
*22491546_0316*Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services

Aanvulling op de technische
handleiding

Veiligheidsencoders AK0H(FS), AK1H(FS)
Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 100
Functionele veiligheid

Uitvoer 03/2016 22491546/NL



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Inhoudsopgave

Aanvulling op de technische handleiding – Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 3

Inhoudsopgave
1 Algemene aanwijzingen ...........................................................................................................   5

1.1 Gebruik van de documentatie ......................................................................................... 5
1.2 Opbouw van de waarschuwingen ................................................................................... 5
1.3 Garantieaanspraken ....................................................................................................... 7
1.4 Beperking van aansprakelijkheid .................................................................................... 7
1.5 Andere relevante documentatie ...................................................................................... 7
1.6 Schrijfwijze van de motortypen ....................................................................................... 7
1.7 Productnamen en merken............................................................................................... 7
1.8 Auteursrechtelijke opmerking.......................................................................................... 7

2 Veiligheidsaanwijzingen ..........................................................................................................   8
2.1 Inleidende opmerkingen.................................................................................................. 8
2.2 Doelgroep ....................................................................................................................... 8
2.3 Toepassing conform de voorschriften............................................................................. 9
2.4 Transport/opslag ........................................................................................................... 10
2.5 Opstelling/montage ....................................................................................................... 10
2.6 Elektrische aansluiting .................................................................................................. 10
2.7 Inbedrijfstelling/bedrijf ................................................................................................... 11

3 Functionele veiligheid (FS) ....................................................................................................   12
3.1 Veiligheidsencoders...................................................................................................... 12
3.2 Ten grondslag liggende standaards.............................................................................. 12
3.3 Encoderaanbouw.......................................................................................................... 12
3.4 FS-aanduiding............................................................................................................... 13
3.5 Traceerbaarheid............................................................................................................ 13
3.6 Apparaatcombinatie ...................................................................................................... 14
3.7 Veiligheidsfuncties ........................................................................................................ 15
3.8 Bereikbare veiligheidsintegriteit .................................................................................... 16
3.9 Encoderverwerking ....................................................................................................... 16
3.10 Validatie ........................................................................................................................ 17

4 Opbouw van de motor............................................................................................................   18
4.1 Typeplaatje ................................................................................................................... 18

5 Mechanische installatie .........................................................................................................   19
5.1 Achteraf inbouwen van veiligheidsencoder................................................................... 19

6 Elektrische installatie .............................................................................................................   20

7 Inbedrijfstelling.......................................................................................................................   21
7.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling........................................................................... 21

8 Inspectie/onderhoud ..............................................................................................................   22
8.1 Functionele veiligheid ................................................................................................... 23

9 Technische gegevens ............................................................................................................   24
9.1 Encoders....................................................................................................................... 24
9.2 Karakteristieke veiligheidswaarden............................................................................... 25
9.3 Encoderbewakingsrelais ............................................................................................... 2722

49
15

46
/N

L 
– 

03
/2

01
6



Inhoudsopgave

Aanvulling op de technische handleiding – Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 1004

10 Bedrijfsstoringen....................................................................................................................   28
10.1 Storingen in de encoder................................................................................................ 28

11 Conformiteitsverklaring .........................................................................................................   29

22
49

15
46

/N
L 

– 
03

/2
01

6



1Algemene aanwijzingen
Gebruik van de documentatie
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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Gebruik van de documentatie

Deze aanvulling op de technische handleiding "Veiligheidsencoders AK0H/AK1H –
Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 – Functionele veiligheid" be-
vat speciale informatie over de op de veiligheid beoordeelde encoders AK0H(FS)/
AK1H(FS) van de motor CMP..
In de technische handleiding "Synchrone servomotoren – CMP40 – CMP112,
CMPZ71 – CMPZ100" vindt u alle aanwijzingen voor de CMP.-motoren zonder op vei-
ligheid beoordeelde aanbouwcomponenten.
De documentatie voor een motor met op veiligheid beoordeelde aanbouwcomponen-
ten bestaat uit de volgende documenten:
• technische handleiding "Synchrone servomotoren - CMP40 - CMP112, CMPZ71 -

CMPZ100"
• Aanvulling op de technische handleiding "Veiligheidsencoders AK0H/AK1H - Syn-

chrone servomotoren CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 - Functionele veiligheid"
Deze technische handleiding en de aanvulling op de technische handleiding maken
deel uit van het product en bevatten belangrijke aanwijzingen voor het bedrijf en de
service. De technische handleiding en de aanvulling op de technische handleiding
richten zich aan alle personen die montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onder-
houdswerkzaamheden aan het product uitvoeren.
De technische handleiding en de aanvulling op de technische handleiding moeten
leesbaar en toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat personen die verantwoordelijk zijn voor
de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig aan het apparaat wer-
ken de technische handleiding en de aanvulling op de technische handleiding hele-
maal gelezen en begrepen hebben.
Gebruik altijd de actuele versie van de documentatie en software.
Op de homepage (www.sew-eurodrive.nl) vindt u een groot assortiment in verschillen-
de talen om te downloaden. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informa-
tie direct contact op met SEW‑EURODRIVE.
U kunt de documentatie ook als afgedrukte versie bij SEW-EURODRIVE B.V. bestel-
len.

1.2 Opbouw van de waarschuwingen
1.2.1 Betekenis van de signaalwoorden

Onderstaande tabel laat de onderverdeling en betekenis van de signaalwoorden en de
waarschuwingen zien

Signaalwoord Betekenis Gevolgen bij niet-inachtneming
 GEVAAR Onmiddellijk gevaar Dood of zwaar letsel

 WAARSCHUWING Mogelijk gevaarlijke situatie Dood of zwaar letsel

 VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie Licht letsel

LET OP Mogelijke materiële schade Beschadiging van het aandrijfsys-
teem of zijn omgeving

AANWIJZING Nuttige aanwijzing of tip: vereenvou-
digt de bediening van het aandrijf-
systeem.22
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1 Algemene aanwijzingen
Opbouw van de waarschuwingen
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1.2.2 Opbouw van de thematische waarschuwingen
De thematische waarschuwingen gelden niet alleen voor één speciale handeling,
maar voor meerdere handelingen binnen een thema. De gebruikte gevarensymbolen
duiden op een algemeen of specifiek gevaar.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een thematische waarschuwing:

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
• Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.

Betekenis van de gevarensymbolen
De gevarensymbolen die in de waarschuwingen staan hebben de volgende betekenis:

Gevarensymbool Betekenis
Algemeen gevaarlijk punt

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Waarschuwing voor gevaar voor beknelling

Waarschuwing voor zwevende lasten

Waarschuwing voor automatische start

1.2.3 Opbouw van de geïntegreerde waarschuwingen
De geïntegreerde waarschuwingen zijn direct in de handelingsinstructies vóór de ge-
vaarlijke handeling ingebed.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een geïntegreerde waarschuwing:

 SIGNAALWOORD! Soort gevaar en bron van het gevaar. Mogelijke gevolgen bij
niet-inachtneming. Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.
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1Algemene aanwijzingen
Garantieaanspraken
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1.3 Garantieaanspraken
Let op de informatie in deze documentatie. Dit is de voorwaarde voor het storingsvrije
bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees eerst de documen-
tatie, voordat u met het apparaat gaat werken!

1.4 Beperking van aansprakelijkheid
Let op de informatie in deze documentatie! Dit is de basisvoorwaarde voor het veilige
bedrijf. De producten werken alleen onder deze voorwaarde volgens de aangegeven
producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE is niet aan-
sprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die ontstaan
door het niet naleven van deze technische handleiding. SEW‑EURODRIVE sluit in
dergelijke gevallen een aansprakelijkheid voor gebreken uit.

1.5 Andere relevante documentatie
Deze documentatie is een aanvulling op de bedieningsinstructies en beperkt de toe-
passingsinstructies overeenkomstig de hieronder vermelde informatie. U mag deze
documentatie uitsluitend in combinatie met de bedieningsinstructies gebruiken.

1.6 Schrijfwijze van de motortypen
In deze technische handleiding worden de motortypen CMP en CMPZ behandeld.
Als gegevens zowel op CMP- als op CMPZ-motoren betrekking hebben, is de schrijf-
wijze CMP.-motoren.
Bij informatie die alleen voor CMP- of CMPZ-motoren geldt, wordt het motortype expli-
ciet aangegeven.

1.7 Productnamen en merken
De in deze documentatie vermelde productnamen zijn merken of gedeponeerde han-
delsmerken van de desbetreffende houders.

1.8 Auteursrechtelijke opmerking
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden. De (gedeeltelijke) vermenig-
vuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik is – in welke vorm dan ook – ver-
boden.
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2 Veiligheidsaanwijzingen
Inleidende opmerkingen
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2 Veiligheidsaanwijzingen
2.1 Inleidende opmerkingen

De volgende fundamentele veiligheidsaanwijzingen dienen ter voorkoming van per-
soonlijk letsel en materiële schade. De gebruiker moet garanderen dat de fundamen-
tele veiligheidsaanwijzingen worden gelezen en opgevolgd. Verzekert u zich ervan dat
personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de werking, en personen die
zelfstandig aan het apparaat werken de documentatie helemaal gelezen en begrepen
hebben. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW‑EURODRIVE.
De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben vooral betrekking op de toepassing van
het apparaat dat in deze technische handleiding wordt beschreven. Neem bij de toe-
passing van meerdere componenten van SEW‑EURODRIVE tevens de veiligheids-
aanwijzingen voor de desbetreffende componenten in de bijbehorende documentatie
in acht.
Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillende
hoofdstukken van deze documentatie.

2.2 Doelgroep
Het document richti zich tot iedereen die zich met de planning, configuratie en inbe-
drijfstelling van op veiligheid beoordeelde motoren bezighouden.
Alle werkzaamheden met de software mogen alleen door geschoold vakpersoneel
worden verricht. Vakpersoneel zijn volgens deze documentatie personen die de vol-
gende kwalificaties hebben:
• adequate instructies
• kennis van deze documentatie en de meegeleverde documenten
• Bovendien adviseert SEW-EURODRIVE productscholingen over de producten die

met de betreffende software worden gebruikt.
Mechanische werkzaamheden aan de componenten mogen alleen door geschoold
vakpersoneel worden verricht. Geschoold personeel zijn volgens deze documentatie
personen die vertrouwd zijn met de opbouw, de mechanische installatie, het verhelpen
van storingen en het onderhoud van het product, en de volgende kwalificaties hebben:
• Succesvol afgesloten scholing op het gebied van mechanica (bijvoorbeeld als me-

canicien of mechatronicus)
• kennis van deze documentatie en de meegeleverde documenten
Elektrotechnische werkzaamheden aan de aangesloten apparaten mogen alleen door
een geschoolde elektricien worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze documenta-
tie personen die vertrouwd zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het
verhelpen van storingen en het onderhoud van het product, en de volgende kwalifica-
ties hebben:
• succesvol afgesloten scholing op het gebied van elektrotechniek (bijvoorbeeld als

elektronicus of mechatronicus)
• kennis van deze documentatie en de meegeleverde documenten
• kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften en wetgeving
• kennis van de andere normen, richtlijnen en wetten die in deze documentatie wor-

den genoemd
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2Veiligheidsaanwijzingen
Toepassing conform de voorschriften
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De genoemde personen moeten de uitdrukkelijk door het bedrijf verleende autorisatie
hebben om apparaten, systemen en stroomkringen conform de normen van de veilig-
heidstechniek te installeren, in bedrijf te stellen, te programmeren, te parametreren, te
markeren en te aarden.
Alle werkzaamheden op het gebied van transport, opslag, bedrijf en afvoer mogen uit-
sluitend worden uitgevoerd door goed opgeleide personen.
Personen die werkzaamheden aan veiligheidsencoders uitvoeren, moeten naast de
hiervoor vermelde kwalificaties over de volgende kennis beschikken:
• kennis van het thema Functionele veiligheid
• kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften en wetten, met name van de ver-

eisten conform EN  ISO 13849 en de andere normen, richtlijnen en wetten die in
deze documentatie worden genoemd

• kennis van de inhoud van dit document
• kennis van de inhoud van de uitgebreide technische handleiding
Lees bij werkzaamheden aan op veiligheid beoordeelde remmen bovendien de aan-
vulling op de technische handleiding "Op veiligheid beoordeelde remmen – Synchrone
servomotoren CMPZ71 – CMPZ100 – Functionele veiligheid".

2.3 Toepassing conform de voorschriften
Met toepassing conform de voorschriften wordt de procedure bedoeld die beschreven
is in de technische handleiding en de aanvulling op de technische handleiding.
De synchrone servomotoren CMP en CMPZ zijn aandrijfmotoren voor de toepassing
in industriële installaties. Over andere motorbelastingen dan de toegestane belastin-
gen alsook andere toepassingsgebieden dan industriële installaties moet overlegd
worden met SEW-EURODRIVE.
Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, is toepassing in een explosiegevaarlijke omge-
ving verboden.
Bij het transport of in ingebouwde toestand mag de encoder niet blootgesteld zijn aan
olie, zuren, gassen, dampen en stralingen.
De synchrone servomotoren CMP en CMPZ voldoen aan de vereisten van de actueel
geldende laagspanningsrichtlijn. Bij de inbouw in machines is de inbedrijfstelling
(d.w.z. de ingebruikname conform de voorschriften) niet toegestaan, voordat is vast-
gesteld dat de machine voldoet aan de plaatselijke wetgeving en richtlijnen. Neem bin-
nen het geldigheidsgebied van de EU/EG vooral machinerichtlijn 2006/42/EG in acht.
De technische gegevens en de informatie over de aansluitvoorwaarden vindt u op het
typeplaatje en in de documentatie. Deze technische gegevens moeten nauwgezet in
acht worden genomen.
Als er een remmotor CMP gebruikt wordt moet er rekening mee gehouden worden dat
het correcte gebruik van het inschakelen van de rem in stilstand is (< 50 rpm). Niet
correct gebruik van de motor kan tot blijvende functiebeperkingen van de encoder lei-
den. Noodremcycli, bijv. bij spanningsuitval en een noodstop, zijn zonder beperkingen
van de encoder mogelijk.
Bij gebruik van de encoder AK0H kan de rem BY.. niet worden toegepast.
De bewaking van de motortemperatuur via de aangesloten frequentieregelaar is ver-
plicht.
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2 Veiligheidsaanwijzingen
Transport/opslag
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2.4 Transport/opslag
Neem de aanwijzingen voor het transport, de opslag en de deskundige toepassing in
acht.
Controleer de levering direct na ontvangst op mogelijke transportschade. Stel het
transportbedrijf hiervan direct op de hoogte. Stel de motor niet in bedrijf en neem con-
tact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE als u transportschade heeft
vastgesteld.
Verwijder de aanwezige transportbeveiligingen vóór de inbedrijfstelling.
Haal de ingeschroefde oogbouten stevig aan. Deze zijn alleen berekend op het ge-
wicht van de motor/motorreductor; er mogen geen extra lasten worden aangebracht.
De ingebouwde hijsogen voldoen aan DIN 580. Houd u in principe aan de daar ge-
noemde belastingen en voorschriften. Als de motorreductor twee hijsogen of oogbou-
ten heeft, moeten deze tijdens het transport worden gebruikt. De trekrichting van de
aanslagmiddel mag dan volgens DIN 580 niet meer dan 45° afwijken.

AANWIJZING
• Schroef de hijsogen er tot aan de aanslag in.
• Zorg ervoor dat de hijsogen alleen gereduceerde lasten dragen, omdat de schuine

trekkracht van de hijsinrichting groter is dan 45°.
• Vanwege de schuine trekkracht van de hijsinrichting zijn de hijsogen te groot be-

meten. Let erop dat de hijsogen niet geschikt zijn om de volledige last van de re-
ductor te dragen.

Als de servomotor niet direct ingebouwd wordt, dient deze droog en stofvrij te worden
opgeslagen. De servomotor kan één jaar opgeslagen worden zonder dat er vóór de in-
bedrijfstelling bijzondere maatregelen getroffen moeten worden.

2.5 Opstelling/montage
Let tevens op de aanwijzingen in de hoofdstukken "Mechanische installatie" en "Elek-
trische installatie" van de uitgebreide technische handleiding.
De apparaten moeten volgens de voorschriften in de bijbehorende documentatie wor-
den opgesteld en gekoeld.
De synchrone servomotoren dienen tegen ontoelaatbare belasting beveiligd te wor-
den. Vooral tijdens het transport en gebruik mogen de bouwelementen niet worden
verbogen.

2.6 Elektrische aansluiting
De elektrische installatie moet volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd
(bijv. kabeldoorsneden, beveiligingen, aardverbinding). Verdere aanwijzingen met be-
trekking tot dit onderwerp zijn opgenomen in de documentatie.
Let op de schakelings- en afwijkende gegevens op het typeplaatje.
Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie" van de uitgebreide
technische handleiding.
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2Veiligheidsaanwijzingen
Inbedrijfstelling/bedrijf
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2.7 Inbedrijfstelling/bedrijf
Bij afwijkingen ten opzichte van het normale bedrijf (bijv. verhoogde temperaturen, ge-
luiden, trillingen) dient de oorzaak te worden opgespoord. Neem contact op met de fa-
brikant.
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" van de technische handlei-
ding "Synchrone servomotoren – CMP40 – CMP112, CMPZ71 – CMPZ100" in acht.
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3 Functionele veiligheid (FS)
Veiligheidsencoders
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3 Functionele veiligheid (FS)
3.1 Veiligheidsencoders

De volgende encoders zijn optioneel als op veiligheid beoordeelde motoroptie voor
synchrone servomotoren verkrijgbaar.
• AK0H, artikelnummer: 13356615
• AK1H, artikelnummer: 13410547
In de op veiligheid beoordeelde uitvoering komen de encoders en de inbouw ervan in
de synchrone servomotor tegemoet aan de eisen aan de functionele veiligheid. De en-
coders zijn dan uitsluitend in de beschreven apparaatcombinaties toegestaan. Aan-
passing aan andere motoren is niet toegestaan.
Het doel van het op de veiligheid gerichte gebruik van de encoders is het realiseren
van veiligheidsfuncties met betrekking tot toerental, draairichting en stilstand. De en-
coder wordt hiervoor aan de motoras gekoppeld. Het encodersysteem kan niet, op ba-
sis van encoderinterne diagnoses, zelfstandig handelen. Hiervoor is overkoepelend
een veilig bewakingsrelas nodig dat storingen die een risico vormen herkent.
Er worden hoge eisen gesteld aan de elektrische en mechanische koppeling, zoals de
paarsgewijs getwiste, afgeschermde aansluitleiding met correcte, EMC-conforme be-
drading.

AANWIJZING
Bij de veiligheidsencoders AK0H en AK1H is uitsluitend de sin/cos-interface op veilig-
heidstechniek beoordeeld. De RS485-interface (Hiperface®) is veiligheidstechisch
niet beoordeeld De absolute positiewaarden evenals andere gegevens (bijv. type-
plaatje, diagnose) kunnen geraadpleegd worden voor de algemene diagnose.

3.2 Ten grondslag liggende standaards
De veiligheidskeuring van de encoder is gebaseerd op de volgende standaards en
veiligheidsklassen:

Ten grondslag liggende standaards van de veiligheidsencoders
Veiligheidsklasse/
ten grondslag liggende stan-
daards

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

• Performance level (PL)
conform EN ISO 13849-1:2008

3.3 Encoderaanbouw
De verbinding van de encoder met de motor is een veiligheidstechnisch beproefde
krachtoverdracht.
De mechanica en bijbehorende verbindingen kunnen worden opgenomen in de veilig-
heidsbeschouwing conform EN ISO 13849-1 als foutuitsluiting. Hiervoor moeten de
mechanische grenzen in het hoofdstuk "Technische gegevens"  (→  2  24) worden
aangehouden.
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3Functionele veiligheid (FS)
FS-aanduiding
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3.4 FS-aanduiding
Het motortypeplaatje is voldoende voor het identificeren van de veiligheidsencoders.
Demontage van de aandrijving is niet nodig voor de identificatie. In het hoofdstuk
"Typeplaatje" (→ 2 18) vindt u als voorbeeld een afbeelding van een typeplaatje.

3.4.1 FS-logo op het typeplaatje
Aandrijvingen van SEW‑EURODRIVE kunnen optioneel met motoropties met functio-
nele veiligheid worden uitgerust.
Encoders, remmen en evt. overige accessoires kunnen afzonderlijk en in combinatie
op de veiligheid gericht in de synchrone servomotor geïntegreerd zijn.

04

Deze integratie van functionele veiligheid geeft SEW-EURODRIVE op het typeplaatje
aan met het volgende FS-logo en een tweecijferig nummer.
Het nummer geeft aan welke componenten in de aandrijving op de veiligheid gericht
zijn uitgevoerd. Zie het volgende uittreksel uit de productoverkoepelende geldige co-
detabel.

Functionele veiligheid Rem Encoder/encoderaan-
bouw

02 x

04 x

11 x x

Als op het typeplaatje in het FS-logo bijvoorbeeld de code "FS 11" staat, heeft deze
motor een geïntegreerde combinatie van een op veiligheid geteste rem en een veilig-
heidsencoder.
Als het FS-logo zich op het typeplaatje van de aandrijving bevindt, moeten de gege-
vens in de volgende documenten in acht genomen en nageleefd worden:
• Aanvulling op de technische handleiding "Veiligheidsencoders AK0H/AK1H - Syn-

chrone servomotoren CMP40 - 112, CMPZ71 - 100 - Functionele veiligheid"
• evt. aanvulling op de technische handleiding "Op veiligheid beoordeelde remmen

– synchrone servomotoren CMPZ71 – CMPZ100 – Functionele veiligheid"

3.5 Traceerbaarheid
Alle veiligheidsencoders beschikken over het serienummer van de motor en een een-
duidige motortoewijzing. Die hebben als doel de klant/exploitant, in geval van een pro-
ductfout, op de hoogte te kunnen brengen.
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3 Functionele veiligheid (FS)
Apparaatcombinatie
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3.6 Apparaatcombinatie
Let bij de apparaatcombinatie op de volgende punten:
• Bij het gebruik van een veiligheidsencoder in combinatie met een remmotor met

rem.. mag de toegestande luchtspleet van de rem niet worden overschreden. Con-
troleer daarom de luchtspleet aan de hand van de gegevens in de technische
handleiding "Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 100", hoofdstuk
"Inspectie/onderhoud".
Door slecht onderhoud aan de rem BY.. kan de encoder beschadigd raken.

• De remmen BP.. en BK.. zijn onderhoudsarm. De luchtspleet kan niet worden ge-
controleerd aangezien de remmen in de motor geïntegreerd zijn.

3.6.1 Combinatie met motoren CMP

Motor CMP Rem FS-encoder
AK0H AK1H

CMP40 zonder X –

BP.. X –

BK.. X –

CMP50 zonder X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP63 zonder X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP71 zonder X X

BP.. X X

CMP80 zonder X X

BP.. X X

CMP100 zonder X X

BP.. X X

CMP112S/M zonder X X

BY.. – X

CMP112L/H/E zonder – X

BY.. – X

X beschikbaar
– niet beschikbaar
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Veiligheidsfuncties
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3.6.2 Combinatie met motoren CMPZ

Motor CMP Rem FS-encoder
AK0H AK1H

CMPZ71 zonder X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ80 zonder X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ100 zonder X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

X beschikbaar
– niet beschikbaar

3.7 Veiligheidsfuncties
Met de veiligheidsencoders AK0H en AK1H kunnen de volgende veiligheidsfuncties
conform EN 61800-5-2 worden gerealiseerd:

Veiligheidsfuncties conform EN 61800-5-2
Afkorting Aanduiding (NL) Aanduiding (EN)
SS1 Veilige stop 1 Safe stop 1

SS2 Veilige stop 2 Safe stop 2

SOS Veilige functieonderbreking Safe operating stop

SLA Veilig begrensde acceleratie Safely-limited acceleration

SLS Veilig begrensde snelheid Safely-limited speed

SDI Veilige bewegingsrichting Safe direction

SLI Veilig begrensd increment Safely-limited increment

SAR Veilig acceleratiebereik Safe acceleration range

SSR Veilig snelheidsbereik Safe speed range
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3 Functionele veiligheid (FS)
Bereikbare veiligheidsintegriteit
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3.8 Bereikbare veiligheidsintegriteit
Een veiligheidsencoder vult als component een veiligheidssysteem aan dat uit meer-
dere systeemcomponenten bestaat.
De veiligheidsencoders AK0H en AK1H zijn voor de hiervoor vermelde veiligheids-
functies gecertificeerd conform de volgende normen:
• SIL 2 conform EN 62061/IEC 61508
• PL d conform EN ISO 13849-1:
De bereikte veiligheidsintegriteit in het hele veiligheidssysteem, Performance Level
(PL) of Safety Integrity Level (SIL), wordt in essentie door de volgende punten be-
paald:
• Geselecteerde veiligheidsstructuur, categorie (cat.)
• Betrouwbaarheid van de gebruikte systeemcomponenten (PL, B10d, MTTFd, …)

De MTTFd-waarde wordt specifiek voor het toepassingsgeval op basis van de B10d-
waarde voor de component en de bijbehorende applicatieve schakelfrequentie be-
rekend.

• Diagnosewaarde (DCavg)
De diagnosewaarde wordt door een extern encoderbewakingsrelais gerealiseerd.
De eisen aan het externe encoderbewakingsrelais in het hoofdstuk
"Encoderbewakingsrelais" (→ 2 27) dienen nageleefd te worden.

• Uitval gemeenschappelijke oorzaak (CCF) bij categorien 2, 3 en 4.
Voor het geselecteerde veiligheidssysteem moet, met het oog op de hele instalaltie,
de bereikte veiligheidsintegriteit worden bepaald. Voor de veiligheidsencoders zijn de
daarvoor vereiste karakteristieke veiligheidswaarden en veiligheidscodes in het hoofd-
stuk "Technische gegevens" (→ 2 24) aangegeven.
Veiligheidscodes van de componenten van SEW‑EURODRIVE vindt u naast de pro-
ductdocumentatie ook op internet op de homepage www.sew-eurodrive-de en in de bi-
bliotheek van SEW‑EURODRIVE voor de software Sistema van het Institut für Arbeits-
schutz van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (IFA, vroeger BGIA).

3.9 Encoderverwerking
De toegestande encodertemperatuur moet aangehouden worden, zie hoofdstuk
"Encoders" (→ 2 24). Als het bedrijf binnen de gespecificeerde grenzen niet veilig is,
moet de encoderstatus cyclisch worden afgevraagd, bijv. via het parameterkanaal van
de encoderinterface. Evt. moeten er maatregelen worden getroffen.
Het gebruik van de veiligheidsencoders AK0H, AK1H in de veiligheidstechniek vereist
bovendien een encoderbewakingsrelais voor de diagnose van de encoder (bewaking).
Het encoderbewakingsrelais moet voldoen aan de eisen in het hoofdstuk
"Encoderbewakingsrelais" (→ 2 27).
Bij het bedrijf an de veiligheidsencoders AK0H en AK1H in combinatie met de bewa-
kingssystemen van SEW-EURODRIVE, bijv. MOVISAFE® UCS..B of DCS..B, wordt
aan de eisen voor encoderbewaking voldaan.
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3.10 Validatie
Voor het bepalen van de veiligheid van een machine moet door de fabrikant van de in-
stallatie een algehele inspectie worden uitgevoerd.
Controleer aansluitend of de risico's ook daadwerkelijk verminderd zijn. Hierbij hoort
ook de controle of de vereiste veiligheidsintegriteit voor elke geïmplementeerde bestu-
ringstechnische veiligheidsfunctie wordt bereikt.
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4 Opbouw van de motor
Typeplaatje
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4 Opbouw van de motor
4.1 Typeplaatje
4.1.1 Motor

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een servomotor met FS-logo.

04

76646 Bruchsal/Germany
3ph~IEC60034

CMPZ71M/BY/KY/AK1H/SB1

01.4343157411.0001.15

M o I o9.4 Nm   7.5 A

nN 0 - 3000 r/min

I max39.0 A

IP 65

U sys 400 V Th.Kl. F

Up 256 V Ubr 380-431 ACV Mbr20 Nm BME1.5

IM B5 kg13.830

1333 930 3 nur Umrichterbetrieb Made in Germany

M pk 30.8 Nm   

VT fn 250 Hz

[2]

[1]

18014401399594379

[1] Serienummer
[2] FS-logo voor functionele veiligheid, zie hoofdstuk "FS-logo op het

typeplaatje" (→ 2 13)
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5Mechanische installatie
Achteraf inbouwen van veiligheidsencoder
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5 Mechanische installatie
Voor dit hoofdstuk zijn er geen bijzonderheden m.b.t. veiligheidscomponenten. De ge-
gevens in de bijbehorende technische handleiding zijn geldend.

5.1 Achteraf inbouwen van veiligheidsencoder
Het achteraf inbouwen van een veiligheidsencoder kan alleen door SEW-
EURODRIVE worden uitgevoerd.
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6 Elektrische installatie
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6 Elektrische installatie

 GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische schok.
Dood of zwaar letsel!
• Let bij het installeren beslist op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!
• Pas voor het schakelen van de motor en de rem schakelcontacten van de ge-

bruikscategorie AC-3 volgens EN 60947-4-1 toe.
• Gebruik voor de schakeling van de rem bij DC 24 V schakelcontacten van de ge-

bruikscategorie DC-3 volgens EN 60947-4-1.
• Houd u bij door een regelaar gevoede motoren aan de desbetreffende bekabe-

lingsaanwijzingen van de regelaarfabrikant.
• Raadpleeg de technische handleiding van de servoversterker.

AANWIJZING
Op de motor is een zakje bevestigd met de volgende aanwijzingen:
Neem deze aanwijzingen in acht.
• Veiligheidsaanwijzingen
• Aansluitschema

Neem de aanwijzingen en verklaringen over de correcte aansluiting van de draden in
de bijbehorende technische handleilding in acht.
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7Inbedrijfstelling
Voorwaarden voor de inbedrijfstelling

Aanvulling op de technische handleiding – Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 21

7 Inbedrijfstelling
7.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling

 GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische schok.
Dood of zwaar letsel!
• Let bij het installeren beslist op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2.
• Pas voor het schakelen van de motor en de rem contacten van de gebruikscate-

gorie AC-3 volgens EN 60947-4-1 toe.
• Houd u bij door een regelaar gevoede motoren aan de desbetreffende bekabe-

lingsaanwijzingen van de regelaarfabrikant.
• Raadpleeg de technische handleiding van de servoversterker.

 GEVAAR
Buiten bedrijf stellen van de functionele veiligheidsvoorzieningen.
Dood of zwaar letsel.
• Alle werkzaamheden aan componenten van de functionele veiligheid mogen al-

leen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd.
• Alle werkzaamheden aan componenten van de functionele veiligheid dienen

strikt volgens de voorschriften in de technische handleiding en de desbetreffende
aanvulling op de technische handleiding te worden uitgevoerd. Anders vervalt de
aanspraak op garantie.

AANWIJZING
Het nominale toerental van de motor in een motorreductor kan hoger zijn dan het toe-
gestane toerental op de ingaande as van de reductor.
Begrens het maximumtoerental op de servoversterker. Aanwijzingen voor de proce-
dure vindt u in de documentatie van de servoversterker.
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8 Inspectie/onderhoud
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8 Inspectie/onderhoud

 GEVAAR
Buiten bedrijf stellen van de functionele veiligheidsvoorzieningen.
Dood of zwaar letsel.
• Alle werkzaamheden aan componenten van de functionele veiligheid mogen al-

leen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd.
• Alle werkzaamheden aan componenten van de functionele veiligheid dienen

strikt volgens de voorschriften in de technische handleiding en de desbetreffende
aanvulling op de technische handleiding te worden uitgevoerd. Anders vervalt de
aanspraak op garantie.

 GEVAAR
De servomotor heeft tijdens en na het bedrijf spanningsvoerende onderdelen.
Dood of zwaar letsel door elektrische schokken!
• Schakel alle vermogens-, rem- en signaalkabels spanningsloos, voordat u de

vermogens- of signaalstekers loskoppelt.
• Beveilig de motoren tegen onbedoelde inschakelingen.
• Door een draaiing van de as kan de motor spanning genereren. De connector-

pinnen mogen niet aangeraakt worden.

 VOORZICHTIG
De oppervlaktetemperatuur van de servomotor kan tijdens bedrijf meer dan 100 °C
bedragen.
Verbrandings- en brandgevaar.
• Raak de synchrone CMP-servomotor in geen geval aan wanneer deze in bedrijf

is of al is uitgeschakeld maar nog moet afkoelen.

LET OP
De motor kan beschadigd raken als er geen originele reserveonderdelen worden ge-
bruikt.
Mogelijke materiële schade!
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen die voorkomen in de geldige onderde-

lenlijst.

LET OP
Te grote luchtspleet bij de rem.
Mogelijke materiële schade.
• Bij het gebruik van een rem BY.. moet de luchtspleet worden gemeten volgens

de intervallen die zijn aangegegeven in het hoofdstuk "Inspectie/onderhoud" van
de technische handleiding "Synchrone servomotoren CMP40 - 112, CMPZ71 -
100". Een luchtspleet die de maximaal toegestane waarde overschrijdt, kan en-
coderfouten veroorzaken of de encoder beschadigen.
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8.1 Functionele veiligheid
Om ervoor te zorgen dat de encoder op de veiligheid gerichte taken kan uitvoeren,
moet aan bepaalde vereisten voor de mechanische koppeling van het encodersys-
teem aan de motor worden voldaan.
SEW-EURODRIVE is bij de geleverde motor/motorreductor met veiligheidsencoder
verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften van de functionele veiligheid
met betrekking tot de encoder. Om de toestand bij levering te herkennen, worden vei-
ligheidsrelevante verbindingselementen verzegeld.
Bij werkzaamheden aan de encoder of de motor waarbij deze verzegelde verbindin-
gen moeten worden geopend, zijn er twee mogelijkheden:
• Laat de servicewerkzaamheden door een medewerker van SEW-EURODRIVE uit-

voeren.
• Als u de werkzaamheden aan de veiligheidsencoders zelf uitvoert, dient u erop te

letten dat de demontage- en montagewerkzaamheden aan de veiligheidsencoder
alleen door hiervoor opgeleid personeel mogen worden uitgevoerd. Alle werk-
zaamheden aan de veiligheidsencoder en zijn mechanische koppeling vinden
plaats op eigen risico en hebben tot gevolg dat de verantwoordelijkheid van voor
de veiligheidsencoders en de aansprakelijkheid wat betreft functionele veiligheid
overgaan op de exploitant.
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9 Technische gegevens
9.1 Encoders

Aanduiding Waarde
AK0H AK1H

Omgevingstemperatuur motor -20 °C tot +60 °C

Bedrijfstemperatuur encoder -20 °C tot +110 °C -20 °C tot +115 °C

Opslagtemperatuur encoder -40 °C tot +125 °C

Maximaal toerental 9000 rpm 12000 rpm

Trillingsbestendigheid conform
EN 60068-2-6

≤ 500 m/s2 ≈ 50 g (10 Hz tot
2 kHz)

≤ 200 m/s2 ≈ 20 g (10 Hz tot
2 kHz)

Trillingbestendigheid conform 
EN 60068-2-27

≤ 1000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)

Maximale hoekversnelling 5 ×105 rad/s2 2 ×105 rad/s2

Beschermingsgraad volgens
EN 60529

IP50 IP40

Bedrijfsspanning DC +7 V tot +12 V

Stroomverbruik zonder belasting 60 mA 80 mA

Incrementeel
deel

Interface sin/cos

Perioden/
omwenteling

128 1024

Nauwkeurigheid ± 0.0222° (± 80 boogseconden) ± 0.0125° (± 45 boogseconden)

Absoluut deel Interface RS485 (Hiperface®)

Stappen/omwente-
ling (singleturn)

12 bit = 4096 15 bit = 32768

Omwenteling 
(multiturn)

12 bit = 4096 12 bit = 4096

Nauwkeurigheid ± 0.0888° (± 320 boogseconden) ± 0.025° (± 90 boogseconden)
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9.2 Karakteristieke veiligheidswaarden
9.2.1 Karakteristieke veiligheidswaarden voor encoder AK0H

In de volgende tabel staan de karakteristieke veiligheidswaarden van de veiligheid-
sencoder AK0H, met betrekking tot de sin/cos-signalen.

Karakteristieke waarden conform
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Classificatie/ten grondslag liggende
standaards

SIL2 PL d

Structuur HFT = 1 2 kanalen (komt overeen met ca-
tegorie 3)

Waarschijnlijkheid van een risicovol-
le uitval per uur (PFHd-waarde)1)

1.3 × 10-8 1/h

Gemiddelde tijd tot aan de risicovolle
uitval (MTTFd-waarde)

– 100 jaar

Mission time/gebruiksduur 20 jaar

Proof-test-interval Niet vereist –

Veilig foutaandeel (SSF) > 90 % –

Motor-encoder-verbinding In de aandrijving met FS-logo op het typeplaatje: 
Met uitsluiting van fouten conform EN ISO 13849-1.

1) De aangegeven waarde heeft betrekking op een diagnosewaarde van 90 %, die door een encoderbewakingsrelais moet worden be-
reikt. De diagnose moet binnen de reactietijd van het proces worden uitgevoerd. Raadpleeg de standaard EN 61800-5-2 voor des-
betreffende foutaannames. Het encoderbewakingsrelais moet minstens aan de vereisten voor SIL 2 voldoen.
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9.2.2 Karakteristieke veiligheidswaarden voor encoder AK1H
In de volgende tabel staan de karakteristieke veiligheidswaarden van de veiligheid-
sencoder AK1H, met betrekking tot de sin/cos-signalen.

Karakteristieke waarden conform
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Classificatie/ten grondslag liggende
standaards

SIL2 PL d

Structuur HFT = 1 2 kanalen (komt overeen met ca-
tegorie 3)

Waarschijnlijkheid van een risicovol-
le uitval per uur (PFHd-waarde)1)

1.0 × 10-8 1/h

Gemiddelde tijd tot aan de risicovolle
uitval (MTTFd-waarde)

– 1073 jaar

Mission time/gebruiksduur 20 jaar

Proof-test-interval Niet vereist -

Veilig foutaandeel (SSF) > 90 % -

Motor-encoder-verbinding In de aandrijving met FS-logo op het typeplaatje: 
Met uitsluiting van fouten conform EN ISO 13849-1.

1) De aangegeven waarde heeft betrekking op een diagnosewaarde van 90 %, die door een encoderbewakingsrelais moet worden be-
reikt. De diagnose moet binnen de reactietijd van het proces worden uitgevoerd. Raadpleeg de standaard EN 61800-5-2 voor des-
betreffende foutaannames. Het encoderbewakingsrelais moet minstens aan de vereisten voor SIL 2 voldoen.
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9.3 Encoderbewakingsrelais

Aanduiding Waarde
Veiligheidseisen ≥ SIL 2 conform EN 62061/IEC 61508

Kans op foutherkenning1) DC ≥ 90 %

Foutaannames Conform EN 61800-5-2:2007, tabel D.16

Signaalbewaking2) DC 0.5 VSS tot 1.5 VSS (punt-punt)

Uitvoerbare veiligheidsfuncties SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI, SAR,
SSR

1) De diagnose moet binnen de reactietijd van het proces worden uitgevoerd.
2) De signalen A, /A, B en /B moeten in het encoderbewakingsrelais hoogohmig (> 1 kΩ) t.o.v. van de voe-

dingsspanning en 0 V zijn.

22
49

15
46

/N
L 

– 
03

/2
01

6



10 Bedrijfsstoringen
Storingen in de encoder

Aanvulling op de technische handleiding – Synchrone servomotoren CMP40 – 112, CMPZ71 – 10028

10 Bedrijfsstoringen
Voor alle werkzaamheden aan de motor waarbij de verzegelde verbindingen aan de
veiligheidsencoder moeten worden losgemaakt, dienen de aanwijzingen in hoofdstuk
"Functionele veiligheid" (→ 2 23) in acht te worden genomen.

10.1 Storingen in de encoder
Bij het gebruik van een rem BY.. moet de luchtspleet van de rem worden gemeten vol-
gens de intervallen die zijn aangegegeven in het hoofdstuk "Inspectie/onderhoud" van
de technische handleiding "Synchrone servomotoren CMP40 - 112, CMPZ71 - 100".
Een luchtspleet die de maximaal toegestane waarde overschrijdt, kan encoderfouten
veroorzaken of de encoder beschadigen.
Storingen in de encoder worden met een desbetreffende foutmelding of aan het over-
koepelende encoderbewakingsrelais uitgegeven op de regelaar.
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11 Conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring
Vertaling van de originele tekst 900820610/NL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
verklaart als enige verantwoordelijke de conformiteit van de volgende producten

Bruchsal

a) Gevolmachtigde om deze verklaring namens de fabrikant op te stellen
b) Gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie met identiek adres van de fabrikant

Plaats Datum

3-3-2016

Bedrijfsleider Techniek
Johann Soder

a) b)

motoren van de serie CMP40-112, CMPZ71-100

in combinatie met encoders van het type AK0H (functionele veiligheid)
AK1H (functionele veiligheid)

eventueel in combinatie met

Reductoren van de serie R..; RES
F..
K..; KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

conform

Machinerichtlijn 2006/42/EG 1)
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Hierbij is het naleven van de veiligheidsdoelstellingen voor "Elektrische energievoorziening" conform bijlage I nr. 1.5.1
volgens laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG inbegrepen -- opmerking: momenteel is 2006/95/EG (t/m 19-04-2016) of
2014/35/EU (vanaf 2004-2016) geldig.

toegepaste, geharmoniseerde normen: EN ISO 13849-1:2008 / AC:2009 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001 / A1:2007
EN 60664-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006 / A1:2009

Verdere toegepaste norm: EN 61508-2:2010
1) De producten zijn bestemd voor de inbouw in machines. De inbedrijfstelling is niet toegestaan, totdat vastgesteld is dat de

machines, waarin deze producten ingebouwd moeten worden, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de hierboven
genoemde machinerichtlijn.

5) Alle veiligheidstechnische instructies van de productspecifieke documentatie (gebruikshandleiding, handboek, enz.) dienen
gedurende de gehele levensduur van het product te worden nageleefd.
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