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1Všeobecné pokyny
Použití dokumentace
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1 Všeobecné pokyny
1.1 Použití dokumentace

Tato dokumentace je součástí produktu. Dokumentace je určena všem osobám, které
provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis produktu.
Dokumentace musí být přístupná a v  čitelném stavu. Zajistěte, aby si osoby odpo-
vědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na přístroji pracují na vlastní odpo-
vědnost, kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo
pokud potřebujete další informace, obraťte se na firmu SEW‑EURODRIVE.

1.2 Struktura varovných upozornění
1.2.1 Význam výstražných hesel

V následující tabulce najdete odstupňování a význam výstražných hesel jednotlivých
upozornění.

Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování
 NEBEZPEČÍ Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění

 VAROVÁNÍ Možný vznik nebezpečné situace Smrt nebo těžká poranění

 POZOR Možný vznik nebezpečné situace Lehká zranění

POZOR Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip:
Usnadňuje manipulaci se systémem
pohonu.

1.2.2 Struktura varovných upozornění pro daný odstavec
Varovná upozornění pro daný odstavec neplatí jen pro jeden speciální úkon, nýbrž pro
několik úkonů v  rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují buď na všeo-
becné nebo na specifické nebezpečí.
Zde vidíte formální strukturu varovného upozornění pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné následky při nerespektování.
• Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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1 Všeobecné pokyny
Struktura varovných upozornění
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Význam piktogramů
Piktogramy obsažené ve varovných upozorněních mají následující význam:

Piktogram Význam
Všeobecně nebezpečné místo

Varování před nebezpečným elektrickým napětím

Varování před horkými povrchy

Varování před nebezpečím pohmoždění

Varování před zavěšeným břemenem

Varování před automatickým rozběhem

1.2.3 Struktura vložených varovných upozornění
Vložená varovná upozornění jsou integrována přímo v  návodu před příslušným ne-
bezpečným krokem.
Zde vidíte formální strukturu vloženého varovného upozornění:

 VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky při nerespek-
tování. Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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1Všeobecné pokyny
Nároky vyplývající ze záruky
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1.3 Nároky vyplývající ze záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. To je předpokladem bezporuchového
provozu a  uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete
s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci!

1.4 Obsah dokumentace
Předkládaná verze dokumentace je originální verzí.
Předkládaná dokumentace obsahuje bezpečnostně technická doplnění a podklady pro
použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.

1.5 Vyloučení záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. Toto je základním předpokladem pro
bezpečný provoz. Produkty dosahují uvedených vlastností a výkonových charakteristik
pouze za tohoto předpokladu. Za úrazy, věcné nebo finanční škody, ke kterým by
došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze, nepřebírá firma
SEW-EURODRIVE žádnou odpovědnost. SEW-EURODRIVE v těchto případech vy-
lučuje ručení za věcné vady.

1.6 Současně platné dokumenty
Předkládaná dokumentace obsahuje bezpečnostně technické doplňky a podklady pro
používání zařízení MOVIFIT® MC a MOVIFIT® FC s bezpečnostně orientovaným od-
pojením pohonu podle kategorie zastavení 0 nebo 1 podle EN 60204-1, s ochranou
proti opětovnému rozběhu podle EN 1037 a pro používání v aplikacích pro výkonový
stupeň d podle normy EN ISO 13849-1.
Kromě toho obsahuje popis bezpečnostně orientovaného doplňku PROFIsafe S11 s
příslušnými bezpečnostně technickými podklady pro použití v bezpečnostně orien-
tovaných aplikacích až do SIL  3 podle EN  61508 výkonového stupně  e podle
EN ISO 13849-1.
Doplňuje návod k obsluze zařízení "MOVIFIT® ..." a omezuje platnost pokynů k použí-
vání podle následujících údajů. Tato dokumentace se smí používat jen společně s ná-
vodem k obsluze "MOVIFIT®...".

1.7 Názvy produktů a značky
Názvy produktů uváděné v  této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky
příslušných vlastníků.

1.8 Poznámka k autorským právům
©  2016  SEW‑EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli – i  dílčí – roz-
množování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno.
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2 Bezpečnostní koncepce
Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® MC
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2 Bezpečnostní koncepce
Dále popsaná bezpečnostní technika zařízení MOVIFIT® byla vyvinuta a otestována
na základě výkonového stupně d podle EN ISO 13849-1:2008.
K tomuto byla provedena certifikace u  TÜV Nord. Kopie certifikátu TÜV a  příslušné
zprávy si můžete vyžádat u firmy SEW-EURODRIVE.

2.1 Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® MC
BezpečnostníkoncepceMOVIFIT®MC

2.1.1 Popis činnosti
MOVIFIT® v provedení MC slouží jako rozvod energie a komunikační rozhraní pro
řízení až 3 pohonů MOVIMOT®. MOVIMOT® MC se vyznačuje možností připojení ex-
terního bezpečnostního řízení (nebo bezpečnostního spínacího zařízení). Při aktivaci
některého připojeného ovládacího zařízení nouzového zastavení (např. tlačítka nou-
zového zastavení s aretační funkcí) bezpečnostní řízení odpojí napájecí napětí 24 V,
které slouží k vytváření točivého pole pro připojené pohony MOVIMOT®.
Napájecí napětí 24V_P (bezpečnostně orientované napájecí napětí 24 V) se připojuje
na svorku X29 v modulu ABOX a přes zástrčkovou lištu se vede k modulu EBOX. V
modulu EBOX jsou umístěny elektronické jednotky, jako ochrana proti zkratu, monito-
rování napětí, vysílač-přijímač rozhraní RS485 a vazební člen. Bezpečnostně orien-
tované napájecí napětí 24V_P se na vstupu modulu EBOX vede přes diodu chránící
proti přepólování. Spínaný zdroj (SNT) vytváří z bezpečnostně orientovaného napětí
24 V napětí 5 V pro vysílač-přijímač rozhraní RS485 a pro vazební člen. Ochrana proti
zkratu na kladném pólu bezpečnostně orientovaného napětí 24 V slouží jako ochrana
tahů vodiče v MOVIFIT® a hybridních kabelů připojených k MOVIFIT®. V modulu
ABOX se bezpečnostně orientované napětí 24 V rozvádí na svorkovnice X71, X81 a
X91 nebo konektory X7, X8 a X9. Tyto svorkovnice nebo konektory slouží k připojení
příslušných pohonů MOVIMOT®. K pohonům MOVIMOT® jsou také přiváděny signály
RS+, RS- a síťové přívody L1, L2, L3.
Pro připojení svorkovnic X71, X81 a X91 nebo konektorů X7, X8 a X9 k pohonům
MOVIMOT® doporučuje SEW-EURODRIVE používat vhodně opláštěné a kompletně
připravené hybridní kabely SEW, které jsou navržené speciálně k tomuto účelu.
Připojené měniče MOVIMOT® mohou odpojením bezpečnostně orientovaného napáje-
cího napětí 24 V uvést do bezproudového stavu všechny aktivní prvky, které jsou ne-
zbytné k vytváření sledu impulzů na výkonovém koncovém stupni (IGBT). Tím se za-
jistí, že měnič MOVIMOT® nebude dodávat žádnou energii do motoru, který by mohl
vytvářet určitý krouticí moment.

Při vhodném externím zapojení přes bezpečnostní řízení s těmito vlastnosti
• schválení minimálně pro výkonový stupeň d podle EN ISO 13849-1
• odpojení minimálně pro výkonový stupeň d podle EN ISO 13849-1
lze přístroje MOVIFIT® MC použít s:
• bezpečně odpojeným krouticím momentem podle EN 61800-5-2
• bezpečným zastavením 1 podle EN 61800-5-2
• ochranou proti neočekávanému opětovnému rozběhu podle EN 1037
• splněním výkonového stupně d podle EN ISO 13849-1.
MOVIFIT® MC splňuje kategorie zastavení 0 a 1 podle EN 60204-1.
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2Bezpečnostní koncepce
Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® MC
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2.1.2 Blokové schéma zapojení MOVIFIT® MC
Následující blokové schéma zapojení znázorňuje bezpečnostní koncepci zařízení
MOVIFIT® MC:
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[6]
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[1]
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[1] pole
[2] bezpečnostní řízení, externí (jen u MOVIFIT® bez doplňku PROFIsafe S11)
[3] 2 můstky mezi X29 a X45 (jen u MOVIFIT® s doplňkem PROFIsafe S11)
[4] ochrana proti zkratu
[5] monitorování napětí 24V_P
[6] stav napětí 24V_P
[7] procesor MOVIFIT®

[8] sériové rozhraní
[9] vazební člen
[10] vysílač-přijímač
[11] hybridní kabel od firmy SEW-EURODRIVE

2.1.3 Omezení

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli nebezpečným napětím v modulu ABOX. Při odpo-
jení bezpečnostně orientovaného napětí 24 V zůstane na zařízení MOVIFIT® i na-
dále síťové napětí.
Smrt nebo těžká poranění.
• Odpojte přístroj MOVIFIT® od napětí. Po odpojení sítě dodržujte následující mi-

nimální dobu vypnutí:
– 1 minuta
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2 Bezpečnostní koncepce
Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® MC
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• Bezpečnostní koncepce je vhodná pouze k provádění mechanických prací na po-
háněných součástech zařízení/stroje.

• V každém případě musí výrobce zařízení/stroje vypracovat posouzení rizik
typických pro provoz zařízení/stroje a zohlednit je při použití zařízení MOVIFIT®

MC.
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2Bezpečnostní koncepce
Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® FC
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2.2 Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® FC
BezpečnostníkoncepceMOVIFIT®FC

2.2.1 Popis činnosti
MOVIFIT® v provedení FC slouží jako rozvod energie a komunikační rozhraní s in-
tegrovaným frekvenčním měničem ve výkonovém rozsahu od 0,37 do 4 kW.
MOVIMOT® FC se vyznačuje možností připojení externího bezpečnostního řízení
(nebo bezpečnostního spínacího zařízení). Při aktivaci některého připojeného pove-
lového zařízení nouzového zastavení (např. tlačítka nouzového zastavení s aretační
funkcí) bezpečnostní řízení odpojí napájecí napětí 24 V, které slouží k vytváření
točivého pole na výstupu měniče.
Napájecí napětí 24V_P (bezpečnostně orientované napájecí napětí 24 V) se připojuje
na svorku X29 v modulu ABOX a přes zástrčkovou lištu se vede do řídicí elektroniky a
přes přímý konektor do modulu EBOX. V modulu EBOX je umístěna řídicí elektronika
a výkonová část. Bezpečnostně orientované napájecí napětí 24V_P se na vstupu mo-
dulu EBOX vede přes diodu chránící proti přepólování. Spínaný zdroj ("SNT Safety")
vytváří z bezpečnostně orientovaného napětí 24 V napětí 5 V pro počítač a potřebná
napájecí napětí pro řízení koncového stupně.
Síťové napětí a napětí motoru se připojí ke svorkovnici nebo ke konektoru v modulu
ABOX a přes výkonový konektor se vede přímo do modulu EBOX.
Počítačem generovaný sled impulzů se v příslušném řízení upravuje a vede na výko-
nový spínač. Když se napájecí napětí řízení odpojí, nemohou se na výstupu měniče
generovat žádné sledy impulzů.
Tímto popsaným odpojením se zajistí, že se odpojí všechny aktivní prvky, které jsou
zapotřebí pro generování sledu impulzů na výstupu měniče.

Při vhodném externím zapojení přes bezpečnostní řízení s těmito vlastnosti
• schválení minimálně pro výkonový stupeň d podle EN ISO 13849-1
• odpojení minimálně pro výkonový stupeň d podle EN ISO 13849-1
lze přístroje MOVIFIT® FC použít s:
• bezpečně odpojeným krouticím momentem podle EN 61800-5-2
• bezpečným zastavením 1 podle EN 61800-5-2
• ochranou proti neočekávanému opětovnému rozběhu podle EN 1037
• splněním výkonového stupně d podle EN ISO 13849-1.
MOVIFIT® FC podporuje kategorie zastavení 0 a 1 podle EN 60204-1.
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2 Bezpečnostní koncepce
Bezpečnostní koncepce MOVIFIT® FC
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2.2.2 Blokové schéma zapojení MOVIFIT® FC
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[1] pole [7] monitorování napětí 24V_P
[2] bezpečnostní řízení, externí 

(jen u MOVIFIT® bez doplňku PROFIsafe S11)
[8] stav napětí 24V_P
[9] procesor MOVIFIT®

[3] 2 můstky mezi X29 a X45 
(jen u MOVIFIT® s doplňkem PROFIsafe S11)

[10] monitorování napětí 24V_P
[11] vazební člen

[4] řídicí elektronika [12] DIP přepínač načítání
[5] výkonová část [13] binární výstup brzdy
[6] ochrana proti zkratu [14] vyhodnocení TF/TH

2.2.3 Omezení

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli nebezpečným napětím v modulu ABOX. Při odpo-
jení bezpečnostně orientovaného napětí 24 V zůstane na zařízení MOVIFIT® i na-
dále síťové napětí.
Smrt nebo těžká poranění.
• Odpojte přístroj MOVIFIT® od napětí. Po odpojení sítě dodržujte následující mi-

nimální dobu vypnutí:
– 1 minuta

• Bezpečnostní koncepce je vhodná pouze k provádění mechanických prací na po-
háněných součástech zařízení/stroje.

• V každém případě musí výrobce zařízení/stroje vypracovat posouzení rizik
typických pro provoz zařízení/stroje a zohlednit je při použití zařízení MOVIFIT®
FC. 22
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2.3 Bezpečnostní koncept doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
• Doplněk PROFIsafe  S11 je integrovaný bezpečnostně orientovaný elektronický

modul s bezpečnostně orientovanými vstupy a výstupy (F-DI, F-DO). Bezpečnost-
ní koncepce tohoto modulu spočívá v tom, že pro všechny bezpečnostně orien-
tované procesní veličiny existuje bezpečný stav. U doplňku PROFIsafe S11 je to
hodnota "0" pro všechny vstupy F-DI a výstupy F-DO.

• Díky 2kanálové redundantní systémové struktuře bezpečnostního modulu jsou po-
mocí vhodných monitorovacích mechanizmů splněny požadavky podle SIL 3 nor-
my EN 61508 a výkonový stupeň e podle normy EN ISO 13849-1. Při rozpoznání
chyby systém reaguje přechodem do bezpečného stavu. Bezpečnostní funkce je
tak poskytována ve formě bezpečnostně orientovaných vstupů a výstupů s napo-
jením na nadřazené bezpečnostní řízení prostřednictvím komunikace PROFIsafe.

• Pomocí bezpečnostně orientovaného výstupu F-DO_STO lze odpojit napájení mě-
niče 24 V, a tím realizovat bezpečnostně orientované odpojení pohonu. Respektuj-
te přitom výše uvedenou bezpečnostní koncepci MOVIFIT® MC a MOVIFIT® FC a
všechny podklady a instalační předpisy uvedené v této dokumentaci.

Bezpečnostní třída základního zařízení MOVIFIT® je rozhodující pro bezpečnostně
orientované odpojení následujících celých systémů:
• MOVIFIT® MC s:

– doplňkem PROFIsafe S11
– pohonem MOVIMOT® MM..D
MOVIFIT® MC se smí používat jen pro aplikace do výkonového stupně d podle
EN ISO 13849-1.

• MOVIFIT® FC s:
– doplňkem PROFIsafe S11
– motorem
MOVIFIT® FC se smí používat jen pro aplikace do výkonového stupně d podle
EN ISO 13849-1.
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2.4 Bezpečnostní funkce
Použít lze tyto bezpečnostní funkce související s pohonem:

2.4.1 STO (Safe Torque Off) – bezpečně odpojený krouticí moment
Při aktivované funkci STO nedodává měnič do motoru žádnou energii. Pohon nemůže
vytvářet žádný krouticí moment. Tato bezpečnostní funkce odpovídá neřízenému za-
stavení podle normy EN 60204-1, kategorie zastavení 0.
Odpojení vstupu STO musí být realizováno pomocí vhodného externího bezpečnost-
ního řízení/bezpečnostního spínacího zařízení.
Na následujícím obrázku je znázorněna funkce STO:

t

V

t1

9007201225613323

aktivovaná bezpečnostní funkce pohonu
v = rychlost
t = čas
t1 = okamžik, kdy je aktivovaná funkce STO

UPOZORNĚNÍ
Motor doběhne do zastavení nebo se mechanicky zastaví.
Dejte pokud možno přednost řízenému zastavení (viz SS1).
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2.4.2 SS1(c) (Safe Stop 1) – bezpečné zastavení 1
Je nutné dodržet tento postup:
• Zpomalit pohon pomocí vhodné brzdné rampy zadáním požadovaných hodnot.
• Odpojit vstup STO (= aktivace funkce STO) po definovaném bezpečnostně orien-

tovaném časovém zpoždění.
Tato bezpečnostní funkce odpovídá řízenému zastavení podle normy EN 60204-1, ka-
tegorie zastavení 1.
Na následujícím obrázku je znázorněna funkce SS1(c):

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

kontrolovaná bezpečnostní funkce pohonu
aktivovaná bezpečnostní funkce pohonu

v = rychlost
t = čas
t1 = okamžik, kdy je aktivovaná SS1(c) a vyvolán proces brzdění
t2 = okamžik, kdy je aktivovaná STO
Δt = bezpečnostně orientované časové rozpětí

UPOZORNĚNÍ
• Zastavení se u funkce SS1(c) nekontroluje.
• Bezpečnostně orientované časové rozpětí Δt umožňuje, aby se pohon zastavil. V

případě chyby se pohon nezastaví a v okamžiku t2 bude bez energie (STO).
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3 Bezpečnostně-technické požadavky
Při instalaci a  provozu zařízení MOVIFIT® v  bezpečnostně orientovaných aplikacích
podle výše uvedených bezpečnostních tříd je nutné splnit následující předepsané pod-
mínky. Podmínky jsou rozděleny do následujících oddílů:
• Přípustná zařízení
• Požadavky na instalaci
• Požadavky na externí bezpečnostní řízení (u binárního řízení pro bezpečnostně

orientované odpojení)
• Požadavky na externí snímače a aktory (při použití doplňku PROFIsafe S11)
• Požadavky na uvedení do provozu
• Požadavky na provoz

3.1 Přípustná zařízení
3.1.1 Typové štítky

Umístění - typové štítky
Následující obrázek znázorňuje polohy typových štítků na modulu ABOX:

[1] [2]

7012396683

[1] typový štítek celého přístroje (EBOX a ABOX)
[2] typový štítek ABOX
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Typový štítek celkového přístroje
Následující obrázek znázorňuje příklad typového štítku celého přístroje MOVIFIT® FC
(modulu EBOX a 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

Typový štítek celého přístroje je k  dispozici jen tehdy, když byly moduly EBOX a
ABOX společně objednány jako přístrojová jednotka.

UPOZORNĚNÍ
V bezpečnostních aplikacích se smí používat jen ty komponenty, které jsou označeny
logem FS pro funkční bezpečnost. Pro přístrojové kombinace bez loga FS (sestávají-
cí z  jednotlivého modulu EBOX a ABOX) musí být bezpečnostně technická funkce
popsána v dokumentaci!

Popis loga FS
Na typovém štítku celkového přístroje MOVIFIT® se může logo FS vyskytovat v násle-
dujících provedeních:

01

MOVIFIT® s funkcí STO (s doplňkem PROFIsafe S11 nebo bez)
U přístroje MOVIFIT® s logem FS01 se řiďte příručkou „MOVIFIT®-MC/-FC – Funkční
bezpečnost“.

80

MOVIFIT® s bezpečnostním doplňkem S12
U přístroje MOVIFIT® s logem FS80 se řiďte příručkou „MOVIFIT®-MC/-FC – Funkční
bezpečnost s bezpečnostním doplňkem S12“.

3.1.2 Podklady při výměně zařízení
Při výměně zařízení dbejte následujících podkladů:
• Při vadném modulu EBOX v bezpečnostně orientovaných aplikacích smíte modul

EBOX vyměnit jen za modul EBOX podle typového označení EBOX na typovém
štítku celého přístroje MOVIFIT®.

• Při vadném ABOX v bezpečnostně orientovaných aplikacích smíte vyměnit jen ce-
lé zařízení MOVIFIT® (EBOX a ABOX) za zařízení MOVIFIT® s identickým typo-
vým označením.
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3.2 Instalační požadavky
• Jako bezpečnostně orientované řídicí kabely jsou označovány kabely mezi bez-

pečnostním řízením a svorkou X29 na zařízení MOVIFIT®.
• Položte silové kabely a bezpečnostně orientované řídicí kabely odděleně (výjimka:

hybridní kabely od firmy SEW-EURODRIVE).
• Délka kabelů mezi bezpečnostním řízením a zařízením MOVIFIT® smí být maxi-

málně 100 m.
• K propojení zařízení MOVIFIT® a motoru doporučuje firma SEW-EURODRIVE

použít hybridní kabely firmy SEW-EURODRIVE, které jsou navržené speciálně
k tomuto účelu.

• Technika zapojení musí odpovídat normě EN 60204-1.
• Položte bezpečnostně orientované řídicí kabely odrušeně.

– Mimo elektrický montážní prostor je nutné položit trvalá stíněná vedení (pevná)
chráněná proti vnějšímu poškození nebo provést rovnocenná opatření.

– Uvnitř montážního prostoru můžete pokládat jednotlivé žíly.
• Zajistěte, aby na bezpečnostně orientovaná řídicí vedení nebylo přenášeno žádné

zavlečené napětí.
• Při dimenzování bezpečnostních obvodů musí být závazně dodrženy hodnoty spe-

cifikované pro bezpečnostní řízení.
• Pro provedení instalace s  ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu

respektujte upozornění v  návodech k obsluze "MOVIFIT®-.." a "MOVIMOT®

MM..D".
• Pro všechna napájecí napětí 24 V zařízení MOVIFIT® je dovoleno používat pouze

zdroje napětí s  bezpečným oddělením (SELV/PELV) podle normy EN  60204-1
a EN 61131-2.
Kromě toho nesmí napětí mezi výstupy nebo mezi libovolným výstupem
a  uzemněnými díly při výskytu jednotlivé chyby překročit stejnosměrné napětí
60 V.

• Dodržujte technické údaje zařízení MOVIFIT® a MOVIMOT® MM..D.
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3.3 Požadavky na externí bezpečnostní řízení
Následující požadavky na externí bezpečnostní řízení pro řízení bezpečnostní funkce
STO platí pro bezpečnostně orientované odpojení při binárním řízení.
Požadavky platí analogicky jak pro bezpečnostní řízení, tak i pro bezpečnostní spínací
zařízení.
• Pro bezpečnostně orientované aplikace podle EN ISO 13849-1 musí být k dispozi-

ci certifikace pro výkonový stupeň d podle normy EN ISO 13849-1 a odpojení bez-
pečnostně orientovaného řídicího napětí musí být provedeno alespoň pro výko-
nový stupeň d podle normy EN ISO 13849-1.

• Zapojení bezpečnostního řízení musí být vhodné pro požadovanou bezpečnostní
třídu. Bezpečnostní obvody s MOVIFIT® je nutné odpojit 2pólově.

• Při dimenzování zapojení musí být závazně dodrženy hodnoty specifikované pro
bezpečnostní řízení.

• Spínací schopnost řízení musí odpovídat přinejmenším maximálně přípustnému,
omezenému výstupnímu proudu napájecího napětí 24 V.
Musí být dodrženy pokyny výrobce týkající se přípustného zatížení kontaktů
a případných potřebných jištění pro bezpečnostní kontakty. Nejsou-li k dis-
pozici žádné pokyny výrobce, zajistí se kontakty 0,6násobkem jmenovité
hodnoty výrobcem udávaného maximálního zatížení kontaktů.

• U zapojení s rozpoznáním příčného zkratu musí mít řízení možnost signalizace
rozpoznání příčného zkratu a rozpoznání aktivace.

• Aby bylo možné zaručit ochranu před neočekávaným opětovným rozběhem podle
EN 1037, musí být bezpečnostní řízení koncipováno a připojeno tak, aby samo re-
setování povelového zařízení nemohlo způsobit opětovný rozběh. K opětovnému
rozběhu smí dojít pouze po manuálním resetování bezpečnostního obvodu.

• Vstup pro bezpečnostně orientované napájecí napětí zařízení 24 V DC má vstupní
kapacitu. Příslušné údaje naleznete v kapitole "Technické údaje" v návodu k ob-
sluze k příslušnému zařízení. Zohledněte to při dimenzování spínacího výstupu ja-
ko zatížení.

• Musíte přesně dodržet ostatní požadavky výrobce bezpečnostního řízení (např.
jištění výstupních kontaktů proti slepení). Kromě toho platí základní požadavky na
pokládku kabelů, které jsou uvedeny v oddíle "Požadavky na instalaci".

• Při 2pólovém odpojení bezpečnostního obvodu se nesmí současně vyskytovat
testovací impulzy. Délka jednoho testovacího impulzu smí být maximálně 1  ms.
Časový odstup mezi 2 testovacími impulzy musí být minimálně 1 sekundu.

t
< 1 ms > 1 s

high

low

9007199938827659
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Příklad zapojení
"Bezpečnostní
spínací zařízení"

Na následujícím obrázku je uvedeno schematické připojení externího bezpečnostního
spínacího zařízení.

[4]

[3]
[1]

[5]

[6]

[2] U

18014400103440907

[1] bezpečnostní spínací zařízení s certifikací
[2] napájecí napětí 24 V DC
[3] jističe odpovídající údajům výrobce bezpečnostního spínacího zařízení
[4] bezpečnostně orientované napájecí napětí 24 V DC
[5] tlačítko Reset pro manuální resetování
[6] přípustný ovládací prvek nouzového zastavení
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3.4 Požadavky na externí snímače a ovladače
Následující požadavky platí při použití doplňku PROFIsafe S11.
• Za výběr a použití externích snímačů a aktorů pro připojení k bezpečnostně orien-

tovaným vstupům a výstupům doplňku PROFIsafe S11 je odpovědný projektant a
provozovatel zařízení nebo stroje.

• Upozorňujeme, že největší část nebezpečných chyb u požadované bezpečnostní
třídy je zpravidla s nejvyšší pravděpodobností způsobena snímači a pohony.

• Pro dosažení požadovaného výkonového stupně (PL) musíte proto použít vhodné
a příslušně kvalifikované snímače a aktory a dodržovat schválená schémata připo-
jení a pokyny uvedené v kapitole "Připojení bezpečnostně orientovaných vstupů a
výstupů doplňku PROFIsafe S11" (→ 2 38).

• U doplňku PROFIsafe S11 smíte na bezpečnostně orientovaných vstupech F-DI.
použít výhradně kontaktní snímače na principu klidového proudu. Napájení se
musí provádět z interního napájecího napětí snímače F‑SS.

• Aby mohly být signály snímačů správně zachyceny bezpečnostně orientovanými
vstupy, nesmí trvat kratší dobu než 15 ms.
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3.5 Požadavky na uvedení do provozu
Po parametrizaci a uvedení do provozu musí osoba uvádějící do provozu zkontrolovat
a dokumentovat, zda jsou správně prováděny všechny bezpečnostní funkce.
U aplikací MOVIFIT® s bezpečnostně orientovaným odpojením pohonu
• podle kategorie zastavení 0 nebo 1 podle EN 60204-1,
• s ochranou proti opětovnému rozběhu podle EN 1037
• a splněním výkonového stupně d podle EN ISO 13849-1
musíte zásadně provést a zaprotokolovat zkoušky uvedení odpojovacího zařízení do
provozu a správnosti elektrického zapojení.
Při uvedení do provozu musíte do funkční kontroly zahrnout rozpoznávání signálu
bezpečnostně orientovaného řídicího napětí.

UPOZORNĚNÍ
Vkládací štítky pro moduly EBOX zařízení MOVIFIT® jsou určeny pro příslušné mo-
duly EBOX. Když vyjmete vkládací štítky za účelem jejich popisu, musíte při jejich
opětovném vložení dbát na správné přiřazení.
Aby se zabránilo ohrožení v navržené aplikaci, musí uživatel zkontrolovat, zda doba
reakce na chybu každé bezpečnostní funkce (při výskytu jedné chyby) je menší než
maximální přípustná doba reakce na chybu celé aplikace. Nesmí být překročena
maximální přípustná doba reakce na chybu!

3.6 Provozní požadavky
• Provoz je přípustný jen v rámci specifikovaných mezí uvedených v datových lis-

tech. To platí jak pro externí bezpečnostní řízení, tak i pro zařízení MOVIFIT® a
MOVIMOT®.

• V pravidelných intervalech kontrolujte bezvadnou funkci bezpečnostních funkcí.
Kontrolní intervaly musí být stanoveny podle posouzení rizik.
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4 Ohrožení vlivem doběhu pohonu

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí při dobíhání pohonu. Bez mechanické brzdy nebo při vadné brzdě hrozí
nebezpečí vlivem dobíhání pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Hrozí-li z důvodu dobíhání nebezpečí v závislosti na daném použití, musíte

provést doplňující ochranná opatření (např. pohyblivé zakrytí s hradítkem), která
zakryjí nebezpečné místo tak dlouho, dokud nemůže být nikdo ohrožen. Alterna-
tivně musíte pohon vybavit bezpečnostní brzdou.

• Přídavné ochranné kryty musíte dimenzovat a instalovat podle požadavků zjiště-
ných na základě posouzení rizik stroje.

• Po aktivaci povelu k zastavení musí být přístup v závislosti na ohrožení zablo-
kovaný tak dlouho, dokud se pohon nezastaví. Alternativně musíte zjistit čas
přístupu, resp. zásahu a z něj vypočítat výsledný bezpečnostní časový interval a
dodržovat jej.
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5 Elektrická instalace
5.1 Předpisy pro instalaci

Pro zajištění elektrické bezpečnosti a provozu bez rušení musíte dodržovat základní
předpisy pro instalaci a pokyny uvedené v návodu k obsluze k zařízení MOVIFIT®.

UPOZORNĚNÍ
• Respektujte podmínky uvedené v kapitole "Bezpečnostně technické podmínky".

5.1.1 Instalace v souladu s UL
Při instalaci vyhovující standardům UL v kombinaci s doplňkem PROFIsafe S11 je
nutné respektovat následující upozornění:

UPOZORNĚNÍ
Při instalaci vyhovující standardům UL musíte omezit vstupní proud doplňkové karty
PROFIsafe na 4 A!
Příklad připojení najdete v  kapitole "Napájení 24 V doplňku PROFIsafe
S11" (→ 2 37).
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5.2 Bezpečnostně orientované odpojení MOVIFIT®
BezpečnostněorientovanéodpojeníMOVIFIT®

5.2.1 MOVIFIT® MC

Relevantní svorky pro bezpečnostně orientované odpojení
Následující obrázek znázorňuje na příkladu standardního modulu ABOX "MTA...-
S01.-...-00" příslušné připojovací svorky, které jsou relevantní pro bezpečnostně orien-
tované odpojení 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
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21 22 23 24 25
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12 13 14 1516 1718

31 323334 35 363738

21 22 2324 2526 2728
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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

Svorkovnice Název Funkce
X29/5 +24 V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V

Napájení +24 V pro MOVIMOT®, (IN)

X29/6 0V24V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Vztažný potenciál 0V24 pro MOVIMOT®, (IN)

X29/15 +24 V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Napájení +24 V pro MOVIMOT®, (OUT)

X29/16 0V24V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Vztažný potenciál 0V24 pro MOVIMOT®, (OUT)

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

0V24_MM Vývod bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Vztažný potenciál 0V24 MOVIMOT® 1 až 3

X71/5
X81/5
X91/5

+24V_MM Vývod bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Napájecí napětí +24 V MOVIMOT® 1 až 3
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Schéma připojení MOVIFIT® MC pro bezpečnostně orientované odpojení

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] externí bezpečnostní řízení
[2] síťová přípojka
[3] hybridní kabel
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5.2.2 MOVIFIT® FC

Relevantní svorky pro bezpečnostně orientované odpojení
Následující obrázek znázorňuje na příkladu standardního modulu ABOX "MTA...-
S02.-...-00" příslušné připojovací svorky, které jsou relevantní pro bezpečnostně orien-
tované odpojení MOVIFIT® FC:

X50
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1 2 3 4 5

12 13 14 15
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X81X8
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11 12 13 14 15 16
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12 13 14 1516 1718
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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
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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

Svorkovnice Název Funkce
X29/5 +24 V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V

Napájení +24 V pro integrovaný frekvenční měnič, (IN)

X29/6 0V24V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Vztažný potenciál 0V24 pro integrovaný frekvenční měnič, (IN)

X29/15 +24 V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Napájení +24 V pro integrovaný frekvenční měnič, (OUT)

X29/16 0V24V_P Připojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí 24 V
Vztažný potenciál 0V24 pro integrovaný frekvenční měnič, (OUT)
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Konektor X71F pro bezpečnostně orientované odpojení (doplněk)

 VAROVÁNÍ
Odpojení pohonu MOVIFIT® není bezpečnostně orientováno, pokud je na konektoru
X71F připojen můstkový konektor STO.
Smrt nebo těžká poranění.
• Nepoužívejte výstup 24  V (+24V_C a 0V24_C) pro bezpečnostně orientované

aplikace s pohony MOVIFIT®.
• Přemosťujte připojení STO s 24 V jen tehdy, když pohon MOVIFIT® nemá plnit

žádnou bezpečnostní funkci.

Následující tabulka uvádí informace k tomuto připojení:

Funkce
Bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO_STO
pro bezpečné odpojení krouticího momentu pohonu (STO)

Způsob připojení
M12, 5pólový, samičí konektor, kódování A

Schéma připojení

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

22
51

32
05

/C
S 

– 
06

/2
01

6



5Elektrická instalace
Bezpečnostně orientované odpojení MOVIFIT®

Příručka – MOVIFIT® MC/FC – Funkční bezpečnost 29

Konek-
tor

Název Funkce Svorky

X71F 1 +24 V_C Napájení +24 V pro binární vstupy – 
trvalé napětí

X29/1

2 F-DO_STO_M Bezpečnostně orientovaný binární výstup F-
DO_STO
(spínací signál M) pro bezpečné odpojení krouti-
cího momentu pohonu (STO)

X45/15

3 0V24_C Vztažný potenciál 0V24 pro binární vstupy – 
trvalé napětí

X29/2

4 F-DO_STO_P Bezpečnostně orientovaný binární výstup F-
DO_STO
(spínací signál P) pro bezpečné odpojení krouti-
cího momentu pohonu (STO)

X45/5

5 není zapojeno není obsazeno není
zapo-
jeno

Schéma připojení MOVIFIT® FC pro bezpečnostně orientované odpojení přes svorky

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] externí bezpečnostní řízení
[2] síťová přípojka
[3] integrovaný frekvenční měnič
[4] brzdový odpor
[5] motor
[6] hybridní kabel
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Při zapojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí musíte zohlednit možné
chyby v konektorech, kabelech a vedeních podle EN  ISO 13849-2:2013 a instalace
musí být dimenzována podle požadované bezpečnostní třídy.
Řízení pohonu nerozpoznává žádné zkraty ani kontakty s jiným potenciálem v pří-
vodním vedení. SEW-EURODRIVE proto doporučuje na svorky X29/5 a X29/6 připo-
jovat jen bezpečnostně orientované napájecí napětí pomocí 2žilového kabelu (viz ob-
rázek).
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Schéma připojení MOVIFIT® FC pro bezpečnostně orientované odpojení přes konektory

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] externí bezpečnostní řízení
[2] síťová přípojka
[3] integrovaný frekvenční měnič
[4] brzdový odpor
[5] motor
[6] hybridní kabel

Při zapojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí musíte zohlednit možné
chyby v konektorech, kabelech a vedeních podle EN  ISO 13849-2:2013 a instalace
musí být dimenzována podle požadované bezpečnostní třídy.
Řízení pohonu nerozpoznává žádné zkraty ani kontakty s jiným potenciálem v pří-
vodním vedení. SEW-EURODRIVE proto doporučuje na konektor X71F připojovat jen
bezpečnostně orientované napájecí napětí pomocí 2žilového kabelu (viz obrázek).
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5.2.3 Skupinové odpojení se zařízením MOVIFIT® MC a FC

Požadavky
U skupinových pohonů lze poskytnout bezpečnostně orientované napájení 24 V něko-
lika zařízením MOVIMOT® z jediného bezpečnostního řízení.
Maximální přípustný počet přístrojů MOVIFIT® vyplývá z maximálního přípustného za-
tížení kontaktů bezpečnostního řízení a maximálního přípustného úbytku napájecího
napětí DC 24 V pro zařízení MOVIFIT®.
Dodržujte požadavky a pokyny výrobce bezpečnostního řízení (např. jištění vý-
stupních kontaktů proti slepení).
Při pokládání kabelů respektujte základní požadavky uvedené
v kapitole "Bezpečnostně-technické požadavky" (→ 2 16).
Délka vedení mezi přípojkou 24V_P (ABOX, svorka X29) a bezpečnostním řízením je
kvůli elektromagnetické kompatibilitě omezena na max. 100 m.

Zjištění maximálního počtu zařízení MOVIFIT®
Počet připojitelných zařízení MOVIFIT® u skupinových pohonů omezují následující
faktory:
• Spínací schopnost bezpečnostního řízení

Aby se zabránilo spečení kontaktů, musíte před bezpečnostní kontakty zapojit po-
jistku podle údajů výrobce bezpečnostního řízení.
Projektant musí zaručit, že
– bude dodržena přípustná spínací schopnost podle EN 60947-4-1 a

EN 60947‑5‑1
– a bude instalovaná předepsaná pojistka podle návodu k obsluze výrobce bez-

pečnostního řízení.
• Maximální přípustný úbytek napětí ve vedení napájecího napětí 24 V

Při projektování skupinových pohonů se u bezpečnostně orientovaného napájecí-
ho napětí 24 V 24V_P musí respektovat délky příslušných vedení, průřezy kabelů
a maximální proudy, které v nich mohou vzniknout. Z těchto údajů vypočítejte
úbytky napětí. Porovnejte tyto úbytky napětí s přípustným rozsahem vstupního na-
pětí zařízení MOVIFIT®.
U zařízení MOVIFIT® MC musíte do posouzení zahrnout také délky vedení k připo-
jeným pohonům MOVIMOT® a přípustný rozsah jejich vstupních napětí. Průřez vo-
dičů 24 V v hybridním kabelu SEW-EURODRIVE (typ B) činí 0,75 mm2.
Pro každé použití skupinového odpojení proveďte samostatný výpočet na základě
technických údajů přístrojů MOVIFIT®.
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Schéma připojení MOVIFIT® MC/FC pro bezpečnostně orientované skupinové odpojení přes svorky
[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] montážní prostor
[2] bezpečnostní řízení

DOn_M: výstup kostry
DOn_P: výstup plus

[3] MOVIFIT®

Při zapojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí musíte zohlednit možné
chyby v konektorech, kabelech a vedeních podle EN  ISO 13849-2:2013 a instalace
musí být dimenzována podle požadované bezpečnostní třídy.
Řízení pohonu nerozpoznává žádné zkraty ani kontakty s jiným potenciálem v pří-
vodním vedení. SEW-EURODRIVE proto doporučuje na svorky X29/5 a X29/6 připo-
jovat jen bezpečnostně orientované napájecí napětí pomocí 2žilového kabelu (viz ob-
rázek).
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Schéma připojení MOVIFIT® FC pro bezpečnostně orientované skupinové odpojení přes konektory
(doplněk)

[1]

[4]

[4]

2

4

[3]

2

4

[3]

[2]

DOn_P

DOn_M

17454736011

[1] montážní prostor
[2] bezpečnostní řízení

DOn_M: výstup kostry
DOn_P: výstup plus

[3] MOVIFIT®

[4] X71F: Vstup bezpečnostně orientovaného odpojení

Při zapojení bezpečnostně orientovaného napájecího napětí musíte zohlednit možné
chyby v konektorech, kabelech a vedeních podle EN  ISO 13849-2:2013 a instalace
musí být dimenzována podle požadované bezpečnostní třídy.
Řízení pohonu nerozpoznává žádné zkraty ani kontakty s jiným potenciálem v pří-
vodním vedení. SEW-EURODRIVE proto doporučuje na konektor X71F připojovat jen
bezpečnostně orientované napájecí napětí pomocí 2žilového kabelu (viz obrázek).
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5.3 Doplněk PROFIsafe S11
5.3.1 Standardní/hybridní modul ABOX

Pro provoz doplňku PROFIsafe S11 jsou relevantní následující připojovací svorky. Ná-
sledující obrázek znázorňuje příklad připojovací desky v modulu ABOX zařízení
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

Rozvodná svorka 24 V
Rozvod napájecího(ch) napětí pro měnič/ MOVIMOT® a doplňkovou kartu
Č. Název Funkce
X29 7 +24 V_O napájení +24 V pro doplňkovou kartu, přívod

8 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro doplňkovou kartu, přívod

17 +24 V_O napájení +24 V pro doplňkovou kartu, přívod

18 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro doplňkovou kartu, přívod
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Vstupní a výstupní svorka ve spojení s doplňkovou kartou /S11
Č. Název Funkce
X45 1 F-DI00 bezpečnostně orientovaný binární vstup F-DI00 (spínací signál)

2 F-DI02 bezpečnostně orientovaný binární vstup F-DI02 (spínací signál)

3 F-DO00_P bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO00 (spínací signál
P)

4 F-DO01_P bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO01 (spínací signál
P)

5 F-DO_STO_P bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO_STO (spínací
signál P) pro bezpečnostně orientované odpojení pohonu (STO)

11 F-DI01 bezpečnostně orientovaný binární vstup F-DI01 (spínací signál)

12 F-DI03 bezpečnostně orientovaný binární vstup F-DI03 (spínací signál)

13 F-DO00_M bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO00 (spínací signál
M)

14 F-DO01_M bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO01 (spínací signál
M)

15 F-DO_STO_M bezpečnostně orientovaný binární výstup F-DO_STO (spínací
signál M) pro bezpečnostně orientované odpojení pohonu (STO)

21 F-SS0 napájení senzorů +24 V 
pro bezpečnostně orientované vstupy F-DI00 a F-DI02

22 F-SS0 napájení senzorů +24 V 
pro bezpečnostně orientované vstupy F-DI00 a F-DI02

23 F-SS1 napájení senzorů +24 V 
pro bezpečnostně orientované vstupy F-DI01 a F-DI03

24 F-SS1 napájení senzorů +24 V 
pro bezpečnostně orientované vstupy F-DI01 a F-DI03

25 F-SS1 napájení senzorů +24 V 
pro bezpečnostně orientované vstupy F-DI01 a F-DI03

31 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy

32 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy

33 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy

34 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy

35 0V24_O vztažný potenciál 0V24 pro bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy
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5.3.2 Napájení 24 V doplňku PROFIsafe S11
Následující obrázek znázorňuje princip připojení energetické sběrnice se 2 oddělený-
mi napěťovými okruhy 24 V pro napájení senzorů a aktorů. V tomto příkladu je napá-
jen doplněk PROFIsafe S11 a bezpečnostně orientované vstupy a výstupy napětím
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

L
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] příklad (tavná pojistka 24 V/4 A) pro instalaci v souladu s UL (podle instalace)
[2] příklad napájení doplňku PROFIsafe S11 ze 24V_C

UPOZORNĚNÍ
SEW-EURODRIVE doporučuje napájet doplněk PROFIsafe S11 napětím 24V_C pro
elektroniku a snímače (jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku) nebo zapínat
a vypínat napájecí napětí doplňku 24V_O zároveň s napětím 24V_C.
Jinak by se mohly při komunikaci s bezpečnostním řízením vyskytovat chyby a chy-
bová hlášení, protože kompletní bezpečnostní elektronika doplňku PROFIsafe S11 je
napájena z napětí 24V_O. Když se vypne napětí 24V_O, účastník PROFIsafe v síti
chybí.
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5.3.3 Připojení bezpečnostně orientovaných vstupů a výstupů doplňku PROFIsafe S11
Připojení bezpečnostně orientovaných vstupů (F-DI.) a bezpečnostně orientovaných
výstupů (F-DO. a F-DO_STO) se provádí ke svorce X45 nebo ke konektorům M12
X41 až X44. V následujících kapitolách je uveden popis přípustných možností připo-
jení.
Zpracování všech bezpečnostně orientovaných vstupů a výstupů se v doplňku
PROFIsafe S11 provádí obecně dvoukanálově. Bezpečnostně orientované vstupy a
výstupy jsou tak vhodné pro aplikace až do SIL  3 podle EN  61508 výkonového
stupně e podle EN ISO 13849-1. Připojované externí snímače a aktory a jejich zapo-
jení musí odpovídat vždy požadované bezpečnostní třídě.
Řiďte se následujícími schématy připojení a seznamem rozpoznaných chyb. Navíc
musíte respektovat a dodržovat požadavky uvedené v kapitole "Požadavky na externí
snímače a ovladače" (→ 2 21).

Připojení F‑DI./F-SS.
Při zapojování snímačů dodržujte následující pokyny:
• K bezpečnostně orientovaným vstupům F-DI. smíte připojit výhradně kontaktní sní-

mače na principu klidového proudu (např. tlačítka pro nouzové vypnutí, spínače
dveřních kontaktů, atd.)

• Napájení obou snímačů F-SS0 a F-SS1 je obecně vždy časované.
• Při připojení snímačů musíte dbát na to, aby

– F-SS0 bylo se snímačem spojeno přes F-DI00 a F-DI02 (pevné přiřazení)
– F-SS1 bylo se snímačem spojeno přes F-DI01 a F-DI03 (pevné přiřazení)

• Nevyužité vstupy nemusíte zapojovat. Otevřený vstup se vyhodnocuje vždy jako
signál "0".
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Přípustná zapojení

Pro bezpečnostně orientované aplikace jsou přípustná pouze následující zapojení:

a) Snímače připojené jednopólově

Přípustné jsou maximálně 4 jednopólové snímače.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí v případě neexistence bezpečnostně orientovaného odpojení pohonu
MOVIFIT®. 
Doplněk PROFIsafe S11 nemůže rozpoznat zkrat mezi napájením snímače F-SS. a
příslušným bezpečnostně orientovaným vstupem F-DI. (přemostění snímače).
Smrt nebo těžká poranění.
• Vhodným vedením kabelu zajistěte, aby byl takový zkrat vyloučen.

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

Pomocí interních testů a kontrol jsou rozpoznávány tyto chyby:
• zkrat na napájecí napětí +24 V
• příčný zkrat mezi 2 vstupními signály, které jsou napájeny z různých napájení sní-

mačů F-SS.
• přerušení vodiče nebo zkrat na vztažný potenciál se vyhodnocuje jako signál

"0" (ne jako chybový stav)
Pokud systém rozpozná chybu, přejde do bezpečného stavu. Všechny bezpečnostně
orientované procesní veličiny (F-DI, F-DO a STO) se nastaví na hodnotu "0". Kromě
toho se provede pasivace bezpečnostního modulu (viz kapitola "Tabulka chyb doplňku
PROFIsafe S11"  (→  2  67)). Kontrolka LED "F-STATE" indikuje chybový stav (viz
kapitola "Kontrolka LED „F-STATE“" (→ 2 59)).
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b) Snímače připojené dvoupólově

Přípustné jsou maximálně 2 dvoupólové snímače.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí v případě neexistence bezpečnostně orientovaného odpojení pohonu
MOVIFIT®. 
Doplněk PROFIsafe S11 nemůže rozpoznat zkrat mezi napájením snímače F-SS. a
příslušným bezpečnostně orientovaným vstupem F-DI. (přemostění snímače).
Smrt nebo těžká poranění.
• Vhodným vedením kabelu zajistěte, aby byl takový zkrat vyloučen.

UPOZORNĚNÍ
Nesmíte používat snímače s výstupy OSSD!

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] antivalentní
[2] ekvivalentní

UPOZORNĚNÍ
• Při této variantě připojení neproběhne žádné interní propojení ani žádné vyhodno-

cení časové diskrepance mezi oběma vstupními signály jednoho snímače.
• Signály F-DI00 a F-DI01, resp. F-DI02 a F-DI03 se do nadřazeného bezpečnost-

ního řízení obecně přenášejí jednotlivě. Logické propojení a vyhodnocení časové
diskrepance musí být provedeno tam.

Pomocí interních testů a kontrol jsou rozpoznávány tyto chyby:
• zkrat na napájecí napětí +24 V
• příčný zkrat mezi oběma vstupními signály jednoho snímače
• přerušení vodiče nebo zkrat na vztažný potenciál se vyhodnocuje jako signál

"0" (ne jako chybový stav)
Pokud systém rozpozná chybu, přejde do bezpečného stavu. Všechny bezpečnostně
orientované procesní veličiny (F-DI, F-DO a STO) se nastaví na hodnotu "0". Kromě
toho se provede pasivace bezpečnostního modulu (viz kapitola "Tabulka chyb doplňku
PROFIsafe S11"  (→  2  67)). Kontrolka LED "F-STATE" indikuje chybový stav (viz
kapitola "Kontrolka LED „F-STATE“" (→ 2 59)).
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Připojení F-DO. a F-DO_STO
• Pro bezpečnostně orientované binární výstupy se zásadně nesmí použít žádné

stíněné vedení.
• Bezpečnostně orientované binární výstupy jsou provedeny jako dvoupólové, spí-

nající P-M. Ovládány jsou z nadřazeného bezpečnostního řízení přes PROFIsafe.
• Připojujte aktory k bezpečnostně orientovaným výstupům F-DO. a F‑DO_STO zá-

sadně dvoupólově, mezi spínací výstupy P a M.
• Jednopólové připojení mezi F-DO._P, F-DO_STO_P a vztažný potenciál GND

není přípustné.
• Bezpečnostně orientované výstupy jsou interně cyklicky testovány. Při rozpojení

vazby se však testovací impulzy na připojovacích svorkách nedostávají a nemusí
být při provozu zohledněny.
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Přípustné zapojení

Pro bezpečnostně orientované aplikace je přípustné pouze následující zapojení:

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí v případě neexistence bezpečnostně orientovaného odpojení pohonu
MOVIFIT®. 
Při zapnutém výstupu nemůže doplněk PROFIsafe S11 rozpoznat zkrat mezi spína-
cím výstupem P (F-DO._P, resp. F-DO_STO_P) a napájecím napětím +24 V.
Smrt nebo těžká poranění.
• Vhodným vedením kabelu zajistěte, aby byl takový zkrat vyloučen.
• Nebo podle příslušného posouzení rizik výstup ve vhodných intervalech cyklicky

vypínejte.

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: Zátěže na bezpečnostně orientovaných výstupech,
viz "Technické údaje doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe
S11" (→ 2 73)

Pomocí interních testů a kontrol mohou být rozpoznávány různé externí chyby.
Při zapnutém výstupu jsou rozpoznávány tyto chyby:
• zkrat mezi výstupem P a vztažným potenciálem
• zkrat mezi výstupem M a napájecím napětím +24 V
• zkrat mezi výstupem P a M
Při vypnutém výstupu jsou rozpoznávány tyto chyby:
• zkrat výstupu P nebo M na napájecí napětí +24 V
• zkrat výstupu P nebo M na vztažný potenciál
Pokud systém rozpozná chybu, přejde do bezpečného stavu. Všechny bezpečnostně
orientované procesní veličiny (F-DI, F-DO a STO) se nastaví na hodnotu "0". Kromě
toho se provede pasivace bezpečnostního modulu (viz kapitola "Tabulka chyb doplňku
PROFIsafe S11"  (→  2  67)). Kontrolka LED "F-STATE" indikuje chybový stav (viz
kapitola "Kontrolka LED „F-STATE“" (→ 2 59)).
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6 Uvádění do provozu s doplňkovým bezpečnostním modulem
PROFIsafe S11

UPOZORNĚNÍ
• Základní průběh uvedení do provozu je popsán v příslušném návodu k obsluze

"MOVIFIT® - .." a v příslušné příručce "MOVIFIT®, funkční úroveň Classic .." nebo
"MOVIFIT®, funkční úroveň Technology ...".

• V  této kapitole jsou popsány další kroky uvedení do provozu pro doplněk
PROFIsafe S11.

6.1 Nastavení adresy modulu PROFIsafe
Jakmile je zařízení MOVIFIT® včetně doplňku S11 napájeno napětím 24, musí se na-
stavit adresa zařízení PROFIsafe (= F Destination Adress) v softwaru MOVITOOLS®

MotionStudio. Přípustné jsou adresy od 1 do 65534.
Dávejte pozor, aby nastavení na zařízení souhlasilo s parametrizovanou adresou
PROFIsafe v konfiguračním softwaru masteru sběrnice (např. Siemens STEP7 HW
konfig.).
Nastavení adresy zařízení PROFIsafe (= F Destination Adress) se provádí v softwaru
MOVITOOLS® MotionStudio na monitoru procesních dat MOVIFIT®, viz následující ob-
rázek:

[1]

4095024779

[1] nastavení adresy zařízení PROFIsafe (= F Destination Adress)
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6.2 Konfigurace doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe v softwaru
STEP7

Abyste mohli MOVIFIT® bezchybně provozovat s PROFIsafe, je pro konfiguraci a pa-
rametrizaci v softwaru STEP7 zapotřebí doplňkový balík "Distributed Safety" verze
alespoň V5.4.
1. Ujistěte se, že jste instalovali aktuální verzi odpovídajícího souboru GSD.
2. Při projektování sběrnice PROFIBUS DP a PROFINET IO postupujte podle popisu

v příručce k softwaru "MOVIFIT® funkční úroveň Classic ...", resp. "MOVIFIT®

funkční úroveň Technology ...".
3. Na slot 1 projektujte modul "F-modul I/O (2 byte)" a zadejte požadované adresy

vstupu/výstupu, resp. adresy periferií. Na následujícím znázornění je uveden
příklad projektování zařízení MOVIFIT® FC s funkční úrovní "Classic" v provedení
PROFINET.

4095028107

4. Parametrizujte doplněk PROFIsafe.
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6.2.1 Parametrizace doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
Zvolte F-modul na slotu 1 zařízení MOVIFIT®.
Pravým tlačítkem myši klikněte na F-modul a v místní nabídce zvolte záznam
"Vlastnosti objektu".
Zvolte tabulátor "PROFIsafe", resp. "F-parametr". Na následujícím obrázku je uveden
příklad zařízení PROFIBUS.

 

4096019083

Při rozběhu systému průmyslové sběrnice nebo sítě se z masteru sběrnice do doplňku
PROFIsafe zařízení MOVIFIT® odesílají bezpečnostně relevantní parametry ve formě
bloku F-parametrů pro provoz PROFIsafe. Tyto parametry se v doplňku testují
ohledně plausibility. Teprve po úspěšném pozitivním potvrzení tohoto bloku F-para-
metrů zahájí doplněk PROFIsafe výměnu dat (DataExchange) s masterem sběrnice.
Následující tabulka znázorňuje bezpečnostně orientované parametry, které se
přenášejí do doplňku PROFIsafe. V závislosti na použitém sběrnicovém systému jsou
k dispozici následující parametry:

F-parametr PROFIsafe Sběrnicový systém
PROFIBUS DP PROFINET IO

F_Check_SeqNr fixní není k dispozici

F_SIL fixní fixní

F_CRC_Length nastavitelný fixní

F_Par_Version nastavitelný fixní

F_Source_Add fixní fixní

F_Dest_Add nastavitelný nastavitelný

F_WD_Time nastavitelný nastavitelný
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Parametr "F_Check_ SeqNr"
Parametr určuje, zda se má průběžný stav čítače provozní doby (Consecutive Num-
ber) zahrnout do zkoušky konzistence (cyklická zkouška redundance) telegramu
uživatelských F-dat.
U provedení PROFIBUS jsou podporovaná následující nastavení:
• F_Check_SeqNr = "No check"

Parametr "F_SIL"
Pomocí tohoto parametru mohou F-účastníci zkontrolovat, zda se bezpečnostní třída
shoduje s F-host. Podle úrovně rizika se pro tyto bezpečnostně relevantní případy roz-
lišují bezpečnostní okruhy s různými bezpečnostními třídami SIL  1 až SIL  3 (SIL =
Safety-Integrity-Level).
Doplněk S11 podporuje následující nastavení:
• F_SIL = SIL 3

UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní třída SIL 3 platí jen pro doplněk PROFIsafe S11. Bezpečnostní třída
dosažitelná pro bezpečnostní funkce pohonů závisí na typu základního zařízení
MOVIFIT®.

Parametr "F_CRC_Length"
V závislosti na délce uživatelských F-dat (procesních hodnot) a verzi PROFIsafe je za-
potřebí různě dlouhá kontrolní hodnota cyklické zkoušky redundance. Tento parametr
sdělí F-komponentě očekávanou délku klíče CRC2 v bezpečnostním telegramu.
Doplněk S11 používá využitelnou délku dat menší než 12  byte, takže u doplňku
PROFIsafe V1 se používá cyklická zkouška redundance 2 byte a u PROFIsafe V2
cyklická zkouška redundance 3 byte.
Doplněk S11 podporuje následující nastavení:
• F_CRC_Length =

cyklická zkouška redundance 2  byte (jen u PROFIsafe V1 ve spojení s
PROFIBUS)
cyklická zkouška redundance 3 byte (jen u PROFIsafe V2)

Parametr "F_Par_Version"
Tento parametr identifikuje verzi PROFIsafe podporovanou v S11. U zařízení
MOVIFIT® v provedení PROFIBUS si můžete vybrat PROFIsafe V1 nebo PROFIsafe
V2, u provedení PROFINET je podporovaná jen PROFIsafe V2.

Parametr "F_Source_Add"
Pro jednoznačnou identifikaci zdroje (F_Source_Add) a cíle (F_Dest_Add) se používa-
jí adresy PROFIsafe. Kombinace zdrojové a cílové adresy musí být jednoznačná pro
celou síť a stanici. Přidělení zdrojové adresy F_Source_Add se v závislosti na vypro-
jektovaném masteru provádí automaticky přes STEP7.
Parametr "F_Source_Add" může nabýt hodnot od 1 do 65534.
Parametr nelze přímo změnit v STEP7-HW-Konfig.
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Parametr "F_Dest_Add"
V tomto parametru se zadává adresa PROFIsafe, která byla předtím nastavena na za-
řízení MOVIFIT® v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio.
Parametr "F_Dest_Add" může nabýt hodnot od 1 do 65534.

Parametr "F_WD_Time"
Tento parametr definuje kontrolní interval doplňku PROFIsafe S11 zabezpečeného
proti poruše.
Během tohoto kontrolního intervalu musí z F-CPU přijít aktuálně platný bezpečnostní
telegram. V opačném případě přejde doplněk S11 do bezpečného stavu.
Zvolte kontrolní interval tak dlouhý, aby bylo tolerováno zpoždění telegramu z důvodu
komunikace, ale na druhou stranu tak krátký, aby nerušil plynulý běh vaší bezpečnost-
ní aplikace.
Pro doplněk S11 můžete parametr "F_WD_Time" zadat od 1 ms do 10 s, v krocích po
1 ms.
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7 Datová komunikace s doplňkovým bezpečnostním modulem
PROFIsafe S11

7.1 Úvod
Zařízení MOVIFIT® s integrovaným doplňkem PROFIsafe podporují paralelní provoz
standardní a bezpečnostně orientované komunikace přes sběrnicový systém, resp. v
síti. Bezpečnostně orientovaná komunikace PROFIsafe je možná jak přes PROFIBUS
DP, tak i přes PROFINET IO.
Výměna dat mezi masterem sběrnice a zařízením MOVIFIT® probíhá přes příslušný
komunikační systém, který pro bezpečnostně orientovanou aplikaci zároveň před-
stavuje "šedý kanál". Telegramy přenášené sběrnicí obsahují standardní informace
pro klasický provoz zařízení MOVIFIT® a bezpečnostní telegram PROFIsafe. V závis-
losti na projektování probíhá při maximálním dimenzování mezi masterem sběrnice a
zařízením MOVIFIT® paralelní výměna bezpečnostních dat PROFIsafe, dat kanálu pa-
rametrů a procesních dat.
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7.2 Přístup doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
k bezpečnostním periferiím F v softwaru STEP7

Doplněk PROFIsafe S11 potřebuje pro bezpečnostně orientovanou komunikaci
celkem 6 byte pro vlastní část telegramu PROFIsafe a odpovídajícím způsobem obsa-
dí i 6 byte v registru pro sledování procesu. Z toho jsou 2 byte (= 16 bitů) reálná bez-
pečnostně orientovaná I/O data (uživatelská F-data) a zbývající 4 byte jsou zapotřebí
pro zajištění telegramu podle specifikace PROFIsafe ("hlavička PROFIsafe").

7.2.1 Databáze bezpečnostní periferie F doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
Ke každému doplňku PROFIsafe S11 se při překladu v konfiguračním softwaru (HW-
Konfig) automaticky vytvoří databáze F-periferie. Databáze F-periferie poskytuje
uživateli rozhraní, přes které může v bezpečnostním programu vyhodnocovat, resp. ří-
dit proměnné.
Symbolický název je tvořen fixní předponou "F", počáteční adresou F-periferie a ná-
zvem zapsaným v konfiguraci F-periferie ve vlastnostech objektu (například
F00008_198).
V následující tabulce je uvedena databáze F-periferie doplňku PROFIsafe S11:

Adresa Symbol Typ
dat

Funkce Předn
asta-
vení

Proměnné
, které
můžete ří-
dit

DBX0.0 "F00008_198.PASS_ON" boo-
le-

ovsk
á

1 = aktivovat pasiva-
ci

0

DBX0.1 "F00008_198.ACK_NEC" boo-
le-

ovsk
á

1 = pro
znovuzačlenění do-
plňku S11 je zapo-
třebí potvrzení

1

DBX0.2 "F00008_198.ACK_REI" boo-
le-

ovsk
á

1 = pro
znovuzačlenění je
zapotřebí potvrzení

0

DBX0.3 "F00008_198.IPAR_EN" boo-
le-

ovsk
á

proměnná pro změ-
nu parametrizování
(není podporována
u doplňku
PROFIsafe S11)

0
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Adresa Symbol Typ
dat

Funkce Předn
asta-
vení

Proměnné
, které
můžete
vyhodno-
covat

DBX2.0 "F00008_198.PASS_OUT
"

boo-
le-

ovsk
á

Provést pasivaci. 1

DBX2.1 "F00008_198.QBAD" boo-
le-

ovsk
á

1 = vyslání ná-
hradních hodnot

1

DBX2.2 "F00008_198.ACK_REQ" boo-
le-

ovsk
á

1 = pro
znovuzačlenění je
vyžadováno po-
tvrzení

0

DBX2.3 "F00008_198.IPAR_OK " boo-
le-

ovsk
á

proměnná pro změ-
nu parametrizování
(není podporována
u doplňku
PROFIsafe S11)

0

DBB3 "F00008_198.DIAG" Byte servisní informace
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PASS_ON
Pomocí proměnné můžete aktivovat pasivaci doplňku PROFIsafe S11. Pokud je
PASS_ON = 1, je F-periferie pasivovaná.

ACK_NEC

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí kvůli neočekávanému rozběhu pohonu. Parametrizace proměnné
ACK_NEC = 0 je dovolená jen tehdy, když je u daného procesu z bezpečnostně
technického hlediska přípustné automatické znovuzačlenění.
Smrt nebo těžká poranění.
• Zkontrolujte, zda je pro daný proces přípustné automatické znovuzačlenění.

Po odstranění chyby je znovuzačlenění doplňku PROFIsafe S11 závislé na parametru
ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: automatické znovuzačlenění S11
• ACK_NEC = 1: znovuzačlenění S11 po potvrzení uživatelem

ACK_REI
Pro znovuzačlenění doplňku PROFIsafe S11 je po odstranění chyby nutné potvrzení
uživatele a pozitivní hrana impulzu u proměnné ACK_REI. Potvrzení je možné jen teh-
dy, je-li proměnná ACK_REQ = 1.

ACK_REQ
F-řídicí systém nastaví ACK_REQ = 1, jakmile jsou odstraněny všechny chyby ve vý-
měně dat s doplňkem PROFIsafe S11. Po úspěšném potvrzení nastaví F-řídicí systém
proměnnou ACK_REQ na 0.

PASS_OUT
Indikuje, zda je provedena pasivace doplňku PROFIsafe S11. Vysílají se náhradní
hodnoty.

QBAD
Chyba při výměně dat s doplňkem PROFIsafe S11. Indikuje, zda je provedena pasiva-
ce. Vysílají se náhradní hodnoty.

DIAG
Pomocí proměnné DIAG se pro servisní účely poskytuje nezabezpečená informace o
vzniklých chybách v F-řídicím systému. Další informace najdete v příslušné příručce
F-řídicího systému.
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7.2.2 Užitečná bezpečnostní data F doplňkového bezpečnostního modulu 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

Význam jednotlivých bitů užitečných bezpečnostních dat F bezpečnostního modulu PROFIsafe
Kódování uživatelských F-dat se řídí specifikací "PROFIdrive on PROFIsafe" V1.0
(PNO objedn. č. 3.272). Zde specifikovaný "PROFIdrive Safety Block 1" je znázorněn
v byte 0. Byte 1 je specifický podle výrobce a u doplňku S11 se používá pro bezpeč-
nostně orientované vstupy a výstupy.

Výstupní data

Byte Bit Název Stan-
dardně

Funkce Poznámka

[3] 0
0 STO 0 bezpečnostně orientované odpojení

pohonu "Safe Torque Off" 0-aktivní

1 – 7 – 0 rezervováno Nepoužívat!

[2] 1

0 F-DO00 0 bezpečnostně orientovaný výstup 0

1 F-DO01 0 bezpečnostně orientovaný výstup 1

2 – 7 – 0 rezervováno Nepoužívat!

[1] 2 – 5 – – – rezervováno pro zajištění telegra-
mu pro PROFIsafe

–

Vstupní data

Byte Bit Název Stan-
dardně

Funkce Poznámka

[4] 0
0

POWER_REMOVED
0

zpětné hlášení bezpečnostně orien-
tovaný výstup F‑DO_STO sepnutý
– "Power removed"

1-aktivní

1 – 7 – 0 rezervováno Nepoužívat!

[5] 1

0 F-DI00 0 bezpečnostně orientovaný vstup 0

1 F-DI01 0 bezpečnostně orientovaný vstup 1

2 F-DI02 0 bezpečnostně orientovaný vstup 2

3 F-DI03 0 bezpečnostně orientovaný vstup 3

4 – 7 – 0 rezervováno Nepoužívat!

[6] 2 – 5 – – – rezervováno pro zajištění telegra-
mu pro PROFIsafe

–

22
51

32
05

/C
S 

– 
06

/2
01

6



7Datová komunikace s doplňkovým bezpečnostním modulem PROFIsafe S11
Přístup doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11 k bezpečnostním periferiím F v softwaru STEP7

Příručka – MOVIFIT® MC/FC – Funkční bezpečnost 53

7.2.3 Příklad řízení doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
V příkladu řízení zabezpečených funkcí doplňku PROFIsafe S11 se předpokládá,
• že jste již vytvořili bezpečnostní program a skupinu procesů,
• a že je k dispozici F-programový modul pro řízení.
Řízení zabezpečených funkcí a F-periferie a rovněž vyhodnocování zpětných hlášení
z F-periferie se v tomto příkladu provádí pomocí příznaků. Povšimněte si, že ve
STEP7 jsou povolené příznaky jen pro vazbu mezi standardním uživatelským progra-
mem a bezpečnostním programem. Nesmíte příznaky používat jako mezipaměť pro F-
data.

UPOZORNĚNÍ
Za informace uvedené v tomto příkladu nepřebírá firma SEW‑EURODRIVE žádnou
odpovědnost. Příklad nepředstavuje žádné uživatelské řešení, má posloužit jen jako
pomůcka.

V následující tabulce je uvedeno přiřazení vstupních a výstupních adres příznakům:

Adresa Symbol Příznak Význam
E 8.0 S11_PowerRemoved M 8.0 zpětné hlášení "bezpečnostně orientovaný výstup

sepnutý"

E 9.0 S11_FDI00 M 9.0 bezpečnostně orientovaný vstup 00

E 9.1 S11_FDI01 M 9.1 bezpečnostně orientovaný vstup 01

E 9.2 S11_FDI02 M 9.2 bezpečnostně orientovaný vstup 02

E 9.3 S11_FDI03 M 9.3 bezpečnostně orientovaný vstup 03

A 8.0 S11_STO M 80.0 bezpečnostně orientované odpojení pohonu

A 9.0 S11_FDO00 M 90.0 bezpečnostně orientovaný výstup 00

A 9.1 S11_FDO01 M 90.1 bezpečnostně orientovaný výstup 01

DB811.DBX0.0 "F00008_198".PASS_ON M 10.0 aktivovat pasivaci S11

DB811.DBX0.1 "F00008_198".ACK_NEC M 10.1 parametrizovat znovuzačlenění S11

DB811.DBX0.2 "F00008_198".ACK_REI M 10.2 aktivovat potvrzení uživatele S11

DB811.DBX2.0 "F00008_198".PASS_OUT M 10.3 pasivace S11 trvá

DB811.DBX2.1 "F00008_198".QBAD M 10.4 vyskytla se chyba v S11

DB811.DBX2.2 "F00008_198".ACK_REQ M 10.5 Signalizuje, zda je zapotřebí potvrzení uživatele
pro znovuzačlenění S11.
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Network 1:

Network 2:

Network 3:

Network 4:
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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 Reakční zpoždění doplňkového bezpečnostního modulu
PROFIsafe S11

Při koncepci a realizaci bezpečnostních funkcí v zařízeních a strojích hraje doba reak-
ce rozhodující roli. Pro určení doby reakce v souladu s požadavkem bezpečnostní
funkce musíte vždy posuzovat celý systém od snímače (nebo povelového zařízení) až
po aktor. V kombinaci s doplňkem PROFIsafe S11 jsou rozhodující zejména následují-
cí časy:
• doba reakce připojených snímačů
• doba cyklu PROFIsafe
• doba zpracování (doba cyklu) v bezpečnostním řízení
• kontrolní interval PROFIsafe "F_WD_Time"
• interní doby reakce u doplňku PROFIsafe S11
• doba reakce a spínací časy pohonů (např. frekvenčního měniče)
Sestavte řetězec reakcí pro každou bezpečnostní funkci ve vaší aplikaci a určete vždy
maximální dobu reakce s ohledem na relevantní údaje výrobce. Respektujte zejména
údaje v bezpečnostní dokumentaci použitého bezpečnostního řízení.
Údaje o maximální době reakce doplňku PROFIsafe S11 naleznete v "kapitole
"Technické údaje doplňku PROFIsafe S11""  (→  2  73). Další informace pro posu-
zování doby reakce pro bezpečnostně orientovanou komunikaci PROFIsafe naleznete
v příslušné normě IEC 61784-3-3.
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9 Servis
9.1 Diagnostika s doplňkem PROFIsafe S11

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí kvůli chybné interpretaci kontrolek LED "FDI.", "FDO.", "STO" a "F-STA-
TE"
Smrt nebo těžké úrazy.
• Tyto kontrolky LED nejsou bezpečnostně orientované a nesmí se v  bezpeč-

nostně technických aplikacích dále používat!

V  této kapitole jsou popsány kontrolky LED, které jsou specifické pro doplněk
PROFIsafe S11. Tyto kontrolky jsou na následujícím obrázku znázorněny tmavou
barvou. Na obrázku je příklad varianty PROFIBUS zařízení MOVIFIT® MC:
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9.1.1 Kontrolky LED „FDI..“
Následující tabulka znázorňuje stavy kontrolek LED „FDI00 – FDI03“.

LED Význam
žlutá
svítí

Logická úroveň HIGH na vstupu F-DI..

nesvítí Logická úroveň LOW na vstupu F-DI.. nebo je vst. signál odpojen

9.1.2 Kontrolky LED „FDO..“
Následující tabulka znázorňuje stavy kontrolek LED „FDO00 – FDO01“.

LED Význam
žlutá
svítí

Výstup F-DO.. je aktivní.

nesvítí Výstup F-DO.. není aktivní (vypnutý).
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9.1.3 Kontrolka LED „F-STATE“
Následující tabulka znázorňuje stavy kontrolky LED „F-STATE“:

LED Význam Opatření
zelená
svítí

Doplněk S11 provádí cyklickou
výměnu dat s bezpečnostním ří-
dicím počítačem F-Host (Data
Exchange).
Normální provozní stav.

-

červená
svítí

Chybový stav v bezpečnostní
části.
Chybí napájecí napětí 24 V_O.

• Vyčtěte diagnostiku z bezpečnost-
ního řídicího počítače F-Host.

• Odstraňte příčinu chyby a ná-
sledně potvrďte v bezpečnostním
řídicím počítači F-Host.

nesvítí Doplňková karta S11 se nachází 
ve fázi inicializace.
Doplňková karta S11 není k dis-
pozici nebo není nakonfigurová-
na v masteru sběrnice (slot 1 je
prázdný).

• Zkontrolujte napájecí napětí.
• Zkontrolujte konfiguraci masteru

sběrnice.

červená/
zelená
bliká

Vyskytla se chyba v bezpeč-
nostní části, příčina chyby již by-
la odstraněna, je zapotřebí po-
tvrzení.

• Potvrďte chybu v bezpečnostním
řídicím počítači F-Host 
(znovuzačlenění).

9.2 Diagnostika STO
9.2.1 Kontrolka LED „STO“

Následující tabulka znázorňuje stavy kontrolky LED „STO“:

LED Význam
žlutá
svítí

Pohon je ve stavu bezpečně odpojeného momentu („STO je aktivní“).

nesvítí Pohon není ve stavu bezpečně odpojeného momentu („STO není ak-
tivní“).
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9.3 Přemosťovací konektor STO

 VAROVÁNÍ
Bezpečnostně orientované odpojení pohonu MOVIFIT® není možné při použití můst-
kového konektoru STO.
Smrt nebo těžká poranění.
• Můstkový konektor STO smíte používat jen tehdy, když pohon MOVIFIT® nemá

plnit žádnou bezpečnostní funkci.

 VAROVÁNÍ
Vyřazení bezpečnostně orientovaného odpojení dalších pohonových jednotek
z provozu kvůli zavlečení napětí při použití můstkového konektoru STO.
Smrt nebo těžká poranění.
• Můstkový konektor STO smíte používat jen tehdy, když byla odstraněna všechna

vstupní a výstupní připojení STO na pohonové jednotce.

Můstkový konektor STO lze zapojit do konektoru STO X70F/X71F na přístroji
MOVIFIT®. Můstkový konektor STO vyřadí z  činnosti bezpečnostní funkce přístroje
MOVIFIT®.
Následující obrázek znázorňuje můstkový konektor STO, objednací číslo 11747099:

63050395932099851
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9.4 Chybové stavy doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11

UPOZORNĚNÍ
V závislosti na použitém bezpečnostním řízení mohou být dále používané pojmy "pa-
sivace" a "znovuzačlenění" označovány v dokumentaci bezpečnostního řízení i jinak.
Bližší informace najdete v dokumentaci bezpečnostního řízení.

9.4.1 Chyby v bezpečnostní části
Doplněk PROFIsafe S11 může rozpoznat řadu interních a externích chyb (na bezpeč-
nostně orientovaných vstupech/výstupech). Typy chyb a přesné reakce na chybu a
opatření k jejich odstranění naleznete v kapitole "Tabulka chyb doplňku PROFIsafe
S11". U chyb v bezpečnostní části reaguje doplněk S11 obecně pasivací modulu a
přepnutím procesních hodnot na náhradní hodnoty. Přitom se všechny bezpečnostně
orientované procesní hodnoty (F-DI a F-DO) nastaví na "0" (→ bezpečný stav).
Po odstranění chyby následuje znovuzačlenění doplňku S11 prostřednictvím potvrzení
uživatelem.
Po znovuzačlenění se bezpečnostně orientovaným vstupům (F-DI.) poskytnou nevy-
řízené procesní hodnoty a na bezpečnostně orientované výstupy (F-DO.) se přenesou
poskytnuté výstupní hodnoty.

9.4.2 Timeout PROFIsafe

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí kvůli neočekávanému rozběhu pohonu. V bezpečnostním řízení lze také
nastavit automatické znovuzačlenění.
Smrt nebo těžká poranění.
• V bezpečnostně orientovaných aplikacích se tato funkce nesmí používat!

Při přerušení nebo zpoždění bezpečnostně orientované komunikace PROFIsafe rea-
guje doplněk S11 po uplynutí nastavitelného kontrolního intervalu "F_WD‑Time" (viz
popis F-parametrů) rovněž pasivací a zaujmutím bezpečného stavu. V bezpečnostním
řízení se po uplynutí této doby příslušný modul pasivuje a odpovídající bezpečnostně
orientované procesní hodnoty bezpečnostní aplikace se nastaví na "0" (→ bezpečný
stav).
Pokud je provedená pasivace, musí zásadně následovat znovuzačlenění příslušného
modulu prostřednictvím potvrzení uživatelem.
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9.4.3 Bezpečnostní diagnostika přes sběrnici PROFIBUS DP
Stav komunikace PROFIsafe a chybová hlášení doplňku S11 se pomocí stavové PDU
hlásí DP masteru podle normy PROFIBUS-DPV1.
Na následujícím obrázku je znázorněna struktura diagnostických dat pro komunikaci
PROFIsafe přes slot 1. Na slotu 1 se konfiguruje F-modul pro doplněk S11.
Byte 11 slouží k přenosu diagnostických hlášení. Tato hlášení jsou definována ve spe-
cifikaci PROFIsafe.
Byty 12 a 13 přenášejí stav a chybový stav doplňku S11 do nadřízeného DP masteru.
Na následujícím obrázku je znázorněna struktura diagnostických dat pro PROFIBUS
DPV1:

Stavový blok
Byte 1 – 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13

6 bytů
standardní dia-

gnostika

Header Stav
typ

Slot
číslo

Stav
specifiká-

tor

Diag User
Data 0

Diag
User

Data 1

Diag
User

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

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

7 bytů
specifická

dia-
gnostika
modulu

0x81 =
stavový
blok se

stavovým
hlášením

0x00 =
slot 1 (do-

plněk
PROFIsafe)

žádný
specifiká-
tor DPV1

dia-
gnostická
informace
PROFIsafe
podle profi-

lu
PROFIsafe

V2.0

cyklický F_stav 
zařízení MOVIFIT®

Diagnostická hlášení PROFIsafe layer
V následující tabulce jsou uvedena diagnostická hlášení PROFIsafe layer:

Byte 11 Diagnostický text PROFIBUS
(česky)

Diagnostický text PROFIBUS
(anglicky)

0hex / 0dez Žádná chyba ---

40hex / 64dez F_Dest_Add nesouhlasí Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dez F_Dest_Add neplatná F_Dest_Add not valid

42hex / 66dez F_Source_Add neplatná F_Source_Add not valid

43hex / 67dez F_WD_Time je 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dez Úroveň F_SIL větší než max
úroveň SIL

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dez Nesprávná F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dez Nesprávná verze F-parametru F-Parameter set incorrect

47hex / 71dez Chybná hodnota CRC1 CRC1-Fault
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UPOZORNĚNÍ
Bližší informace o významu a odstraňování chybových hlášení najdete v příručkách k
DP masteru PROFIBUS.

Chybové kódy doplňkové karty S11
Následující tabulka znázorňuje chybové kódy do S11:

Byte 12 Byte 13 Označení
(česky)

Označení
(anglicky)

Význam/
odstranění

00hex / 00dez 00hex / 00dez Žádná chyba --- viz "Tabulka
chyb doplňku
PROFIsafe
S11" (→ 2 67)

01hex / 01dez Interní chyba sek-
vence

Internal sequence
fault

02hex / 02dez Interní systémová
chyba

Internal system
fault

03hex / 03dez Chyba komunikace Communication
fault

04hex / 04dez Chyba napájení ele-
ktroniky

Circuitry supply
voltage fault

14hex / 20dez Interní chyba na
bezpečnostně orien-
tovaném vstupu (F-
DI.)

Internal fault fail-
safe input

15hex / 21dez Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném vstupu (F-
DI.)

Short-circuit fail-
safe input

32hex / 50dez Interní chyba na
bezpečnostně orien-
tovaném výstupu (F-
DO.)

Internal fault fail-
safe output

33hex / 51dez Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném výstupu (F-
DO.)

Short-circuit fail-
safe output

34hex / 52dez Přetížení na bez-
pečnostně orien-
tovaném výstupu (F-
DO.)

Overload failsafe
output

6Fhex / 111dez Interní chyba komu-
nikace s doplňkem
S11

Internal communi-
cation timeout

7Fhex / 127dez Chyba inicializace
doplňku S11

F init fault
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9.4.4 Bezpečnostní diagnostika přes sběrnici PROFINET IO
Stav komunikace PROFIsafe a chybová hlášení doplňku S11 se hlásí kontroléru
PROFINET-IO a lze je tam diagnostikovat. Bližší informace ohledně diagnostiky nalez-
nete v příručce "MOVIFIT® funkční úroveň "Classic .." resp. "Technology .."

Diagnostická hlášení PROFIsafe layer
V následující tabulce jsou uvedena diagnostická hlášení PROFIsafe layer:

Diagnostický text PROFINET
(česky)

Diagnostický text PROFINET
(anglicky)

0hex / 0dez Žádná chyba ---

40hex / 64dez F_Dest_Add nesouhlasí Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dez F_Dest_Add neplatná F_Dest_Add not valid

42hex / 66dez F_Source_Add neplatná F_Source_Add not valid

43hex / 67dez F_WD_Time je 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dez Úroveň F_SIL větší než max
úroveň SIL

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dez Nesprávná F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dez Nesprávná verze F-parametru F-Parameter set incorrect

47hex / 71dez Chybná hodnota CRC1 CRC1-Fault

UPOZORNĚNÍ
Bližší informace o významu a odstraňování chybových hlášení najdete v příručkách
ke kontroléru PROFINET-IO.
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Diagnostika chyb pomocí MOVITOOLS® MotionStudio
Jestliže doplněk PROFIsafe S11 rozpozná chybu, můžete v softwaru MOVITOOLS®

MotionStudio odečíst číslo chyby, popis chyby a reakci na chybu následujícím způso-
bem:
1. Připojte stolní či přenosný počítač k zařízení MOVIFIT®.
2. Spusťte software MOVITOOLS® MotionStudio (viz návod k obsluze "MOVIFIT®-..").
3. Navažte komunikaci.
4. Prohledejte svou síť. Klikněte na tlačítko [Start network scan] [1] na panelu zástup-

ců (viz návod k obsluze "MOVIFIT®-..").

[1]

27021598896943499

ð MOVITOOLS® MotionStudio symbolicky znázorní zařízení MOVIFIT® s interním
sběrnicovým systémem. Doplněk PROFIsafe S11 je podřazený zařízení
MOVIFIT® (viz následující obrázek).

5. Klikněte pravým tlačítkem myši na doplněk PROFIsafe S11 a vybírejte v místní na-
bídce [strom parametrů].
ð MOVITOOLS® MotionStudio zobrazí strom parametrů doplňku PROFIsafe S11.

6. Dvojklikem zvolte parametr "diagnostika chyb".
ð MOVITOOLS® MotionStudio zobrazí aktuální číslo chyby, popis chyby a reakci

na chybu:

18061743499
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Chybové kódy doplňkové karty S11
Následující tabulka znázorňuje chybové kódy do S11:

Označení
(česky)

Označení
(anglicky)

Význam /odstraně-
ní

5F00hex / 24320dez Žádná chyba --- viz "Tabulka chyb
doplňku PROFIsafe
S11" (→ 2 67)5F01hex / 24321dez Interní chyba sek-

vence
Internal sequence
fault

5F02hex / 24322dez Interní systémová
chyba

Internal system fault

5F03hex / 24323dez Chyba komunikace Communication
fault

5F04hex / 24324dez Chyba napájení ele-
ktroniky

Circuitry supply vo-
ltage fault

5F14hex / 24340dez Interní chyba na
bezpečnostně ori-
entovaném vstupu
(F-DI.)

Internal fault failsafe
input

5F15hex / 24341dez Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném vstupu (F-
DI.)

Short-circuit failsafe
input

5F32hex / 24370dez Interní chyba na
bezpečnostně ori-
entovaném výstupu
(F-DO.)

Internal fault failsafe
output

5F33hex / 24371dez Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném výstupu
(F-DO.)

Short-circuit failsafe
output

5F34hex / 24372dez Přetížení na bez-
pečnostně orien-
tovaném výstupu
(F-DO.)

Overload failsafe
output

5F7Fhex / 24447dez Chyba inicializace
S11

F init fault
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9.4.5 Tabulka chyb doplňku PROFIsafe S11

Kód Chyba Reakce Možná příčina Opatření
00 Žádná chyba – – –

01 Interní chyba
sekvence

• F-DO. = 0 
(odpojení bez-
pečnostně ori-
entovaných
výstupů)

• F-DI. = 0 
(→ bezpečný
stav)

• pasivace do-
plňku S11

porucha bezpečnostní
elektroniky, případně
vlivem elektromagne-
tického rušení

• zkontrolujte instalaci (EMV)
• Vypněte a opět zapněte napětí

24 V.
• znovuzačlenění doplňku S11
• Při opakovaném výskytu chy-

by vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW!

02 Interní systé-
mová chyba

03 Chyba komu-
nikace

porucha komunikace
PROFIsafe

• zkontrolujte projektování (na-
př. kontrolní interval
PROFIsafe)

• znovuzačlenění doplňku S11

04 Chyba napájení
elektroniky

napájení elektroniky je
mimo specifikované
meze

• zkontrolujte instalaci (EMV)
• Vypněte a opět zapněte napětí

24 V.
• znovuzačlenění doplňku S11
• Při opakovaném výskytu chy-

by vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW!

20 Interní chyba na
bezpečnostně
orientovaném
vstupu (F-DI.)

• F-DI. = 0 
(→ bezpečný
stav)

• pasivace do-
plňku S11

porucha bezpečnostní
elektroniky, případně
vlivem elektromagne-
tického rušení

• zkontrolujte instalaci (EMV)
• Vypněte a opět zapněte napětí

24 V.
• znovuzačlenění doplňku S11
• Při opakovaném výskytu chy-

by vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW!

21 Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném vstupu
(F-DI.)

zkrat na napájecí napětí
24 V nebo příčný zkrat
mezi bezpečnostně ori-
entovanými vstupy

• zkontrolujte instalaci/kabeláž a
odstraňte zkrat

• znovuzačlenění doplňku S11

22
51

32
05

/C
S 

– 
06

/2
01

6



9 Servis
Chybové stavy doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11

Příručka – MOVIFIT® MC/FC – Funkční bezpečnost68

Kód Chyba Reakce Možná příčina Opatření
50 Interní chyba na

bezpečnostně
orientovaném
výstupu (F-DO.)

• F-DO. = 0 
(odpojení bez-
pečnostně ori-
entovaných
výstupů)

• pasivace do-
plňku S11

porucha bezpečnostní
elektroniky, případně
vlivem elektromagne-
tického rušení

• zkontrolujte instalaci (EMV)
• Vypněte a opět zapněte napětí

24 V.
• znovuzačlenění doplňku S11
• Při opakovaném výskytu chy-

by vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW!

51 Zkrat na bezpeč-
nostně orien-
tovaném výstupu
(F-DO.)

• zkrat na napájecí
napětí 24 V nebo na
vztažný potenciál

• zkrat mezi F‑DO._P
a F-DO._M

• zkontrolujte instalaci/kabeláž a
odstraňte zkrat

• znovuzačlenění doplňku S11

52 Přetížení na bez-
pečnostně orien-
tovaném výstupu
(F-DO.)

Přetížení na F-DO. (pří-
liš vysoký proud!)

• zkontrolujte instalaci/kabeláž a
odstraňte přetížení

• znovuzačlenění doplňku S11

111 Interní chyba ko-
munikace

• F-DO. = 0 
(odpojení bez-
pečnostně ori-
entovaných
výstupů)

• F-DI. = 0 
(→ bezpečný
stav)

• pasivace do-
plňku S11

porucha bezpečnostní
elektroniky, případně
vlivem elektromagne-
tického rušení

• zkontrolujte instalaci (EMV)
• Vypněte a opět zapněte napětí

24 V.
• znovuzačlenění doplňku S11
• Při opakovaném výskytu chy-

by vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW!

127 Chyba inicializa-
ce

• F-DO. = 0 
(odpojení bez-
pečnostně ori-
entovaných
výstupů)

• F-DI. = 0 
(→ bezpečný
stav)

• pasivace do-
plňku S11

• F_Dest_Add se
rovná nule

• Doplněk S11 se ne-
hodí pro poža-
dovanou (projek-
tovanou) bezpeč-
nostní funkci

• nastavte F_Dest_Add pomocí
MOVITOOLS®-MotionStudio
na projektovanou hodnotu

• Vyměňte modul EBOX nebo
kontaktujte servis SEW-
EURODRIVE.
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9.5 Výměna přístroje EBOX
Objednání Je-li přístroj EBOX vadný, objednejte nový EBOX podle typového označení EBOX na

typovém štítku celého zařízení MOVIFIT®, viz obrázek níže.
Vyměňte přístroj EBOX tímto způsobem:

9.5.1 Otevření

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli nebezpečným napětím v modulu ABOX.
Smrt nebo těžká poranění.
• Odpojte přístroj MOVIFIT® od napětí. Po odpojení sítě dodržujte následující mi-

nimální dobu vypnutí:
– 1 minuta

Při otvírání dbejte výstražných upozornění v návodu k obsluze "MOVIFIT®-.." > kapito-
la "Centrální otevírací a uzavírací mechanismus".
1. Nástrčným klíčem (vel. 8) vyšroubujte centrální upevňovací šroub proti směru

hodinových ručiček.
2. Sejměte modul EBOX z modulu ABOX.
3. Zkontrolujte typové označení na typovém štítku nového modulu EBOX.

ð V bezpečnostně orientovaných aplikacích smíte modul EBOX vyměnit jen teh-
dy, když typové označení na typovém štítku nového modulu EBOX [2] souhlasí
s typovým označením EBOX na typovém štítku celého zařízení MOVIFIT® [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 Jen v tom případě bude zaručena funkčnost FS-01 po výměně zařízení.
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9.5.2 Zavření
Při zavírání dbejte upozornění v návodu k obsluze "MOVIFIT®-.." > kapitola "Centrální
otevírací a uzavírací mechanismus" > "Zavření".
1. Umístěte nový modul EBOX na modul ABOX.
2. Zašroubujte upevňovací šroub po směru hodinových ručiček (utahovací moment

max. 7 Nm).
3. Připojte přístroj MOVIFIT® k napětí.

UPOZORNĚNÍ
Chybný doplněk PROFIsafe S11 se musí odstavit z provozu během 100 hodin.
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10 Technické údaje
10.1 Bezpečnostní charakteristické hodnoty
10.1.1 Bezpečnostní parametry doplňku PROFIsafe S11

V následující tabulce jsou uvedeny bezpečnostní charakteristické hodnoty doplňku
S11:

Označení Bezpečnostní charakteristické hodnoty pod-
le

IEC 62061 / IEC 61508 EN ISO 13849-1
Klasifikace/základní normy SIL 3 PL e

Struktura 1oo2D 2kanálová
(odpovídá kategorii 4)

Dimenzování druhu provozu High demand –

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu
(hodnota PFHd)

< 1 x 10-9 1/h

Mission Time/doba použitelnosti 20 let

Interval kontrolního testu 20 let –

Bezpečný stav Hodnota "0" pro všechny bezpečnostně orien-
tované procesní hodnoty F-DO (odpojené výstu-

py)

Bezpečnostní funkce Bezpečnostně orientované binární vstupy/výstu-
py (F‑DI a F‑DO) komunikace PROFIsafe
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10.1.2 MOVIFIT® MC
V následující tabulce jsou uvedeny bezpečnostní charakteristické hodnoty zařízení
MOVIFIT® MC.

Označení Bezpečnostní charakteristické hodnoty pod-
le

EN ISO 13849-1
Klasifikace PL d

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu
(hodnota PFHd)

0 (vyloučení chyby)

Mission Time/doba použitelnosti 20 let

Bezpečný stav Odpojený krouticí moment

Bezpečnostní funkce STO, SS11)  podle EN 61800-5-2
1)  S vhodným externím řízením

10.1.3 MOVIFIT® FC
V následující tabulce jsou uvedeny bezpečnostní charakteristické hodnoty zařízení
MOVIFIT® FC.

Označení Bezpečnostní charakteristické hodnoty pod-
le

EN ISO 13849-1
Klasifikace PL d

Pravděpodobnost nebezpečných
výpadků za hodinu
(hodnota PFHd)

0 (vyloučení chyby)

Mission Time/doba použitelnosti 20 let

Bezpečný stav Odpojený krouticí moment

Bezpečnostní funkce STO, SS11)  podle EN 61800-5-2
1)  S vhodným externím řízením
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10.2 Technické údaje doplňkového bezpečnostního modulu PROFIsafe S11
10.2.1 Napájecí napětí

V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje k napájecímu napětí:

Označení Hodnota
Napájecí napětí doplňku
24V_O

24 V DC -15 %/+20 % podle EN 61131-2

Vlastní spotřeba ≤ 250 mA

Celkový odběr proudu vlastní spotřeba + výstupní proud F-DO1 + F-
DO_STO + napájení F-snímačů

Oddělení potenciálů oddělení napájení bezpečnostní elektroniky
(24V_O) od všech ostatních napájecích napětí

10.2.2 Bezpečnostně orientované vstupy
V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje bezpečnostně orientovaných
vstupů:

Označení
F-DI00, F-DI01, F-DI02, F-DI03

Hodnota

Vlastnosti úroveň podle EN 61131-2 DC 24 V, typ 1,
žádné galvanické oddělení

Úroveň signálu +15 V – +30 V: "1" = kontakt uzavřen
-3 V – +5 V: "0" = kontakt otevřen

Vstupní odpor cca 5 kΩ

Doba filtrace vstupů 4 ms

Minimální doba trvání vstupních
signálů

15 ms

Doba reakce 
(snímač sepne → aktualizován bit F-
DI. v uživatelských datech
PROFIsafe)

≤ 25 ms (včetně doby filtrace)

10.2.3 Napájení snímače cyklických výstupů
V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje napájení snímače cyklických vý-
stupů:

Označení
F-SS0, F-SS1

Hodnota

Vlastnosti výstup 24 V DC podle EN 61131-2
odolný vůči zkratu a přetížení, žádné
galvanické oddělení

Jmenovitý proud každý 250 mA

Svodový proud max. 0,5 mA

Interní úbytek napětí max. 2 V22
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Označení
F-SS0, F-SS1

Hodnota

Ochrana proti zkratu elektronická, doba reakce: 0,7 A – 2,1 A

10.2.4 Bezpečnostně orientované výstupy
V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje bezpečnostně orientovaných vý-
stupů:

Označení Hodnota
Vlastnosti výstupy 24 V DC podle EN 61131-2 

odolné vůči zkratu a přetížení

Přípustný celkový proud 
výstupů

≤ 2,5 A

Jmenovitý proud

F-DO00, F-DO01 2 A

F-DO_STO 1 A

Svodový proud (při signálu "0") podle normy

Interní úbytek napětí max. 3 V (výstup P a M)

Ochrana proti zkratu elektronická, doba reakce:

F-DO00, F-DO01 10 A – 24 A

F-DO_STO 2,8 A – 9 A

Ochrana proti přetížení

F-DO00, F-DO01 2,4 A – 2,7 A

F-DO_STO 1,4 A – 1,6 A

Rozsah odporů zátěže

F-DO00, F-DO01 12 Ω – 1 kΩ

F-DO_STO 24 Ω – 1 kΩ

Odpojení indukční zátěže neomezené, integrovaná dioda chodu na-
prázdno

Doba reakce (povel přes PROFIsafe
→ výstup sepne)

≤ 25 ms

Délky vedení max. 30 m

10.2.5 Okolní podmínky
V následující tabulce jsou uvedeny potřebné okolní podmínky:

Označení Hodnota
Teplota okolí pro celé zařízení -25 °C až +40°C

Klimatická třída EN 60721-3-3, třída 3K3

Skladovací teplota -25 °C až +85 °C (EN 60721-3-3, třída 3K3)

Přípustné vibrační a rázové zatížení podle normy EN 50178

Kategorie podle přepětí III podle IEC 60664-1 (VDE 0110-1) 22
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Označení Hodnota
Třída znečištění 2 podle IEC 60664-1 (VDE 0110-1) uvnitř kry-

tu zařízení

10.3 Technické údaje MOVIFIT® MC (bezpečnostní technika)
TechnickéúdajeMOVIFIT®MC(bezpečnostnítechnika)

V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje zařízení MOVIFIT® MC (bezpeč-
nostní technika). Kromě toho je nutné respektovat technické údaje a certifikace z ná-
vodu k obsluze MOVIFIT® MC a MOVIMOT® MM..D.

Označení Hodnota
Min. Typická Max. Jednot

ka
Bezpečnostně orientované napájecí napětí
24V_P
(UIN podle EN 61131-2)

20,4 24,0 28,8 V (DC)

Ochrana proti zkratu 24V_MM 
(elektronická, doba reakce) 1,4 4,5 A

Vstupní kapacita, 
za diodou chránící proti přepó-
lování

PROFIBUS,
DeviceNet™ 9 10 11 µF

PROFINET,
EtherNet/IP™ 18 20 22 µF

Vstupní kapacita MOVIMOT® MM..D
(lze připojit až 3)

viz příručka "Funkční bezpečnost za-
řízení MOVIMOT® MM..D"Odběr proudu MOVIMOT® MM..D

(lze připojit až 3)

Doba reakce STO

10.4 Technické údaje MOVIFIT® FC (bezpečnostní technika)
TechnickéúdajeMOVIFIT®FC(bezpečnostnítechnika)

V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje zařízení MOVIFIT® FC (bezpeč-
nostní technika). Kromě toho je nutné respektovat technické údaje a certifikace z ná-
vodu k obsluze MOVIFIT® FC.

Označení Hodnota
Min. Typická Max. Jednot

ka
Bezpečnostně orientované napájecí napětí
24V_P
(UIN podle EN 61131-2)

20,4 24,0 28,8 V (DC)

Vstupní kapacita, 
za diodou chránící proti přepólování 80 100 120 µF

Odběr proudu 130 150 170 mA

Doba reakce STO 150 ms
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