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1 Generelle henvisninger
1.1 Anvendelse af denne vejledning

Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen er beregnet til alle personer, der
arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet.
Vejledningen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har
ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på ud-
styret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarhe-
der og yderligere behov for information.

1.2 Advarselshenvisningernes opbygning
1.2.1 Signalordenes betydning

Følgende skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for advarsels-
henvisninger.

Signalord Betydning Følger ved manglende overhol-
delse

 FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser

 ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser

 FORSIGTIG Mulig farlig situation Lette kvæstelser

OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller
dets omgivelser

BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør
det lettere at betjene drevsystemet.

1.2.2 Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger
De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling,
men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henvi-
ser enten til en generel eller en specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning:

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
• Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.

22
51

31
40

/D
A 

– 
06

/2
01

6



1 Generelle henvisninger
Advarselshenvisningernes opbygning

Håndbog – MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel sikkerhed6

Faresymbolernes betydning
Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning:

Faresymbol Betydning
Generelt farested

Advarsel mod farlig elektrisk spænding

Advarsel mod varme overflader

Advarsel mod fare for at komme i klemme

Advarsel mod svævende last

Advarsel mod automatisk start

1.2.3 Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger
De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning:

  SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.
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1Generelle henvisninger
Garantikrav
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1.3 Garantikrav
Læs informationerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift og
opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs først dokumentationen, inden apparatet
tages i brug!

1.4 Vejledningens indhold
Nærværende version af dokumentationen er en oversættelse af den originale
udgave på tysk.
Denne vejledning indeholder sikkerhedstekniske supplerende bemærkninger til og be-
tingelser for anvendelse i sikkerhedsapplikationer.

1.5 Ansvarsfraskrivelse
Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Dette er forudsætningen for sikker
drift. Produkterne opnår kun på grundlag af denne forudsætning de angivne produkte-
genskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader
og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende
overholdelse af driftsvejledningen. SEW‑EURODRIVE udelukker ansvaret vedr. mate-
rielle mangler i disse tilfælde.

1.6 Anden gældende dokumentation
Den foreliggende vejledning indeholder sikkerhedstekniske supplementer og påbud
for anvendelse af MOVIFIT®-MC og MOVIFIT®-FC med sikkerhedsrelateret frakobling
af drevet efter stopkategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1, beskyttelse mod gen-
start i henhold til EN 1037 og anvendelse i applikationer for performance level d i hen-
hold til EN ISO 13849-1.
Den indeholder derudover beskrivelsen af den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-
option S11 med de tilhørende sikkerhedstekniske påbud for anvendelse i sikkerheds-
relaterede applikationer indtil SIL 3 i henhold til EN 61508 og performance level  e i
henhold til EN ISO 13849-1.
Den supplerer driftsvejledningen "MOVIFIT®..." og begrænser anvendelseshenvisnin-
gerne i overensstemmelse med følgende oplysninger. Den må kun anvendes i forbin-
delse med driftsvejledningen "MOVIFIT®...".

1.7 Produktnavne og mærker
De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede vare-
mærker, der tilhører den pågældende indehaver.

1.8 Ophavsret
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldig-
gørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er
forbudt.22

51
31

40
/D

A 
– 

06
/2

01
6



2 Sikkerhedskoncept
Sikkerhedskoncept MOVIFIT®-MC
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2 Sikkerhedskoncept
Sikkerhedsteknikken, der er beskrevet nedenfor for MOVIFIT®-enheden blev udviklet
og kontrolleret i henhold til performance level d i henhold til EN ISO 13849-1:2008.
I den forbindelse blev der gennemført en certificering hos TÜV Nord. Eksemplarer af
TÜV-certifikatet og den tilhørende rapport kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE.

2.1 Sikkerhedskoncept MOVIFIT®-MC
SikkerhedskonceptMOVIFIT®-MC

2.1.1 Funktionsbeskrivelse
MOVIFIT® i udførelsen MC anvendes som energifordeling og kommunikationsinterface
for styringen af op til 3 MOVIMOT®-drev. MOVIFIT®-MC er kendetegnet af tilslutnings-
muligheden for en ekstern sikkerhedsstyring (eller et sikkerhedsrelæ). Sikkerhedssty-
ringen frakobler 24 V-forsyningsspændingen, der er nødvendig for at oprette et dreje-
felt for de tilsluttede MOVIMOT®-drev, når en tilsluttet nødstopbetjeningsenhed (f.eks.
nødstopknap med låsefunktion).
Forsyningsspændingen 24V_P (sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding) tilslut-
tes til klemme X29 i ABOX og føres til EBOX via et stikpanel. I EBOX findes de elek-
troniske enheder som f.eks. kortslutningsbeskyttelse, spændingsovervågning, RS485-
transceiver og kobling. Den sikkerhedsrelaterede forsyningsspænding 24V_P føres på
indgangen i EBOX via en polombytningsbeskyttelsesdiode. En switch-mode-strømfor-
syning (SNT) genererer en 5 V-spænding til RS485-transceiveren og koblingen af den
sikkerhedsrelaterede 24 V-spænding. En kortslutningsbeskyttelse på den sikkerheds-
relaterede 24 V-spændings positive pol anvendes til at beskytte lederbanerne i
MOVIFIT® og hybridkablerne, der er tilsluttet til MOVIFIT®. I ABOX fordeles den sik-
kerhedsrelaterede 24 V-spænding over klemrækkerne X71, X81 og X91 eller stikfor-
binderne X7, X8 og X9. Disse klemrækker eller stikforbindere anvendes til at tilslutte
de pågældende MOVIMOT®-drev. Derudover ledes signalerne RS+, RS- og netlednin-
gerne L1, L2, L3 videre til MOVIMOT®-drevene.
For at forbinde klemrækkerne X71, X81 og X91 eller stikforbinderne X7, X8 og X9
med MOVIMOT®-drevene anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende SEW-hybridkab-
lerne, der er specielt dimensioneret hertil og passende afisoleret og præfabrikeret.
De tilsluttede MOVIMOT®-omformere kan afbryde strømmen til alle aktive elementer,
der er nødvendige for at oprette implussekvenser (IGBT), ved at frakoble den sik-
kerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding. Derved sikres det, at MOVIMOT®-omfor-
meren ikke leverer energi til motoren, der kan skabe et drejningsmoment.

Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaberne
• mindst godkendt til PL d i henhold til EN ISO 13849-1
• frakobling mindst for PL d i henhold til EN ISO 13849-1
kan MOVIFIT®-MC-enhederne anvendes med:
• sikker frakoblet drejningsmoment i henhold til EN 61800-5-2
• sikkert stop 1 i henhold til EN 61800-5-2
• beskyttelse mod uventet genstart i henhold til EN 1037
• opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO 13849-1.
MOVIFIT®-MC understøtter stopkategorierne 0 og 1 i henhold til EN 60204-1.
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2.1.2 Blokdiagram MOVIFIT®-MC
Det følgende blokdiagram viser sikkerhedskonceptet MOVIFIT®-MC:
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[1] Felt
[2] Sikkerhedsstyring, ekstern (kun ved MOVIFIT® uden PROFIsafe-option S11)
[3] 2 jumpere mellem X29 og X45 (kun ved MOVIFIT® med PROFIsafe-option S11)
[4] Kortslutningsbeskyttelse
[5] Spændingsovervågning 24V_P
[6] Spændingsstatus 24V_P
[7] MOVIFIT®-processor
[8] Serielt interface
[9] Kobling
[10] Transceiver
[11] Hybridkabel fra SEW-EURODRIVE

2.1.3 Begrænsninger

 ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Ved frakobling af den sik-
kerhedsrelaterede 24 V foreligger netspændingen fortsat på MOVIFIT®-enheden.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Afbryd spændingen til MOVIFIT®-enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid

efter frakobling fra forsyningsnettet:
– 1 minut

• Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne
anlægs-/maskinkomponenter.

• I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en typisk risikoanalyse,
der tager højde for anvendelsen af MOVIFIT®-MC.
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2.2 Sikkerhedskoncept MOVIFIT®-FC
SikkerhedskonceptMOVIFIT®-FC

2.2.1 Funktionsbeskrivelse
MOVIFIT® i udførelsen FC anvendes som energifordeling og kommunikationsinterface
med integreret frekvensomformer i et effektområde fra 0,37 til 4 kW. MOVIFIT®-FC er
kendetegnet af tilslutningsmuligheden for en ekstern sikkerhedsstyring (eller et sik-
kerhedsrelæ). Sikkerhedsstyringen frakobler 24 V-forsyningsspændingen, der er nød-
vendig for at oprette et drejefelt på omformerudgangen, når en tilsluttet nødstopbetje-
ningsenhed (f.eks. nødstopknap med låsefunktion).
Forsyningsspændingen 24V_P (sikkerhedsrelateret 24 V-forsyningsspænding) tilslut-
tes til klemme X29 i ABOX via et stikpanel til styreelektronikken og via det direkte stik
til EBOX. Styreelektronikken og effektdelen er placeret i EBOX. Den sikkerhedsrelate-
rede forsyningsspænding 24V_P føres på indgangen i EBOX via en polombytningsbe-
skyttelsesdiode. En switch-mode-strømforsyning ("SNT Safety") genererer en 5 V-
spænding for computeren og de nødvendige forsyningsspændinger for sluttrinstyrin-
gen af den sikkerhedsrelaterede 24 V-spænding.
Net- og motorspændingerne tilsluttes til en klemrække eller en stikforbinder på ABOX
og føres via et effektstik direkte til EBOX.
Impulsmønsteret, der er genereret i computeren, bearbejdes i den pågældende styring
og sendes videre til effektafbryderen. Når forsyningsspændingerne til styringerne
frakobles, kan der ikke genereres et impulsmønster på omformerudgangen.
Med frakoblingen, der beskrives her, er det sikret, at alle aktive elementer, der er nød-
vendige for at generere et impulsmønster på omformerudgangen, frakobles.

Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med egenskaberne
• mindst godkendt til PL d i henhold til EN ISO 13849-1
• frakobling mindst for PL d i henhold til EN ISO 13849-1
kan MOVIFIT®-FC-enhederne anvendes med:
• sikker frakoblet drejningsmoment i henhold til EN 61800-5-2
• sikkert stop 1 i henhold til EN 61800-5-2
• beskyttelse mod uventet genstart i henhold til EN 1037
• opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO 13849-1.
MOVIFIT®-FC understøtter stopkategorierne 0 og 1 i henhold til EN 60204-1.
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2.2.2 Blokdiagram MOVIFIT®-FC
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[1] Felt [7] Spændingsovervågning 24V_P
[2] Sikkerhedsstyring, ekstern 

(kun ved MOVIFIT® uden PROFIsafe-option S11)
[8] Spændingsstatus 24V_P
[9] MOVIFIT®-processor

[3] 2 jumpere mellem X29 og X45 
(kun ved MOVIFIT® med PROFIsafe-option S11)

[10] Spændingsovervågning 24V_P
[11] Kobling

[4] Styreelektronik [12] DIP-kontakt indlæsning
[5] Effektdel [13] Binær-bremseudgang
[6] Kortslutningsbeskyttelse [14] Analyse TF/TH

2.2.3 Begrænsninger

 ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Ved frakobling af den sik-
kerhedsrelaterede 24 V foreligger netspændingen fortsat på MOVIFIT®-enheden.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Afbryd spændingen til MOVIFIT®-enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid

efter frakobling fra forsyningsnettet:
– 1 minut

• Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne
anlægs-/maskinkomponenter.

• I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en typisk risikoanalyse,
der tager højde for anvendelsen af MOVIFIT®-FC.
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2.3 Sikkerhedskoncept for optionskortet PROFIsafe S11
• PROFIsafe-optionen S11 er et integreret sikkerhedsrelateret elektronikmodul med

sikkerhedsrelaterede ind- og udgange (F-DI, F-DO). Dette moduls sikkerhedskon-
cept beror på, at der for alle sikkerhedsrelaterede processtørrelser findes en sikker
tilstand. Ved PROFIsafe-optionen S11 er det værdien "0", for alle indgange F-DI
og udgange F-DO.

• Med sikkerhedsmodulets redundante systemstruktur med 2 kanaler opfyldes kra-
vene i overensstemmelse med SIL 3 i henhold til EN 61508 samt performance le-
vel e i henhold til EN ISO 13849-1 ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer.
Ved registrerede fejl reagerer systemet ved, at det indtager den sikre tilstand. Der-
med stilles sikkerhedsfunktionen til rådighed i form af sikkerhedsrelaterede ind- og
udgange med tilslutningen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kom-
munikationen.

• Med den sikkerhedsrelaterede udgang F-DO_STO kan omformerens 24 V-forsy-
ning frakobles og drevets sikkerhedsrelaterede frakobling dermed realiseres.
Overhold i den forbindelse den ovennævnte sikkerhedskoncept for MOVIFIT®-MC
og MOVIFIT®-FC samt alle påbud og installationsforskrifter i den foreliggende vej-
ledning.

MOVIFIT®-basisenhedens sikkerhedsklasse er afgørende for den sikkerhedsrelatere-
de frakobling af følgende samlede systemer:
• MOVIFIT®-MC med:

– PROFIsafe-option S11
– MOVIMOT®-MM..D-drev
MOVIFIT®-MC må kun anvendes til applikationer indtil performance level d i hen-
hold til EN ISO 13849-1.

• MOVIFIT®-FC med:
– PROFIsafe-option S11
– Motor
MOVIFIT®-FC må kun anvendes til applikationer indtil performance level d i hen-
hold til EN ISO 13849-1.

22
51

31
40

/D
A 

– 
06

/2
01

6



2Sikkerhedskoncept
Sikkerhedsfunktioner

Håndbog – MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel sikkerhed 13

2.4 Sikkerhedsfunktioner
Følgende motorrelaterede sikkerhedsfunktioner kan anvendes:

2.4.1 STO (Safe Torque Off) – sikkert frakoblet drejningsmoment
Ved aktiveret STO-funktion leverer omformeren ingen energi til motoren. Drevet kan
ikke generere et drejningsmoment. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en ikke-styret
standsning iht. EN 60204-1, stopkategori 0.
Frakoblingen af STO-indgangen skal ske med en/et egnet ekstern/t sikkerhedsstyring/
sikkerhedsrelæ.
Det følgende billede tydeliggør STO-funktionen:

t

V

t1

9007201225613323

Drevsikkerhedsfunktionen udløser
v = Hastighed
t = Tid
t1 = Tidspunkt, hvor STO udløses

BEMÆRK
Motoren kommer langsom til stilstand eller standses mekanisk.
Hvis det er muligt, skal den styrede standsning foretrækkes (se SS1).
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2.4.2 SS1(c) (Safe Stop 1) – sikkert stop 1
Følgende forløb skal overholdes:
• Drevet decelereres med en egnet bremserampe via indstillingen af den nominelle

værdi.
• Frakobling af STO-indgangen (= udløsning af STO-funktionen) efter en fastlagt

sikkerhedsrelateret tidsforsinkelse.
Denne sikkerhedsfunktion svarer til en styret standsning iht. EN 60204-1, stopkatego-
ri 1.
Følgende billede tydeliggør funktionen SS1(c):

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

Drevsikkerhedsfunktionen overvåger
Drevsikkerhedsfunktionen udløser

v = Hastighed
t = Tid
t1 = Tidspunkt, hvor SS1(c) aktiveres og bremseprocessen udløses
t2 = Tidspunkt, hvor STO aktiveres
Δt = Sikkerhedsrelateret tidsrum

BEMÆRK
• Standsningen overvåges ikke ved SS1(c)-funktionen.
• Det sikkerhedsrelaterede tidsrum Δt giver drevet mulighed for at standse. I tilfælde

af fejl standses drevet ikke og er uden energi på tidspunktet t2 (STO).
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3 Sikkerhedstekniske betingelser
Ved installation og drift af MOVIFIT® i sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til
de ovennævnte sikkerhedsklasser skal følgende påbud altid overholdes. Påbuddene
er delt op i følgende afsnit:
• Tilladte enheder
• Krav til installation
• Krav til den eksterne sikkerhedsstyring (ved binær styring for den sikkerhedsrela-

terede frakobling)
• Krav til eksterne sensorer og aktuatorer (ved anvendelse af PROFIsafe-optionen

S11)
• Krav til idriftsættelse
• Krav til driften

3.1 Godkendte apparater
3.1.1 Typeskilte

Position typeskilte
Følgende billeder viser positionerne for typeskiltene på ABOX:

[1] [2]

7012396683

[1] Typeskilt for komplet enhed (EBOX og ABOX)
[2] Typeskilt ABOX
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Typeskilt, komplet apparat
Den følgende illustration viser et eksempel på den komplette MOVIFIT®-FC-enhed
(EBOX og ABOX):

MOVIFIT

Type:

SO#:

MTF11A015-503-P10A-11

MTA11A-503-S021-D01-00

01.1785033001.0001.12

ML01

IND. CONT. EQ.2D06

01

LISTED

®

18014405400496011

Typeskiltet for den samlede enhed findes kun, hvis EBOX og ABOX er bestilt sammen
som en komplet enhed.

BEMÆRK
Der må kun anvendes komponenter i sikkerhedsanvendelserne, som er mærket med
FS-logoet for funktionel sikkerhed. For enhedskombinationerne uden FS-logoet (be-
stående af enkelt-EBOX og -ABOX) skal den sikkerhedstekniske funktion være be-
skrevet i dokumentationen!

Beskrivelse FS‑logo
På de komplette enheders typeskilt på MOVIFIT® kan FS-logoet forekomme i følgende
udførelser:

01

MOVIFIT® med STO (med eller uden PROFIsafe-option S11)
Overhold ved MOVIFIT® med FS01-logo håndbogen "MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel
sikkerhed".

80

MOVIFIT® med safety-option S12
Overhold ved MOVIFIT® med FS80-logo håndbogen "MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel
sikkerhed med safety-option S12".

3.1.2 Påbud ved udskiftning af enheder
Overhold følgende påbud ved udskiftning af enheder:
• Ved en defekt EBOX i sikkerhedsrelaterede applikationer må EBOX kun erstattes

med en EBOX i overensstemmelse med EBOX-typebetegnelsen på typeskiltet for
den samlede MOVIFIT®-enhed.

• Ved en defekt ABOX i sikkerhedsrelaterede applikationer må den samlede
MOVIFIT®-enhed (EBOX og ABOX) kun erstattes med en MOVIFIT®-enhed med
identisk typebetegnelse.
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3.2 Krav til installationen
• Ledningerne mellem sikkerhedsstyringen og MOVIFIT®-klemme X29 betegnes

som sikkerhedsrelaterede styreledninger.
• Strømledninger og de sikkerhedsrelaterede styreledninger skal trækkes i separate

kabler (undtagelse: hybridkabler fra SEW-EURODRIVE).
• Ledningen mellem sikkerhedsstyringen og MOVIFIT® må maks. være 100 m lang.
• SEW-EURODRIVE anbefaler at anvende specielt dertil konfektionerede hybrid-

kabler fra SEW-EURODRIVE som forbindelse mellem MOVIFIT®-enheden og mo-
toren.

• Ledningsføringsteknikken skal være i overensstemmelse med EN 60204-1.
• Før de sikkerhedsrelaterede styreledninger EMC-korrekt.

– Uden for et elektrisk indbygningsrum skal afskærmede ledninger trækkes per-
manent (fast) og beskyttes mod udvendige beskadigelser, eller der skal ud-
føres lignende foranstaltninger.

– Inden for et indbygningsrum må til trækkes enkeltledere.
• Sørg for at sikre, at der ikke er spændingsmedrivning på de sikkerhedsrelaterede

styreledninger.
• Ved dimensionering af sikkerhedskredsene skal værdierne, der er specificeret for

sikkerhedskomponenterne, altid overholdes.
• For udførelse af installationen i overensstemmelse med EMC skal henvisningerne

i driftsvejledningerne "MOVIFIT®-.." og "MOVIMOT® MM..D" overholdes.
• For alle MOVIFIT®-enhedens 24 V-forsyningsspændinger må der kun anvendes

spændingskilder med sikker afbrydelse (SELV/PELV) i henhold til EN 60204-1 og
EN 61131-2.
Desuden må spændingen mellem udgangene eller mellem en given udgang og
jordede dele ikke overskride 60 V-jævnspændingen i tilfælde af en enkelt fejl.

• Overhold de tekniske data for MOVIFIT® og MOVIMOT® MM..D.
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3.3 Krav til den eksterne sikkerhedsstyring
De følgende krav til den eksterne sikkerhedsstyring til styringen af sikkerhedsfunktio-
nen STO gælder for den sikkerhedsrelaterede frakobling ved binær styring.
Kravene gælder tilsvarende både for en sikkerhedsstyring og for et sikkerhedsrelæ.
• For sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til EN ISO 13849-1 skal der fore-

ligge mindst en godkendelse for performance level d i henhold til EN ISO 13849‑1,
og frakoblingen af den sikkerhedsrelaterede styrespænding skal mindst være ud-
ført for performance level d i henhold til EN ISO 13849-1.

• Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den tilstræbte sikkerheds-
klasse. Sikkerhedskredse med MOVIFIT® skal frakobles 2-polet.

• Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedssty-
ringen altid overholdes.

• Styringens koblingsevne skal mindst svare til 24 V-spændingsforsyningens maksi-
malt tilladte, begrænsede udgangsstrøm.
Producenthenvisningerne vedrørende godkendte kontaktbelastninger og
evt. nødvendige sikringer for sikkerhedskontakterne skal overholdes. Hvis
der ikke foreligger sådanne henvisninger, skal kontakterne for-sikres med
0,6 gange den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal
kontaktbelastning.

• Ved en ledningsføring med registrering af tværslutning skal styringen have en mu-
lighed for at signalere registreringen af tværslutning og registrering udløsning.

• For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal sikkerhedssty-
ringen udformes og tilsluttes, så nulstilling af kommandoenheden alene ikke fører
til genstart. En genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen.

• Indgangen for den sikkerhedsrelaterede enhedens DC 24 V-spændingsforsyning
har en indgangskapacitet. Oplysninger herom findes i kapitlet "Tekniske data" i
driftsvejledningen for den pågældende enhed. Tag højde for det ved dimensione-
ringen af koblingsudgangen som last.

• Andre krav fra producenten af sikkerhedsstyringen (f.eks. sikring af udgangskon-
takterne mod sammenklæbning) skal overholdes nøje. Derudover gælder grund-
læggende krav til kabelføringen i afsnittet "Krav til installationen".

• Ved 2-polet frakobling af sikkerhedskredsen må testimpulserne ikke foretages
samtidigt. Varigheden af en testimpuls må være maksimalt 1  ms. Tidsafstanden
mellem 2 testimpulser skal være mindst 1 s.

t
< 1 ms > 1 s

high

low

9007199938827659
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Koblingseksem-
pel "sikkerheds-
relæ"

Det følgende billede viser den principielle tilslutning af et eksternt sikkerhedsrelæ.

[4]

[3]
[1]

[5]

[6]

[2] U

18014400103440907

[1] Sikkerhedsrelæ med godkendelse
[2] DC 24 V-spændingsforsyning
[3] Sikringer iht. producentoplysninger for sikkerhedsrelæ
[4] Sikkerhedsrelateret DC 24 V-spændingsforsyning
[5] Reset-knap til manuelt reset
[6] Tilladt NØDSTOP-aktiveringselement
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3.4 Krav til eksterne sensorer og aktuatorer
De følgende krav gælder ved anvendelse af PROFIsafe-optionen S11.
• Anlæggets eller maskinens projektplanlægger og ejer har ansvaret for at vælge og

anvende eksterne sensorer og aktuatorer til tilslutning til de sikkerhedsrelaterede
ind- og udgange på PROFIsafe-optionen S11.

• Vær opmærksom på, at den største del af af den maksimalt tilladte sandsynlighed
for farlige fejl for den tilstræbte sikkerhedsklasse som regel udgår fra sensortekno-
logien og aktuatorikken.

• For at opnå det krævede performance level (PL) skal du derfor anvende egnede
og tilsvarende kvalificerede sensorer og aktuatorer og overholde de godkendte til-
slutningsbilleder og henvisninger i kapitlet "Tilslutning sikkerhedsrelaterede ind-/
udgange for PROFIsafe-option S11" (→ 2 36).

• Ved PROFIsafe-optionen S11 må der udelukkende tilsluttes kontaktbehæftede
sensorer til de sikkerhedsrelaterede indgange F-DI. i henhold til hvilestrømsprin-
cippet. Forsyningen skal foretages fra den interne sensorforsyningsspænding
F‑SS.

• For at sensorsignalerne kan registreres korrekt af de sikkerhedsrelaterede indgan-
ge, må signalerne ikke underskride en minimumvarighed på 15 ms.
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3.5 Krav til idrifttagningen
Efter parametrering og idriftsættelse skal idriftsætteren kontrollere og dokumentere,
om alle sikkerhedsfunktioner udføres korrekt.
For MOVIFIT®-applikationer med sikkerhedsrelateret frakobling af drevet
• i overensstemmelse med stopkategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1,
• beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037
• og opfyldelse af performance level d i henhold til EN ISO 13849-1
Skal du grundlæggende gennemføre og protokollere idriftsættelseskontroller af frakob-
lingsanordningen og den korrekte ledningsføring.
Ved idriftsættelsen skal du optage signalregistreringen for den sikkerhedsrelaterede
styrespænding i funktionskontrollen.

BEMÆRK
MOVIFIT®-EBOX’enes ilægningsskilte er tilordnet til de pågældende EBOX’e. Hvis du
tage ilægningsskiltene ud for at skrive på dem, skal du sørge for den rigtige tilord-
ning, når de lægges i igen.
For at undgå en fare i den pågældende applikation skal brugeren kontrollere, om fejl-
reaktionstiden for hver sikkerhedsfunktion (hvis der forekommer en fejl) er mindre
end applikationens maksimalt tilladte fejlreaktionstid. Den maksimalt tilladte fejlreak-
tionstid må ikke overskrides!

3.6 Krav til driften
• Driften er kun tilladt inden for de specificerede grænser i databladene. Det gælder

både for den eksterne sikkerhedsstyring og for MOVIFIT® og MOVIMOT®.
• Du skal med regelmæssige mellemrum kontrollere, at sikkerhedsfunktionerne fun-

gerer fejlfrit. Kontrolafstandene skal du fastlægge i overensstemmelse med risiko-
vurderingen.
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4 Fare på grund af motorens efterløb

 ADVARSEL
Fare på grund af drevets efterløb. Uden mekanisk bremse eller ved defekt bremse
er der fare på grund af drevets efterløb.
Død eller alvorlige personskader.
• Hvis der opstår applikationsafhængige farer på grund af efterløbet, skal du træffe

ekstra beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. aflåsning), der dækker farestedet, indtil
der ikke længere er fare for personer. Som alternativ skal du udstyre drevet med
en sikkerhedsbremse.

• De ekstra beskyttelsesafdækninger skal du dimensionere og installere i over-
ensstemmelse med kravene, der blev fundet ved risikovurderingen af maskinen.

• Når stopkommandoen er blevet udløst, skal adgangen afhængigt af faren forblive
låst, indtil drevet er standset. Som alternativ skal du beregne adgangstiden og
beregne og overholde sikkerhedsafstanden, der følger deraf.
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5 Elektrisk installation
5.1 Installationsanvisninger

For at sikre den elektriske sikkerhed og den fejlfri drift skal du overholde de grundlæg-
gende installationsforskrifter og henvisningerne i MOVIFIT®-driftsvejledningen.

BEMÆRK
• Følg påbuddene i kapitlet "Sikkerhedstekniske påbud".

5.1.1 UL-korrekt installation
Ved UL-kompatibel installation i forbindelse med PROFIsafe-optionen S11 skal du
være opmærksom på følgende henvisning:

BEMÆRK
Ved UL-kompatibel installation skal du begrænse PROFIsafe-optionskortets ind-
gangsstrøm til 4 A!
Der findes et tilslutningseksempel i kapitlet "24 V-forsyning af PROFIsafe-optionen
S11" (→ 2 35).
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5.2 Sikkerhedsrelateret frakobling MOVIFIT®
SikkerhedsrelateretfrakoblingMOVIFIT®

5.2.1 MOVIFIT®-MC

Relevante klemmer for den sikkerhedsrelaterede frakobling
Det følgende billede viser et eksempel på tilslutningsklemmerne på standard-ABOX
"MTA...-S01.-...-00", der er relevante for sikkerhedsrelateret frakobling med
MOVIFIT®-MC:

1 2 3 4

11 12 13 14

X1

S3

1

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

31 32 33 34 35

21 22 23 24 25

11

1 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 1516 1718

31 323334 35 363738

21 22 2324 2526 2728

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

2 3 4

1 2 3 4

X20

X45 X25

X35

X50

X7

1 2 3 4

X8

X9

1 2 3 4

11 12 13 14

X1

S3

11

1 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 1516 1718

31 323334 35

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

31 32 33 34 35

21 22 23 24 25

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

1

363738

21 22 2324 2526 2728

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

2 3 4

1 2 3 4

X20

X45 X25

X35

X50

X7

1 2 3 4

X8

X9

1 2 3 4 5

X71

1 2 3 4 5

X81

1 2 3 4 5

X91

1

111213141516

2 3 4 5 6

1718

7 8

X29

4094605451

Klemrække Navn Funktion
X29/5 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding

+24 V-forsyning til MOVIMOT®, (IN)

X29/6 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
0V24-referencepotentiale til MOVIMOT®, (IN)

X29/15 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
+24 V-forsyning til MOVIMOT®, (OUT)

X29/16 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
0V24-referencepotentiale til MOVIMOT®, (OUT)

X71/1, X71/4
X81/1, X81/4
X91/1, X91/4

0V24_MM Udgang for den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
0V24-referencepotentiale MOVIMOT® 1 til 3

X71/5
X81/5
X91/5

+24V_MM Udgang for den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
+24 V-forsyningsspænding MOVIMOT® 1 til 3
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Tilslutningsbillede MOVIFIT®-MC for sikkerhedsrelateret frakobling

MOVIFIT®-MC

5

6

+24V_P

0V24_P

X29

X1

X7 X8 X9X71 X81 X91

MOVIMOT® 1 MOVIMOT® 2 MOVIMOT® 3

[1]

[3]

[2]

24V

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

L1 L2 L3

9007203349479819

[1] Ekstern sikkerhedsstyring
[2] Nettilslutning
[3] Hybridkabel
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5.2.2 MOVIFIT®-FC

Relevante klemmer for den sikkerhedsrelaterede frakobling
Det følgende billede viser et eksempel på tilslutningsklemmerne på standard-ABOX
"MTA...-S02.-...-00", der er relevante for sikkerhedsrelateret frakobling med
MOVIFIT®-FC:

X50

S3

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

X35

11

1 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 1516 1718

31 3233

21 22 23

X25

34 35 363738

24 2526 2728

5 6 7

5

1

1 2 3 4

2 3 4

1 2 3 4

6 7

X81X8

X9

1 2 3 4

X91

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

X1

X50

S3

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

X35

11

1 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 1516 1718

31 3233

21 22 23

X25

34 35 363738

24 2526 2728

5 6 7

5

1

1 2 3 4

2 3 4

1 2 3 4

6 7

X81X8

X9

1 2 3 4

X91

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

X1 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

17454853771

Klemrække Navn Funktion
X29/5 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding

+24 V-strømforsyning til integreret frekvensomformer, (IN)

X29/6 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
0V24-referencepotentiale til integreret frekvensomformer, (IN)

X29/15 +24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
+24 V-strømforsyning til integreret frekvensomformer, (OUT)

X29/16 0V24V_P Tilslutning af den sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding
0V24-referencepotentiale til integreret frekvensomformer, (OUT)
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Stikforbinder X71F for den sikkerhedsrelaterede frakobling (option)

 ADVARSEL
Ingen sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT®-drevet, når jumpersikket STO er
sat på stikforbinderen X71F.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Anvend ikke 24 V-udgangen (+24V_C og 0V24_C) til sikkerhedsrelaterede appli-

kationer med MOVIFIT®-drev.
• Forbind kun STO-tilslutningen med 24 V, når MOVIFIT®-drevet ikke skal opfylde

en sikkerhedsfunktion.

Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning:

Funktion
Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO
til drevets sikre frakoblede drejningsmoment (STO)

Tilslutningstype
M12, 5-polet, female, A-kodning

Tilslutningsdiagram

X71F

2

34

1

ABOX

11

1

12

3 4

X81

3 4

X91

1 2 3 4 5 6

X20

11
1 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

X45

17865149963

Stikfor-
binder

Navn Funktion Klem-
mer

X71F 1 +24V_C +24 V-forsyning for binærindgange – 
konstant spænding

X29/1

2 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO
(M-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede
drejningsmoment (STO)

X45/15

3 0V24_C 0V24-referencepotentiale for binærindgange – 
konstant spænding

X29/2

4 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO
(P-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede
drejningsmoment (STO)

X45/5

5 N.C. Anvendes ikke N.C.
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Tilslutningsbillede MOVIFIT®-FC for sikkerhedsrelateret frakobling via klemmer

5

6

+24V_P

0V24_P

X29

X1

X8 X9X81

[5]

[6]

[1]

24V

TF/TH

ϑ

[4]

U V W

MOVIFIT®-FC

[2]

[3]

L1 L2 L3

9007203349482507

[1] Ekstern sikkerhedsstyring
[2] Nettilslutning
[3] Integreret frekvensomformer
[4] Bremsemodstand
[5] Motor
[6] Hybridkabel

Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage
højde for mulige fejl i henhold til EN ISO 13849-2:2013 i stikforbindere, kabler og led-
ninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sik-
kerhedsklasse.
Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsled-
ningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede
spændingsforsyning til klemmerne X29/5 og X29/6 med en ledning med 2 ledere (som
vist).
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Tilslutningsbillede MOVIFIT®-FC for sikkerhedsrelateret frakobling via stikforbinder

5

6

+24V_P

0V24_P

X29

X1

X8 X9X81

[5]

[6]

[1]

24V

TF/TH

ϑ

[4]

U V W

MOVIFIT®-FC

[2]

[3]

L1 L2 L3

17451564555

[1] Ekstern sikkerhedsstyring
[2] Nettilslutning
[3] Integreret frekvensomformer
[4] Bremsemodstand
[5] Motor
[6] Hybridkabel

Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage
højde for mulige fejl i henhold til EN ISO 13849-2:2013 i stikforbindere, kabler og led-
ninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sik-
kerhedsklasse.
Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsled-
ningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede
spændingsforsyning til stikforbinderen X71F med en ledning med 2 ledere (som vist).
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5.2.3 Gruppefrakobling med MOVIFIT®-MC og -FC

Krav
Ved gruppedrev kan du stille den sikkerhedsrelaterede 24 V-spændingsforsyning til
rådighed for flere MOVIFIT®-enheder med en eneste sikkerhedsstyring.
Det maksimalt tilladte antal MOVIFIT®-enheder følger af den maksimalt tilladte kon-
taktbelastning af sikkerhedsstyringen og det maksimalt tilladte spændingsfald i
DC 24 V-forsyningsspændingen til MOVIFIT®.
Overhold kravene og henvisningerne fra producenten af sikkerhedsstyringen (f.eks.
Sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning).
Overhold de grundlæggende krav i kapitlet "Sikkerhedstekniske betingelser" (→ 2 15)
ved kabelføringen.
Ledningslængden mellem tilslutningen 24V_P (ABOX, klemme X29) og sikkerhedssty-
ringen er af EMC-årsager begrænset til maksimalt 100 m.

Beregning af det maksimale antal MOVIFIT®-enheder
Følgende faktorer begrænser antallet af MOVIFIT®-enheder, som du må tilslutte ved
gruppedrev:
• Sikkerhedsstyringens koblingsevne

For at forhindre, at kontakterne smelter sammen, skal du foran sikkerhedskontak-
terne tilslutte en sikring i overensstemmelse med oplysningerne fra producenten af
sikkerhedsstyringen.
Projektplanlæggeren skal sikre, at
– den tilladte koblingsevne i henhold til EN 60947-4-1 og EN 60947‑5‑1 overhol-

des
– og den foreskrevne sikring i henhold til driftsvejledningen fra producenten af

sikkerhedsstyringen installeres.
• Maksimalt tilladt spændingsfald i 24 V-forsyningsledningen

Overhold de pågældende ledningslængder, kabeltværsnit og den maksimalt fore-
liggende strøm til de sikkerhedsrelaterede 24 V-forsyningsspænding 24V_P ved
projektering af gruppedrev. Beregn spændingsfaldene ud fra dette. Sammenlign
disse spændingsfald med MOVIFIT®-enhedernes tilladte indgangsspændingsom-
råde.
Ved MOVIFIT®-MC skal du også medtage ledningslængderne til de tilsluttede
MOVIMOT®-drev og deres tilladte indgangsspændingsområde i vurderingen. 24 V-
ledningernes tværsnit i hybridkablet fra SEW-EURODRIVE (type B) er 0,75 mm2.
Gennemfør en separat beregning på grundlag af de tekniske data fra MOVIFIT®

for hver anvendelse af gruppefrakoblinger.
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Tilslutningsbillede MOVIFIT®-MC/-FC for sikkerhedsrelateret gruppefrakobling via klemmer
[1]

[3][2]

DOn_P

DOn_M +24V_P

0V24_P

+24V_P

0V24_P

+24V_P

0V24_P

5

6

15

16

X29

[3]

5

6

15

16

X29

17453952523

[1] Monteringssted
[2] Sikkerhedsstyring

DOn_M: Stel-udgang
DOn_P: Plus-udgang

[3] MOVIFIT®

Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage
højde for mulige fejl i henhold til EN ISO 13849-2:2013 i stikforbindere, kabler og led-
ninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sik-
kerhedsklasse.
Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsled-
ningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede
spændingsforsyning til klemmerne X29/5 og X29/6 med en ledning med 2 ledere (som
vist).
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Tilslutningsbillede MOVIFIT®-FC for sikkerhedsrelateret gruppefrakobling via stikforbinder (option)

[1]

[4]

[4]

2

4

[3]

2

4

[3]

[2]

DOn_P

DOn_M

17454736011

[1] Monteringssted
[2] Sikkerhedsstyring

DOn_M: Stel-udgang
DOn_P: Plus-udgang

[3] MOVIFIT®

[4] X71F: Indgang sikkerhedsrelateret frakobling

Ved ledningsføringen af den sikkerhedsrelaterede spændingsforsyning skal du tage
højde for mulige fejl i henhold til EN ISO 13849-2:2013 i stikforbindere, kabler og led-
ninger og dimensionere installationen i overensstemmelse med den påkrævede sik-
kerhedsklasse.
Drevstyringen registrerer ikke kortslutninger og fremmede forbindelser i tilførselsled-
ningen. Derfor anbefaler SEW-EURODRIVE kun at tilslutte den sikkerhedsrelaterede
spændingsforsyning til stikforbinderen X71F med en ledning med 2 ledere (som vist).
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5.3 Optionskort PROFIsafe S11
5.3.1 Standard-/hybrid-ABOX

Følgende tilslutningsklemmer er relevant for driften af PROFIsafe-optionen S11. Den
følgende illustration viser et eksempel på tilslutningskortet i ABOX'en på
MOVIFIT®‑FC:

11

1 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 1516 1718

31 323334 35 363738

21 22 2324 2526 2728

X25

X20

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

S3

5

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

X35

X50

5

5

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

9007203349486731

Fordelerklemme 24 V
Fordeling af forsyningsspænding(er) til omformer/MOVIMOT® og optionskort
Nr. Navn Funktion
X29 7 +24V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel

8 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel

17 +24V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel

18 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel

22
51

31
40

/D
A 

– 
06

/2
01

6



5 Elektrisk installation
Optionskort PROFIsafe S11

Håndbog – MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel sikkerhed34

I/O-klemme i forbindelse med optionskort /S11
Nr. Navn Funktion
X45 1 F-DI00 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI00 (koblingssignal)

2 F-DI02 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI02 (koblingssignal)

3 F-DO00_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (P-koblingssignal)

4 F-DO01_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (P-koblingssignal)

5 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til
den sikkerhedsrelaterede frakobling af drevet (STO)

11 F-DI01 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI01 (koblingssignal)

12 F-DI03 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI03 (koblingssignal)

13 F-DO00_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (M-koblingssignal)

14 F-DO01_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (M-koblingssignal)

15 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal)
til den sikkerhedsrelaterede frakobling af drevet (STO)

21 F-SS0 +24 V-sensorforsyning 
til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI00 og F-DI02

22 F-SS0 +24 V-sensorforsyning 
til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI00 og F-DI02

23 F-SS1 +24 V-sensorforsyning 
til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI03

24 F-SS1 +24 V-sensorforsyning 
til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI03

25 F-SS1 +24 V-sensorforsyning 
til sikkerhedsrelaterede indgange F-DI01 og F-DI03

31 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange

32 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange

33 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange

34 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange

35 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange
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5.3.2 24 V-forsyning af PROFIsafe-optionen S11
Det følgende billede viser et principielt eksempel på tilslutning af energibussen med 2
separate 24 V-spændingskredse til sensor-/aktuatorforsyning. I dette eksempel forsy-
nes PROFIsafe-optionen S11 og de sikkerhedsrelaterede ind-/udgange fra spændin-
gen 24V_C:

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 11 12 13 14

P
E

L
1

L
2

L
3

P
E
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1

L
2

L
3

L3

L2

L1

PE

L3

L2

L1

PE

0V24V_C

FE

+24V_C

0V24V_C

+24V_S

0V24V_S

FE

X1

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18X29

X20

[2][1]

MOVIFIT® +

PROFIsafe S11

11
12

13
14

15
16

18
17

5

12
1

3
4

6
7
8

X1

X29

X20

FE

+24V_C

+24V_S

0V24V_S

FE

24V/4A

18014402604293515

[1] Eksempel (sikring 24 V/4 A) til UL-kompatibel installation (installationsafhængig)
[2] Eksempel på forsyningen af PROFIsafe-optionen S11 fra 24V_C

BEMÆRK
SEW-EURODRIVE anbefaler at forsyne PROFIsafe-optionen S11 fra elektronik- og
sensorspændingen 24V_C (som vist på billedet ovenfor) eller til- og frakoble options-
forsyningsspændingen 24V_O sammen med spændingen 24V_C.
I modsat fald kan der forekomme fejl og fejlmeddelelser i kommunikationen til sik-
kerhedsstyringen, fordi den komplette safety-elektronik for PROFIsafe-option S11 for-
synes fra spændingen 24V_O. Hvis spændingen 24V_O frakobles, mangler
PROFIsafe-deltageren i netværket.
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5.3.3 Tilslutning sikkerhedsrelaterede ind-/udgange for PROFIsafe-option S11
De sikkerhedsrelaterede indgange (F-DI.) og de sikkerhedsrelaterede udgange (F-DO.
og F-DO_STO) tilsluttes til klemme X45 eller til M12-stikforbinderne X41 til X44. De
følgende kapitler beskriver de tilladte tilslutningsmuligheder.
Alle sikkerhedsrelaterede ind- og udgange bearbejdes inden for PROFIsafe-optionen
S11 generelt med 2 kanaler. De sikkerhedsrelaterede ind- og udgange er dermed eg-
net til applikationer indtil SIL 3 i henhold til EN 61508 og performance level e i henhold
til EN ISO 13849-1. De eksterne sensorer og aktuatorer, der skal tilsluttes, og deres
ledningsføring skal svarer til den nødvendige sikkerhedsklasse.
Overhold i den forbindelse de følgende tilslutningsbilleder og listen med de registrere-
de fejl. Derudover skal du læse og overholde kravene i kapitlet "Krav til eksterne
sensorer og aktuatorer" (→ 2 20).

Tilslutning F‑DI./F-SS.
Vær opmærksom på følgende henvisninger ved ledningsføringen for sensorerne:
• Du må udelukkende tilslutte kontaktbehæftede sensorer til de sikkerhedsrelatere-

de indgange F-DI. i henhold til hvilestrømsprincippet (f.eks. nødstopknap, dørkon-
taktafbryder osv.)

• De to sensorforsyninger F-SS0 og F-SS1 er taktet generelt.
• Ved tilslutning af sensorerne skal du sørge for, at

– F-SS0 er forbundet med F-DI00 og F-DI02 via den pågældende sensor (fast til-
ordning)

– F-SS1 er forbundet med F-DI01 og F-DI03 via den pågældende sensor (fast til-
ordning)

• Indgange, der ikke anvendes, skal du ikke tilslutte. En åben indgang analyseres al-
tid som et "0"-signal.
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Tilladte ledningsføringer

For sikkerhedsrelaterede applikationer er kun følgende ledningsføringer tilladt:

a) sensorer, tilsluttet 1-polet

Maksimalt 4 1-polede sensorer er mulige.

 ADVARSEL
Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT®-drevet.
PROFIsafe-optionen S11 kan ikke registrere en kortslutning mellem sensorforsynin-
gen F-SS. og en tilhørende sikkerhedsrelateret indgang F-DI. (suspendering af sen-
soren).
Død eller alvorlige personskader.
• Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket.

PROFIsafe-option S11

21 - 22

23 - 25

31 - 35

F-SS0

F-DI00

F-DI01

F-DI02

F-DI03

F-SS1

0V24_O

1

2

11

12

X45

X45

9007203349734411

Ved hjælp af de interne tests og overvågninger registreres der følgende fejl:
• Kortslutning til +24 V-forsyningsspænding
• Tværslutning mellem 2 indgangssignaler, der forsynes fra en anden sensorforsy-

ning F-SS.
• Ledningstrådbrud eller kortslutning til referencepotentialet analyseres som et "0"-

signal (ingen fejltilstand)
Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelate-
rede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover fore-
tages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option
S11"  (→  2  64)). LED’en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F-
STATE"" (→ 2 56)).
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b) sensorer, tilsluttet 2-polet

Maksimalt 2 2-polede sensorer er mulige.

 ADVARSEL
Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT®-drevet.
PROFIsafe-optionen S11 kan ikke registrere en kortslutning mellem sensorforsynin-
gen F-SS. og en tilhørende sikkerhedsrelateret indgang F-DI. (suspendering af sen-
soren).
Død eller alvorlige personskader.
• Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket.

BEMÆRK
Anvend ikke sensorer med OSSD-udgange!

PROFIsafe-option S11

21 - 22

23 - 25

31 - 35

F-SS0

F-DI00

F-DI01

F-DI02

F-DI03

F-SS1

0V24_O

1

2

11

12

X45

X45

[1] [2]

9007203349737099

[1] antivalent
[2] ækvivalent

BEMÆRK
• Ved disse tilslutningsvarianter foretages der ikke en intern forbindelse og ikke en

diskrepanstidsanalyse mellem de to indgangssignaler på en sensor.
• Signalerne F-DI00 og F-DI01 eller F-DI02 og F-DI03 overføres generelt enkeltvis

til den overordnede sikkerhedsstyring. Den logiske forbindelse og diskrepanstids-
analysen skal foretage dér.

Ved hjælp af de interne tests og overvågninger registreres der følgende fejl:
• Kortslutning til +24 V-forsyningsspænding
• Tværslutning mellem de to indgangssignaler på en sensor
• Ledningstrådbrud eller kortslutning til referencepotentialet analyseres som et "0"-

signal (ingen fejltilstand)
Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelate-
rede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover fore-
tages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option
S11"  (→  2  64)). LED’en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F-
STATE"" (→ 2 56)). 22
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Tilslutning F-DO. og F-DO_STO
• Til de sikkerhedsrelaterede binærudgange må du grundlæggende ikke anvende

afskærmede ledninger.
• De sikkerhedsrelaterede binærudgange er 2-polede og udfør P-M-koblende. De

styres af den overordnede sikkerhedsstyring via PROFIsafe.
• Tilslut generelt aktuatorerne 2-polet til de sikkerhedsrelaterede udgange F-DO. og

F‑DO_STO mellem P- og M-koblingsudgangen.
• Den 1-polede tilslutning mellem F-DO._P, F-DO_STO_P og referencepotentialet

GND er ikke tilladt.
• De sikkerhedsrelaterede udgange testes internt cyklisk. Med en afkobling kan

testimpulserne dog ikke ses på tilslutningsklemmerne, og der skal ikke tages højde
for dem under driften.
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Tilladt ledningsføring

For sikkerhedsrelaterede applikationer er kun følgende ledningsføring tilladt:

 ADVARSEL
Fare på grund af ikke-sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT®-drevet. 
Når udgangen er tilkoblet, kan PROFIsafe-optionen S11 ikke registrere en kortslut-
ning mellem en P-koblingsudgang (F-DO._P eller F-DO_STO_P) og +24 V-forsy-
ningsspændingen.
Død eller alvorlige personskader.
• Sørg med en egnet ledningsføring for, at en sådan kortslutning er udelukket.
• Eller frakobl udgangen cyklisk med egnede mellemrum i overensstemmelse med

risikovurderingen.

PROFIsafe-option S11

F-DO00_P

F-DO00_M

F-DO01_P

F-DO01_M

F-DO_STO_P

F-DO_STO_M

3

13

4

14

5

15

0V24_O

0V24_O

31

35

X45

R L1

R L2

R L3

9007203349740555

RL1 – RL3: Laster på de sikkerhedsrelaterede udgange,
se "Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S11" (→ 2 70)

Ved hjælp af de interne tests og overvågninger kan der registreres forskellige eksterne
fejl.
Når udgangen er tilkoblet, registreres følgende fejl:
• Kortslutning mellem P-udgang og referencepotentiale
• Kortslutning mellem M-udgang og +24 V-forsyningsspænding
• Kortslutning mellem P- og M-udgang
Når udgangen er frakoblet, registreres følgende fejl:
• Kortslutning fra P- eller M-udgang til +24 V-forsyningsspænding
• Kortslutning fra P- eller M-udgang til referencepotentiale
Når systemet registrerer en fejl, indtager det den sikre tilstand. Alle sikkerhedsrelate-
rede processtørrelser (F-DI, F-DO og STO) indstilles på værdi "0". Derudover fore-
tages en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option
S11"  (→  2  64)). LED’en "F-STATE" viser fejltilstanden (se kapitlet "LED "F-
STATE"" (→ 2 56)).
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6 Idrifttagning med optionskortet PROFIsafe S11

BEMÆRK
• Det grundlæggende idriftsættelsesforløb er beskrevet i den pågældende driftsvej-

ledning "MOVIFIT®-.." og i den tilhørende håndbog "MOVIFIT® Funktionsniveau
Classic ..." eller "MOVIFIT® Funktionsniveau Technology ...".

• I dette kapitel er de ekstra idriftsættelsestrin beskrevet for PROFIsafe-optionen
S11.

6.1 Indstilling af PROFIsafe-adressen
Når MOVIFIT® inkl. S11-option er forsynet med 24 V-spænding, skal PROFIsafe-en-
hedsadressen (= F Destination Adress) indstilles via MOVITOOLS® MotionStudio.
Adresserne 1 til 65534 er tilladt.
Vær opmærksom på, at indstillingen på enheden stemmer overens med den parame-
trerede PROFIsafe-adresse i projekteringssoftwaren for busmasteren (f.eks. Siemens
STEP7 HW-konfig).
PROFIsafe-enhedsadressen (= F Destination Adress) i MOVITOOLS® MotionStudio
indstilles via MOVIFIT® procesdatamonitoren, se følgende billede:

[1]

4095024779

[1] Indstilling af PROFIsafe-enhedsadressen (= F Destination Adress)
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6.2 Projektering af optionskortet PROFIsafe i STEP7
For at du kan anvendes MOVIFIT® fejlsikkert med PROFIsafe, er optionspakken "Di-
stributed Safety" fra V5.4 nødvendig for konfigurationen og parametreringen under
STEP7.
1. Kontrollér, at du har installeret den aktuelle version af den passende GSD-fil.
2. Gå ved busprojekteringen for PROFIBUS DP samt PROFINET IO frem, som det er

beskrevet i software-håndbogen "MOVIFIT® Funktionsniveau Classic ..." eller
"MOVIFIT® Funktionsniveau Technology ...".

3. Projektér på stikplads ("Slot") 1 modulet "F-Modul I/O (2 byte)", og indtast de øn-
skede I/O- eller periferiadresser dertil. Den følgende visning viser et eksempel på
en projektering af en MOVIFIT®-FC på funktionsniveauet "Classic" i PROFINET-
udførelse.

4095028107

4. Parametrer PROFIsafe-optionen.
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6.2.1 Parametrering af optionskortet PROFIsafe S11
Vælg F-modulet på stikplads 1 på MOVIFIT®.
Klik med højre musetast på F-modulet, og vælg indtastningen "Objektegenskaber" i
kontekstmenuen.
Vælg fanen "PROFIsafe" eller "F-Parameter". Det følgende billede viser et eksempel
på en PROFIBUS-enhed.

 

4096019083

For PROFIsafe-driften sendes de sikkerhedsrelevante parametre under opstart af feld-
bus- eller netværkssystemet i en F-parameterblok fra busmasteren til PROFIsafe-
optionen for MOVIFIT®. Disse parametre kontrolleres i optionen for plausibilitet. Først
efter afsluttet positiv bekræftelse af denne F-parameterblok skifter PROFIsafe-optio-
nen til dataudvekslingen (DataExchange) med busmasteren.
Den følgende tabel viser de sikkerhedsrelaterede parametre, der overføres til
PROFIsafe-optionen. Afhængigt af det anvendte bussystem står følgende parametre
til rådighed:

PROFIsafe F-parameter Bussystemer
PROFIBUS DP PROFINET IO

F_Check_SeqNr fast findes ikke

F_SIL fast fast

F_CRC_Length indstillelig fast

F_Par_Version indstillelig fast

F_Source_Add fast fast

F_Dest_Add indstillelig indstillelig

F_WD_Time indstillelig indstillelig
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Parameter "F_Check_ SeqNr"
Parameteren fastlægger, om levetidstælleren (Consecutive Number) også skal ind-
drages i konsistenskontrollen (CRC-beregning) af F-brugsdatatelegrammet.
Ved PROFIBUS-udførelsen understøttes følgende indstilling:
• F_Check_SeqNr = "No check"

Parameter "F_SIL"
Med denne parameter er F-deltagerne i stand til at kontrollere sikkerhedsklassens
overensstemmelse med F-host. I overensstemmelse med risikoen skelnes der for dis-
se sikkerhedsrelevante tilfælde mellem sikkerhedskredse med forskellige sikkerheds-
klasser SIL 1 til SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level).
S11-optionen understøtter følgende indstilling:
• F_SIL = SIL 3

BEMÆRK
Sikkerhedsklassen SIL  3 gælder kun for PROFIsafe-optionen S11. Den opnåelige
sikkerhedsklasse for drevsikkerhedsfunktionerne afhænger af MOVIFIT®-basisenhe-
dens type.

Parameter "F_CRC_Length"
Afhængigt af længden af F-brugsdataene (procesværdier) og PROFIsafe-versionen er
en forskelligt lang CRC-kontrolværdi nødvendig. Denne parameter meddeler F-kom-
ponenterne den forventede længde af CRC2-koden i sikkerhedstelegrammet.
S11-optionen anvender en brugsdatalængde under 12 byte, så der ved PROFIsafe V1
anvendes en 2-byte-CRC og ved PROFIsafe V2 en 3-byte-CRC.
S11-optionen understøtter følgende indstillinger:
• F_CRC_Length =

2 byte CRC (kun ved PROFIsafe V1 i forbindelse med PROFIBUS)
3 byte CRC (kun ved PROFIsafe V2)

Parameter "F_Par_Version"
Denne parameter identificerer PROFIsafe-versionen, der understøttes i S11-optionen.
Ved en MOVIFIT® i PROFIBUS-udførelse kan du vælge mellem PROFIsafe V1 og
PROFIsafe V2, ved en PROFINET-udførelse understøttes kun PROFIsafe V2.

Parameter "F_Source_Add"
PROFIsafe-adresserne anvendes til en entydig identifikation af kilde (F_Source_Add)
og mål (F_Dest_Add). Kombinationen af kilde- og måladresse skal være entydig i hele
nettet og stationen. Tildelingen af kildeadressen F_Source_Add foretages afhængigt
af projekteringen af masteren automatisk via STEP7.
Parameteren "F_Source_Add" kan have værdier mellem 1 og 65534.
Parameteren kan ikke ændres direkte i STEP7-HW-konfig.

Parameter "F_Dest_Add"
På denne parameter indtastes PROFIsafe-adressen, der forinden blev indstillet på
MOVIFIT®-enheden via MOVITOOLS® MotionStudio. 22
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Parameteren "F_Dest_Add" kan have værdier mellem 1 og 65534.

Parameter "F_WD_Time"
Denne parameter definerer en overvågningstid i den fejlsikre PROFIsafe-option S11.
Inden for denne overvågningstid skal der ankomme et gyldigt aktuelt sikkerhedstele-
gram fra F-CPU. I modsat fald skifter S11-optionen til den sikre tilstand.
Vælg overvågningstiden så høj, at telegramforsinkelserne tolereres af kommunikatio-
nen, men i modsat fald også så lav, at din sikkerhedsapplikation kan forløbe uden be-
grænsninger.
For S11-optionen kan du angive parameteren "F_WD_Time" i trin på 1 ms fra 1 ms til
10 s.
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7 Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11
7.1 Indledning

MOVIFIT®-enheden med integreret PROFIsafe-option understøtter den parallelle drift
af standard- og sikkerhedsrelateret kommunikation via et bussystem eller netværk.
Den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunikation er mulig via PROFIBUS DP
samt via PROFINET IO.
Dataudvekslingen mellem busmaster og MOVIFIT® foretages via det pågældende
kommunikationssystem, som samtidigt er den "grå kanal" for den sikkerhedsrelatere-
de applikation. De overførte bustelegrammer indeholder dermed standardoplysninger
for den klassiske drift af MOVIFIT® og PROFIsafe-sikkerhedstelegrammet. Afhængigt
af projekteringen udveksles PROFIsafe-sikkerhedsdataene, parameterkanalen og pro-
cesdataene mellem busmaster og MOVIFIT® parallelt i den maksimale udbygning.

M
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CPU
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7.2 Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7
PROFIsafe-optionen S11 har brug for i alt 6 byte til den sikkerhedsrelaterede kommu-
nikation til PROFIsafe-telegramdelen og optager tilsvarende også 6 byte i procesillu-
strationen. Heraf er 2  byte (= 16  bit) de virkelige sikkerhedsrelaterede I/O-data (F-
brugsdata), og de resterende 4 byte er der brug for til telegramsikringen i henhold til
PROFIsafe-specifikationen ("PROFIsafe-Header").

7.2.1 F-periferimodul til optionskortet PROFIsafe S11
Til hver PROFIsafe-option S11 oprettes der ved oversættelsen i konfigurationstoolet
(HW-konfig) automatisk en F-periferi-DB. F-periferi-DB giver brugeren et interface,
hvormed vedkommende kan analyse og styre variabler i sikkerhedsprogrammet.
Det symbolske navn dannes af det faste præfiks "F", startadressen for F-periferien og
navnet, der er noteret i konfigurationen i objektegenskaberne til F-periferien (f.eks.
F00008_198).
Den følgende tabel viser F-periferi-DB for PROFIsafe-optionen S11:

Adres-
se

Symbol Da-
taty-
pe

Funktion For-
be-

læg-
ning

Variabler,
som du
kan styre

DBX0.0 "F00008_198.PASS_ON" Bool 1 = aktivering af
passivering

0

DBX0.1 "F00008_198.ACK_NEC" Bool 1 = kvittering for ge-
nintegration nødven-
dig ved S11

1

DBX0.2 "F00008_198.ACK_REI" Bool 1 = kvittering for ge-
nintegration

0

DBX0.3 "F00008_198.IPAR_EN" Bool Variabel for ompara-
metrering (under-
støttes ikke ved
PROFIsafe-optionen
S11)

0

Variabler,
som du
kan analy-
sere

DBX2.0 "F00008_198.PASS_OUT
"

Bool Gennemfør passive-
ring.

1

DBX2.1 "F00008_198.QBAD" Bool 1 = reserveværdier
udlæses

1

DBX2.2 "F00008_198.ACK_REQ" Bool 1 = kvitteringsopfor-
dring for genintegra-
tion

0

DBX2.3 "F00008_198.IPAR_OK " Bool Variabel for ompara-
metrering (under-
støttes ikke ved
PROFIsafe-optionen
S11)

0

DBB3 "F00008_198.DIAG" Byte Serviceinformation
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PASS_ON
Med variablen kan du aktivere en passivering af PROFIsafe-optionen S11. Så lange
PASS_ON = 1, foretages der en passivering af F-periferien.

ACK_NEC

 ADVARSEL
Fare på grund af uventet start af drevet. Parametreringen af variablen ACK_NEC =
0 er kun tilladt, når en automatisk genintegration er sikkerhedsteknisk tilladt for den
pågældende proces.
Død eller alvorlige personskader.
• Kontrollér, om en automatisk genintegration er tilladt for en pågældende proces.

Efter udbedring af en fejl foretages genintegrationen af PROFIsafe-optionen S11 af-
hængigt af parameter ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: Automatisk genintegration af S11
• ACK_NEC = 1: Genintegration af S11 ved brugerkvittering

ACK_REI
For en genintegration af PROFIsafe-optionen S11 er brugerkvittering med positive
Flanke på variablerne ACK_REI nødvendig efter udbedring af fejlen. En kvittering er
først mulig, når variablen ACK_REQ = 1.

ACK_REQ
F-styringssystemet indstiller ACK_REQ = 1, så snart alle fejl i dataudvekslingen med
PROFIsafe-optionen S11 er udbedret. Efter afsluttet kvittering indstilles ACK_REQ af
F-styringssystemet på 0.

PASS_OUT
Viser, om der foreligger en passivering af PROFIsafe-optionen S11. Reserveværdier
udlæses.

QBAD
Fejl i dataudvekslingen med PROFIsafe-optionen S11. Viser, at der foreligger en pas-
sivering. Reserveværdier udlæses.

DIAG
Via variablen DIAG stilles der en ikke-fejlsikker information om forekomne fejl i F-sty-
ringssystemet til rådighed med henblik på service. Yderligere oplysninger findes i den
pågældende håndbog for F-styringssystemet.
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7.2.2 F-brugerdata for optionskortet PROFIsafe S11

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 Byte 0Byte 2Byte 3Byte 4Byte 5

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

MOVIFIT® >> Master

Master >> MOVIFIT®

[5] [4]

[2] [3][1]

[6]

9007203350768267

Betydning af de enkelte bits i PROFIsafe F-brugerdata
Kodningen af F-brugsdataene orienterer sig i forhold til specifikationen "PROFIdrive
on PROFIsafe" V1.0 (PNO Order No. 3.272). "PROFIdrive Safety Block 1", der er spe-
cificeret deri, vises i byte 0. Byte 1 er producentspecifik og anvendes ved S11-optio-
nen for de sikkerhedsrelaterede ind- og udgange.

Udgangsdata

Byte Bit Navn Default Funktion Bemærkning

[3] 0
0 STO 0 Sikkerhedsrelateret frakobling af

drevet "Safe Torque Off" 0-aktiv

1 – 7 – 0 Reserveret Må ikke anven-
des!

[2] 1

0 F-DO00 0 Sikkerhedsrelateret udgang 0

1 F-DO01 0 Sikkerhedsrelateret udgang 1

2 – 7 – 0 Reserveret Må ikke anven-
des!

[1] 2 – 5 – – – Reserveret for PROFIsafe-tele-
gramsikring

–

Indgangsdata

Byte Bit Navn Default Funktion Bemærkning

[4] 0
0

POWER_REMOVED
0

Tilbagemelding sikkerhedsrelateret
udgang F‑DO_STO koblet – "Po-
wer removed"

1-aktiv

1 – 7 – 0 Reserveret Må ikke anven-
des!

[5] 1

0 F-DI00 0 Sikkerhedsrelateret indgang 0

1 F-DI01 0 Sikkerhedsrelateret indgang 1

2 F-DI02 0 Sikkerhedsrelateret indgang 2

3 F-DI03 0 Sikkerhedsrelateret indgang 3

4 – 7 – 0 Reserveret Må ikke anven-
des!

[6] 2 – 5 – – – Reserveret for PROFIsafe-tele-
gramsikring
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7.2.3 Eksempel på styring af optionskortet PROFIsafe S11
Eksemplet på styring af fejlsikre funktioner for PROFIsafe-optionen S11 forudsætter,
• at du allerede har oprettet et sikkerhedsprogram og en procesgruppe,
• og at der findes en F-programkomponent til styringen.
De fejlsikre funktioner og F-periferien samt analysen af tilbagemeldingerne fra F-peri-
ferien styres i dette eksempel af markører. Vær opmærksom på, at i STEP7 er markø-
rer kun tilladt for koblingen mellem standardbrugerprogrammet og sikkerhedsprogram-
met. Markører må ikke anvendes som midlertidigt lager for F-data.

BEMÆRK
For oplysningerne, der er indeholdt i dette eksempel, påtager SEW‑EURODRIVE sig
intet ansvar. Eksemplet udgør ikke en kundespecifik løsning, men er udelukkende en
hjælp.

Tilordningen af indgangs- og udgangsadresserne på markører er vist i den følgende
tabel:

Adresse Symbol Markør Betydning
E 8.0 S11_PowerRemoved M 8.0 Tilbagemelding "sikkerhedsrelateret udgang

koblet"

E 9.0 S11_FDI00 M 9.0 Sikkerhedsrelateret indgang 00

E 9.1 S11_FDI01 M 9.1 Sikkerhedsrelateret indgang 01

E 9.2 S11_FDI02 M 9.2 Sikkerhedsrelateret indgang 02

E 9.3 S11_FDI03 M 9.3 Sikkerhedsrelateret indgang 03

A 8.0 S11_STO M 80.0 Sikkerhedsrelateret frakobling af drevet

A 9.0 S11_FDO00 M 90.0 Sikkerhedsrelateret udgang 00

A 9.1 S11_FDO01 M 90.1 Sikkerhedsrelateret udgang 01

DB811.DBX0.0 "F00008_198".PASS_ON M 10.0 Aktivering af passivering af S11-optionen

DB811.DBX0.1 "F00008_198".ACK_NEC M 10.1 Parametrering af genintegration af S11-optionen

DB811.DBX0.2 "F00008_198".ACK_REI M 10.2 Aktivering af brugerkvittering S11

DB811.DBX2.0 "F00008_198".PASS_OUT M 10.3 Passivering af S11 foreligger

DB811.DBX2.1 "F00008_198".QBAD M 10.4 Fejl i S11 foreligger

DB811.DBX2.2 "F00008_198".ACK_REQ M 10.5 Signaliserer, om en brugerkvittering er mulig for
en genintegration af S11.

22
51

31
40

/D
A 

– 
06

/2
01

6



7Datakommunikation med optionskortet PROFIsafe S11
Optionskortet PROFIsafe S11's F-adgang til periferienheder i STEP7

Håndbog – MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel sikkerhed 51

Network 1:

Network 2:

Network 3:

Network 4:

Comment:

Comment:

Comment:

Comment:

4096029963
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Network 6:

Network 7:

Network 8:

Network 5

4096083851
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Network 9:

Network 10:

4096087563
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8 Reaktionstider med optionskort PROFIsafe S11
Ved konceptionen og realiseringen af sikkerhedsfunktioner i anlæg og maskiner spiller
reaktionstiden en afgørende rolle. Til bestemmelse af reaktionstiden efter opfordring
fra en sikkerhedsfunktion skal du altid se på hele systemet fra sensoren (eller kom-
mandoenheden) til aktuatoren. I forbindelse med PROFIsafe-optionen S11 er især føl-
gende tider afgørende:
• Reaktionstid for de tilsluttede sensorer
• PROFIsafe-cyklustid
• Forarbejdningstid (cyklustid) i sikkerhedstyringen
• PROFIsafe-overvågningstid "F_WD_Time"
• Interne reaktionstider for PROFIsafe-optionen S11
• Reaktions- og koblingstider for aktuatorikken (f.eks. frekvensomformer)
Opstil reaktionskæden for hver sikkerhedsfunktion i din applikation, og bestem den
maksimale reaktionstid under overholdelse af de relevante producentoplysninger. Vær
især opmærksom på oplysningerne i sikkerhedsdokumentationen for den anvendte
sikkerhedsstyring.
Oplysninger om den maksimale reaktionstid for PROFIsafe-optionen S11 findes i ka-
pitlet "Tekniske data PROFIsafe-option S11" (→ 2 70). Yderligere oplysninger om re-
aktionstidsbetragtningen for den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunikation fin-
des i den tilhørende standard IEC 61784-3-3.
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9 Service
9.1 Diagnose med PROFIsafe-optionen S11

 ADVARSEL
Fare som følge af forkert fortolkning af LED'erne LEDs "FDI..", "FDO..", "STO" og
"F-STATE"
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser
• LED'erne er ikke sikre og må ikke anvendes som sikkerhedsteknik!

I dette kapitel beskrives de optionsspecifikke LED'er for PROFIsafe-option S11. De er
vist mørkt på følgende billede. Billedet viser et eksempel på PROFIBUS-varianten for
en MOVIFIT®-MC:
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9.1.1 LED'er "FDI.."
De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDI00" – "FDI03".

LED Betydning
Gul
Lyser

HIGH-spids på indgangen F-DI..

Slukket LOW-spids på indgangen F-DI.. eller åben

9.1.2 LED'er "FDO.."
De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDO00" – "FDO01":

LED Betydning
Gul
Lyser

Udgang F-DO.. er aktiv.

Slukket Udgang F-DO.. er inaktiv (slukket).

22
51

31
40

/D
A 

– 
06

/2
01

6



9 Service
Diagnose for STO

Håndbog – MOVIFIT®-MC/-FC – funktionel sikkerhed56

9.1.3 LED "F-STATE"
Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "F-STATE":

LED Betydning Foranstaltning
Grøn
Lyser

S11-option er i cyklisk data-
udveksling med Fhost (data ex-
change).
Normal driftstilstand.

-

Rød
Lyser

Fejltilstand i sikkerhedsmodulet.
Ingen forsyningsspænding
24 V_O.

• Udlæs diagnose i F-host.
• Afhjælp fejlen, og kvitter derefter i

F-host.

Slukket S11-option er i 
initialiseringsfasen.
S11-optionen findes ikke eller er
ikke projekteret i busmasteren
(stikplads 1 er tom).

• Kontrollér spændingsforsyningen.
• Kontrollér projekteringen af bus-

masteren.

Rød/grøn
Blinker

Der var en fejl i sikkerheds-
modulet, fejlen er afhjulpet, kvit-
tering påkrævet.

• Kvittér fejlen i F-host 
(genintegration).

9.2 Diagnose for STO
9.2.1 LED "STO"

Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "STO":

LED Betydning
Gul
Lyser

Drev er i sikkert frakoblet moment ("STO aktiv").

Slukket Drev er ikke i sikkert frakoblet moment ("STO ikke aktiv").
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9.3 Jumperstik STO

 ADVARSEL
En sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT®-drevet er ikke mulig ved anvendelse
af jumperstikket STO.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Du må kun anvende jumperstikket STO, når MOVIFIT®-drevet ikke skal opfylde

en sikkerhedsfunktion.

 ADVARSEL
Ud-af-driftsættelse af den sikkerhedsrelaterede frakobling af yderligere drevenheder
som følge af spædningsmedrivning ved anvendelse af jumperstikket STO.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Du må kun anvende jumperstikket STO, når alle indgående og udgående STO-

forbindelser på drevenheden er blevet fjernet.

Jumperstikket STO kan tilsluttes til MOVIFIT®-enhedens STO-stikforbinder X70F/
X71F. Jumperstikket STO sætter MOVIFIT®-enhedens sikkerhedsfunktion ud af kraft.
Følgende illustration viser jumperstikket STO, varenummer 11747099:

63050395932099851
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9.4 Fejltilstande i optionskortet PROFIsafe S11

BEMÆRK
Afhængigt af anvendt sikkerhedsstyring kan begreberne "passivering" og "geninte-
gration", der anvendes nedenfor, også betegnes anderledes i sikkerhedsstyringens
dokumentation. Nærmere oplysninger findes i sikkerhedsstyringens dokumentation.

9.4.1 Fejl i sikkerhedsmodulet
PROFIsafe-optionen S11 kan registrere en række interne og eksterne fejl (på de sik-
kerhedsrelaterede ind-/udgange). Fejltyperne og de præcise fejlreaktioner og udbed-
ringsforanstaltningerne findes i kapitlet "Fejltabel PROFIsafe-option S11". Ved fejl i
sikkerhedsdelen reagerer S11-optionen generelt med passiveringen af modulet og
omstillingen til reserveværdier i stedet for procesværdier. I den forbindelse indstilles
alle sikkerhedsrelaterede procesværdier (F-DI og F-DO) på "0" (→ sikker tilstand).
Efter udbedring af fejlen foretages der en genintegration af S11-optionen ved hjælp af
en brugerkvittering.
Efter en genintegration stilles procesværdierne, der foreligger på de sikkerhedsrelate-
rede indgange (F-DI.), til rådighed, og udlæsningsværdierne, der er stillet til rådighed,
overføres til de sikkerhedsrelaterede udgange (F-DO.).

9.4.2 PROFIsafe-timeout

 ADVARSEL
Fare på grund af uventet start af drevet. I sikkerhedsstyringen kan der også indstil-
les en automatisk genintegration.
Død eller alvorlige personskader.
• I sikkerhedsrelaterede applikationer må denne funktion ikke anvendes!

Ved afbrydelse eller forsinkelse af den sikkerhedsrelaterede PROFIsafe-kommunika-
tion reagerer S11-optionen også med passivering og indtagelse af den sikre tilstand,
når den indstillelige overvågningstid "F_WD‑Time" er forløbet (se beskrivelsen af F-
parametrene). I sikkerhedsstyringen passiveres det pågældende modul, når denne tid
er forløbet, og de tilhørende sikkerhedsrelaterede procesværdier for sikkerhedsappli-
kationen indstilles på "0" (→ sikker tilstand).
Hvis der foreligger en passivering, skal der principielt foretages en genintegration af
det pågældende modul ved hjælp af en brugerkvittering.
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9.4.3 Safety-diagnose via PROFIBUS DP
PROFIsafe-kommunikationens tilstand og fejlmeddelelserne fra S11-optionen meldes
til DP-masteren ved hjælp af en status-PDU i overensstemmelse med PROFIBUS-
DPV1-standarden.
Det følgende billede viser opbygningen af diagnosedataene for PROFIsafe-kommuni-
kationen via stikplads 1. På stikplads 1 konfigureres F-modulet for S11-optionen.
Byte 11 anvendes til at overføre diagnosemeddelelserne. De er defineret i PROFIsafe-
specifikationen.
Bytes 12 og 13 overfører S11-optionens status og fejltilstand til den overordnede DP-
master.
Det følgende billede viser opbygningen af diagnosedataene for PROFIBUS DPV1:

Statusblok
Byte 1 – 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13

6 bytes
Standarddiagnose

Header Status
Type

Slot
Number

Status
Specifier

Diag User
Data 0

Diag
User

Data 1

Diag
User

Data 2
... 0x07 0x81 0x00 0x00 PROFIsafe F-State 1

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

7 bytes
Modulspe-

cifik
diagnose

0x81 =
statusblok
med sta-

tus-
meddel-

else

0x00 =
Stikplads 1

(PROFIsafe-
option)

Ingen
DPV1

Specifier

PROFIsafe-
diagnose-

oplysninger
iht.

PROFIsafe-
profil V2.0

Cyklisk F_State 
for MOVIFIT®

Diagnosemeddelelser PROFIsafe Layer
Den følgende tabel viser diagnosemeddelelserne for PROFIsafe Layer:

Byte 11 PROFIBUS-diagnosetekst
(dansk)

PROFIBUS-diagnosetekst
(engelsk)

0hex / 0dec Ingen fejl ---

40hex / 64dec F_Dest_Add stemmer ikke overens Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec F_Dest_Add er ugyldig F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec F_Source_Add er ugyldig F_Source_Add not valid

43hex / 67dec F_WD_Time er 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec F_SIL Level større end maks. SIL-
niveau

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec Falsche F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec Forkert F-parameterversion F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec Fejl i CRC1-værdien CRC1-Fault

BEMÆRK
Nærmere oplysninger om betydningen og udbedringen af fejlmeddelelserne findes i
håndbøgerne til PROFIBUS-DP-masteren.
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Fejlkoder for optionskortet S11
Den følgende tabel viser S11-optionens fejlkoder:

Byte 12 Byte 13 Betegnelse
(dansk)

Betegnelse
(engelsk)

Betydning/
udbedring

00hex / 00dec 00hex / 00dec Ingen fejl --- Se "Fejltabel
PROFIsafe-
option
S11" (→ 2 64)

01hex / 01dec Intern procesfejl Internal sequence
fault

02hex / 02dec Intern systemfejl Internal system
fault

03hex / 03dec Fejl kommunikation Communication
fault

04hex / 04dec Fejl elektronikforsy-
ning

Circuitry supply
voltage fault

14hex / 20dec Intern fejl på den
sikkerhedsrelatere-
de indgang (F-DI.)

Internal fault fails-
afe input

15hex / 21dec Kortslutning på den
sikkerhedsrelatere-
de indgang (F-DI.)

Short-circuit fails-
afe input

32hex / 50dec Intern fejl på den
sikkerhedsrelatere-
de udgang (F-DO.)

Internal fault fails-
afe output

33hex / 51dec Kortslutning på den
sikkerhedsrelatere-
de udgang (F-DO.)

Short-circuit fails-
afe output

34hex / 52dec Overbelastning på
den sikkerhedsrela-
terede udgang (F-
DO.)

Overload failsafe
output

6Fhex / 111dec Intern kommunika-
tionsfejl til S11-
optionen

Internal communi-
cation timeout

7Fhex / 127dec Fejl initialisering
S11-option

F init fault
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9.4.4 Safety-diagnose via PROFINET IO
PROFIsafe-kommunikationens tilstand og S11-optionens fejlmeddelelser meldes til
PROFINET-IO-controlleren og kan diagnosticeres dér. Yderligere oplysninger om
diagnosen findes i håndbogen MOVIFIT®-funktionsniveau "Classic ..." eller "Technolo-
gy ...".

Diagnosemeddelelser PROFIsafe Layer
Den følgende tabel viser diagnosemeddelelserne for PROFIsafe Layer:

PROFINET-diagnosetekst
(dansk)

PROFINET-diagnosetekst
(engelsk)

0hex / 0dec Ingen fejl ---

40hex / 64dec F_Dest_Add stemmer ikke
overens

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec F_Dest_Add er ugyldig F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec F_Source_Add er ugyldig F_Source_Add not valid

43hex / 67dec F_WD_Time er 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec F_SIL Level større end maks.
SIL-niveau

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec Falsche F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec Forkert F-parameterversion F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec Fejl i CRC1-værdien CRC1-Fault

BEMÆRK
Nærmere oplysninger om betydningen og udbedringen af fejlmeddelelserne findes i
håndbøgerne til PROFINET-IO-controlleren.
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Fejldiagnose med MOVITOOLS® MotionStudio
Når PROFIsafe-optionen S11 registrerer en fejl, kan udlæse fejlnummeret, fejlbeskri-
velsen og fejlreaktionen i MOVITOOLS® MotionStudio på følgende måde:
1. Tilslut pc'en/den bærbare computer til MOVIFIT®-enheden.
2. Start softwaren MOVITOOLS® MotionStudio (se driftsvejledning "MOVIFIT®-..").
3. Etablér kommunikationen.
4. Scan dit netværk. Klik på knappen [Start netværksscan] [1] i symbollisten (se

driftsvejledningen "MOVIFIT®-..").

[1]

27021598896943499

ð MOVITOOLS® MotionStudio viser MOVIFIT®-enheden med det interne bussy-
stem symbolsk. PROFIsafe-optionen S11 er placeret under MOVIFIT®-enheden
(se følgende billede).

5. Klik med den højre musetast på PROFIsafe-optionen S11, og vælg kontekstmenu-
en [parametertræ].
ð MOVITOOLS® MotionStudio viser parametertræet for PROFIsafe-optionen S11.

6. Dobbeltklik på parameteren "Fejldiagnose".
ð MOVITOOLS® MotionStudio viser det aktuelle fejlnummer, fejlbeskrivelsen og

fejlreaktionen:

18061743499
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Fejlkoder for optionskortet S11
Den følgende tabel viser S11-optionens fejlkoder:

Betegnelse
(dansk)

Betegnelse
(engelsk)

Betydning/udbed-
ring

5F00hex / 24320dec Ingen fejl --- Se "Fejltabel
PROFIsafe-option
S11" (→ 2 64)5F01hex / 24321dec Intern procesfejl Internal sequence

fault

5F02hex / 24322dec Intern systemfejl Internal system fault

5F03hex / 24323dec Fejl kommunikation Communication
fault

5F04hex / 24324dec Fejl elektronikforsy-
ning

Circuitry supply vol-
tage fault

5F14hex / 24340dec Intern fejl på den
sikkerhedsrelatere-
de indgang (F-DI.)

Internal fault failsafe
input

5F15hex / 24341dec Kortslutning på den
sikkerhedsrelatere-
de indgang (F-DI.)

Short-circuit failsafe
input

5F32hex / 24370dec Intern fejl på den
sikkerhedsrelatere-
de udgang (F-DO.)

Internal fault failsafe
output

5F33hex / 24371dec Kortslutning på den
sikkerhedsrelatere-
de udgang (F-DO.)

Short-circuit failsafe
output

5F34hex / 24372dec Overbelastning på
den sikkerhedsrela-
terede udgang (F-
DO.)

Overload failsafe
output

5F7Fhex / 24447dec Fejl initalisering S11 F init fault
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9.4.5 Fejltabel PROFIsafe-option S11

Kode Fejl Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
00 Ingen fejl – – –

01 Intern procesfejl • F-DO. = 0 
(frakobling af
sikkerhedsre-
laterede ud-
gange)

• F-DI. = 0 
(→ sikker til-
stand)

• Passivering af
S11-optionen

Fejl i safety-elektronik-
ken, eventuelt på grund
af EMC-påvirkning

• Kontrol af installationen (EMC)
• Sluk 24 V-spændingen, og

tænd den igen.
• Genintegration af S11-optio-

nen
• Udskift EBOX, eller kontakt

kundeservice hos SEW, hvis
det forekommer flere igen.

02 Intern systemfejl

03 Fejl kommunika-
tion

Fejl ved PROFIsafe-
kommunikation

• Kontrol af projekteringen
(f.eks. PROFIsafe-overvåg-
ningstid)

• Genintegration af S11-optio-
nen

04 Fejl elektronik-
forsyning

Elektronikforsyningen er
uden for de specificere-
de grænser

• Kontrol af installationen (EMC)
• Sluk 24 V-spændingen, og

tænd den igen.
• Genintegration af S11-optio-

nen
• Udskift EBOX, eller kontakt

kundeservice hos SEW, hvis
det forekommer flere igen.

20 Intern fejl på den
sikkerhedsrelate-
rede indgang (F-
DI.)

• F-DI. = 0 
(→ sikker til-
stand)

• Passivering af
S11-optionen

Fejl i safety-elektronik-
ken, eventuelt på grund
af EMC-påvirkning

• Kontrol af installationen (EMC)
• Sluk 24 V-spændingen, og

tænd den igen.
• Genintegration af S11-optio-

nen
• Udskift EBOX, eller kontakt

kundeservice hos SEW, hvis
det forekommer flere igen.

21 Kortslutning på
den sikkerheds-
relaterede ind-
gang (F-DI.)

Kortslutning til 24 V-for-
syningsspændingen el-
ler tværslutning på de
sikkerhedsrelaterede
indgange

• Kontrol af installationen/kabel-
føringen og udbedring af kort-
slutningen

• Genintegration af S11-optio-
nen
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Kode Fejl Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
50 Intern fejl på den

sikkerhedsrelate-
rede udgang (F-
DO.)

• F-DO. = 0 
(frakobling af
sikkerhedsre-
laterede ud-
gange)

• Passivering af
S11-optionen

Fejl i safety-elektronik-
ken, eventuelt på grund
af EMC-påvirkning

• Kontrol af installationen (EMC)
• Sluk 24 V-spændingen, og

tænd den igen.
• Genintegration af S11-optio-

nen
• Udskift EBOX, eller kontakt

kundeservice hos SEW, hvis
det forekommer flere igen.

51 Kortslutning på
den sikkerheds-
relaterede ud-
gang (F-DO.)

• Kortslutning til 24 V-
forsyningsspændin-
gen eller til referen-
cepotentialet

• Kortslutning mellem
F‑DO._P og F-
DO._M

• Kontrol af installationen/kabel-
føringen og udbedring af kort-
slutningen

• Genintegration af S11-optio-
nen

52 Overbelastning
på den sik-
kerhedsrelatere-
de udgang (F-
DO.)

Overbelastning til F-DO.
(for høj strøm!)

• Kontrol af installationen/kabel-
føringen og udbedring af over-
belastningen

• Genintegration af S11-optio-
nen

111 Intern kommuni-
kationsfejl

• F-DO. = 0 
(frakobling af
sikkerhedsre-
laterede ud-
gange)

• F-DI. = 0 
(→ sikker til-
stand)

• Passivering af
S11-optionen

Fejl i safety-elektronik-
ken, eventuelt på grund
af EMC-påvirkning

• Kontrol af installationen (EMC)
• Sluk 24 V-spændingen, og

tænd den igen.
• Genintegration af S11-optio-

nen
• Udskift EBOX, eller kontakt

kundeservice hos SEW, hvis
det forekommer flere igen.

127 Fejl initialisering • F-DO. = 0 
(frakobling af
sikkerhedsre-
laterede ud-
gange)

• F-DI. = 0 
(→ sikker til-
stand)

• Passivering af
S11-optionen

• F_Dest_Add står på
nul

• S11-optionen pas-
ser ikke til den øn-
skede (projektere-
de) sikkerhedsfunk-
tionalitet

• Stil F_Dest_Add på den pro-
jekterede værdi via
MOVITOOLS®-MotionStudio

• Udskift EBOX, og kontakt
SEW-EURODRIVE-service.
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9.5 Udskiftning af enheder for EBOX
Bestilling Hvis EBOX er defekt, skal du bestille en ny EBOX i henhold til EBOX-typebetegnelsen

på typeskiltet for den samlede MOVIFIT®-enhed, se billede nedenfor.
Udskift EBOX på følgende måde:

9.5.1 Åbning

 ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
• Afbryd spændingen til MOVIFIT®-enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid

efter frakobling fra forsyningsnettet:
– 1 minut

Overhold advarselshenvisningerne i driftsvejledningen "MOVIFIT®-.." > kapitel "Central
åbnings-/lukkemekanisme" ved åbningen.
1. Drej den centrale monteringsskrue mod uret med en monteringsskrue (str. 8).
2. Tag EBOX'en af ABOX'en.
3. Kontrollér typebetegnelsen på den nye EBOX’s typeskilt.

ð I sikkerhedsrelaterede applikationer må du kun udskifte EBOX’en, når typebe-
tegnelsen på typeskiltet på den nye EBOX [2] er lig med EBOX-typebeteg-
nelsen på typeskiltet på den samlede MOVIFIT®-enhed [1].

EBOX

MOVIFIT
®

DI03
DI01

DI02
DI00

DI04

DI05

DI06

DI07

DI08

DI09

DI11

DI12
/DO00

DI13
/DO01

DI14
/DO02

DI15
/Do0

3

SYS-F

BUS-F

24
V-C

24
V-S

RUN

RUN-PS

ABOX

MTF11A015-503-P10A-11 =

!
[1] [2]

D-76646 Bruchsal

MOVIFIT
Elektronikbox
Electr. box

Type:

15  13  15  11  12 – –  – – 11 14 ML0001

Eingang  /  Input

U U

Ausgang  /  Output

=  3x380 . . . 500V AC =  3x0 . . . UN

T
Feldbus / Fieldbus:

P-Motor
Profibus / Classic

=  -25 . . . +40°C =  1,5kW  /  2,0HP

f f=  50 . . . 60Hz =  3 . . . 120Hz
I I=  3,5A AC (400V) =  4,0A  AC

SO#: 01.1776722501.0001.12

Made in GermanyMOVIFIT

Type:

SO#:

MTF11A015-503-P10A-11

MTA11A-503-S021-D01-00

01.1785033001.0001.12

ML01

01

MTF11A015-503-P10A-11

MTF11A015-503-P10A-11

17072029323

ð Derved er FS-01-funktionen sikret efter udskiftning af enheden.
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9.5.2 Lukning
Overhold henvisningerne i driftsvejledningen "MOVIFIT®-.." > kapitel "Central åb-
nings-/lukkemekanisme" > "Lukning" ved lukningen.
1. Placer den nye EBOX på ABOX'en.
2. Drej monteringsskruen med uret (tilspændingsmoment maks. 7 Nm).
3. Forsyn MOVIFIT®-enheden med spænding.

BEMÆRK
En forkert PROFIsafe-option S11 skal sættes ud af drift inden for 100 timer.
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10 Tekniske data
10.1 Sikkerhedsparametre
10.1.1 Sikkerhedsparametre for optionskortet PROFIsafe S11

Følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for optionen S11:

Betegnelse Sikkerhedsparametre i henhold til
IEC 62061 / IEC 61508 EN ISO 13849-1

Klassificering/grundlæggende
standarder

SIL 3 PL e

Struktur 1oo2D Med 2 kanaler
(svarer til kategori 4)

Dimensionering af driftsmodusen High demand –

Sandsynlighed for en farlig driftsaf-
brydelse pr. time
(PFHd-værdi)

< 1 x 10-9 1/h

Mission time/levetid 20 år

Proof-Test-interval 20 år –

Sikker tilstand Værdi "0" for alle sikkerhedsrelaterede proces-
værdier F-DO (udgange frakoblet)

Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedsrelaterede binære ind/-udgange (F‑DI
og F‑DO) PROFIsafe-kommunikation
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10.1.2 MOVIFIT®-MC
Den følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for MOVIFIT®-MC.

Betegnelse Sikkerhedsparametre i henhold til
EN ISO 13849-1

Klassificering PL d

Sandsynlighed for en farlig driftsaf-
brydelse pr. time
(PFHd-værdi)

0 (fejludelukkelse)

Mission time/levetid 20 år

Sikker tilstand Frakoblet drejningsmoment

Sikkerhedsfunktioner STO, SS11)  iht. EN 61800-5-2
1) Med egnet ekstern styring

10.1.3 MOVIFIT®-FC
Den følgende tabel viser sikkerhedsparametrene for MOVIFIT®-FC.

Betegnelse Sikkerhedsparametre i henhold til
EN ISO 13849-1

Klassificering PL d

Sandsynlighed for et svigt, der ud-
gør en fare pr. time
(PFHd-værdi)

0 (fejludelukkelse)

Mission time/levetid 20 år

Sikker tilstand Frakoblet drejningsmoment

Sikkerhedsfunktioner STO, SS11)  iht. EN 61800-5-2
1) Med egnet ekstern styring
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10.2 Tekniske data for optionskortet PROFIsafe S11
10.2.1 Spændingsforsyning

De følgende tabeller viser de tekniske data for spændingsforsyningen.

Betegnelse Værdi
Optionsspændingsforsyning
24V_O

DC 24 V -15 %/+20 % iht. EN 61131-2

Eget forbrug ≤ 250 mA

Samlet strømforbrug Eget forbrug + udgangsstrøm F-DO00 + F-
DO1 + F-DO_STO + F-sensorforsyning

Potentialafbrydelse Adskillelse mellem Safety-elektronik (24V_O)
og alle andre strømforsyninger

10.2.2 Sikkerhedsrelaterede indgange
De følgende tabeller viser de tekniske data for de sikkerhedsrelaterede indgange.

Betegnelse
F-DI00, F-DI01, F-DI02, F-DI03

Værdi

Egenskaber Niveau iht. EN 61131-2 DC 24 V, type 1,
Ingen galvanisk adskillelse

Signalniveau +15 V – +30 V: "1" = kontakt lukket
-3 V – +5 V: "0" = kontakt åben

Indgangsmodstand ca. 5 kΩ

Indgangsfiltertid 4 ms

Minimal indgangssignalvarighed 15 ms

Reaktionstid 
(sensor kobler → bit F-DI. aktualise-
ret i PROFIsafe-brugsdataene)

≤ 25 ms (inkl. filtertid)

10.2.3 Sensorforsyning af taktudgangene
De følgende tabeller viser de tekniske data for taktudgangenes sensorforsyning.

Betegnelse
F-SS0, F-SS1

Værdi

Egenskaber DC 24 V-udgang iht. EN 61131-2
kortslutnings- og overbelastningssikker, ingen
galvanisk adskillelse

Nominel strøm hver 250 mA

Lækstrøm maks. 0,5 mA

Spændingsfald internt maks. 2 V

Kortslutningsbeskyttelse elektronisk, reaktionsværdi: 0,7 A – 2,1 A
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10.2.4 Sikkerhedsrelaterede udgange
De følgende tabeller viser de tekniske data for de sikkerhedsrelaterede udgange.

Betegnelse Værdi
Egenskaber DC 24 V-udgange i henhold til EN 61131-2 

kortslutnings- og overbelastningssikker

Godkendt sumstrøm 
for udgangene

≤ 2,5 A

Nominel strøm

F-DO00, F-DO01 2 A

F-DO_STO 1 A

Lækstrøm (ved "0"-signal) i henhold til standard

Spændingsfald internt maks. 3 V (P- og M-udgang)

Kortslutningsbeskyttelse elektronisk, reaktionsværdi:

F-DO00, F-DO01 10 A – 24 A

F-DO_STO 2,8 A – 9 A

Overbelastningssikring

F-DO00, F-DO01 2,4 A – 2,7 A

F-DO_STO 1,4 A – 1,6 A

Belastningsmodstandsområde

F-DO00, F-DO01 12 Ω – 1 kΩ

F-DO_STO 24 Ω – 1 kΩ

Frakobling af induktive belastninger ubegrænset, friløbsdiode integreret

Reaktionstid (kommando via
PROFIsafe → udgang skifter)

≤ 25 ms

Ledningslængder Maks. 30 m

10.2.5 Omgivelsesbetingelser
De følgende tabel viser de nødvendige omgivelsesbetingelser:

Betegnelse Værdi
Omgivelsestemperatur for den kom-
plette enhed

-25 °C til +40 °C

Klimaklasse EN 60721-3-3, klasse 3K3

Opbevaringstemperatur -25 °C til +85 °C (EN 60721-3-3, klasse 3K3)

Tilladt vibrations- og stødbelastning Iht. EN 50178

Overspændingskategori III iht. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Forureningsklasse 2 iht. IEC 60664-1 (VDE 0110-1) inde i kabi-
nettet
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10.3 Tekniske data MOVIFIT®-MC (sikkerhedsteknik)
TekniskedataMOVIFIT®-MC(sikkerhedsteknik)

Den følgende tabel viser de tekniske data MOVIFIT®-MC (sikkerhedsteknik). Derud-
over skal du være opmærksom på de tekniske data og godkendelserne i driftsvejled-
ningen til MOVIFIT®-MC og MOVIMOT® MM..D.

Betegnelse Værdi
Min. Typisk Maks. Enhed

Sikkerhedsrelateret forsyningsspænding
24V_P
(UIN i henhold til EN 61131-2)

20.4 24.0 28.8 V (DC)

Kortslutningsbeskyttelse for 24V_MM 
(elektronisk, reaktionsværdi) 1.4 4.5 A

Indgangskapacitet, 
efter polombytningsbeskyt-
telsesdiode

PROFIBUS,
DeviceNet™ 9 10 11 µF

PROFINET,
EtherNet/IP™ 18 20 22 µF

Indgangskapacitet MOVIMOT® MM..D
(op til 3 kan tilsluttes)

Se håndbog "MOVIMOT® MM..D –
funktionel sikkerhed"Strømforbrug MOVIMOT® MM..D

(op til 3 kan tilsluttes)

Reaktionstid STO

10.4 Tekniske data MOVIFIT®-FC (sikkerhedsteknik)
TekniskedataMOVIFIT®-FC(sikkerhedsteknik)

Den følgende tabel viser de tekniske data MOVIFIT®-FC (sikkerhedsteknik). Derud-
over skal du tage højde for de tekniske data og godkendelserne i driftsvejledningen
MOVIFIT®-FC.

Betegnelse Værdi
Min. Typisk Maks. Enhed

Sikkerhedsrelateret forsyningsspænding
24V_P
(UIN i henhold til EN 61131-2)

20.4 24.0 28.8 V (DC)

Indgangskapacitet, 
efter polombytningsbeskyttelsesdiode 80 100 120 µF

Strømforbrug 130 150 170 mA

Reaktionstid STO 150 ms
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