кабелен канал, в бронирана тръба)  
– положени са в различни изолирани тръби вътре в електрическото монтажно

пространство при условия, че както проводниците, така и монтажното прос-
транство отговарят на съответните изисквания, виж EN 60204-1

– поотделно са защитени със заземяващ проводник
Предпоставката за грешката "Късо съединение между произволен проводник и
незащитена проводяща част или земята или защитно проводниково съедине-
ние" може да се изключи при следните условия: 
– късо съединение между проводник и всяка незащитена проводяща част

вътре в монтажно пространство. 
• За приложение с противоаварийно изключване на задвижването трябва да

отстраните шунтовете при X17:1 до X17:4 (→ следващата фигура).

1797603595
Отстраняване на шунтовете

S
V

I

S
O

V

2
4
V

G
N

D X17
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3.3 Изисквания към външното управление на безопасността

Алтернативно на управлението на безопасността може да се използва предпазен
превключващ уред. Следващите изисквания се считат за целесъобразни. 
• Управлението на безопасността, както и всички други отнасящи се до безопас-

ността частични системи трябва да имат разрешително най-малко за класа на
безопасност, който се изисква за цялата система за съответната функция за
безопасност. 
Следващата таблица показва примерно нужния клас на безопасност на упра-
влението на безопасността: 

1593958923

[1] Предпазен превключващ уред с разрешително
[2] Захранване с напрежение DC-24-V
[3] Предпазители в съответствие със заданията на производителя на предпазния уред 
[4] Противоаварийно DC-24-V-захранване
[5] Бутон Reset за ръчно връщане 
[6] Разрешен елемент за задействане АВАРИЙНО СПИРАНЕ 

Приложение Изискване към управлението на 
безопасността

Performance Level d съгл.. EN ISO 13849-1 Performance Level d съгл.. EN ISO 13849-1
SIL 2 съгл. EN 61508

[4]

[3]
[1]

[5]

[6]

[2] U
У
И
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• Окабеляването на управлението на безопасността трябва да е подходящо за
изисквания клас безопасност (виж документацията на производителя). 
– Ако захранващото напрежение DC-24-V с цел предпазване от авария се

изключи само на положителния полюс, не трябва в това изключено състоя-
ние да се подават тестващи импулси. 
Ако захранващото напрежение DC-24-V се изключи от двата полюса, тесто-
вите импулси не трябва да се подават едновременно на плюсов и минусов
изход. Тестовите импулси тук трябва да са изместени във времето. 

– SEW-EURODRIVE препоръчва захранващото напрежение 24 V да се
изключва двуполюсно. 

• За компановката на схемата за безопасност обезателно трябва да се спазват
специфичните за компонентите за безопасност стойности.

• Комутационната способност на предпазния уред или на изходите на релето на
управлението на безопасността трябва да отговаря на максимално допусти-
мия, ограничен изходен ток на захранването от 24 V.
Трябва да се спазват инструкциите на производителя по отношение на допус-
тимото натоварване на контактите и евентуалната защита с предпазители за
блокиращата контактна система. Ако по отношение на това няма инструкции от
производителя, контактите трябва да се защитят с предпазители с 0,6-кратната
номинална стойност на даденото от производителя максимално натоварване
на контактите. 

• За да гарантирате защита от неочаквано повторно тръгване съгласно EN 1037,
концепцията на системата за управление на сигурността трябва да е такава и
така да е свързана, че самото връщане в изходно състояние на командния
уред да не води до повторно тръгване. Това значи, че повторно тръгване може
да последва само след ръчен Reset на веригата за безопасност.

3.4 Изисквания към пуска в действие
• За потвърждение на реализираните функции за безопасност след успешен

пуск в действие трябва да се извърши проверка и документиране на функциите
за безопасност (валидиране).
При това трябва да се вземат под внимание ограниченията към функциите за
безопасност съгласно глава "Ограничения". Не отнасящи се безопасността
части и компоненти, които влияят на резултата от валидиращото изпитание
(напр. спирачка на двигателя), при нужда трябва да се изведат от режим на
работа. 

• За използването на MOVITRAC® MC07B в защитени от аварии приложения
трябва да се изпълнят по принцип проверки на пуск в действие на изключващо-
то съоръжение и на коректното окабеляване и това да се протоколира.

3.5 Изисквания към работата
• Работата се разрешава само в специфичните граници от паспорта на съоръже-

нието. Това важи както за външното управление на безопасността, така и за
MOVITRAC® MC07B и разрешените опции.

• Функциите за безопасност трябва да се проверяват за безупречно функциони-
ране на редовни интервали време. Интервалите за проверка се определят
в съответствие с оценката на риска. 
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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4 Варианти на компановката
4.1 Общи указания

Принципно важи, че всички приведени в тази документация варианти за свързва-
не за отнасящо се до безопасността приложения са разрешени, ако се изпълнява
основната концепция за безопасност. Това означава, че при всички обстоятелства
трябва да е подсигурено превключването на DC-24-V-входовете на предпазители-
те да става с помощта на външен предпазен превключващ уред или управление
на безопасността, а по този начин да не става възможно автоматично повторно
пускане. 
За принципен избор, инсталиране и прилагане на компонентите на безопасността,
като напр. предпазен уред, прекъсвач АВАРИЙНО СПИТРАНЕ и т.н. и на разре-
шените варианти за свързване трябва от най-горно ниво да се изпълнят всички
отнасящи се до техническата сигурност условия от глави 2, 3 и 4 от този печатен
материал.
Електрическите схеми са принципни електрически схеми, които се ограничават
само върху това да показват функцията (функциите) за безопасност с необходи-
мите за тях съответстващи компоненти. За по-добра прегледност не са изобразе-
ни в комутационно отношение такива мерки, които по правили винаги трябва да са
реализирани допълнително, за да осигуряват защита при допир, да овладяват
свръхнапрежение и минимално напрежение, дефекти в изолацията, съединение
на земя или късо съединение напр. да се покриват външно положени проводници
или да гарантират нужната устойчивост на смущения против електромагнитни
въздействия.

4.1.1 Свързване на X17 към MOVITRAC® MC07B
Следващата фигура показва свързването на X17 към долната страна на управля-
ващата глава. 

3210370059

* Вид от долната страна на уреда 
[1] X17: Сигнален клеморед блокираща контактна система STO

[1]

[1]

X
17
В
О
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4.2 Изисквания
4.2.1 Използване на предпазни превключващи уреди

Точно трябва да се спазват изискванията на производителите на предпазни уреди
(напр. поставяне на предпазители за изходните контакти срещу залепване) или на
други компоненти за безопасност. За полагането на кабели важат основните изис-
квания, както е описано в този материал. 
Моля, спазвайте за свързването на MOVITRAC® с предпазния уред изискванията
към инсталирането съгл. глава "Изисквания към инсталирането" (→ стр. 14).
Трябва да се спазват и другите инструкции на производителя на използвания
в съответния случай на прилагане предпазен превключващ уред. 

4.2.2 Използване на управления на безопасността
При използване на PLC за безопасност трябва да се спазват ZVEI-спецификации-
те за сензори за безопасност.
Импулса включване-изключване на използваните безопасни цифрови изходи
(F-DO) трябва да е ≤ 1 ms. Съотношението 1:1000 не трябва да става по-малко. 

3211043979

<1ms >1000ms

High

Low

t

УКАЗАНИЕ
Ако DC-24-V-захранването на X17 изключва противоаварийно (STO активира-
на), по отношение на тестовите импулси трябва да се спазва глава "Изисквания
към външното управление на безопасността" (→ стр. 16).
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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4.3 Изключване поотделно
4.3.1 STO съгласно PL d (EN ISO 13849-1)

Процесът протича, както следва:
• Препоръка: X12:1 и X12:4 се изключват едновременно, напр. при авариен

стоп/ аварийно спиране.
• 24-V-безопасен вход X17 се изключва.
• Двигателят намалява оборотите, ако няма спирачка. 

STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

4949829771
t

n

X17

  X12:4

X12:1

УКАЗАНИЕ
• Изобразените изключвания на STO могат да се използват до PL d съгл.

EN ISO 13849-1 при спазване на глава "Изисквания" (→ стр. 19).
• При MOVITRAC® MC07B от типоразмер 0 е нужно външно DC-24-V-захранване. 
В
И
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Двоично задвижване на управлението с предпазен уред (двуканален)

Двоично задвижване на управлението с предпазен уред (едноканален)

4891650443

+24 V

Обратно съобщение 
Аварийно спиране

Reset

Управление от по-горен ред

PLC

IN OUT

Предпазен 
превключващ 
уред

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

Мрежа

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

4891648523

+24 V

Обратно съобщение 
Аварийно спиране

Reset

Управление от по-горен ред

PLC

IN OUT

Предпазен 
превключващ 
уред

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

Мрежа

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

УКАЗАНИЕ
При едноканално изключване трябва да се приемат определени предпоставки
за грешки и да се овладеят с изключване на грешките. Спазвайте глава "Изис-
квания" (→ стр. 19).
SEW-EURODRIVE препоръчва захранващото напрежение от 24 V на STO-входа
X17 да се изключва двуполюсно.
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Двоично задействане на управлението с PLC за безопасност

Полеви бус задействане на управлението с PLC за безопасност

4891654283

+24 V Управление от по-горен ред

стандартна безопасна

IN OUT

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

Мрежа

IN OUT

MC07B 

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 

9 

24VIO

GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

9007204146397195

+24 V

Управление от 
по-горен ред

стандартна безопасна

IN

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

GND

Мрежа

IN

MC07B

X31

X30

DFS 21B

X17

4 5 6

1
2
3
4

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

(GND)
(24 V_LS)

(24 V_PS)

(F_DO_M)
(F_DO_P)

(GND)

X2

M

U V W

1
2
3
4
5
6

PROFINET

PROFIsafe

УКАЗАНИЕ
• Задействането на управлението на блокировка/освобождаване на регулато-

ра и бърз стоп/ деблокиране става през полевия бус. 
• Спазвайте винаги наръчниците за полеви бус, напр. 

– Наръчник Интерфейс на полеви бус DFS11B PROFIBUS DP-V1
с PROFIsafe

– Наръчник Интерфейс на полеви бус DFS21B PROFINET IO с PROFIsafe
В
И
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4.3.2 SS1(c) съгласно PL d (EN ISO 13849-1)
Процесът протича, както следва:
• X12:1 не трябва да се изключва.
• X12:4 се изключва напр. при авариен стоп / аварийно спиране.
• През времето на безопасност t1 двигателят намалява оборотите в течение на

линейната фаза на импулса до спиране.
• След изтичане на t1 входът за безопасност X17 се изключва. Безопасното

време t1 трябва да е така проектирано, че двигателят да приеме за това време
състояние на покой.

SS1(c) – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

4949929739
t

n

X17

X12:4

t 1

X12:1

УКАЗАНИЕ
• Изобразените изключвания на SS1(c) могат да се използват до PL d съгласно

EN ISO 13849-1 при спазване на глава "Изисквания" (→ стр. 19).
• При MOVITRAC® MC07B от типоразмер 0 е нужно външно DC-24-V-захранване. 
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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Двоично задвижване на управлението с предпазен уред (двуканален)

Двоично задвижване на управлението с предпазен уред (едно канален)

4891646603

+24 V

Обратно съобщение 
Аварийно спиране

Reset

Управление от по-горен ред

PLC

IN OUT

Предпазен
превключващ 
уред

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

Мрежа

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 24VIO 

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

t1

4891658123

+24 V

Обратно съобщение 
Аварийно спиране

Reset

Управление от по-горен ред

PLC

IN OUT

Предпазен 
превключващ 
уред

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

Мрежа

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

t1

УКАЗАНИЕ
При едно канално изключване трябва да се приемат определени предпоставки
за грешки и да се овладеят с изключване на грешките. Спазвайте глава "Изис-
квания" (→ стр. 19).
SEW-EURODRIVE препоръчва захранващото напрежение от 24 V на STO-входа
X17 да се изключва двуполюсно.
В
И
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4Варианти на компановката
Изключване поотделно
Двоично задействане на управлението с PLC за безопасност

Полеви бус задействане на управлението с PLC за безопасност

4891654283

+24 V Управление от по-горен ред

стандартна безопасна

IN OUT

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

Мрежа

IN OUT

MC07B 

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=освобождаване на регулатора
'0'=спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=бърз стоп
'1'=деблокиране

8 

9 

24VIO

GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

M

U V W

9007204146397195

+24 V

Управление от 
по-горен ред

стандартна безопасна

IN

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

GND

Мрежа

IN

MC07B

X31

X30

DFS 21B

X17

4 5 6

1
2
3
4

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

(GND)
(24 V_LS)

(24 V_PS)

(F_DO_M)
(F_DO_P)

(GND)

X2

M

U V W

1
2
3
4
5
6

PROFINET

PROFIsafe

УКАЗАНИЕ
• Задействането на управлението на блокировка/освобождаване на регулато-

ра и бърз стоп/деблокиране става през полевия бус. 
• Спазвайте винаги наръчниците за полеви бус, напр. 

– Наръчник Интерфейс на полеви бус DFS11B PROFIBUS DP-V1
с PROFIsafe

– Наръчник Интерфейс на полеви бус DFS21B PROFINET IO с PROFIsafe
Наръчник – Функционална сигурност MOVITRAC® MC07B 
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4.4 Групово изключване
В тази глава се разяснява как няколко MOVITRAC® MC07B се изключват
безопасно.

4.4.1 Изисквания
При групови задвижващи механизми 24 V изходите за безопасност на няколко
MOVITRAC® MC07B могат да се предоставят с един единствен предпазен уред.
Максимално възможният брой на осовите модули се получава от максимално
допустимото натоварване на контактите на предпазния уред или на управлението
на безопасността.
Точно трябва да се спазват и другите изисквания на производителите на предпаз-
ни уреди (напр. поставяне на предпазители за изходните контакти срещу залепва-
не) или на други компоненти за безопасност. За полагането на кабелите важат
основните изисквания от глава "Изисквания към инсталирането" (→ стр. 14).
Моля, спазвайте за свързването на MOVITRAC® с уреда за безопасност изисква-
нията към инсталирането в глава "Изисквания към инсталирането" (→ стр. 14).
Трябва да се спазват и другите инструкции на производителя на използвания
в съответния случай на прилагане превключващ предпазен уред.

Получаване на максималния брой уреди MOVITRAC® при групово изключване
Числото (в бр.) на уредите MOVITRAC® MC07B, които могат да се подсъединят,
при групово изключване е ограничено от следните точки:

1. Комутационна способност на уреда за безопасност 
Непременно трябва да се спазва, че пред блокиращата контактна система
трябва да се свърже предпазител в съответствие с данните на производителя
на уреда за безопасност, за да се попречи на износването на контактите. 
Непременно трябва да се спазват данните за комутационната способност
съгласно EN 60947-4-1, 02 / 1 и EN 60947-5-1, 11 / 97 и защитата с предпазите-
ли за контактите от производителя на предпазните уреди и това е отговорност
на проектанта.

2. Максимално допустимото падане на напрежението в захранващия 24 V
проводник.
При проектирането на осова комбинация трябва да се спазват стойностите по
отношение на дължината на проводника и допустимото на напрежението.

3. Максимално сечение на кабела от 1 × 1,5 мм2 или 2 × 0,75 мм2.
4. Консумация на мощност STO-вход X17: Напрежение на входа виж глава

"Технически данни" (→ стр. 30). 
5. При полупроводниковите входове със собствено тестване повишените капаци-

тети от груповото изключване (паралелно съединяване) на STO-входа X17
могат да доведат до грешки в диагностиката. 

УКАЗАНИЕ
Групово изключване с PLC за безопасност не се препоръчва от SEW-EURODRIVE.
В
Г
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4Варианти на компановката
Групово изключване
4.4.2 Реализация на групово изключване с помощта на предпазен превключващ уред
Групово изключване с предпазен превключващ уред (SG)

С предпазен превключващ уред могат да се управляват входовете за безопасност
на всички MOVITRAC® MC07B. 

Групово изключване с два предпазни превключващи уреда (SG)
С няколко предпазни превключващи уред могат да се управляват входовете за
безопасност на разположените MOVITRAC® MC07B. В следващия пример са обе-
динени MOVITRAC® MC07B от типоразмер 3 и MOVITRAC® MC07B от типораз-
мер 0 съответно в по една група и се управляват от по един предпазен уред. 

4892037259

MC07B

Предпазен превключващ уред
®

Електроразпределителен шкаф

X17

X17 X17

Типораз-
мер 0

Типораз-
мер 0

Типоразмер 3 Типоразмер 3

X17 X17

Типоразмер 3

SG1

MOVITRAC   

MC07BMC07BMC07BMC07B

4891918091

MC07

Предпазен превключващ уред
®

Електроразпределителен шкаф

X17

X17 X17

Типораз-
мер 0

Типораз-
мер 0

Типоразмер 3

MC07

Типоразмер 3

X17 X17

Типоразмер 3

MOVITRAC   

SG1 SG1
MC07 MC07MC07
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4.4.3 STO съгласно PL d (EN ISO 13849-1)
Процесът протича, както следва:
• Препоръка: X12:1 и X12:4 се изключват едновременно, напр. при авариен

стоп/ аварийно спиране.
• 24-V-безопасен вход X17 се изключва.
• Двигателят намалява оборотите, ако няма спирачка.

STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

4949829771
t

n

X17

  X12:4

X12:1

УКАЗАНИЕ
Изобразените изключвания на STO могат да се използват до PL d съгл.
EN ISO 13849-1.
В
Г
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4Варианти на компановката
Групово изключване
Пример: Групово изключване с три MOVITRAC® MC07B

+24 V

Обратно съобщение 
Аварийно спиране

Reset

Управление от по-горен ред

PLC

IN OUT

Предпазен 
превключващ 
уред

Аварийно 
спиране СтартСтоп 

GND

Мрежа

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=Блокировка На Регулатора
'1'=Освобождаване На Регулатора
'0'=Спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=Бърз Стоп
'1'=Деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

X1

M

U V W

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=Блокировка На Регулатора
'1'=Освобождаване На Регулатора
'0'=Спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=Бърз Стоп
'1'=Деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

Свързване към мрежата

L3L2L1

1 2 3

X1

M

U V W

Свързване към мрежата

L3L2L1

1 2 3

MC07B

2

X12

1

4

X17

4 5 6

1
2
3
4

'0'=блокировка на регулатора
'1'=Освобождаване На Регулатора
'0'=Спиране
'1'=СТАРТ дясно
'0'=Бърз Стоп
'1'=Деблокиране

8 24VIO

9 GND

DGND
VO24

SVI24  
SOV24

X2

Свързване към мрежата

L3L2L1

1 2 3

X1

M

U V W
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5 Технически данни 
Следващата таблица показва техническите данни на MOVITRAC® MC07B по отно-
шение на интегрираната техника за безопасност. Освен това трябва да се спазват
техническите данни и разрешите;ни от съответните ръководства за експлоатация
на MOVITRAC® MC07B.

5.1 Показатели за безопасност

5.2 Данни на електрониката X17: Сигнален клеморед блокираща контактна 
система за STO

Показатели за безопасност

Проверен клас на 
безопасност / нормативна база

• Категория 3 съгласно EN 954-1:
• Performance Level d съгл. EN ISO 13849-1

Вероятност за застрашаващо отпадане за 
час (PFH Стойност)

0 (изключване на грешка)

Време на ползване 20 години, след това компонентата трябва да се смени с нова.

Безопасно състояние Изключен въртящ момент (STO)

Функция за безопасност STO, SS11) съгласно EN 61800-5-2

1) с подходящо външно управление 

MOVITRAC® MC07B Общи данни за електрониката

Блокиращ контакт       X17:1
       X17:2

       X17:3
       X17:4

 Допустимо сечение на проводника

 Консумация на мощност X17:4

 Входен капацитет       X17:4

DGND: Референтен потенциал за  X17:2
VO24: UOUT = DC 24 V, само за захранване на X17:4 на същия уред, не се 
разрешава за захранване на други уреди 
SOV24: Референтен потенциал за DC+24-V-вход "STO" (блокиращ контакт)
SVI24: DC+24-V-вход "STO" (блокиращ контакт)

Едно жило за всяка клема: 0,08...1,5 мм2 (AWG28...16)
Две жила за всяка клема: 0,5 ... 1,0 мм2 (AWG23...17)

Типоразмер 0: 3 W
Типоразмер 1: 5 W
Типоразмер 2: 6 W
Типоразмер 3: 7,5 W
Типоразмер 4: 8 W
Типоразмер 5: 10 W

Типоразмер 0: 27 µF
Типоразмер 1...5: 270 µF

Технически данни STO-вход мин. типично макс.

Диапазон входно напрежение DC 19,2 V DC 24 V DC 30 V

Време за блокиране на крайната степен Типоразмер 0 = 20 ms
Типоразмер 1 – 5 = 100 ms

Време за повторно тръгване 200 ms
Т
П

P
i

f
kVA

Hz

n
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