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1 Correcties MOVIFIT®-MC
Voor de technische handleiding "MOVIFIT®-MC", artikelnummer 19484887/NL zijn er
correcties.
Neem de in deze aanvulling vermelde informatie in acht. Dit document dient niet ter
vervanging van de uitgebreide technische handleiding!

1.1 Belangrijke aanwijzingen over de bezetting van de connectoren X70F, X71F
MOVIFIT®-MC is optioneel beschikbaar met de connector X71F. De connector X71F is
alleen beschikbaar voor uitvoeringen zonder Safety-optie S11 of S12.
MOVIFIT®-MC met de connector X70F is niet meer beschikbaar.
Connector X71F vervangt connector X70F. De bezetting van connector X71F onder-
scheidt zich van de bezetting van connector X70F.
Let bij de aansluiting op connector X70F en X71F op de correcte bezetting, afhankelijk
van de aanwezige ABOX.

ABOX 
met connector X70F

ABOX1) 

met connector X71F

[2][1]

X27 X28X25 X26

X21 X23 X24X22

X11X11X80X80 X12X12

X70F

X27 X28X25 X26

X70F

15897010955

[2][1]

X27 X28X25 X26

X21 X23 X24X22

X11X11X80X80 X12X12

X71F

X27 X28X25 X26

X71F

15918932875

[1] Bord met de aanduiding "X70F" [1] Bord met de aanduiding "X71F"
[2] Positie van de connector X70F [2] Positie van de connector X71F

De bezetting van de connector vindt u in hoofdstuk
"X70F, X71F: STO (optioneel)" (→ 2 3).
Let op de linker kolommen.

De bezetting van de connector vindt u in hoofdstuk
"X70F, X71F: STO (optioneel)" (→ 2 3).
Let op de rechter kolommen.

1) Naast de weergegeven ABOX zijn alle andere ABOXen voor MOVIFIT®-MC met connector X71F beschikbaar.
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1.2 Elektrische aansluitingen
1.2.1 X70F, X71F: STO (optioneel)

 WAARSCHUWING
Geen op de veiligheid gericht uitschakelen van de MOVIFIT®-aandrijving als op con-
nector X70F, X71F de doorverbindingssteker STO aangesloten is.
Dood of zwaar letsel.
• U mag de 24V-uitgang (+24V_C en 0V24_C) niet voor op de veiligheid gerichte

toepassingen met MOVIFIT®-aandrijvingen gebruiken.
• U mag de STO-aansluiting alleen met 24 V overbruggen als de MOVIFIT®-aan-

drijving geen veiligheidsfunctie mag vervullen.

De connector STO bevindt zich links naast de diagnose-interface X50.
De volgende tabel toont informatie over deze aansluiting:

Functie
Op de veiligheid gerichte binaire uitgang F-DO_STO 
voor het veilig uitgeschakelde koppel van de aandrijving (STO)

Aansluittype
M12, 5-polig, female, A-gecodeerd

Aansluitschema

1

4 3

2

5

Bezetting X70F (niet meer beschikbaar) Bezetting X71F
Nr. Naam Functie Naam Functie
1 +24V_C +24V-voeding voor binaire in-

gangen – continue spanning
+24V_C +24V-voeding voor binaire in-

gangen – continue spanning

2 0V24_C 0V24-referentiepotentiaal voor
binaire ingangen – continue
spanning

F-DO_STO_M Op de veiligheid gerichte binaire
uitgang F-DO_STO (M-schakel-
signaal) voor het veilig uitge-
schakelde koppel van de aandrij-
ving (STO)

3 F-DO_STO_M Op de veiligheid gerichte binaire
uitgang F-DO_STO (M-schakel-
signaal) voor het veilig uitge-
schakelde koppel van de aandrij-
ving (STO)

0V24_C 0V24-referentiepotentiaal voor
binaire ingangen – continue
spanning

4 F-DO_STO_P Op de veiligheid gerichte binaire
uitgang F-DO_STO (P-schakel-
signaal) voor het veilig uitge-
schakelde koppel van de aandrij-
ving (STO)

F-DO_STO_P Op de veiligheid gerichte binaire
uitgang F-DO_STO (P-schakel-
signaal) voor het veilig uitge-
schakelde koppel van de aandrij-
ving (STO)

5 n.c. Niet bezet n.c. Niet bezet
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Doorverbindingssteker STO

 WAARSCHUWING
Een op de veiligheid gerichte uitschakeling van de MOVIFIT®-aandrijving is bij ge-
bruik van de doorverbindingssteker STO niet mogelijk.
Dood of zwaar letsel.
• U mag de STO-doorverbindingssteker alleen gebruiken als de MOVIFIT®-aandrij-

ving geen veiligheidsfunctie mag vervullen.

 WAARSCHUWING
Buiten bedrijf stellen van de op de veiligheid gerichte uitschakeling van verdere aan-
drijfeenheden door spanningsoverdracht bij gebruik van de doorverbindingssteker
STO.
Dood of zwaar letsel.
• U mag alleen de doorverbindingssteker STO gebruiken als alle binnenkomende

en uitgaande STO-verbindingen op de aandrijfeenheid verwijderd zijn.

De doorverbindingssteker STO kan op de STO-connector X70F/F71F van de
MOVIFIT® worden aangesloten. De doorverbindingssteker STO stelt de veiligheids-
functies van de MOVIFIT® buiten bedrijf.
De volgende afbeelding toont de doorverbindingssteker STO, artikelnummer
11747099:

63050395932099851
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Interne bedrading X71F
Op de volgende afbeelding is de bedrading te zien tussen connector X71F en de
klemmen in de ABOX:

X71F

2

34

1

ABOX

11

1

12

31 32

21 22

3 4

X81

3 4

X91

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

11

1

21

4 1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

1

111213141516

2 3 4 5 6

1718

7 8

X29

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

31 32 33 34 35

21 22 23 24 25

X45

15982339595

AANWIJZING
Als de MOVIFIT® zonder safety-optie S11 of S12 besteld is, hebben de klemmen
X45/5 en X45/15 geen functie.
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1.2.2 Aansluitvarianten

Aansluiting van een extern veiligheidsrelais voor STO
In de volgende afbeelding is een aansluitvoorbeeld met een veiligheidsrelais en 2-poli-
ge uitschakeling te zien:

sicherheitsgerichtete

Abschaltung

[1]

[4]

[3]

[2]

4
2

+24V

0V24

16100883211

[1] Inbouwruimte
[2] Veiligheidsrelais
[3] MOVIFIT®-ABOX
[4] X71F: Ingang voor veilige uitschakeling

AANWIJZING
Bij de bedrading van de op de veiligheid gerichte voeding moet met mogelijke fouten
conform EN ISO 13849-2:2013 in connectoren en kabels rekening worden gehouden
en de installatie moet overeenkomstig de vereiste veiligheidsklasse worden uitge-
voerd. De aandrijfbesturing herkent geen kortsluiting of externe spanning in de voe-
dingskabel. SEW‑EURODRIVE adviseert daarom op aansluiting X71F met een kabel
met 2 aders, zoals weergegeven, alleen de op de veiligheid gerichte voeding aan te
sluiten.
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Aansluiting van een externe veiligheidsbesturing voor STO
In de volgende afbeelding is een aansluitvoorbeeld met een veiligheidsbesturing en 2-
polige uitschakeling voor STO te zien:

[1]

DOn_P

DOn_M 2

4

[2]

[3]

16100886539

[1] Veiligheidsbesturing F-plc
DOn_M: Massa-uitgang
DOn_P: Plus-uitgang

[2] MOVIFIT®-ABOX
[3] X71F: Ingang voor veilige uitschakeling

AANWIJZING
Bij de bedrading van de op de veiligheid gerichte voeding moet met mogelijke fouten
conform EN ISO 13849-2:2013 in connectoren en kabels rekening worden gehouden
en de installatie moet overeenkomstig de vereiste veiligheidsklasse worden uitge-
voerd. De aandrijfbesturing herkent geen kortsluiting of externe spanning in de voe-
dingskabel. SEW‑EURODRIVE adviseert daarom op aansluiting X71F met een kabel
met 2 aders, zoals weergegeven, alleen de op de veiligheid gerichte voeding aan te
sluiten.
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