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Χρήση του εγχειριδίου
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1 Γενικές οδηγίες
1.1 Χρήση του εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Το εγχειρίδιο απευ-
θύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης,
έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι
υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μη-
χάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην SEW-EURODRIVE.

1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας
1.2.1 Σημασία των λέξεων σήμανσης

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ταξινόμηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
στις προειδοποιήσεις.

Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφροί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο
περιβάλλον λειτουργίας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευ-
κολύνει τη χρήση του συστήματος κί-
νησης.

1.2.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική
ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα
χρησιμοποιούμενα σύμβολα κινδύνου υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο
κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
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1 Γενικές οδηγίες
Δομή των οδηγιών ασφαλείας
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Σημασία των συμβόλων κινδύνου
Τα σύμβολα κινδύνου, που υπάρχουν στις οδηγίες ασφαλείας έχουν την ακόλουθη
σημασία:

Σύμβολο κινδύνου Σημασία
Γενικό σημείο κινδύνου

Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

Προειδοποίηση για καυτές ειφάνειες

Προειδοποίηση για κίνδυνο σύνθλιψης

Προειδοποίηση για αιωρούμενα φορτία

Προειδοποίηση για κίνδυνο αυτόματης εκκίνησης

1.2.3 Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες προειδοποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία
οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας:

 ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτω-
ση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
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1Γενικές οδηγίες
Απαιτήσεις εγγύησης
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1.3 Απαιτήσεις εγγύησης
Λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου. Αυτό αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την ικανοποίηση των ενδεχόμενων
αξιώσεων εγγύησης. Προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε το παρόν
εγχειρίδιο!

1.4 Περιεχόμενα του εγχειριδίου
Η παρούσα έκδοση του εγχειριδίου είναι η πρωτότυπη.
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας και επιπλέον
πληροφορίες για τη χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας.

1.5 Αποποίηση ευθύνης
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία. Μόνο έτσι επιτυγχάνονται οι αναφε-
ρόμενες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος. Για τραυματισμούς
και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-
EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η SEW-
EURODRIVE ακυρώνει την υποχρέωση εγγύησης.

1.6 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες και προϋποθέσεις
σχετικά με την ασφάλεια για τη χρήση του MOVIFIT®-MC και του MOVIFIT®-FC με
ασφαλή αποσύνδεση, σύμφωνα με την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 κατά το πρότυπο
EN 60204-1, καθώς και με προστασία από επανεκκίνηση κατά το πρότυπο EN 1037
και για τη χρήση σε εφαρμογές για το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO
13849-1.
Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή του προαιρετικού εξαρτήματος ασφαλείας
PROFIsafe S11 με τις αντίστοιχες συνθήκες ασφαλείας για τη χρήση σε εφαρμογές
ασφαλείας έως την κατηγορία SIL 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 61508 και με επίπε-
δο απόδοσης e σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13849-1.
Συμπληρώνει τις οδηγίες λειτουργίας του "MOVIFIT®..." και περιορίζει τις υποδείξεις
χρήσης σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συν-
δυασμό με τις οδηγίες λειτουργίας του "MOVIFIT®...".

1.7 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σή-
ματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

1.8 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται
η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασμα-
τική.
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2 Βασικός κανόνας ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-MC
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2 Βασικός κανόνας ασφαλείας
Η τεχνολογία ασφαλείας της συσκευής MOVIFIT® που περιγράφεται παρακάτω σχε-
διάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο
EN ISO 13849-1:2008.
Για το σκοπό αυτό έγινε πιστοποίηση από το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Βόρειας Γερ-
μανίας (TÜV Nord). Τα αντίγραφα του πιστοποιητικού TÜV και της αντίστοιχης έκθε-
σης μπορείτε να τα ζητήσετε από την εταιρία SEW-EURODRIVE.

2.1 Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-MC
ΒασικόςκανόναςασφαλείαςMOVIFIT®-MC

2.1.1 Περιγραφή της λειτουργίας
Το MOVIFIT® της έκδοσης MC χρησιμεύει ως συσκευή διανομής ενέργειας και διεπα-
φή επικοινωνίας για τον έλεγχο έως και 3 κινητήρων MOVIMOT®. Το MOVIFIT®-MC
διακρίνεται από τη δυνατότητα σύνδεσης ενός εξωτερικού συστήματος ελέγχου ασφα-
λείας (ή ρελέ ασφαλείας). Σε περίπτωση που πατηθεί κάποιο συνδεδεμένο χειριστήριο
έκτακτης διακοπής (π.χ. πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης με λειτουργία ασφάλι-
σης), τότε το σύστημα ελέγχου ασφαλείας απενεργοποιεί την τάση τροφοδοσίας 24 V,
η οποία απαιτείται για τη δημιουργία ενός περιστρεφόμενου πεδίου για τους συνδεδε-
μένους κινητήρες MOVIMOT®.
Η τάση τροφοδοσίας 24V_P (τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V) παρέχεται στο
ABOX από τον ακροδέκτη X29 και οδηγείται στο EBOX μέσω μιας συστοιχίας βυ-
σμάτων. Στο EBOX βρίσκονται οι ηλεκτρονικές μονάδες όπως η μονάδα προστασίας
από βραχυκύκλωμα, η μονάδα παρακολούθησης τάσης, ο πομποδέκτης RS485 και ο
ζεύκτης. Η τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24V_P οδηγείται στην είσοδο του EBOX
μέσω μιας διόδου προστασίας της σύνδεσης των πόλων. Από την τάση ασφαλείας
24 V, ένα τροφοδοτικό (SNT) παράγει τάση 5 V για τον πομποδέκτη RS485 και το ζεύ-
κτη. Μια διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα στο θετικό πόλο της τάσης ασφαλεί-
ας 24 V χρησιμεύει για την προστασία των γραμμών αγωγού στο MOVIFIT®, καθώς
και για το υβριδικό καλώδιο που έχει συνδεθεί στο MOVIFIT®. Στο ABOX, η τάση
ασφαλείας 24 V κατανέμεται στις συστοιχίες ακροδεκτών X71, X81 και X91 ή αντίστοι-
χα στους βυσματικούς συνδέσμους X7, X8 και X9. Αυτές οι συστοιχίες ακροδεκτών ή
οι βυσματικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν για τη σύνδεση των αντίστοιχων κινητήρων
MOVIMOT®. Επιπλέον, τα σήματα RS+, RS-και οι αγωγοί ηλεκτρικής τροφοδοσίας L1,
L2, L3 οδηγούνται στους κινητήρες MOVIMOT®.
Για τη σύνδεση των συστοιχιών ακροδεκτών X71, X81, X91 ή των βυσματικών συν-
δέσμων X7, X8 και X9 στους κινητήρες MOVIMOT® η SEW‑EURODRIVE προτείνει τη
χρήση των ειδικών, κατάλληλα απογυμνωμένων και τυποποιημένων υβριδικών καλω-
δίων SEW.
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Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-MC
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Οι συνδεδεμένοι μετατροπείς MOVIMOT® μπορούν με αποσύνδεση της τάσης τροφο-
δοσίας ασφαλείας 24 V να απενεργοποιούν όλα τα ενεργά στοιχεία του κυκλώματος,
τα οποία χρειάζονται για τη δημιουργία της αλληλουχίας παλμών στη τελική βαθμίδα
της εξόδου ισχύος (IGBT). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο μετατροπέας
MOVIMOT® δεν τροφοδοτεί τον κινητήρα με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να
παράγει ροπή.

Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώματος μέσω ενός συστήματος ελέγ-
χου ασφαλείας το οποίο
• είναι τουλάχιστον εγκεκριμένο για το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο

EN ISO 13849-1
• εκτελεί αποσύνδεση τουλάχιστον για το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο

EN ISO 13849-1
οι συσκευές MOVIFIT®-MC μπορούν να χρησιμοποιηθούν με:
• ασφαλή απενεργοποίηση ροπής κατά το πρότυπο EN 61800-5-2
• ασφαλή διακοπή 1 κατά το πρότυπο EN 61800-5-2
• προστασία από μη αναμενόμενη επανεκκίνηση σύμφωνα με το πρότυπο

EN 1037
• συμμόρφωση στο επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1.
Το MOVIFIT®-MC υποστηρίζει τις κατηγορίες διακοπής 0 ή 1 κατά το πρότυπο
EN 60204-1.
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2 Βασικός κανόνας ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-MC

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια10

2.1.2 Διάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC
Το ακόλουθο διάγραμμα συνδεσμολογίας παρουσιάζει το βασικό κανόνα ασφαλείας
του MOVIFIT®-MC:
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[1]
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[1] Πεδίο
[2] Σύστημα ελέγχου ασφαλείας, εξωτερικό (μόνο στο MOVIFIT® χωρίς προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe

S11)
[3] 2 βραχυκυκλωτήρες μεταξύ των X29 και X45 (μόνο στο MOVIFIT® με προαιρετικό εξάρτημα

PROFIsafe S11)
[4] Προστασία από βραχυκύκλωμα
[5] Παρακολούθηση τάσης 24V_P
[6] Κατάσταση τάσης 24V_P
[7] Επεξεργαστής MOVIFIT®

[8] Σειριακή διεπαφή
[9] Ζεύκτης
[10] Πομποδέκτης
[11] Υβριδικά καλώδια της SEW-EURODRIVE

2.1.3 Περιορισμοί

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ύπαρξης επικίνδυνων τάσεων στο ABOX. Ακόμη και
μετά την αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V, εξακολουθεί να
υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου στη συσκευή MOVIFIT®.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή MOVIFIT® από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μετά από

την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τηρείτε τον παρακάτω ελάχιστο
χρόνο απενεργοποίησης:
– 1 λεπτό
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• Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος μόνο για την εκτέλεση μηχανολο-
γικών εργασιών στα κινούμενα μέρη των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων.

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή μια εκτίμηση
κινδύνων της εγκατάστασης/του μηχανήματος, η οποία και θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη για τη χρήση του MOVIFIT®-MC.
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2.2 Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-FC
ΒασικόςκανόναςασφαλείαςMOVIFIT®-FC

2.2.1 Περιγραφή της λειτουργίας
Το MOVIFIT® έκδοσης FC χρησιμεύει ως συσκευή διανομής ενέργειας και διεπαφή
επικοινωνίας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε μια περιοχή ισχύος από
0,37 έως 4 kW. Το MOVIFIT®-FC διακρίνεται από τη δυνατότητα σύνδεσης ενός εξω-
τερικού συστήματος ελέγχου ασφαλείας (ή ρελέ ασφαλείας). Σε περίπτωση που πατη-
θεί ένας συνδεδεμένος διακόπτης έκτακτης διακοπής (π.χ. πλήκτρο διακοπής έκτα-
κτης ανάγκης με λειτουργία ασφάλισης), τότε το σύστημα ελέγχου ασφαλείας απενερ-
γοποιεί την τάση τροφοδοσίας των 24 V, η οποία απαιτείται για τη δημιουργία ενός πε-
ριστρεφόμενου πεδίου στην έξοδο του μετατροπέα.
Η τάση τροφοδοσίας 24V_P (τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V) παρέχεται στο
ABOX από τον ακροδέκτη X29 και οδηγείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μέσω
μιας συστοιχίας ακροδεκτών καθώς και στο EBOX μέσω του απευθείας βύσματος. Το
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και το τμήμα ισχύος βρίσκονται στο EBOX. Η τάση τρο-
φοδοσίας ασφαλείας 24V_P οδηγείται στην είσοδο του EBOX μέσω μιας διόδου προ-
στασίας της σύνδεσης των πόλων. Από την τάση ασφαλείας 24 V, ένα τροφοδοτικό
("SNT Safety") παράγει τάση 5 V για τον υπολογιστή, καθώς και τις απαραίτητες
τάσεις τροφοδοσίας για το σύστημα ελέγχου τελικής βαθμίδας.
Οι τάσεις ηλεκτρικού δικτύου και κινητήρα συνδέονται στο ABOX σε μια συστοιχία
ακροδεκτών ή σε έναν βυσματικό σύνδεσμο και οδηγούνται απευθείας στο EBOX
μέσω ενός βύσματος ισχύος.
Οι διαδοχές παλμών που παράχθηκαν στον υπολογιστή ρυθμίζονται στο εκάστοτε σύ-
στημα ελέγχου και διαβιβάζονται στο διακόπτη ισχύος. Εάν οι τάσεις τροφοδοσίας για
τα συστήματα ελέγχου απενεργοποιηθούν, τότε στην έξοδο του μετατροπέα δεν μπο-
ρούν να παραχθούν διαδοχές παλμών.
Μέσω της αποσύνδεσης που περιγράψαμε παραπάνω διασφαλίζεται η απενεργοποί-
ηση όλων των ενεργών στοιχείων που απαιτούνται για την παραγωγή διαδοχής παλ-
μών στην έξοδο του μετατροπέα.

Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώματος μέσω ενός συστήματος ελέγ-
χου ασφαλείας το οποίο
• είναι τουλάχιστον εγκεκριμένο για το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο

EN ISO 13849-1
• εκτελεί αποσύνδεση τουλάχιστον για το επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο

EN ISO 13849-1
οι συσκευές MOVIFIT®-FC μπορούν να χρησιμοποιηθούν με:
• ασφαλή απενεργοποίηση ροπής κατά το πρότυπο EN 61800-5-2
• ασφαλή διακοπή 1 κατά το πρότυπο EN 61800-5-2
• προστασία από μη αναμενόμενη επανεκκίνηση σύμφωνα με το πρότυπο

EN 1037
• συμμόρφωση στο επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1.
Το MOVIFIT®-FC υποστηρίζει τις κατηγορίες διακοπής 0 ή 1 κατά το πρότυπο
EN 60204-1.

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



2Βασικός κανόνας ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-FC

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 13

2.2.2 Διάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC

M

ABOX[1] EBOX

+24V_P

P
R

O
F

Is
a

fe

S
1

1

0V24_P

STO_P

STO_M

SNT

Safety

22 V

15 V

5 V
Uz-

I ist

22 V

15 V

3x

500 V

Uz+ / Uz-

Uz-

Uz+

C
P

U

5 V

X
1

X
8

1

[10]

[14]

[13]

[12]

[11]

[11]

[6]

[7]

[5][4][2]

[3]

24V

[8] [9]

X
8

X
2

9
X

4
5

18014402603733515

[1] Πεδίο [7] Παρακολούθηση τάσης 24V_P
[2] Σύστημα ελέγχου ασφαλείας, εξωτερικό 

(μόνο στο MOVIFIT® χωρίς προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11)

[8] Κατάσταση τάσης 24V_P
[9] Επεξεργαστής MOVIFIT®

[3] 2 βραχυκυκλωτήρες μεταξύ των X29 και X45 
(μόνο στο MOVIFIT® με προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11)

[10] Παρακολούθηση τάσης 24V_P
[11] Ζεύκτης

[4] Ηλεκτρονικά συστήματος ελέγχου [12] Ανάγνωση μικροδιακόπτη DIP
[5] Τμήμα ισχύος [13] Δυαδική έξοδος φρένου
[6] Προστασία από βραχυκύκλωμα [14] Αξιολόγηση TF/TH

2.2.3 Περιορισμοί

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ύπαρξης επικίνδυνων τάσεων στο ABOX. Ακόμη και
μετά την αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V, εξακολουθεί να
υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου στη συσκευή MOVIFIT®.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή MOVIFIT® από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μετά από

την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τηρείτε τον παρακάτω ελάχιστο
χρόνο απενεργοποίησης:
– 1 λεπτό
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• Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος μόνο για την εκτέλεση μηχανολο-
γικών εργασιών στα κινούμενα μέρη των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων.

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή μια εκτίμηση
κινδύνων της εγκατάστασης ή του μηχανήματος, η οποία και θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη για τη χρήση του MOVIFIT®-FC.

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



2Βασικός κανόνας ασφαλείας
Βασικός κανόνας ασφαλείας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 15

2.3 Βασικός κανόνας ασφαλείας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
• Το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 αποτελεί μια ενσωματωμένη ηλεκτρονι-

κή διάταξη ασφαλείας και διαθέτει εισόδους και εξόδους ασφαλείας (F-DI, F-DO).
Ο βασικός κανόνας ασφαλείας αυτής της διάταξης βασίζεται στο γεγονός ότι για
όλα τα μεγέθη διεργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια υπάρχει μια ασφαλής
κατάσταση. Στο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 αυτή η τιμή είναι "0" για
όλες τις εισόδους F-DI και εξόδους F-DO.

• Μέσω της δικαναλικής εφεδρικής δομής συστήματος της διάταξης ασφαλείας και
με τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης πληρούνται οι απαιτήσεις κα-
τά SIL 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN  61508, καθώς και ο βαθμός απόδοσης
(Performance-Level) e κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1. Εάν εντοπιστούν σφάλ-
ματα, το σύστημα αποκρίνεται περνώντας σε μια ασφαλή κατάσταση. Έτσι η λει-
τουργία ασφαλείας είναι διαθέσιμη με τη μορφή εισόδων και εξόδων ασφαλείας με
διασύνδεση σε ένα υπερκείμενο σύστημα ελέγχου ασφαλείας μέσω της επικοινω-
νίας PROFIsafe.

• Με την έξοδο ασφαλείας F-DO_STO η τροφοδοσία των 24 V του μετατροπέα μπο-
ρεί να απενεργοποιηθεί και επομένως μπορεί να υλοποιηθεί η ασφαλής αποσύν-
δεση του κινητήρα. Για το σκοπό αυτό, τηρείτε τον προαναφερθέντα βασικό κα-
νόνα ασφαλείας του MOVIFIT®-MC και του MOVIFIT®-FC, καθώς και όλες τις συν-
θήκες και τις προδιαγραφές εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.

Η κατηγορία ασφαλείας της βασικής συσκευής MOVIFIT® είναι καθοριστικός παράγο-
ντας για την ασφαλή αποσύνδεση των ακόλουθων ολοκληρωμένων συστημάτων:
• MOVIFIT®-MC με:

– Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11
– Κινητήρας MOVIMOT®-MM..D
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το MOVIFIT®-MC μόνο σε εφαρμογές έως το επίπε-
δο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1.

• MOVIFIT®-FC με:
– Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11
– Κινητήρας
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το MOVIFIT®-FC μόνο σε εφαρμογές έως το επίπεδο
απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1.
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2.4 Λειτουργίες ασφαλείας
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω λειτουργίες ασφαλείας που σχετίζονται
με τον κινητήρα:

2.4.1 STO (Safe Torque Off) – Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής
Με τη λειτουργία STO ενεργοποιημένη, ο μετατροπέας δεν τροφοδοτεί τον κινητήρα
με ηλεκτρική ενέργεια. Ο κινητήρας δεν μπορεί να παράγει ροπή. Αυτή η λειτουργία
ασφαλείας αντιστοιχεί σε μια μη ελεγχόμενη ακινητοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60204-1, κατηγορία διακοπής 0.
Η αποσύνδεση της εισόδου STO πρέπει να γίνεται με ένα κατάλληλο εξωτερικό σύ-
στημα ελέγχου ασφαλείας/ρελέ ασφαλείας.
Η παρακάτω εικόνα επεξηγεί τη λειτουργία STO:

t

V

t1

9007201225613323

Η λειτουργία ασφαλείας κινητήρα ενεργοποιείται
v = Ταχύτητα
t = Χρόνος
t1 = Χρονική στιγμή, κατά την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία STO

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ο κινητήρας ακινητοποιείται ή παραμένει μηχανικά ακίνητος.
Εάν είναι δυνατόν προτιμάται η ελεγχόμενη ακινητοποίηση (βλέπε SS1).
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2.4.2 SS1(c) (Safe Stop 1) – Ασφαλής διακοπή 1
Θα πρέπει να τηρείτε την ακόλουθη διαδικασία:
• Επιβραδύνετε τον κινητήρα με μια κατάλληλη καμπύλη πέδησης μέσω της προεπι-

λογής ονομαστικής τιμής.
• Απενεργοποιήστε την είσοδο STO (= ενεργοποίηση της λειτουργίας STO) μετά

από μια καθορισμένη χρονική καθυστέρηση ασφαλείας.
Αυτή η λειτουργία ασφαλείας αντιστοιχεί σε μια ελεγχόμενη ακινητοποίηση σύμφωνα
με το πρότυπο EN 60204‑1, κατηγορία διακοπής 1.
Η παρακάτω εικόνα επεξηγεί τη λειτουργία SS1(c):

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

Επιτήρηση της λειτουργίας ασφαλείας κινητήρα
Η λειτουργία ασφαλείας κινητήρα ενεργοποιείται

v = Ταχύτητα
t = Χρόνος
t1 = Χρονική στιγμή, κατά την οποία ενεργοποιείται το SS1(c) και ξεκινάει η διαδικα-

σία πέδησης
t2 = Χρονική στιγμή, κατά την οποία ενεργοποιείται το STO
Δt = Χρονικό διάστημα ασφαλείας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Η ακινητοποίηση δεν επιτηρείται κατά τη λειτουργία SS1(c).
• Το χρονικό διάστημα ασφαλείας Δt δίνει τη δυνατότητα στον κινητήρα να ακινητο-

ποιηθεί. Σε περίπτωση σφάλματος ο κινητήρας δεν ακινητοποιείται και τη χρονική
στιγμή t2 είναι αδρανής (STO).
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3 Προϋποθέσεις τεχνικής ασφαλείας
Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του MOVIFIT® σε εφαρμογές αναφορικά με
την ασφάλεια, όπως αυτές ορίζονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες ασφαλείας,
προβλέπονται οι παρακάτω υποχρεωτικές συνθήκες. Οι συνθήκες χωρίζονται στις
ακόλουθες ενότητες:
• Εγκεκριμένος εξοπλισμός
• Απαιτήσεις για την εγκατάσταση
• Απαιτήσεις για εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας (σε δυαδικό σύστημα ελέγ-

χου για την ασφαλή αποσύνδεση)
• Απαιτήσεις για εξωτερικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές (κατά τη χρήση του

προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11)
• Απαιτήσεις για την έναρξη χρήσης
• Απαιτήσεις λειτουργίας

3.1 Εγκεκριμένος εξοπλισμός
3.1.1 Πινακίδες τύπου

Θέση πινακίδας τύπου
Το επόμενο σχήμα δείχνει τις θέσεις των πινακίδων τύπου στο ABOX:

[1] [2]

7012396683

[1] Πινακίδα τύπου συνολικής συσκευής (EBOX και ABOX)
[2] Πινακίδα τύπου ABOX
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Πινακίδα τύπου συνολικής συσκευής
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ως παράδειγμα την πινακίδα τύπου της συνολικής
συσκευής MOVIFIT®-FC (EBOX και 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

Αυτή η πινακίδα τύπου της συνολικής συσκευής υπάρχει μόνο όταν το EBOX και το
ABOX παραγγέλθηκαν μαζί ως ενιαία συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σε εφαρμογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα, που
φέρουν το λογότυπο λειτουργικής ασφάλειας FS. Για συνδυασμούς συσκευών χωρίς
το λογότυπο FS (που αποτελούνται από μεμονωμένα EBOX και ABOX) η ασφαλής
λειτουργία πρέπει να περιγράφεται στα εγχειρίδια!

Περιγραφή λογότυπου FS
Στη συνολική πινακίδα τύπου του MOVIFIT®, το λογότυπο FS μπορεί να υπάρχει στις
ακόλουθες παραλλαγές:

01

MOVIFIT® με STO (με ή χωρίς πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11)
Για το MOVIFIT® με το λογότυπο FS01 λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο "MOVIFIT®-MC/-
FC – Λειτουργική ασφάλεια".

80

MOVIFIT® με πρόσθετη κάρτα ασφαλείας S12
Για το MOVIFIT® με το λογότυπο FS80 λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο "MOVIFIT®-MC/-
FC – Λειτουργική ασφάλεια με πρόσθετη κάρτα ασφαλείας S12".

3.1.2 Προϋποθέσεις κατά την αντικατάσταση συσκευών
Κατά την αντικατάσταση των συσκευών λάβετε υπόψη τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Σε περίπτωση ελαττωματικού EBOX σε εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια

μπορείτε να αντικαταστήσετε το EBOX μόνο με ένα EBOX σύμφωνα με την ονομα-
σία τύπου EBOX στην πινακίδα τύπου της συνολικής συσκευής MOVIFIT®.

• Σε περίπτωση ελαττωματικού ABOX σε εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια
μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο τη συνολική συσκευή MOVIFIT® (EBOX και
ABOX) με μια συσκευή MOVIFIT® με ίδια ονομασία τύπου.
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3.2 Απαιτήσεις για την εγκατάσταση
• Αγωγοί ελέγχου ασφαλείας ονομάζονται οι αγωγοί μεταξύ του συστήματος ελέγχου

ασφαλείας και του ακροδέκτη X29 του MOVIFIT®.
• Τοποθετήστε τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας και τους αγωγούς ελέγχου

ασφαλείας σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων (εξαιρούνται τα υβριδικά καλώδια της
SEW-EURODRIVE).

• Το καλώδιο μεταξύ του συστήματος ελέγχου ασφαλείας και του MOVIFIT® επι-
τρέπεται να έχει μήκος μέχρι 100 m.

• Για τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή MOVIFIT® και τον κινητήρα η SEW-
EURODRIVE συνιστά τη χρήση ειδικών τυποποιημένων και θωρακισμένων υβριδι-
κών καλωδίων της SEW-EURODRIVE.

• Η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60204-1.
• Τοποθετήστε τους αγωγούς ελέγχου ασφαλείας σύμφωνα με την ΗΜΣ.

– Έξω από έναν ηλεκτρικό πλαίσιο τοποθέτησης πρέπει να χρησιμοποιείτε θω-
ρακισμένους αγωγούς, με μόνιμη (σταθερή) τοποθέτηση και προστασία από
εξωτερικές ζημιές, ή πρέπει να λαμβάνετε αντίστοιχα μέτρα.

– Μέσα σε ένα πλαίσιο τοποθέτησης μπορείτε να τοποθετήσετε μονούς κλώνους.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή τάσης στους αγωγούς ελέγχου ασφαλείας.
• Κατά το σχεδιασμό των κυκλωμάτων ασφαλείας πρέπει να τηρείτε υποχρεωτικά

τις καθορισμένες τιμές για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας.
• Για την έκδοση της εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες της ΗΜΣ λάβετε

υπόψη τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας "MOVIFIT®-.." και "MOVIMOT®

MM..D".
• Για όλες τις τάσεις τροφοδοσίας 24 V της συσκευής MOVIFIT®, επιτρέπεται να

χρησιμοποιείτε μόνο πηγές τάσης με ασφαλή αποσύνδεση (SELV/PELV) κατά τα
πρότυπα EN 60204-1 και EN 61131-2.
Επιπλέον, ακόμα και για ένα μοναδικό σφάλμα, η τάση μεταξύ των εξόδων ή μετα-
ξύ μιας οποιαδήποτε εξόδου και ενός γειωμένου τμήματος δεν επιτρέπεται να ξε-
περάσει τη συνεχή τάση των 60 V.

• Τηρείτε τα τεχνικά στοιχεία του MOVIFIT® και MOVIMOT® MM..D.
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3.3 Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας
Οι ακόλουθες απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας για τον έλεγχο
της λειτουργίας ασφαλείας STO ισχύουν για την αποσύνδεση ασφαλείας σε δυαδικό
σύστημα ελέγχου.
Οι απαιτήσεις ισχύουν αναλογικά για ένα σύστημα ελέγχου ασφαλείας αλλά και για
ένα ρελέ ασφαλείας.
• Για εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1

πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια έγκριση για το επίπεδο απόδοσης d σύμφωνα
με το πρότυπο EN ISO 13849‑1 και η αποσύνδεση της τάσης ελέγχου ασφαλείας
πρέπει να γίνει τουλάχιστον για επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO
13849-1.

• Η καλωδίωση του συστήματος ελέγχου ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλη για
την επιδιωκόμενη κατηγορία ασφαλείας. Τα κυκλώματα ασφαλείας με MOVIFIT®

θα πρέπει να απενεργοποιούνται διπολικά.
• Για το σχεδιασμό του κυκλώματος πρέπει να τηρείτε υποχρεωτικά τις καθορι-

σμένες τιμές για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας.
• Η ικανότητα διακοπής της μονάδας ελέγχου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο

μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα εξόδου της τροφοδοσίας με συνεχή τάση 24 V.
Πρέπει να τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή αναφορικά με την επι-
τρεπόμενη καταπόνηση των επαφών και, ενδεχομένως, οι υποδείξεις σχετι-
κά με τις απαραίτητες επιλογές ασφάλειας για τις επαφές ασφαλείας. Αν ο
κατασκευαστής δεν παρέχει υποδείξεις σχετικά με τα παραπάνω, οι επαφές
πρέπει να προστατευτούν με το 0,6 της ονομαστικής τιμής της μέγιστης κα-
ταπόνησης επαφών που αναφέρει ο κατασκευαστής.

• Σε καλωδίωση με διασταυρούμενη αναγνώριση σφαλμάτων, η μονάδα ελέγχου
πρέπει να διαθέτει μια δυνατότητα σηματοδότησης της διασταυρούμενης ανα-
γνώρισης σφαλμάτων, καθώς και μια δυνατότητα αναγνώρισης της διέγερσης.

• Για τη διασφάλιση της προστασίας από μη αναμενόμενη επανεκκίνηση σύμφωνα
με το πρότυπο EN 1037, πρέπει να σχεδιάσετε και να συνδέσετε το σύστημα ελέγ-
χου ασφαλείας με τέτοιον τρόπο, ώστε η επαναφορά της διάταξης ελέγχου να μην
οδηγεί αυτόματα σε επανεκκίνηση. Μια επανεκκίνηση επιτρέπεται να γίνει μόνο με-
τά από μια χειροκίνητη επαναφορά του κυκλώματος ασφαλείας.

• Η είσοδος για την τάση τροφοδοσίας ασφαλείας DC 24 V της συσκευής διαθέτει
μια χωρητικότητα εισόδου. Μπορείτε να βρείτε σχετικά στοιχεία στο κεφάλαιο "Τε-
χνικά στοιχεία" των οδηγιών λειτουργίας κάθε συσκευής. Αυτήν θα πρέπει να τη
λάβετε υπόψη ως φορτίο κατά το σχεδιασμό της εξόδου ζεύξης.
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• Επίσης πρέπει να τηρήσετε επακριβώς και όλες τις άλλες απαιτήσεις του κατα-
σκευαστή του συστήματος ελέγχου ασφαλείας (π.χ. προστασία των επαφών
εξόδου από τήξη). Επιπλέον, ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση
καλωδίων που προκύπτουν από το κεφάλαιο "Απαιτήσεις για την εγκατάσταση".

• Κατά τη διπολική αποσύνδεση του κυκλώματος ασφαλείας οι παλμοί ελέγχου δεν
επιτρέπεται να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Το μήκος ενός παλμού ελέγχου πρέπει
να είναι μέχρι 1 ms. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο παλμών ελέγχου πρέπει να
είναι τουλάχιστον 1 s.

t
< 1 ms > 1 s

high

low

9007199938827659

Παράδειγμα σύν-
δεσης ενός "Ρελέ
ασφαλείας"

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη βασική συνδεσμολογία ενός εξωτερικού ρελέ
ασφαλείας.

[4]

[3]
[1]

[5]

[6]

[2] U

18014400103440907

[1] Ρελέ ασφαλείας με έγκριση
[2] Τάση τροφοδοσίας 24 V DC
[3] Ασφάλειες τήξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ρελέ

ασφαλείας
[4] Τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V DC
[5] Πλήκτρο χειροκίνητης επαναφοράς
[6] Εγκεκριμένο στοιχείο ενεργοποίησης έκτακτης διακοπής
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3.4 Απαιτήσεις για εξωτερικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές
Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν κατά τη χρήση του προαιρετικού εξαρτήματος
PROFIsafe S11.
• Η επιλογή και η χρήση εξωτερικών αισθητήρων και ενεργοποιητών για τη σύνδεση

σε εισόδους και εξόδους ασφαλείας του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe
S11 αποτελεί ευθύνη του σχεδιαστή και του χρήστη της εγκατάστασης ή του μηχα-
νήματος.

• Λάβετε υπόψη ότι κατά κανόνα το μεγαλύτερο μέρος της μέγιστης επιτρεπτής πι-
θανότητας εμφάνισης επικίνδυνων σφαλμάτων για την επιδιωκόμενη κατηγορία
ασφαλείας, αφορά το σύστημα αισθητήρων και ενεργοποιητών.

• Για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου απόδοσης, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε κατάλληλους και πιστοποιημένους αισθητήρες και ενεργοποιητές και να τη-
ρείτε τα σχεδιαγράμματα σύνδεσης και τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Σύνδεση
εισόδων / εξόδων ασφαλείας του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe
S11" (→ 2 40).

• Στο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις ει-
σόδους F-DI. ασφαλείας αποκλειστικά και μόνο αισθητήρες επαφής που λειτουρ-
γούν σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας. Η τροφοδοσία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί από την εσωτερική τάση τροφοδοσίας των αισθητήρων F-SS.

• Για να είναι δυνατή η σωστή καταγραφή των σημάτων των αισθητήρων από τις ει-
σόδους ασφαλείας, θα πρέπει τα σήματα να έχουν ελάχιστη διάρκεια 15 ms.
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3.5 Απαιτήσεις για την έναρξη χρήσης
Μετά την παραμετροποίηση και έναρξη χρήσης, πρέπει ο υπεύθυνος για την έναρξη
χρήσης να ελέγξει και να καταγράψει αν όλες οι λειτουργίες ασφαλείας εκτελούνται
σωστά.
Για τις εφαρμογές MOVIFIT® με ασφαλή αποσύνδεση του κινητήρα
• σύμφωνα με την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 κατά το πρότυπο EN 60204-1,
• προστασία από επανεκκίνηση κατά το πρότυπο EN 1037
• και συμμόρφωση στο επίπεδο απόδοσης d κατά το πρότυπο EN ISO 13849-1
πρέπει κατά κανόνα να διεξάγετε ελέγχους έναρξης χρήσης της διάταξης απενεργο-
ποίησης και της σωστής καλωδίωσης και, στη συνέχεια, να τους τεκμηριώνετε εγ-
γράφως.
Κατά την έναρξη χρήσης πρέπει στο λειτουργικό έλεγχο να συμπεριλαμβάνετε την
αναγνώριση σημάτων της τάσης ελέγχου ασφαλείας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ένθετες πινακίδες των EBOX MOVIFIT®-αντιστοιχούν στο κάθε EBOX. Όταν αφαι-
ρείτε τις ένθετες πινακίδες για επιγραφή, πρέπει να προσέχετε κατά την επανατοπο-
θέτηση για τη σωστή αντιστοίχιση.
Για αποφυγή κινδύνων στην προβλεπόμενη εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει
εάν ο χρόνος αντίδρασης σφάλματος της κάθε λειτουργίας ασφαλείας (κατά την εμ-
φάνιση σφάλματος) είναι μικρότερος από τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο αντίδρασης
σφάλματος της εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού
χρόνου αντίδρασης σφάλματος!

3.6 Απαιτήσεις για τη λειτουργία
• H λειτουργία επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων που καθορίζονται στα φύλλα δεδο-

μένων. Αυτό ισχύει τόσο για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας, όσο και για
τα MOVIFIT® και MOVIMOT®.

• Θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα αν οι λειτουργίες ασφαλεί-
ας εκτελούνται σωστά. Θα πρέπει να καθορίζετε τα διαστήματα ελέγχου σύμφωνα
με την εκτίμηση κινδύνων.
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4 Κίνδυνος από την κίνηση επιβράδυνσης του ηλεκτροκινητήρα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από την κίνηση επιβράδυνσης του κινητήρα. Χωρίς μηχανικό φρένο ή με
ελαττωματικό φρένο υπάρχει κίνδυνος από την κίνηση επιβράδυνσης του κινητήρα.
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Εάν η επιβράδυνση μέχρι την τελική ακινησία εγκυμονεί κινδύνους που εξαρ-

τώνται από την εκάστοτε εφαρμογή, τότε πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα προ-
στασίας (π.χ. κινητά καλύμματα με μηχανισμό κλεισίματος), τα οποία θα καλύ-
πτουν την επικίνδυνη περιοχή μέχρις ότου να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος για το
προσωπικό. Εναλλακτικά πρέπει να εξοπλίσετε τον κινητήρα με ένα φρένο
ασφαλείας.

• Πρέπει να διαμορφώσετε και ναι εγκαταστήσετε τα πρόσθετα προστατευτικά κα-
λύμματα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν κατά την εκτίμηση
κινδύνων του μηχανήματος.

• Μετά από την ενεργοποίηση της εντολής διακοπής και ανάλογα με τον κίνδυνο, η
πρόσβαση στον επικίνδυνο χώρο πρέπει να μην επιτρέπεται μέχρι την ακινητο-
ποίηση του κινητήρα. Εναλλακτικά θα πρέπει να υπολογίσετε τους χρόνους
πρόσβασης και να τηρήσετε την απόσταση ασφαλείας που προκύπτει από αυ-
τούς.
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5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.1 Οδηγίες εγκατάστασης

Για τη διασφάλιση της ηλεκτρικής ασφάλειας και της λειτουργίας του μηχανήματος χω-
ρίς διαταραχές, πρέπει να τηρείτε τους βασικούς κανονισμούς εγκατάστασης και τις
υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας του MOVIFIT®.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Τηρείτε τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου "Προϋποθέσεις σχετικά με την

ασφάλεια".

5.1.1 Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL
Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL σε συνδυασμό με το προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11, λάβετε υπόψη την παρακάτω υπόδειξη:

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL πρέπει να περιορίσετε το ρεύμα εισόδου για το
προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe σε 4 A!
Ένα παράδειγμα σύνδεσης θα βρείτε στο κεφάλαιο "Τροφοδοσία 24 V του
προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11" (→ 2 39).
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5.2 Ασφαλής αποσύνδεση MOVIFIT®
ΑσφαλήςαποσύνδεσηMOVIFIT®

5.2.1 MOVIFIT®-MC

Σχετικοί ακροδέκτες για την ασφαλή αποσύνδεση
Η ακόλουθη εικόνα δείχνει ως παράδειγμα τους ακροδέκτες σύνδεσης του στάνταρ
ABOX "MTA...-S01.-...-00", οι οποίοι σχετίζονται με την ασφαλή αποσύνδεση του
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

Συστοιχία ακροδε-
κτών

Ονομασία Λειτουργία

X29/5 +24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Τροφοδοσία +24 V για MOVIMOT®, (IN)

X29/6 0V24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Δυναμικό αναφοράς 0V24 για MOVIMOT®, (IN)

X29/15 +24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Τροφοδοσία +24 V για MOVIMOT®, (OUT)

X29/16 0V24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Δυναμικό αναφοράς 0V24 για MOVIMOT®, (OUT)

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

0V24_MM Έξοδος της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Δυναμικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT® 1 έως 3

X71/5
X81/5
X91/5

+24V_MM Έξοδος της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Τάση τροφοδοσίας +24 V MOVIMOT® 1 έως 3
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Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC για ασφαλή αποσύνδεση

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] Εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας
[2] Ηλεκτρική σύνδεση
[3] Υβριδικό καλώδιο
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5.2.2 MOVIFIT®-FC

Σχετικοί ακροδέκτες για την ασφαλή αποσύνδεση
Η ακόλουθη εικόνα δείχνει ως παράδειγμα τους ακροδέκτες σύνδεσης του στάνταρ
ABOX "MTA...-S02.-...-00", οι οποίοι σχετίζονται με την ασφαλή αποσύνδεση του
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

Συστοιχία ακροδε-
κτών

Ονομασία Λειτουργία

X29/5 +24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Τροφοδοσία +24 V για ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, (IN)

X29/6 0V24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Δυναμικό αναφοράς 0V24 για ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας,
(IN)

X29/15 +24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Τροφοδοσία +24 V για ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, (OUT)

X29/16 0V24V_P Σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V
Δυναμικό αναφοράς 0V24 για ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας,
(OUT)
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Βυσματικός σύνδεσμος X71F για την ασφαλή αποσύνδεση (προαιρετικά)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν παρέχεται ασφαλής αποσύνδεση του κινητήρα MOVIFIT®, όταν ο βραχυκυκλω-
τήρας STO έχει συνδεθεί στο βυσματικό σύνδεσμο X71F.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Να μην χρησιμοποιείτε την έξοδο 24 V (+24V_C και 0V24_C) για εφαρμογές ανα-

φορικά με την ασφάλεια με κινητήρες MOVIFIT®.
• Να γεφυρώνετε τη σύνδεση STO με τάση 24 V, μόνο όταν ο κινητήρας MOVIFIT®

δεν αναλαμβάνει κάποια λειτουργία ασφαλείας.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει πληροφορίες για αυτήν τη σύνδεση:

Λειτουργία
Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO_STO
για τη ροπή ασφαλούς απενεργοποίησης του κινητήρα (STO)

Τύπος σύνδεσης
M12, 5-πολικό, θηλυκό, κωδικός A

Διάγραμμα σύνδεσης

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
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Βύσμα-
τικοί
σύνδε-
σμοι

Ονομασία Λειτουργία Ακρο-
δέκτες

X71F 1 +24V_C Τροφοδοσία +24 V για δυαδικές εισόδους –
Μόνιμη τάση

X29/1

2 F-DO_STO_M Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO_STO
(Σήμα ζεύξης Μ) για τη ροπή ασφαλούς απενερ-
γοποίησης του κινητήρα (STO)

X45/15

3 0V24_C Δυναμικό αναφοράς 0V24 για δυαδικές εισόδους
– 
Μόνιμη τάση

X29/2

4 F-DO_STO_P Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO_STO
(Σήμα ζεύξης P) για τη ροπή ασφαλούς απενερ-
γοποίησης του κινητήρα (STO)

X45/5

5 n.c. Ελεύθερο n.c.

Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση μέσω ακροδεκτών

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] Εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας
[2] Ηλεκτρική σύνδεση
[3] Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνοτήτων
[4] Αντίσταση πέδησης
[5] Κινητήρας
[6] Υβριδικό καλώδιο22
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Κατά την καλωδίωση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας πρέπει να λάβετε υπόψη εν-
δεχόμενα σφάλματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13849-2:2013 σε βυσματικούς
συνδέσμους, καλώδια και αγωγούς και να διαμορφώσετε την εγκατάσταση σύμφωνα
με την απαιτούμενη κατηγορία ασφαλείας.
Το σύστημα ελέγχου κινητήρα δεν αναγνωρίζει κανένα βραχυκύκλωμα ή άλλη σύνδε-
ση στο καλώδιο τροφοδοσίας. Για το λόγο αυτό, η SEW-EURODRIVE συνιστά να συν-
δέσετε στους ακροδέκτες X29/5 και X29/6 μόνο την τάση τροφοδοσίας ασφαλείας με
ένα δίκλωνο καλώδιο (όπως στο σχήμα).
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Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση μέσω βυσματικών
συνδέσμων

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] Εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας
[2] Ηλεκτρική σύνδεση
[3] Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνοτήτων
[4] Αντίσταση πέδησης
[5] Κινητήρας
[6] Υβριδικό καλώδιο

Κατά την καλωδίωση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας πρέπει να λάβετε υπόψη εν-
δεχόμενα σφάλματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13849-2:2013 σε βυσματικούς
συνδέσμους, καλώδια και αγωγούς και να διαμορφώσετε την εγκατάσταση σύμφωνα
με την απαιτούμενη κατηγορία ασφαλείας.
Το σύστημα ελέγχου κινητήρα δεν αναγνωρίζει κανένα βραχυκύκλωμα ή άλλη σύνδε-
ση στο καλώδιο τροφοδοσίας. Για το λόγο αυτό, η SEW-EURODRIVE συνιστά να συν-
δέσετε στο βυσματικό σύνδεσμο X71F μόνο την τάση τροφοδοσίας ασφαλείας με ένα
δίκλωνο καλώδιο (όπως στο σχήμα).
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5.2.3 Αποσύνδεση ομάδας με MOVIFIT®-MC και FC

Απαιτήσεις
Σε ομάδα κινητήρων, μπορείτε να παρέχετε τάση τροφοδοσίας 24 V ασφαλείας για πε-
ρισσότερες συσκευές MOVIFIT® με ένα και μοναδικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας.
Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των συσκευών MOVIFIT® προκύπτει από τη μέγιστη
επιτρεπτή καταπόνηση των επαφών του συστήματος ελέγχου ασφαλείας και από τη
μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης της τάσης τροφοδοσίας DC 24 V για το MOVIFIT®.
Να τηρείτε τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις του κατασκευαστή του συστήματος ελέγ-
χου ασφαλείας (π.χ. προστασία των επαφών εξόδου από τήξη).
Κατά την τοποθέτηση των καλωδίων λάβετε υπόψη τις βασικές απαιτήσεις του κεφα-
λαίου "Προϋποθέσεις τεχνικής ασφαλείας" (→ 2 18).
Το μήκος αγωγού μεταξύ της σύνδεσης 24V_P (ABOX, ακροδέκτης X29) και του συ-
στήματος ελέγχου ασφαλείας περιορίζεται το πολύ στα 100 m για λόγους ηλεκτρομα-
γνητικής συμβατότητας.

Υπολογισμός του μέγιστου αριθμού συσκευών MOVIFIT®

Οι ακόλουθοι παράγοντες περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών MOVIFIT®, τις οποί-
ες επιτρέπεται να συνδέσετε σε ομάδα κινητήρων:
• Ικανότητα διακοπής του συστήματος ελέγχου ασφαλείας

Για να αποφευχθεί τυχόν τήξη των επαφών, πρέπει πριν από τις επαφές ασφαλεί-
ας να συνδέσετε μια ασφάλεια τήξης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή
του συστήματος ελέγχου ασφαλείας.
Ο σχεδιαστής πρέπει να εξασφαλίσει, ότι
– τηρείται η επιτρεπτή ικανότητα διακοπής κατά τα πρότυπα EN 60947-4-1 και

EN 60947‑5‑1
– και έχει εγκατασταθεί η προβλεπόμενη ασφάλεια τήξης σύμφωνα με τις οδηγίες

λειτουργίας του κατασκευαστή του συστήματος ελέγχου ασφαλείας.
• Μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης στον αγωγό τροφοδοσίας 24 V

Λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό ομάδων κινητήρων τα εκάστοτε μήκη αγωγού,
τις διατομές καλωδίων καθώς και τα μέγιστα εμφανιζόμενα ρεύματα για την τάση
τροφοδοσίας ασφαλείας 24 V (24V_P). Υπολογίστε από αυτά τις πτώσεις τάσης.
Συγκρίνετε αυτές τις πτώσεις τάσης με το επιτρεπτό εύρος τάσης εισόδου της συ-
σκευής MOVIFIT®.
Επιπλέον, για το MOVIFIT®-MC θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στο σχεδιασμό
τα μήκη αγωγού για τους συνδεδεμένους κινητήρες MOVIMOT® καθώς και το επι-
τρεπτό εύρος τάσης εισόδου τους. Η διατομή των αγωγών 24 V στο υβριδικό κα-
λώδιο της SEW-EURODRIVE (τύπος B) ανέρχεται σε 0,75 mm2.
Διεξαγάγετε για την εκάστοτε εφαρμογή αποσύνδεσης ομάδας έναν υπολογισμό
με βάση τα τεχνικά στοιχεία του MOVIFIT®.
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Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC/-FC για ασφαλή αποσύνδεση ομάδας μέσω
ακροδεκτών

[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] Χώρος ενσωμάτωσης
[2] Σύστημα ελέγχου ασφαλείας

DOn_M: Έξοδος γείωσης
DOn_P: Έξοδος συν

[3] MOVIFIT®

Κατά την καλωδίωση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας πρέπει να λάβετε υπόψη εν-
δεχόμενα σφάλματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13849-2:2013 σε βυσματικούς
συνδέσμους, καλώδια και αγωγούς και να διαμορφώσετε την εγκατάσταση σύμφωνα
με την απαιτούμενη κατηγορία ασφαλείας.
Το σύστημα ελέγχου κινητήρα δεν αναγνωρίζει κανένα βραχυκύκλωμα ή άλλη σύνδε-
ση στο καλώδιο τροφοδοσίας. Για το λόγο αυτό, η SEW-EURODRIVE συνιστά να συν-
δέσετε στους ακροδέκτες X29/5 και X29/6 μόνο την τάση τροφοδοσίας ασφαλείας με
ένα δίκλωνο καλώδιο (όπως στο σχήμα).
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Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση ομάδας μέσω βυσματικών
συνδέσμων (προαιρετικά)

[1]

[4]

[4]

2

4

[3]

2

4

[3]

[2]

DOn_P

DOn_M

17454736011

[1] Χώρος ενσωμάτωσης
[2] Σύστημα ελέγχου ασφαλείας

DOn_M: Έξοδος γείωσης
DOn_P: Έξοδος συν

[3] MOVIFIT®

[4] X71F: Είσοδος ασφαλούς αποσύνδεσης

Κατά την καλωδίωση της τάσης τροφοδοσίας ασφαλείας πρέπει να λάβετε υπόψη εν-
δεχόμενα σφάλματα σύμφωνα με το πρότυπο EN  ISO 13849-2:2013 σε βυσματικές
συνδέσεις, καλώδια και αγωγούς και να διαμορφώσετε την εγκατάσταση σύμφωνα με
την απαιτούμενη κατηγορία ασφαλείας.
Το σύστημα ελέγχου κινητήρα δεν αναγνωρίζει κανένα βραχυκύκλωμα ή άλλη σύνδε-
ση στο καλώδιο τροφοδοσίας. Για το λόγο αυτό, η SEW-EURODRIVE συνιστά να συν-
δέσετε στο βυσματικό σύνδεσμο X71F μόνο την τάση τροφοδοσίας ασφαλείας με ένα
δίκλωνο καλώδιο (όπως στο σχήμα).
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5.3 Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11
5.3.1 Στάνταρ/Υβριδικό ABOX

Οι ακόλουθοι ακροδέκτες σύνδεσης σχετίζονται με τη λειτουργία του προαιρετικού
εξαρτήματος PROFIsafe S11. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ως παράδειγμα την
πλακέτα σύνδεσης στο ABOX του 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

Ακροδέκτης διανομής 24 V
Διανομή της τάσης/των τάσεων τροφοδοσίας για μετατροπείς/MOVIMOT® και
πρόσθετη κάρτα
Αρ. Ονομασία Λειτουργία
X29 7 +24V_O Τροφοδοσία +24 V για πρόσθετη κάρτα, τροφοδοσία

8 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για πρόσθετη κάρτα, τροφο-
δοσία

17 +24V_O Τροφοδοσία +24 V για πρόσθετη κάρτα, τροφοδοσία

18 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για πρόσθετη κάρτα, τροφο-
δοσία
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Ακροδέκτης I/O σε συνδυασμό με πρόσθετη κάρτα /S11
Αρ. Ονομασία Λειτουργία
X45 1 F-DI00 Ασφαλής δυαδική είσοδος F-DI00 (σήμα ζεύξης)

2 F-DI02 Ασφαλής δυαδική είσοδος F-DI02 (σήμα ζεύξης)

3 F-DO00_P Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DΟ00 (σήμα ζεύξης P)

4 F-DO01_P Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DΟ01 (σήμα ζεύξης P)

5 F-DO_STO_P Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO_STO (σήμα ζεύξης P) για την
ασφαλή αποσύνδεση του κινητήρα (STO)

11 F-DI01 Ασφαλής δυαδική είσοδος F-DI01 (σήμα ζεύξης)

12 F-DI03 Ασφαλής δυαδική είσοδος F-DI03 (σήμα ζεύξης)

13 F-DO00_M Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DΟ00 (σήμα ζεύξης M)

14 F-DO01_M Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO01 (σήμα ζεύξης M)

15 F-DO_STO_M Ασφαλής δυαδική έξοδος F-DO_STO (σήμα ζεύξης M) για την
ασφαλή αποσύνδεση του κινητήρα (STO)

21 F-SS0 Τροφοδοσία αισθητήρα +24 V 
για εισόδους ασφαλείας F-DI00 και F-DI02

22 F-SS0 Τροφοδοσία αισθητήρα +24 V 
για εισόδους ασφαλείας F-DI00 και F-DI02

23 F-SS1 Τροφοδοσία αισθητήρα +24 V 
για εισόδους ασφαλείας F-DI01 και F-DI03

24 F-SS1 Τροφοδοσία αισθητήρα +24 V 
για εισόδους ασφαλείας F-DI01 και F-DI03

25 F-SS1 Τροφοδοσία αισθητήρα +24 V 
για εισόδους ασφαλείας F-DI01 και F-DI03

31 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για εισόδους/εξόδους ασφαλείας

32 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για εισόδους/εξόδους ασφαλείας

33 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για εισόδους/εξόδους ασφαλείας

34 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για εισόδους/εξόδους ασφαλείας

35 0V24_O Δυναμικό αναφοράς 0V24 για εισόδους/εξόδους ασφαλείας
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5.3.2 Τροφοδοσία 24 V του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11
Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα βασικό παράδειγμα σύνδεσης του διαύλου ενέργειας
με 2 ξεχωριστά κυκλώματα τάσης 24 V για την τροφοδοσία του αισθητήρα/ενεργοποι-
ητή. Σε αυτό το παράδειγμα, το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 και οι είσοδοι/
έξοδοι ασφαλείας τροφοδοτούνται με την τάση 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] Παράδειγμα (ασφάλεια 24 V/4 A) για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL (ανάλογα με την εγκατάσταση)
[2] Παράδειγμα για την τροφοδοσία του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11 από 24V_C

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η SEW-EURODRIVE συνιστά την τροφοδοσία του προαιρετικού εξαρτήματος
PROFIsafe S11 με την τάση του ηλεκτρονικού συστήματος και του αισθητήρα 24V_C
(όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) ή την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
προαιρετικής τάσης τροφοδοσίας 24V_O μαζί με την τάση 24V_C.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να εμφανιστούν βλάβες και μηνύματα σφάλμα-
τος στην επικοινωνία με το σύστημα ελέγχου ασφαλείας, καθώς ολόκληρο το ηλε-
κτρονικό σύστημα ασφαλείας του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11 τροφο-
δοτείται μέσω της τάσης 24V_O. Εάν η τάση 24V_O απενεργοποιηθεί, τότε δεν
υπάρχει συνδρομητής PROFIsafe στο δίκτυο.
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5.3.3 Σύνδεση εισόδων / εξόδων ασφαλείας του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11
Η σύνδεση των εισόδων (F-DI.) και των εξόδων (F-DO και F-DO_STO) ασφαλείας,
πραγματοποιείται στον ακροδέκτη X45 ή στους βυσματικούς συνδέσμους M12 X41
έως X44. Τα ακόλουθα κεφάλαια περιγράφουν τις επιτρεπτές δυνατότητες σύνδεσης.
Η επεξεργασία όλων των εισόδων και εξόδων ασφαλείας πραγματοποιείται κατά κα-
νόνα σε 2 κανάλια εντός του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11. Οι είσοδοι
και έξοδοι ασφαλείας είναι συνεπώς κατάλληλες για εφαρμογές έως SIL 3 σύμφωνα
με το πρότυπο EN 61508 και για επίπεδο απόδοσης e σύμφωνα με το πρότυπο
EN ISO 13849-1. Οι εξωτερικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές που πρόκειται να συν-
δεθούν, καθώς και η καλωδίωσή τους, θα πρέπει να αντιστοιχούν στην εκάστοτε απαι-
τούμενη κατηγορία ασφαλείας.
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σχεδιαγράμματα σύνδεσης και τη λίστα των εντοπι-
σμένων σφαλμάτων. Επιπρόσθετα, πρέπει να λάβετε υπόψη και να τηρείτε τις απαιτή-
σεις του κεφαλαίου "Απαιτήσεις για εξωτερικούς αισθητήρες και
ενεργοποιητές" (→ 2 23).

Σύνδεση F‑DI./F-SS.
Κατά την καλωδίωση των αισθητήρων τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις:
• Στις εισόδους F-DI ασφαλείας επιτρέπεται να συνδέσετε αποκλειστικά και μόνο αι-

σθητήρες επαφής που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας
(π.χ. πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης, διακόπτης επαφής θυρών κλπ.).

• Οι δύο τροφοδοσίες αισθητήρων F-SS0 και F-SS1 είναι ουσιαστικά διακεκομμένες.
• Κατά τη σύνδεση των αισθητήρων θα πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε

– το F-SS0 να είναι συνδεδεμένο μέσω του εκάστοτε αισθητήρα με το F-DI00 και
με το F-DI02 (σταθερή αντιστοίχιση)

– το F-SS1 να είναι συνδεδεμένο μέσω του εκάστοτε αισθητήρα με το F-DI01 και
με το F-DI03 (σταθερή αντιστοίχιση)

• Δεν πρέπει να συνδέετε τις εισόδους που δεν χρησιμοποιούνται. Μία ανοικτή είσο-
δος αξιολογείται πάντοτε ως σήμα "0".
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Επιτρεπτές καλωδιώσεις

Για εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθες καλω-
διώσεις:

α) αισθητήρες, με σύνδεση ενός πόλου

Δυνατότητα σύνδεσης έως και 4 αισθητήρων ενός πόλου.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λόγω μη ασφαλούς αποσύνδεσης του κινητήρα MOVIFIT®. Το προαιρετικό
εξάρτημα PROFIsafe S11 δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ
της τροφοδοσίας αισθητήρα F-SS. και μιας αντίστοιχης εισόδου ασφαλείας F-DI. (γε-
φύρωση του αισθητήρα).
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Εξασφαλίστε, με μια κατάλληλη διαδρομή των αγωγών, ότι ένα τέτοιο βραχυκύ-

κλωμα αποκλείεται.

Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe 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

Με τη βοήθεια των εσωτερικών ελέγχων και επιτηρήσεων εντοπίζονται τα παρακάτω
σφάλματα:
• Βραχυκύκλωμα στην τάση τροφοδοσίας +24 V
• Σταυρωτή σύνδεση μεταξύ 2 σημάτων εισόδου, τα οποία τροφοδοτούνται μέσω

διαφορετικής τροφοδοσίας αισθητήρα F-SS.
• Η ρήξη σύρματος ή το βραχυκύκλωμα στο δυναμικό αναφοράς αξιολογείται ως σή-

μα "0" (δεν αποτελεί κατάσταση σφάλματος)
Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα, περνά σε ασφαλή κατάσταση. Όλα τα μεγέθη
διεργασιών αναφορικά με την ασφάλεια (F-DI, F-DO και STO) παίρνουν την τιμή "0".
Επίσης, η μονάδα ασφάλειας αδρανοποιείται (βλέπε κεφάλαιο "Πίνακας σφαλμάτων
προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11"  (→ 2 71)). Το LED "F-STATE" προβάλ-
λει την κατάσταση σφάλματος (βλέπε κεφάλαιο "LED "F-STATE"" (→ 2 63)).

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια42

β) αισθητήρες, με σύνδεση δύο πόλων

Δυνατότητα σύνδεσης έως και 2 αισθητήρων δύο πόλων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λόγω μη ασφαλούς αποσύνδεσης του κινητήρα MOVIFIT®. Το προαιρετικό
εξάρτημα PROFIsafe S11 δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ
της τροφοδοσίας αισθητήρα F-SS. και μιας αντίστοιχης εισόδου ασφαλείας F-DI. (γε-
φύρωση του αισθητήρα).
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Εξασφαλίστε, με μια κατάλληλη διαδρομή των αγωγών, ότι ένα τέτοιο βραχυκύ-

κλωμα αποκλείεται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε αισθητήρες με εξόδους OSSD!

Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe 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] μη ισοδύναμο
[2] ισοδύναμο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Σ' αυτό τον τύπο σύνδεσης δεν γίνεται εσωτερικός συσχετισμός και δεν πραγμα-

τοποιείται καμία αξιολόγηση του χρόνου απόκλισης μεταξύ των δύο σημάτων ει-
σόδου ενός αισθητήρα.

• Τα σήματα F-DI00 και F-DI01, ή αντίστοιχα, F-DI02 και F-DI03 μεταδίδονται κατά
κανόνα χωριστά στο υπερκείμενο σύστημα ελέγχου ασφαλείας. Ο λογικός συσχε-
τισμός και η αξιολόγηση του χρόνου απόκλισης πραγματοποιείται εκεί.

Με τη βοήθεια των εσωτερικών ελέγχων και επιτηρήσεων εντοπίζονται τα παρακάτω
σφάλματα:
• Βραχυκύκλωμα στην τάση τροφοδοσίας +24 V
• Σταυρωτή σύνδεση μεταξύ των δύο σημάτων εισόδου ενός αισθητήρα
• Η ρήξη σύρματος ή το βραχυκύκλωμα στο δυναμικό αναφοράς αξιολογείται ως σή-

μα "0" (δεν αποτελεί κατάσταση σφάλματος)
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Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα, περνά σε ασφαλή κατάσταση. Όλα τα μεγέθη
διεργασιών αναφορικά με την ασφάλεια (F-DI, F-DO και STO) παίρνουν την τιμή "0".
Επίσης, η μονάδα ασφάλειας αδρανοποιείται (βλέπε κεφάλαιο "Πίνακας σφαλμάτων
προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11"  (→ 2 71)). Το LED "F-STATE" προβάλ-
λει την κατάσταση σφάλματος (βλέπε κεφάλαιο "LED "F-STATE"" (→ 2 63)).
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Σύνδεση F-DO. και F-DO_STO
• Για τις δυαδικές εξόδους ασφαλείας δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε θωρακισμένα

καλώδια.
• Οι δυαδικές έξοδοι ασφαλείας είναι διπολικές, ζεύξης "θετικού-γείωσης". Ελέγχο-

νται από το PROFIsafe μέσω ενός υπερκείμενου συστήματος ελέγχου ασφαλείας.
• Συνδέστε τους ενεργοποιητές κατά κανόνα διπολικά στις εξόδους ασφαλείας F-

DO. και F‑DO_STO μεταξύ της εξόδου ζεύξης P και M.
• Η σύνδεση ενός πόλου μεταξύ της F-DO._P, F-DO_STO_P και του δυναμικού

αναφοράς GND δεν επιτρέπεται.
• Οι έξοδοι ασφαλείας ελέγχονται κυκλικά και εσωτερικά. Με την απόζευξη ωστόσο,

οι παλμοί ελέγχου δεν γίνονται αντιληπτοί στους ακροδέκτες σύνδεσης και δεν
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη λειτουργία.
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Επιτρεπτή καλωδίωση

Για εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια επιτρέπεται μόνο η ακόλουθη καλωδίωση:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος λόγω μη ασφαλούς αποσύνδεσης του κινητήρα MOVIFIT®. 
Με την έξοδο ενεργοποιημένη, το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 δεν μπορεί
να αναγνωρίσει το βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου ζεύξης P (F-DO._P ή F-
DO_STO_P) και της τάσης τροφοδοσίας +24 V.
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Εξασφαλίστε, με μια κατάλληλη διαδρομή των αγωγών, ότι ένα τέτοιο βραχυκύ-

κλωμα αποκλείεται.
• Ή απενεργοποιήστε κυκλικά την έξοδο σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα σύμ-

φωνα με την εκτίμηση κινδύνων.

Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe 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: Φορτία στις εξόδους ασφαλείας,
βλέπε "Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόσθετης κάρτας PROFIsafe
S11" (→ 2 77)

Με τη βοήθεια των εσωτερικών ελέγχων και επιτηρήσεων μπορούν να αναγνωριστούν
διάφορα εξωτερικά σφάλματα.
Με ενεργοποιημένη την έξοδο αναγνωρίζονται τα εξής σφάλματα:
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και του δυναμικού αναφοράς
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και της τάσης τροφοδοσίας +24 V
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και Μ
Με απενεργοποιημένη την έξοδο αναγνωρίζονται τα εξής σφάλματα:
• Βραχυκύκλωμα της εξόδου P ή M στην τάση τροφοδοσίας +24 V
• Βραχυκύκλωμα της εξόδου P ή M στο δυναμικό αναφοράς
Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα, περνά σε ασφαλή κατάσταση. Όλα τα μεγέθη
διεργασιών αναφορικά με την ασφάλεια (F-DI, F-DO και STO) παίρνουν την τιμή "0".
Επίσης, η μονάδα ασφάλειας αδρανοποιείται (βλέπε κεφάλαιο "Πίνακας σφαλμάτων
προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11"  (→ 2 71)). Το LED "F-STATE" προβάλ-
λει την κατάσταση σφάλματος (βλέπε κεφάλαιο "LED "F-STATE"" (→ 2 63)).
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6 Έναρξη λειτουργίας με πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Η βασική διαδικασία έναρξης χρήσης περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες λει-

τουργίες "MOVIFIT®-.." καθώς και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο "Λειτουργικό επίπεδο
MOVIFIT® Classic..." ή στο "Λειτουργικό επίπεδο MOVIFIT® Technology...".

• Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα πρόσθετα βήματα έναρξης χρήσης για το
προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11.

6.1 Ρύθμιση της διεύθυνσης PROFIsafe 
Αφότου το MOVIFIT® τροφοδοτηθεί με τάση 24 V, μαζί το προαιρετικό εξάρτημα S11,
η διεύθυνση της συσκευής PROFIsafe (= F Destination Adress) θα πρέπει να ρυθμι-
στεί μέσω του MOVITOOLS® MotionStudio. Επιτρέπονται οι διευθύνσεις 1 έως 65534.
Προσέξτε ώστε η ρύθμιση στη συσκευή να συμφωνεί με την παραμετροποιημένη διεύ-
θυνση PROFIsafe στο λογισμικό σχεδιασμού της κύριας μονάδας διαύλου (π.χ.
Siemens STEP7 HW-Config).
Η ρύθμιση της διεύθυνσης συσκευής PROFIsafe (= F Destination Adress) στο
MOVITOOLS® MotionStudio πραγματοποιείται μέσω της οθόνης δεδομένων διεργασί-
ας MOVIFIT®. Βλέπε ακόλουθη εικόνα:

[1]

4095024779

[1] Ρύθμιση της διεύθυνσης συσκευής PROFIsafe (= F Destination Adress)
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6.2 Διαμόρφωση της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe στο STEP7
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του MOVIFIT® με PROFIsafe, θα χρειαστείτε για τη
διαμόρφωση και την παραμετροποίηση με το STEP7, το προαιρετικό πακέτο
"Distributed Safety" (έκδοση V5.4 ή νεότερη).
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τρέχουσα έκδοση του κατάλληλου αρχείου

GSD.
2. Κατά τη διαμόρφωση διαύλου για το PROFIBUS DP και το PROFINET IO, ενεργή-

στε σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειριδίου λογισμικού "Λειτουργικό επίπεδο
MOVIFIT® Classic ..." ή του "Λειτουργικό επίπεδο MOVIFIT® Technology ...".

3. Στη θέση σύνδεσης ("Slot") 1, διαμορφώστε τη μονάδα "Μονάδα F I/O (2 Byte)" και
καταχωρήστε τις επιθυμητές διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) ή τις διευθύνσεις
των περιφερειακών. Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει το παράδειγμα της δια-
μόρφωσης ενός MOVIFIT®-FC στο λειτουργικό επίπεδο "Classic" στον τύπο
PROFINET.

4095028107

4. Παραμετροποιήστε το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe.
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6.2.1 Παραμετροποίηση της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
Στη θέση σύνδεσης 1, επιλέξτε τη μονάδα F του MOVIFIT®.
Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στη μονάδα F και επιλέξτε στο μενού πε-
ριεχομένων την καταχώρηση "Ιδιότητες αντικειμένου".
Επιλέξτε την καρτέλα "PROFIsafe" ή "F-parameter" (παράμετρος F). Η παρακάτω ει-
κόνα δείχνει ένα παράδειγμα μιας συσκευής PROFIBUS.

 

4096019083

Κατά την εκκίνηση του συστήματος διαύλου πεδίου ή δικτύου, οι παράμετροι ασφαλεί-
ας για τη λειτουργία PROFIsafe αποστέλλονται από την κύρια μονάδα διαύλου στο
προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe του MOVIFIT® σε ένα μπλοκ παραμέτρων F. Αυτές
ελέγχονται στο προαιρετικό εξάρτημα ως προς την εγκυρότητά τους. Το προαιρετικό
εξάρτημα PROFIsafe πραγματοποιεί την ανταλλαγή δεδομένων (DataExchange) με
την κύρια μονάδα διαύλου μόνο μετά από θετική επιβεβαίωση αυτού του μπλοκ παρα-
μέτρων F.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις παραμέτρους αναφορικά με την ασφάλεια, οι οποίες
μεταδίδονται στο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο
σύστημα διαύλου, διατίθενται οι παρακάτω παράμετροι:

Παράμετροι F PROFIsafe Σύστημα διαύλου
PROFIBUS DP PROFINET IO

F_Check_SeqNr σταθερή δεν διατίθεται

F_SIL σταθερή σταθερή

F_CRC_Length ρυθμιζόμενη σταθερή

F_Par_Version ρυθμιζόμενη σταθερή

F_Source_Add σταθερή σταθερή

F_Dest_Add ρυθμιζόμενη ρυθμιζόμενη

F_WD_Time ρυθμιζόμενη ρυθμιζόμενη
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Παράμετρος "F_Check_SeqNr"
Η παράμετρος καθορίζει εάν ο μετρητής σημάτων απόκρισης (Consecutive Number)
θα συμπεριληφθεί στον έλεγχο συνοχής (υπολογισμός CRC) του τηλεγραφήματος δε-
δομένων F.
Στον τύπο PROFIBUS υποστηρίζεται η παρακάτω ρύθμιση:
• F_Check_SeqNr = "No check"

Παράμετρος "F_SIL"
Με αυτή την παράμετρο οι συνδρομητές F είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση
της κατηγορίας ασφαλείας με το F-Host. Για αυτές τις περιπτώσεις αναφορικά με την
ασφάλεια διακρίνονται κυκλώματα ασφαλείας με διάφορες κατηγορίες ασφαλείας SIL 1
ως SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level), ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας.
Το προαιρετικό εξάρτημα S11 υποστηρίζει την παρακάτω ρύθμιση:
• F_SIL = SIL 3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η κατηγορία ασφαλείας SIL 3 ισχύει μόνο για το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe
S11. Η κατηγορία ασφαλείας που μπορεί να υλοποιηθεί για τις λειτουργίες ασφαλείας
του κινητήρα εξαρτάται από τον τύπο της βασικής συσκευής MOVIFIT®.

Παράμετρος "F_CRC_Length"
Απαιτείται μια τιμή ελέγχου CRC διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθος των
δεδομένων χρήσης F (τιμές διεργασίας) και την έκδοση του PROFIsafe. Αυτή η πα-
ράμετρος ενημερώνει το στοιχείο F σχετικά με το αναμενόμενο μέγεθος του κωδικού
CRC2 στο τηλεγράφημα ασφαλείας.
Το προαιρετικό εξάρτημα S11 χρησιμοποιεί μέγεθος δεδομένων χρήσης μικρότερο
από 12 Byte, έτσι ώστε στο PROFIsafe V1 να χρησιμοποιείται ένα CRC των 2 byte και
στο PROFIsafe V2 ένα CRC των 3 byte.
Το προαιρετικό εξάρτημα S11 υποστηρίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις:
• F_CRC_Length =

CRC 2 byte (μόνο στο PROFIsafe V1 σε συνδυασμό με PROFIBUS)
CRC 3 byte (μόνο στο PROFIsafe V2)

Παράμετρος "F_Par_Version"
Αυτή η παράμετρος αναγνωρίζει την έκδοση PROFIsafe που υποστηρίζει το προαιρε-
τικό εξάρτημα S11. Σε ένα MOVIFIT® τύπου PROFIBUS μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
της έκδοσης PROFIsafe V1 και PROFIsafe V2, ενώ στον τύπο PROFINET υποστηρί-
ζεται μόνο η έκδοση PROFIsafe V2.

Παράμετρος "F_Source_Add"
Οι διευθύνσεις PROFIsafe χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης
(F_Source_Add) και του προορισμού (F_Dest_Add). Ο συνδυασμός διεύθυνσης προ-
έλευσης και προορισμού θα πρέπει να είναι μοναδικός σε όλο το δίκτυο ή το σταθμό.
Η εκχώρηση της διεύθυνσης προέλευσης F_Source_Add πραγματοποιείται αυτόματα
από το STEP7, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.
Η παράμετρος "F_Source_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 65534.
Η παράμετρος δεν μπορεί να αλλαχθεί απευθείας από το STEP7-HW-Konfig.22
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Παράμετρος "F_Dest_Add"
Σ' αυτή την παράμετρο εισάγεται η διεύθυνση PROFIsafe, η οποία ρυθμίστηκε προη-
γουμένως στη συσκευή MOVIFIT® μέσω του MOVITOOLS® MotionStudio.
Η παράμετρος "F_Dest_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 65534.

Παράμετρος "F_WD_Time"
Αυτή η παράμετρος ορίζει έναν χρόνο παρακολούθησης στο προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11 με εξασφαλισμένη προστασία από σφάλματα.
Εντός αυτού του χρόνου παρακολούθησης θα πρέπει να αποσταλεί ένα ισχύον τηλε-
γράφημα ασφαλείας από το F-CPU. Σε διαφορετική περίπτωση, το προαιρετικό εξάρ-
τημα S11 περνά σε ασφαλή κατάσταση.
Επιλέξτε έναν χρόνο παρακολούθησης αρκετά μεγάλο ώστε να γίνονται αποδεκτές οι
καθυστερήσεις των τηλεγραφημάτων από την επικοινωνία, αλλά και αρκετά μικρό
ώστε η εφαρμογή ασφαλείας σας να εκτελείται χωρίς περιορισμούς.
Για το προαιρετικό εξάρτημα S11 μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο
"F_WD_Time" σε τιμές από 1 ms έως 10 s, ανά 1 ms.
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7 Ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11
7.1 Εισαγωγή

Οι συσκευές MOVIFIT® με ενσωματωμένο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe υποστη-
ρίζουν την παράλληλη λειτουργία τυπικής επικοινωνίας και ασφαλούς επικοινωνίας
μέσω ενός συστήματος διαύλου ή δικτύου. Η ασφαλής επικοινωνία PROFIsafe μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέσω του PROFIBUS DP ή του PROFINET IO.
Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας διαύλου και του MOVIFIT® πραγ-
ματοποιείται μέσω του εκάστοτε συστήματος επικοινωνίας, το οποίο αποτελεί το "γκρί-
ζο κανάλι" για την εφαρμογή αναφορικά με την ασφάλεια. Συνεπώς, τα μεταδιδόμενα
τηλεγραφήματα διαύλου περιέχουν τυπικές πληροφορίες για την κλασική λειτουργία
του MOVIFIT®, αλλά και το τηλεγράφημα ασφαλείας του PROFIsafe. Στη μέγιστη εκ-
δοχή και ανάλογα με τη διαμόρφωση, τα δεδομένα ασφαλείας PROFIsafe, το κανάλι
παραμέτρου και τα δεδομένα διεργασίας ανταλλάσσονται παράλληλα μεταξύ της κύ-
ριας μονάδας διαύλου και του MOVIFIT®.
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7.2 Πρόσβαση περιφέρειας F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11 στο STEP7
Το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 χρειάζεται για την ασφαλή επικοινωνία συ-
νολικά 6 byte για το τμήμα του τηλεγραφήματος PROFIsafe και δεσμεύει αντίστοιχα
επίσης 6 byte στην απεικόνιση της διεργασίας. Από αυτά, τα 2 byte (= 16 Bit) αποτε-
λούν τα πραγματικά δεδομένα αναφορικά με την ασφάλεια I/O (δεδομένα χρήσης F)
και τα υπόλοιπα 4 byte απαιτούνται για την ασφάλεια τηλεγραφήματος σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του PROFIsafe ("Κεφαλίδα PROFIsafe").

7.2.1 DB περιφέρειας F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
Κατά τη μεταφορά στο εργαλείο διαμόρφωσης (HW-Konfig) δημιουργείται αυτομάτως
ένα DB περιφέρειας F για κάθε προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11. Το DB περι-
φέρειας F προσφέρει στον χρήστη μια διεπαφή μέσω της οποίας αυτός μπορεί να
αξιολογήσει ή να ελέγξει τις μεταβλητές του προγράμματος ασφαλείας.
Το συμβολικό όνομα σχηματίζεται από το σταθερό πρόθεμα "F", την αρχική διεύθυνση
της περιφέρειας F και από το όνομα που έχει καταχωρηθεί στις ιδιότητες αντικειμένου
κατά τη διαμόρφωση της περιφέρειας F (π.χ. F00008_198).
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα DB περιφέρειας F για το προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11:

Διεύ-
θυνση

Σύμβολο Τύπος δεδο-
μένων

Λειτουργία Προεπιλεγ-
μένη τιμή

Ελεγχόμενες μετα-
βλητές

DBX0.0 "F00008_198.PASS_ON" Bool 1 = Ενεργοποίηση
κατάστασης
αδράνειας

0

DBX0.1 "F00008_198.ACK_NEC" Bool 1 = Απαιτείται επι-
βεβαίωση για επα-
νενσωμάτωση στο
S11

1

DBX0.2 "F00008_198.ACK_REI" Bool 1 = Επιβεβαίωση
για επανενσω-
μάτωση

0

DBX0.3 "F00008_198.IPAR_EN" Bool Μεταβλητή για
αναίρεση παραμε-
τροποίησης (δεν
υποστηρίζεται από
το προαιρετικό
εξάρτημα
PROFIsafe S11)

0
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Διεύ-
θυνση

Σύμβολο Τύπος δεδο-
μένων

Λειτουργία Προεπιλεγ-
μένη τιμή

Αξιολογήσιμες μετα-
βλητές

DBX2.0 "F00008_198.PASS_OUT
"

Bool Εκτέλεση αδρανο-
ποίησης.

1

DBX2.1 "F00008_198.QBAD" Bool 1 = Αποστέλλονται
εφεδρικές τιμές

1

DBX2.2 "F00008_198.ACK_REQ" Bool 1 = Απαιτείται επι-
βεβαίωση για επα-
νενσωμάτωση

0

DBX2.3 "F00008_198.IPAR_OK " Bool Μεταβλητή για
αναίρεση παραμε-
τροποίησης (δεν
υποστηρίζεται από
το προαιρετικό
εξάρτημα
PROFIsafe S11)

0

DBB3 "F00008_198.DIAG" Byte Πληροφορίες σέρ-
βις
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PASS_ON
Με τη μεταβλητή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αδράνειας του
προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11. Εφόσον η τιμή PASS_ON = 1, η περι-
φέρεια F αδρανοποιείται.

ACK_NEC

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από μη αναμενόμενη εκκίνηση του κινητήρα. Η παραμετροποίηση της με-
ταβλητής ACK_NEC = 0 επιτρέπεται μόνον όταν το σύστημα ασφάλειας επιτρέπει
την αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη διεργασία.
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη

διεργασία.

Μετά την αποκατάσταση ενός σφάλματος, η επανενσωμάτωση του προαιρετικού
εξαρτήματος PROFIsafe S11 εξαρτάται από την παράμετρο ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: Αυτόματη επανενσωμάτωση του S11
• ACK_NEC = 1: Επανενσωμάτωση του S11 κατά την επιβεβαίωση σφάλματος από

τον χρήστη

ACK_REI
Για την επανενσωμάτωση ενός προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11 μετά την
αντιμετώπιση ενός σφάλματος, απαιτείται επιβεβαίωση από τον χρήστη, με θετική με-
ταβατική πλευρά σήματος στη μεταβλητή ACK_REI. Η επιβεβαίωση είναι δυνατή όταν
η μεταβλητή ACK_REQ = 1.

ACK_REQ
Η μονάδα ελέγχου F θέτει την τιμή ACK_REQ = 1, αφού αντιμετωπιστούν όλα τα
σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe
S11. Μετά την επιβεβαίωση των σφαλμάτων από τον χρήστη, η μονάδα ελέγχου F
θέτει την τιμή ACK_REQ στο 0.

PASS_OUT
Υποδεικνύει εάν έχει συμβεί αδρανοποίηση του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe
S11. Αποστέλλονται εφεδρικές τιμές.

QBAD
Σφάλμα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11.
Υποδεικνύει ότι έχει συμβεί αδρανοποίηση. Αποστέλλονται εφεδρικές τιμές.

DIAG
Μέσω της μεταβλητής DIAG παρέχονται μη ασφαλείς πληροφορίες για τυχόν σφάλμα-
τα στη μονάδα ελέγχου F, για σκοπούς σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
τρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της μονάδας ελέγχου F.
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7.2.2 Δεδομένα χρήσης F της πρόσθετης κάρτας 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

Σημασία των μεμονωμένων Bit στα δεδομένα χρήσης F του PROFIsafe
Η κωδικοποίηση των δεδομένων χρήσης F βασίζεται στις προδιαγραφές "PROFIdrive
on PROFIsafe" V1.0 (αρ. παραγγελίας PNO 3.272). Το "PROFIdrive Safety Block 1"
που καθορίζεται εκεί, αντιστοιχεί στο Byte 0. Το byte 1 εξαρτάται από τον κατασκευα-
στή και, στην περίπτωση του προαιρετικού εξαρτήματος S11, χρησιμοποιείται για τις
εισόδους και εξόδους ασφαλείας.

Δεδομένα εξόδου

Byte Bit Ονομασία Εργο-
στασια-
κή τιμή

Λειτουργία Παρατήρηση

[3] 0
0 STO 0

Ασφαλής αποσύνδεση του κινητή-
ρα "Safe Torque Off" (ασφαλής δια-
κοπή ροπής)

0: ενεργό

1 – 7 – 0 Δεσμευμένο Να μην χρησιμο-
ποιηθεί!

[2] 1

0 F-DO00 0 Έξοδος ασφαλείας 0

1 F-DO01 0 Έξοδος ασφαλείας 1

2 – 7 – 0 Δεσμευμένο Να μην χρησιμο-
ποιηθεί!

[1] 2 – 5 – – – Εφεδρικό, για ασφάλεια τηλεγραφη-
μάτων PROFIsafe

–

Δεδομένα εισόδου

Byte Bit Ονομασία Εργο-
στασια-
κή τιμή

Λειτουργία Παρατήρηση

[4] 0
0

POWER_REMOVED
0

Ενεργοποίηση απόκρισης εξόδου
ασφαλείας F-DO_STO – "Power
removed" (Διακοπή παροχής)

1: ενεργό

1 – 7 – 0 Δεσμευμένο Να μην χρησιμο-
ποιηθεί!
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Byte Bit Ονομασία Εργο-
στασια-
κή τιμή

Λειτουργία Παρατήρηση

[5] 1

0 F-DI00 0 Είσοδος ασφαλείας 0

1 F-DI01 0 Είσοδος ασφαλείας 1

2 F-DI02 0 Είσοδος ασφαλείας 2

3 F-DI03 0 Είσοδος ασφαλείας 3

4 – 7 – 0 Δεσμευμένο Να μην χρησιμο-
ποιηθεί!

[6] 2 – 5 – – – Εφεδρικό, για ασφάλεια τηλεγραφη-
μάτων PROFIsafe

–
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7.2.3 Παράδειγμα για τον έλεγχο της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
Το παράδειγμα για τον έλεγχο των ασφαλών λειτουργιών του προαιρετικού εξαρτήμα-
τος PROFIsafe S11 προϋποθέτει
• ότι έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων ένα πρόγραμμα ασφαλείας και μια ομάδα

διαδικασίας
• και ότι υπάρχει ένα στοιχείο προγράμματος F για τον έλεγχο.
Ο έλεγχος των ασφαλών λειτουργιών και της περιφέρειας F, καθώς και η αξιολόγηση
των αποκρίσεων της περιφέρειας F πραγματοποιούνται σ’ αυτό το παράδειγμα μέσω
μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι στο STEP7 οι μνήμες επιτρέπονται μόνο για τη ζεύξη μετα-
ξύ του τυπικού προγράμματος εφαρμογής και του προγράμματος ασφαλείας. Δεν επι-
τρέπεται να χρησιμοποιείτε τις μνήμες ως ενδιάμεσες μνήμες για δεδομένα F.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
H SEW‑EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που πε-
ριέχονται σ’ αυτό το παράδειγμα. Το παράδειγμα δεν αποτελεί λύση για συγκεκριμένα
προβλήματα πελατών, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως πρόσθετη βοήθεια.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αντιστοίχιση των διευθύνσεων εισόδου και
εξόδου σε μνήμες:

Διεύθυνση Σύμβολο Μνήμη Σημασία
E 8.0 S11_PowerRemoved M 8.0 Απόκριση "ζεύξης εξόδου ασφαλείας"

E 9.0 S11_FDI00 M 9.0 Είσοδος ασφαλείας 00

E 9.1 S11_FDI01 M 9.1 Είσοδος ασφαλείας 01

E 9.2 S11_FDI02 M 9.2 Είσοδος ασφαλείας 02

E 9,3 S11_FDI03 M 9.3 Είσοδος ασφαλείας 03

A 8.0 S11_STO M 80.0 Ασφαλής αποσύνδεση του κινητήρα

A 9.0 S11_FDO00 M 90.0 Έξοδος ασφαλείας 00

A 9,1 S11_FDO01 M 90.1 Έξοδος ασφαλείας 01

DB811.DBX0.0 "F00008_198".PASS_ON M 10.0 Ενεργοποίηση αδρανοποίησης της S11

DB811.DBX0.1 "F00008_198".ACK_NEC M 10.1 Παραμετροποίηση επανενσωμάτωσης της S11

DB811.DBX0.2 "F00008_198".ACK_REI M 10.2 Ενεργοποίηση επιβεβαίωσης του σφάλματος από
τον χρήστη S11

DB811.DBX2.0 "F00008_198".PASS_OUT M 10.3 Υπάρχει αδρανοποίηση της S11

DB811.DBX2.1 "F00008_198".QBAD M 10.4 Υπάρχει σφάλμα στην S11

DB811.DBX2.2 "F00008_198".ACK_REQ M 10,5 Σηματοδοτεί, εάν μια επιβεβαίωση σφάλματος
από τον χρήστη απαιτείται για μια επανενσω-
μάτωση της S11.
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8 Χρόνοι αντίδρασης της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και
μηχανήματα, ο χρόνος αντίδρασης έχει καθοριστική σημασία. Για τον καθορισμό του
χρόνου αντίδρασης όταν απαιτείται κάποια λειτουργία ασφαλείας, πρέπει να εξετάζετε
πάντοτε ολόκληρο το σύστημα από τον αισθητήρα (ή τη διάταξη ελέγχου) μέχρι το μη-
χανισμό κίνησης. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 καθορι-
στικοί είναι ιδιαιτέρως οι παρακάτω χρόνοι:
• Χρόνος απόκρισης των συνδεδεμένων αισθητήρων
• Διάρκεια κύκλου PROFIsafe
• Χρόνος επεξεργασίας (διάρκεια κύκλου) στο σύστημα ελέγχου ασφαλείας
• Χρόνος παρακολούθησης PROFIsafe "F_WD_Time"
• Εσωτερικοί χρόνοι αντίδρασης του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11
• Χρόνος αντίδρασης και ενεργοποίησης των ενεργοποιητών (π.χ. μετατροπέας συ-

χνότητας)
Ρυθμίστε την αλυσίδα αντιδράσεων για κάθε λειτουργία ασφαλείας στην εφαρμογή
σας και καθορίστε το μέγιστο χρόνο αντίδρασης λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα
στοιχεία του κατασκευαστή. Ιδιαίτερα προσέξτε τα στοιχεία από τα εγχειρίδια ασφαλεί-
ας του συστήματος ελέγχου που χρησιμοποιείτε.
Στοιχεία για το μέγιστο χρόνο αντίδρασης του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe
S11 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία του προαιρετικού εξαρτήματος
PROFIsafe S11"  (→ 2  77). Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα χρόνων αντί-
δρασης για την ασφαλή επικοινωνία PROFIsafe θα βρείτε στο αντίστοιχο πρότυπο
IEC 61784-3-3.
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9 Σέρβις
9.1 Διάγνωση με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από τη λανθασμένη ερμηνεία των LED "FDI..", "FDO..", "STO" και "F-
STATE".
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Τα LED δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιη-

θούν περαιτέρω για εφαρμογές ασφαλείας!

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα LED για το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe
S11. Αυτά παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα με σκούρο χρώμα. Η εικόνα δείχνει
ως παράδειγμα την παραλλαγή PROFIBUS ενός MOVIFIT®-MC:
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9.1.1 LED "FDI.."
Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν τις καταστάσεις των λυχνιών LED "FDI00" –
"FDI03".

LED Σημασία
Κίτρινο
Ανάβει

Στάθμη HIGH στην είσοδο F-DI..

OFF Στάθμη LOW στην είσοδο F-DI.. ή ανοικτό

9.1.2 LED "FDO.."
Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν τις καταστάσεις των λυχνιών LED "FDO00" –
"FDO01":

LED Σημασία
Κίτρινο
Ανάβει

Η έξοδος F-DO.. είναι ενεργή.

OFF Η έξοδος F-DO.. είναι ανενεργή (απενεργοποιημένη).

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



9Σέρβις
Διάγνωση για STO

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 63

9.1.3 LED "F-STATE"
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις του LED "F-STATE":

LED Σημασία Μέτρα
Πράσινο
Ανάβει

Η πρόσθετη κάρτα S11 ανταλ-
λάσσει δεδομένα κυκλικά με το
F-Host (ανταλλαγή δεδομένων).
Κανονική κατάσταση λειτουργί-
ας.

-

Κόκκινο
Ανάβει

Κατάσταση σφάλματος στο τμή-
μα ασφαλείας.
Δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας
24V_O.

• Ανάγνωση διάγνωσης στο F-Host.
• Αντιμετωπίστε την αιτία σφάλμα-

τος και στη συνέχεια ακυρώστε το
στο F-Host.

OFF Η πρόσθετη κάρτα S11 βρίσκε-
ται στη 
φάση αρχικοποίησης.
Δεν υπάρχει η πρόσθετη κάρτα
S11 ή δεν έχει ρυθμιστεί στην
κύρια μονάδα του διαύλου
(η υποδοχή 1 είναι κενή).

• Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση της κύριας μο-

νάδας διαύλου.

Κόκκινο/
πράσινο
Αναβοσβή-
νει

Υπήρχε σφάλμα στο τμήμα
ασφαλείας, η αιτία σφάλματος
έχει επιδιορθωθεί – απαιτείται
επιβεβαίωση.

• Επιβεβαιώστε το σφάλμα στο F-
Host (επανενσωμάτωση).

9.2 Διάγνωση για STO
9.2.1 LED "STO"

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις του LED "STO":

LED Σημασία
Κίτρινο
Ανάβει

Ο κινητήρας λειτουργεί με ροπή ασφαλούς απενεργοποίησης ("STO
ενεργή").

OFF Ο κινητήρας δεν λειτουργεί με ροπή ασφαλούς απενεργοποίησης ("STO
ανενεργή").
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9.3 Βραχυκυκλωτήρας STO

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ασφαλής απενεργοποίηση του κινητήρα MOVIFIT® δεν είναι δυνατή σε περίπτω-
ση χρήσης του βραχυκυκλωτήρα STO.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το βραχυκυκλωτήρα STO, μόνο όταν ο κινητήρας

MOVIFIT® δεν αναλαμβάνει κάποια λειτουργία ασφαλείας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη χρήση του βραχυκυκλωτήρα STO υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της ασφα-
λούς αποσύνδεσης περαιτέρω μονάδων κινητήρα λόγω διολίσθησης τάσης.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το βραχυκυκλωτήρα STO, εφόσον έχουν αφαιρε-

θεί όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις STO στη μονάδα κινητήρα.

Ο βραχυκυκλωτήρας STO μπορεί να συνδεθεί στο βυσματικό σύνδεσμο STO X70F/
X71F της συσκευής MOVIFIT®. Ο βραχυκυκλωτήρας STO απενεργοποιεί τις λειτουργί-
ες ασφαλείας της συσκευής MOVIFIT®.
Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το βραχυκυκλωτήρα STO, με κωδικό 11747099:

63050395932099851
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9.4 Καταστάσεις σφάλματος της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ανάλογα με το σύστημα ελέγχου ασφαλείας που χρησιμοποιείται, μπορεί οι όροι
"Αδρανοποίηση" και "Επανενσωμάτωση" να αναφέρονται διαφορετικά στο εγχειρίδιο
της μονάδας ελέγχου ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο
του συστήματος ελέγχου ασφαλείας.

9.4.1 Σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας
Το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 μπορεί να αναγνωρίσει μια σειρά εσωτερι-
κών και εξωτερικών σφαλμάτων (στις εισόδους/εξόδους ασφαλείας). Τους τύπους
σφαλμάτων, τις ακριβείς αποκρίσεις σφαλμάτων και τα μέτρα αποκατάστασής τους
μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο "Πίνακας σφαλμάτων προαιρετικού εξαρτήματος
PROFIsafe S11". Σε περίπτωση σφαλμάτων στο τμήμα ασφαλείας, το προαιρετικό
εξάρτημα S11 αντιδρά συνήθως με αδρανοποίηση της μονάδας και μετάβαση σε εφε-
δρικές τιμές αντί για τιμές διεργασίας. Εδώ, όλες οι τιμές διεργασίας που σχετίζονται
με την ασφάλεια (F-DI και F-DO) ορίζονται στην τιμή "0" (→ ασφαλής κατάσταση).
Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος πραγματοποιείται επανενσωμάτωση του
προαιρετικού εξαρτήματος S11 μέσω επιβεβαίωσης του σφάλματος από τον χρήστη.
Μετά από μια επανενσωμάτωση οι τιμές διεργασίας που υπάρχουν στις εισόδους (F-
DI.) ασφαλείας γίνονται διαθέσιμες και οι διαθέσιμες τιμές εξόδου διαβιβάζονται στις
εξόδους (F-DO.) ασφαλείας.

9.4.2 Χρονική υπέρβαση PROFIsafe

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από μη αναμενόμενη εκκίνηση του κινητήρα. Στο σύστημα ελέγχου ασφα-
λείας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μια αυτόματη επανενσωμάτωση.
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
• Η χρήση της λειτουργίας αυτής δεν επιτρέπεται στις εφαρμογές ασφαλείας!

Σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης της επικοινωνίας PROFIsafe που σχετίζεται
με την ασφάλεια, το προαιρετικό εξάρτημα S11 αντιδρά μετά την παρέλευση του ρυθ-
μιζόμενου χρόνου παρακολούθησης "F_WD_Time" (βλέπε περιγραφή των παρα-
μέτρων F) επίσης με αδρανοποίηση και μετάβαση στην ασφαλή κατάσταση. Στο σύ-
στημα ελέγχου ασφαλείας και μετά το πέρας αυτού του χρόνου η αντίστοιχη μονάδα
αδρανοποιείται και οι αντίστοιχες τιμές διεργασίας της εφαρμογής ασφαλείας ρυθμίζο-
νται σε "0" (→ ασφαλής κατάσταση).
Σε περίπτωση αδρανοποίησης, απαιτείται κατά κανόνα επανενσωμάτωση της αντί-
στοιχης μονάδας μέσω επιβεβαίωσης του σφάλματος από τον χρήστη.

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



9 Σέρβις
Καταστάσεις σφάλματος της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια66

9.4.3 Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFIBUS DP
Η κατάσταση της επικοινωνίας PROFIsafe και των μηνυμάτων σφάλματος του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11 αναγγέλλονται στην κύρια μονάδα DP με τη βοήθεια ενός
PDU κατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο PROFIBUS DPV1.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τη δομή των δεδομένων διάγνωσης για την επικοι-
νωνία PROFIsafe μέσω της θέσης σύνδεσης 1. Στη θέση σύνδεσης 1 διαμορφώνεται
η μονάδα F για το προαιρετικό εξάρτημα S11.
Το byte 11 χρησιμεύει στη μετάδοση των μηνυμάτων διάγνωσης. Αυτά καθορίζονται
στις προδιαγραφές PROFIsafe.
Τα byte 12 και 13 μεταδίδουν την κατάσταση και την κατάσταση σφάλματος του προ-
αιρετικού εξαρτήματος S11 προς την υπερκείμενη κύρια μονάδα DP.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη δομή των δεδομένων διάγνωσης για το PROFIBUS
DPV1:

Μπλοκ κατάστασης
Byte 1 – 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13

6 byte
Τυπική διάγνωση

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 byte
εξειδικευ-

μένη
διάγνωση
ανάλογα
με τη μο-

νάδα

0x81 =
μπλοκ κα-
τάστασης
με μήνυμα
κατάστα-

σης

0x00 =
Θέση σύνδε-
σης 1 (προ-

αιρετικό
εξάρτημα

PROFIsafe)

χωρίς
DPV1

Specifier

πληροφορί-
ες διάγνω-

σης
PROFIsafe
σύμφωνα
με το προ-

φίλ
PROFIsafe

V2.0

Κυκλικό F_State 
του MOVIFIT®

Μηνύματα διάγνωσης PROFIsafe Layer
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα μηνύματα διάγνωσης του PROFIsafe Layer:

Byte 11 Κείμενο διάγνωσης PROFIBUS
(ελληνικά)

Κείμενο διάγνωσης PROFIBUS
(αγγλικά)

0hex / 0dez Κανένα σφάλμα ---

40hex / 64dez Το F_Dest_Add δεν συμφωνεί Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dez Το F_Dest_Add δεν είναι έγκυρο F_Dest_Add not valid

42hex / 66dez Το F_Source_Add δεν είναι έγκυρο F_Source_Add not valid

43hex / 67dez Το F_WD_Time είναι 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dez F_SIL Level μεγαλύτερο του max
SIL Level

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dez Λανθασμένο F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dez Λανθασμένη έκδοση παραμέτρων
F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dez Σφάλμα στην τιμή CRC1 CRC1-Fault
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και την αποκατάσταση των μηνυμάτων
σφάλματος θα βρείτε στα εγχειρίδια των κύριων μονάδων DP PROFIBUS.

Κωδικοί σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας S11
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους κωδικούς σφάλματος του προαιρετικού εξαρτήμα-
τος S11:

Byte 12 Byte 13 Ονομασία
(ελληνικά)

Ονομασία
(αγγλικά)

Σημασία/
Αποκατάστα-
ση

00hex / 00dez 00hex / 00dez Κανένα σφάλμα --- βλέπε "πίνακα
σφαλμάτων
προαιρετικού
εξαρτήματος
PROFIsafe
S11" (→ 2 71)

01hex / 01dez Εσωτερικό σφάλμα
ροής

Internal sequence
fault

02hex / 02dez Εσωτερικό σφάλμα
συστήματος

Internal system
fault

03hex / 03dez Σφάλμα επικοινωνί-
ας

Communication
fault

04hex / 04dez Σφάλμα τροφοδοσί-
ας ηλεκτρονικών κυ-
κλωμάτων

Circuitry supply
voltage fault

14hex / 20dez Εσωτερικό σφάλμα
στην είσοδο ασφα-
λείας (F-DI.)

Internal fault
failsafe input

15hex / 21dez Βραχυκύκλωμα
στην είσοδο ασφα-
λείας (F-DI.)

Short-circuit
failsafe input

32hex / 50dez Εσωτερικό σφάλμα
στην έξοδο ασφαλεί-
ας (F‑DO.)

Internal fault
failsafe output

33hex / 51dez Βραχυκύκλωμα
στην έξοδο ασφαλεί-
ας (F-DΟ.)

Short-circuit
failsafe output

34hex / 52dez Υπερφόρτωση στην
έξοδο ασφαλείας (F-
DΟ.)

Overload failsafe
output

6Fhex / 111dez Εσωτερικό σφάλμα
επικοινωνίας στο
προαιρετικό εξάρτη-
μα S11

Internal
communication
timeout

7Fhex / 127dez Σφάλμα αρχικοποίη-
σης προαιρετικού
εξαρτήματος S11

F init fault

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



9 Σέρβις
Καταστάσεις σφάλματος της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια68

9.4.4 Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFINET IO
Η κατάσταση της επικοινωνίας PROFIsafe και τα μηνύματα σφάλματος του προαιρετι-
κού εξαρτήματος S11 αποστέλλονται στον ελεγκτή IO PROFINET, όπου μπορεί να γί-
νει διάγνωσή τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διάγνωση θα βρείτε στο εγχειρί-
διο Λειτουργικού επιπέδου MOVIFIT®, "Classic ..." ή "Technology ...".

Μηνύματα διάγνωσης PROFIsafe Layer
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα μηνύματα διάγνωσης του PROFIsafe Layer:

Κείμενο διάγνωσης PROFINET
(ελληνικά)

Κείμενο διάγνωσης PROFINET
(αγγλικά)

0hex / 0dez Κανένα σφάλμα ---

40hex / 64dez Το F_Dest_Add δεν συμφωνεί Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dez Το F_Dest_Add δεν είναι έγκυρο F_Dest_Add not valid

42hex / 66dez Το F_Source_Add δεν είναι έγκυ-
ρο

F_Source_Add not valid

43hex / 67dez Το F_WD_Time είναι 0 ms F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dez F_SIL Level μεγαλύτερο του max
SIL Level

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dez Λανθασμένο F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dez Λανθασμένη έκδοση παρα-
μέτρων F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dez Σφάλμα στην τιμή CRC1 CRC1-Fault

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και την αποκατάσταση των μηνυμάτων
σφαλμάτων θα βρείτε στα εγχειρίδια του ελεγκτή PROFINET IO.
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Διάγνωση σφαλμάτων με το MOVITOOLS® MotionStudio
Εάν το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 εντοπίσει ένα σφάλμα, μπορείτε να δια-
βάσετε τον αριθμό, την περιγραφή και την αντίδραση σφάλματος στο MOVITOOLS®

MotionStudio, όπως παρακάτω:
1. Συνδέστε τον σταθερό/φορητό υπολογιστή στη συσκευή MOVIFIT®.
2. Εκκινήστε το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio (βλέπε τις οδηγίες λειτουργίας

"MOVIFIT®-..").
3. Δημιουργήστε την επικοινωνία.
4. Διεξαγάγετε σάρωση στο δίκτυό σας. Για το σκοπό αυτό κάντε κλικ στο πλήκτρο

[Έναρξη σάρωσης δικτύου] [1] στη γραμμή συμβόλων (βλέπε τις οδηγίες λειτουρ-
γίας "MOVIFIT®-..").

[1]

27021598896943499

ð Το MOVITOOLS® MotionStudio αντιπροσωπεύει συμβολικά τη συσκευή
MOVIFIT® με το εσωτερικό σύστημα διαύλου. Το προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11 είναι υποκείμενο της συσκευής MOVIFIT® (βλέπε ακόλουθη ει-
κόνα).

5. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe
S11 και επιλέξτε στο μενού περιεχομένων [Κατάλογος παραμέτρων].
ð Το MOVITOOLS® MotionStudio δείχνει τον κατάλογο παραμέτρων του προαι-

ρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11.
6. Κάντε διπλό κλικ στην παράμετρο "Διάγνωση σφαλμάτων".

ð Το MOVITOOLS® MotionStudio δείχνει τον τρέχοντα αριθμό, την περιγραφή και
την αντίδραση σφάλματος:

18061743499
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Κωδικοί σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας S11
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους κωδικούς σφάλματος του προαιρετικού εξαρτήμα-
τος S11:

Ονομασία
(ελληνικά)

Ονομασία
(αγγλικά)

Σημασία/Αποκα-
τάσταση

5F00hex / 24320dez Κανένα σφάλμα --- βλέπε "πίνακα
σφαλμάτων
προαιρετικού
εξαρτήματος
PROFIsafe
S11" (→ 2 71)

5F01hex / 24321dez Εσωτερικό σφάλμα
ροής

Internal sequence
fault

5F02hex / 24322dez Εσωτερικό σφάλμα
συστήματος

Internal system fault

5F03hex / 24323dez Σφάλμα επικοινωνί-
ας

Communication
fault

5F04hex / 24324dez Σφάλμα τροφοδοσί-
ας ηλεκτρονικών κυ-
κλωμάτων

Circuitry supply
voltage fault

5F14hex / 24340dez Εσωτερικό σφάλμα
στην είσοδο ασφα-
λείας (F-DI.)

Internal fault failsafe
input

5F15hex / 24341dez Βραχυκύκλωμα
στην είσοδο ασφα-
λείας (F-DI.)

Short-circuit failsafe
input

5F32hex / 24370dez Εσωτερικό σφάλμα
στην έξοδο ασφα-
λείας (F‑DO.)

Internal fault failsafe
output

5F33hex / 24371dez Βραχυκύκλωμα
στην έξοδο ασφα-
λείας (F-DΟ.)

Short-circuit failsafe
output

5F34hex / 24372dez Υπερφόρτωση στην
έξοδο ασφαλείας (F-
DΟ.)

Overload failsafe
output

5F7Fhex / 24447dez Σφάλμα αρχικοποί-
ησης της S11

F init fault
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9.4.5 Πίνακας σφαλμάτων προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11

Κωδι-
κός

Σφάλμα Αντίδραση Πιθανή αιτία Μέτρα

00 Κανένα σφάλμα – – –

01 Εσωτερικό
σφάλμα ροής

• F-DO. = 0 
(αποσύνδεση
εξόδων ασφα-
λείας)

• F-DI. = 0 
(→ ασφαλής
κατάσταση)

• Αδρανοποίη-
ση του προαι-
ρετικού εξαρ-
τήματος S11

Δυσλειτουργία των ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς
λόγω επίδρασης ηλε-
κτρομαγνητικής συμβα-
τότητας

• Έλεγχος της εγκατάστασης
(ΗΜΣ)

• Αποσυνδέστε και επανασυν-
δέστε την τάση 24 V.

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
πάλι, αντικαταστήστε το EBOX
ή επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE!

02 Εσωτερικό
σφάλμα συστή-
ματος

03 Σφάλμα επικοι-
νωνίας

Πρόβλημα στην επικοι-
νωνία PROFIsafe

• Έλεγχος του σχεδιασμού (π.χ.
χρόνος παρακολούθησης
PROFIsafe)

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

04 Σφάλμα τροφο-
δοσίας ηλεκτρο-
νικών κυκλω-
μάτων

Η τροφοδοσία των ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων
βρίσκεται έξω από τα
καθορισμένα όρια

• Έλεγχος της εγκατάστασης
(ΗΜΣ)

• Αποσυνδέστε και επανασυν-
δέστε την τάση 24 V.

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
πάλι, αντικαταστήστε το EBOX
ή επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE!

20 Εσωτερικό
σφάλμα στην εί-
σοδο ασφαλείας
(F-DI.)

• F-DI. = 0 
(→ ασφαλής
κατάσταση)

• Αδρανοποίη-
ση του προαι-
ρετικού εξαρ-
τήματος S11

Δυσλειτουργία των ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς
λόγω επίδρασης ηλε-
κτρομαγνητικής συμβα-
τότητας

• Έλεγχος της εγκατάστασης
(ΗΜΣ)

• Αποσυνδέστε και επανασυν-
δέστε την τάση 24 V.

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
πάλι, αντικαταστήστε το EBOX
ή επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE!

21 Βραχυκύκλωμα
στην είσοδο
ασφαλείας (F-
DI.)

Βραχυκύκλωμα στην
τάση τροφοδοσίας 24 V
ή σταυρωτή σύνδεση
στις εισόδους ασφαλεί-
ας

• Έλεγχος της εγκατάστασης/
καλωδίωσης και αποκατάστα-
ση του βραχυκυκλώματος

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11
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Κωδι-
κός

Σφάλμα Αντίδραση Πιθανή αιτία Μέτρα

50 Εσωτερικό
σφάλμα στην
έξοδο ασφαλείας
(F-DO.)

• F-DO. = 0 
(αποσύνδεση
εξόδων ασφα-
λείας)

• Αδρανοποίη-
ση του προαι-
ρετικού εξαρ-
τήματος S11

Δυσλειτουργία των ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς
λόγω επίδρασης ηλε-
κτρομαγνητικής συμβα-
τότητας

• Έλεγχος της εγκατάστασης
(ΗΜΣ)

• Αποσυνδέστε και επανασυν-
δέστε την τάση 24 V.

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
πάλι, αντικαταστήστε το EBOX
ή επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE!

51 Βραχυκύκλωμα
στην έξοδο
ασφαλείας (F-
DΟ.)

• Βραχυκύκλωμα
στην τάση τροφοδο-
σίας 24 V ή στο δυ-
ναμικό αναφοράς

• Βραχυκύκλωμα με-
ταξύ F-DO._P και F-
DO._M

• Έλεγχος της εγκατάστασης/
καλωδίωσης και αποκατάστα-
ση του βραχυκυκλώματος

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

52 Υπερφόρτωση
στην έξοδο
ασφαλείας (F-
DΟ.)

Υπερφόρτωση στο F-
DO. (πολύ ισχυρό ρεύ-
μα!)

• Έλεγχος της εγκατάστασης/
καλωδίωσης και αποκατάστα-
ση της υπερφόρτωσης

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

111 Εσωτερικό
σφάλμα επικοι-
νωνίας

• F-DO. = 0 
(αποσύνδεση
εξόδων ασφα-
λείας)

• F-DI. = 0 
(→ ασφαλής
κατάσταση)

• Αδρανοποίη-
ση του προαι-
ρετικού εξαρ-
τήματος S11

Δυσλειτουργία των ηλε-
κτρονικών κυκλωμάτων
ασφαλείας, πιθανώς
λόγω επίδρασης ηλε-
κτρομαγνητικής συμβα-
τότητας

• Έλεγχος της εγκατάστασης
(ΗΜΣ)

• Αποσυνδέστε και επανασυν-
δέστε την τάση 24 V.

• Επανενσωμάτωση του προαι-
ρετικού εξαρτήματος S11

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
πάλι, αντικαταστήστε το EBOX
ή επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE!

127 Σφάλμα αρχικο-
ποίησης

• F-DO. = 0 
(αποσύνδεση
εξόδων ασφα-
λείας)

• F-DI. = 0 
(→ ασφαλής
κατάσταση)

• Αδρανοποίη-
ση του προαι-
ρετικού εξαρ-
τήματος S11

• Η τιμή F_Dest_Add
είναι μηδέν

• Το προαιρετικό
εξάρτημα S11 δεν
είναι συμβατό με την
επιθυμητή (διαμορ-
φωμένη) λειτουργία
ασφαλείας

• Ρυθμίστε την τιμή F_Dest_Add
στη διαμορφωμένη τιμή μέσω
του MOVITOOLS®-
MotionStudio

• Αντικαταστήστε το EBOX ή
επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW-EURODRIVE.

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



9Σέρβις
Αντικατάσταση συσκευής EBOX

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 73

9.5 Αντικατάσταση συσκευής EBOX
Παραγγελία Εάν το EBOX είναι ελαττωματικό, παραγγείλτε ένα νέο EBOX σύμφωνα με την ονομα-

σία τύπου EBOX στην πινακίδα τύπου της συνολικής συσκευής MOVIFIT®, βλέπε
κάτωθι εικόνα.
Αντικαταστήστε το EBOX ως εξής:

9.5.1 Άνοιγμα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ύπαρξης επικίνδυνων τάσεων στο ABOX.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή MOVIFIT® από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μετά από

την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τηρείτε τον παρακάτω ελάχιστο
χρόνο απενεργοποίησης:
– 1 λεπτό

Κατά το άνοιγμα, λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις στις οδηγίες λειτουργίας του
"MOVIFIT®-.." > Κεφάλαιο "Κεντρικός μηχανισμός ανοίγματος/κλεισίματος".
1. Βιδώστε αριστερόστροφα την κεντρική βίδα στερέωσης με ένα κλειδί (SW8).
2. Αφαιρέστε το EBOX από το ABOX.
3. Ελέγξτε την ονομασία τύπου στην πινακίδα τύπου του νέου EBOX.

ð Σε εφαρμογές αναφορικά με την ασφάλεια επιτρέπεται να αντικαθιστάτε το
EBOX μόνο, εάν η ονομασία τύπου στην πινακίδα τύπου του νέου EBOX [2] εί-
ναι ίδια με την ονομασία τύπου EBOX στην πινακίδα τύπου της συνολικής συ-
σκευής 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 Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η λειτουργία του FS-01 μετά την αντικα-
τάσταση της συσκευής.
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9.5.2 Κλείσιμο
Κατά το κλείσιμο, λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας "MOVIFIT®-.."
> Κεφάλαιο "Κεντρικός μηχανισμός ανοίγματος/κλεισίματος" > "Κλείσιμο".
1. Τοποθετήστε το νέο EBOX επάνω στο ABOX.
2. Βιδώστε δεξιόστροφα τη βίδα στερέωσης (μέγ. ροπή σύσφιξης 7 Nm).
3. Τροφοδοτήστε τη συσκευή MOVIFIT® με τάση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ένα λανθασμένο προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 πρέπει να τεθεί εκτός λει-
τουργίας εντός 100 ωρών.
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10 Τεχνικά χαρακτηριστικά
10.1 Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας
10.1.1 Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει της χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας του προαιρετικού
εξαρτήματος S11:

Ονομασία Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας σύμφωνα
με

IEC 62061 / IEC 61508 EN ISO 13849-1
Ταξινόμηση/Βασικά πρότυπα SIL 3 PL e

Δομή 1oo2D 2-καναλιών
(αντιστοιχεί στην κατη-

γορία 4)

Διαμόρφωση τρόπου λειτουργίας High demand –

Πιθανότητα μιας επικίνδυνης δια-
κοπής ανά ώρα
(τιμή PFHd)

< 1 x 10-9 1/h

Mission Time/Διάρκεια χρήσης 20 χρόνια

Χρονικό διάστημα ελέγχων 20 χρόνια –

Ασφαλής κατάσταση Τιμή "0" για όλες τις ασφαλείς τιμές διεργασίας
F-DO (έξοδοι απενεργοποιημένες)

Λειτουργίες ασφαλείας Δυαδικές είσοδοι/έξοδοι ασφαλείας (F-DI και
FDO) επικοινωνίας PROFIsafe
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10.1.2 MOVIFIT®-MC
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει της χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας του
MOVIFIT®-MC.

Ονομασία Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας σύμφωνα
με

EN ISO 13849-1
Ταξινόμηση PL d

Πιθανότητα μιας επικίνδυνης διακο-
πής ανά ώρα
(τιμή PFHd)

0 (αποκλεισμός σφάλματος)

Mission Time/Διάρκεια χρήσης 20 χρόνια

Ασφαλής κατάσταση Απενεργοποιημένη ροπή

Λειτουργίες ασφαλείας STO, SS11)  σύμφωνα με το πρότυπο EN
61800-5-2

1) Με κατάλληλο εξωτερικό σύστημα ελέγχου

10.1.3 MOVIFIT®-FC
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας του
MOVIFIT®-FC.

Ονομασία Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας σύμφωνα
με

EN ISO 13849-1
Ταξινόμηση PL d

Πιθανότητα μιας επικίνδυνης διακο-
πής ανά ώρα
(τιμή PFHd)

0 (αποκλεισμός σφάλματος)

Mission Time/Διάρκεια χρήσης 20 χρόνια

Ασφαλής κατάσταση Απενεργοποιημένη ροπή

Λειτουργίες ασφαλείας STO, SS11)  σύμφωνα με το πρότυπο EN
61800-5-2

1) Με κατάλληλο εξωτερικό σύστημα ελέγχου
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10.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
10.2.1 Τάση τροφοδοσίας

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα τεχνικά στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας:

Ονομασία Τιμή
Τάση τροφοδοσίας προαιρετικού
εξαρτήματος
24V_O

DC 24 V -15 %/+20 % σύμφωνα με το πρότυ-
πο EN 61131-2

Ιδιοκατανάλωση ≤ 250 mA

Συνολική κατανάλωση ρεύματος Ιδιοκατανάλωση + ρεύμα εξόδου F-DO00 + F-
DO1 + F-DO_STO + τροφοδοσία αισθητήρα F

Διαχωρισμός δυναμικού Αποσύνδεση μεταξύ των ηλεκτρονικών κυ-
κλωμάτων ασφαλείας (24V_O) και όλων των
λοιπών τάσεων τροφοδοσίας

10.2.2 Είσοδοι ασφαλείας
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα τεχνικά στοιχεία των εισόδων ασφαλείας:

Ονομασία
F-DI00, F-DI01, F-DI02, F-DI03

Τιμή

Ιδιότητες Στάθμη σύμφωνα με το πρότυπο EN 61131-2
DC 24 V, τύπος 1,
χωρίς γαλβανικό διαχωρισμό

Στάθμη σήματος +15 V – +30 V: "1" = επαφή κλειστή
-3 V – +5 V: "0" = επαφή ανοικτή

Αντίσταση εισόδου περίπου 5 kΩ

Χρόνος φίλτρου εισόδου 4 ms

Ελάχιστη διάρκεια σήματος εισόδου 15 ms

Χρόνος αντίδρασης 
(ο αισθητήρας ενεργοποιείται → το
Bit F-DI. ενημερώνεται στα δεδομένα
χρήσης PROFIsafe)

≤ 25 ms (συμπερ. ο χρόνος φιλτραρίσματος)

10.2.3 Τροφοδοσία αισθητήρα των εξόδων παλμών
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα τεχνικά στοιχεία της τροφοδοσίας αισθητήρα των
εξόδων παλμών:

Ονομασία
F-SS0, F-SS1

Τιμή

Ιδιότητες Έξοδος DC 24 V σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61131-2
ανθεκτική στο βραχυκύκλωμα και την υπερ-
φόρτωση, χωρίς ηλεκτρική αποσύνδεση

Ονομαστικό ρεύμα από 250 mA

Ρεύμα διαφυγής το πολύ 0,5 mA
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Ονομασία
F-SS0, F-SS1

Τιμή

Πτώση τάσης, εσωτερικά μέχρι 2 V

Προστασία από βραχυκύκλωμα ηλεκτρονική, τιμή απόκρισης: 0,7 A – 2,1 A

10.2.4 Έξοδοι ασφαλείας
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα τεχνικά στοιχεία των εξόδων ασφαλείας:

Ονομασία Τιμή
Ιδιότητες Έξοδοι DC 24 V κατά το πρότυπο EN

61131-2, 
ανθεκτικές στο βραχυκύκλωμα και την υπερ-
φόρτωση

Επιτρεπτό συνολικό ρεύμα 
των εξόδων

≤ 2,5 A

Ονομαστικό ρεύμα

F-DO00, F-DO01 2 A

F-DO_STO 1 A

Ρεύμα διαφυγής (σε σήμα "0") σύμφωνα με το πρότυπο

Πτώση τάσης, εσωτερικά μέγ. 3 V (έξοδος P και M)

Προστασία από βραχυκύκλωμα ηλεκτρονική, τιμή απόκρισης:

F-DO00, F-DO01 10 A – 24 A

F-DO_STO 2,8 A – 9 A

Προστασία υπερφόρτωσης

F-DO00, F-DO01 2,4 A – 2,7 A

F-DO_STO 1,4 A – 1,6 A

Εύρος αντίστασης φορτίου

F-DO00, F-DO01 12 Ω – 1 kΩ

F-DO_STO 24 Ω – 1 kΩ

Αποσύνδεση επαγωγικών φορτίων απεριόριστη, ενσωματωμένη δίοδος υπέρτα-
σης

Χρόνος αντίδρασης (εντολή μέσω
PROFIsafe → γίνεται ζεύξη της
εξόδου)

≤ 25 ms

Μήκη αγωγών μέγ. 30 m

10.2.5 Συνθήκες περιβάλλοντος
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος:

Ονομασία Τιμή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη
συνολική συσκευή

-25 °C έως +40 °C

Κατηγορία κλίματος EN 60721-3-3, κατηγορία 3K3 22
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Ονομασία Τιμή
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 °C έως +85 °C (EN 60721-3-3, κατηγο-

ρία 3K3)

Επιτρεπόμενη καταπόνηση ταλα-
ντώσεων και κρούσεων

σύμφωνα με το πρότυπο EN 50178

Κατηγορία υπερβολικής τάσης III κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Κατηγορία ρύπανσης 2 κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1) εντός του
περιβλήματος

10.3 Τεχνικά στοιχεία MOVIFIT®-MC (τεχνολογία ασφαλείας)
ΤεχνικάστοιχείαMOVIFIT®-MC(τεχνολογίαασφαλείας)

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τεχνικά στοιχεία του MOVIFIT®-MC (τεχνολογία
ασφαλείας). Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείτε τα τεχνικά στοιχεία και τις εγκρίσεις που
περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας του MOVIFIT®-MC και του MOVIMOT®

MM..D.

Ονομασία Τιμή
Ελάχ. Τυπική Μέγ. Μο-

νάδα
Τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24V_P
(UIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 61131-2)

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

Προστασία από βραχυκύκλωμα για 24V_MM 
(ηλεκτρονική, τιμή απόκρισης) 1,4 4,5 A

Χωρητικότητα εισόδου, 
μετά τη δίοδο προστασίας της
σύνδεσης των πόλων

PROFIBUS,
DeviceNet™ 9 10 11 µF

PROFINET,
EtherNet/IP™ 18 20 22 µF

Χωρητικότητα εισόδου MOVIMOT® MM..D
(δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 3)

βλέπε το εγχειρίδιο "MOVIMOT®

MM..D – Λειτουργική ασφάλεια"Κατανάλωση ρεύματος MOVIMOT® MM..D
(δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 3)

Χρόνος αντίδρασης STO

10.4 Τεχνικά στοιχεία MOVIFIT®-FC (τεχνολογία ασφαλείας)
ΤεχνικάστοιχείαMOVIFIT®-FC(τεχνολογίαασφαλείας)

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τεχνικά στοιχεία του MOVIFIT®-FC (τεχνολογία ασφα-
λείας). Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείτε τα τεχνικά στοιχεία και τις εγκρίσεις που περι-
λαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT®-FC.

Ονομασία Τιμή
Ελάχ. Τυπική Μέγ. Μο-

νάδα
Τάση τροφοδοσίας ασφαλείας 24V_P
(UIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 61131-2)

20,4 24,0 28,8 V (DC)
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Ονομασία Τιμή
Ελάχ. Τυπική Μέγ. Μο-

νάδα
Χωρητικότητα εισόδου, 
μετά τη δίοδο προστασίας της σύνδεσης των
πόλων

80 100 120 µF

Κατανάλωση ρεύματος 130 150 170 mA

Χρόνος αντίδρασης STO 150 ms

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/2
01

6



Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο όρων
Σύμβολα

LED
"FDI.." .............................................................  62
"FDO.." ...........................................................  62
"F-STATE"......................................................  63
"STO" .............................................................  63

LED διάγνωσης ...................................................  62
MOVIFIT®-FC

Βασικός κανόνας ασφαλείας, διάγραμμα συνδε-
σμολογίας.......................................................  13
Βασικός κανόνας ασφαλείας, περιγραφή της λει-
τουργίας..........................................................  12
Βασικός κανόνας ασφαλείας, περιορισμοί .....  13
Τεχνικά στοιχεία, τεχνολογία ασφαλείας ........  79

MOVIFIT®-MC
Βασικός κανόνας ασφαλείας, διάγραμμα συνδε-
σμολογίας.......................................................  10
Βασικός κανόνας ασφαλείας, περιγραφή της λει-
τουργίας............................................................  8
Βασικός κανόνας ασφαλείας, περιορισμοί .....  10
Τεχνικά στοιχεία, τεχνολογία ασφαλείας ........  79
Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας...................  76

S12
Λογότυπο FS80..............................................  19

SS1(c) - Ασφαλής διακοπή 1...............................  17
STO

Βραχυκυκλωτήρας..........................................  64
Λογότυπο FS01..............................................  19

STO - Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής ............  16
X71F, βυσματικός σύνδεσμος STO (προαιρετικά) ...

 30

Α

Ανταλλαγή δεδομένων με το προαιρετικό εξάρτημα
PROFIsafe S11 ..............................................  51
DB περιφέρειας F ...........................................  52
Δεδομένα χρήσης F........................................  55
Εισαγωγή .......................................................  51
Πρόσβαση περιφέρειας F στο Step 7.............  52

Αντικατάσταση EBOX..........................................  73
Αντικατάσταση συσκευής ....................................  73
Απαιτήσεις εγγύησης.............................................  7
Αποποίηση ευθύνης ..............................................  7
Ασφαλής αποσύνδεση...................................  27, 29

Αποσύνδεση ομάδας MOVIFIT®-MC/-FC.......  34

Β

Βασικός κανόνας ασφαλείας
MOVIFIT®-FC .................................................  12
MOVIFIT®-FC, διάγραμμα συνδεσμολογίας ...  13
MOVIFIT®-FC, περιγραφή της λειτουργίας.....  12
MOVIFIT®-FC, περιορισμοί ............................  13
MOVIFIT®-MC ..................................................  8
MOVIFIT®-MC, διάγραμμα συνδεσμολογίας ..  10
MOVIFIT®-MC, περιγραφή της λειτουργίας ......  8
MOVIFIT®-MC, περιορισμοί............................  10
Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 ..........  15

Βραχυκυκλωτήρας STO ......................................  64

Γ

Γενικές πληροφορίες
Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια..........................  7

Δ

Διάγνωση με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe
S11
LED διάγνωσης ..............................................  62
Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFIBUS DP...  66
Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFINET IO ....  68
Καταστάσεις σφαλμάτων................................  65
Πίνακας σφαλμάτων.......................................  71
Σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας........................  65
Χρονική υπέρβαση PROFIsafe ......................  65

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
MOVIFIT®-FC .................................................  13
MOVIFIT®-MC ................................................  10

Ε

Εμπορικά σήματα ..................................................  7
Έναρξη χρήσης με προαιρετικό εξάρτημα

PROFIsafe S11 ..............................................  46
Διαμόρφωση στο STEP7................................  47
Παραμετροποίηση..........................................  48
Ρύθμιση της διεύθυνσης PROFIsafe..............  46

Ενσωματωμένες προειδοποιήσεις ........................  6

Η

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ...............................  26
Ασφαλής αποσύνδεση .............................  27, 29
Ασφαλής αποσύνδεση MOVIFIT® ..................  27
Ασφαλής αποσύνδεση, ομάδα .......................  34

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/1
6

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 81



Ευρετήριο όρων

Οδηγίες εγκατάστασης ...................................  26
Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 ..........  37
Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11, αντιστοί-
χιση ακροδεκτών ............................................  37
Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11, δίαυλος
ενέργειας ........................................................  39
Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11, είσοδοι /
έξοδοι ασφαλείας............................................  40

Κ

Κανονισμοί σύνδεσης ..........................................  20
Κίνδυνος από την κίνηση επιβράδυνσης του κινητή-

ρα ...................................................................  25
Κίνηση επιβράδυνσης του κινητήρα

Κίνδυνος.........................................................  25

Λ

Λειτουργίες ασφαλείας.........................................  16
SS1(c) - Ασφαλής διακοπή 1 .........................  17
STO - Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής .......  16

Λειτουργίες ασφαλείας κινητήρα
SS1(c) - Ασφαλής διακοπή 1 .........................  17
STO - Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής .......  16

Λειτουργική ασφάλεια, λογότυπο FS...................  19
Λέξεις σήμανσης στις προειδοποιήσεις.................  5
Λογότυπο FS.......................................................  19

Ο

Οδηγίες εγκατάστασης
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ..........................  26

Ονόματα προϊόντων ..............................................  7

Π

Περιγραφή της λειτουργίας
MOVIFIT®-FC .................................................  12
MOVIFIT®-MC ..................................................  8

Περιορισμοί
MOVIFIT®-FC, μετατροπέας συχνότητας .......  13
MOVIFIT®-MC ................................................  10

Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11
DB περιφέρειας F ...........................................  52
LED διάγνωσης ..............................................  62
Ανταλλαγή δεδομένων....................................  51
Ανταλλαγή δεδομένων, εισαγωγή ..................  51
Αντιστοίχιση ακροδεκτών ...............................  37
Δεδομένα χρήσης F........................................  55
Διάγνωση .......................................................  62

Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFIBUS DP...  66
Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFINET IO ....  68
Διαμόρφωση στο STEP7................................  47
Δίαυλος ενέργειας, παράδειγμα σύνδεσης.....  39
Είσοδοι / έξοδοι ασφαλείας ............................  40
Έλεγχος..........................................................  57
Έναρξη χρήσης ..............................................  46
Καταστάσεις σφαλμάτων................................  65
Παραμετροποίηση..........................................  48
Πίνακας σφαλμάτων.......................................  71
Πρόσβαση περιφέρειας F στο Step 7.............  52
Ρύθμιση της διεύθυνσης PROFIsafe..............  46
Σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας........................  65
Τεχνικά στοιχεία .............................................  77
Χρονική υπέρβαση PROFIsafe ......................  65
Χρόνοι αντίδρασης .........................................  61

Προειδοποιήσεις
Σήμανση στα εγχειρίδια....................................  5
Σημασία των συμβόλων κινδύνου ....................  6

Προειδοποιήσεις ανά κεφάλαιο .............................  5
Προειδοποιήσεων

Δομή των ενσωματωμένων ..............................  6
Προειδοποιήσεων ανά κεφάλαιο

Δομή των..........................................................  5
Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια ...............................  7
Προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια..............  18

Απαιτήσεις για αισθητήρες και ενεργοποιητές  23
Απαιτήσεις για την εγκατάσταση ....................  20
Απαιτήσεις για την έναρξη χρήσης.................  24
Απαιτήσεις για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας ..
 21
Απαιτήσεις λειτουργίας...................................  24
Εγκεκριμένος εξοπλισμός...............................  18

Σ

Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας  7
Σύμβολα κινδύνου

Σημασία ............................................................  6
Συνθήκες ΗΜΣ.....................................................  20

Τ

Τεχνικά στοιχεία...................................................  75
MOVIFIT®-FC, τεχνολογία ασφαλείας ............  79
MOVIFIT®-MC, τεχνολογία ασφαλείας............  79
MOVIFIT®-MC, χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας
 76 22

51
32

56
/E

L 
– 

06
/1

6

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια82



Ευρετήριο όρων

Προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11 ..........  77
Προαιρετικό εξάρτημα S11, Χαρακτηριστικές τι-
μές ασφαλείας ................................................  75

Υ

Υποδείξεις
Σήμανση στα εγχειρίδια....................................  5
Σημασία των συμβόλων κινδύνου ....................  6

Χ

Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας
MOVIFIT®-MC ................................................  76
MOVIFIT-FC...................................................  76
Προαιρετικό εξάρτημα S11.............................  75

Χρόνοι αντίδρασης του προαιρετικού εξαρτήματος
PROFIsafe S11 ..............................................  61

22
51

32
56

/E
L 

– 
06

/1
6

Εγχειρίδιο – MOVIFIT®-MC/-FC – Λειτουργική ασφάλεια 83











SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com


	Περιεχόμενα
	1 Γενικές οδηγίες
	Χρήση του εγχειριδίου
	Δομή των οδηγιών ασφαλείας
	Σημασία των λέξεων σήμανσης
	Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
	Σημασία των συμβόλων κινδύνου

	Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας

	Απαιτήσεις εγγύησης
	Περιεχόμενα του εγχειριδίου
	Αποποίηση ευθύνης
	Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
	Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
	Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας

	2 Βασικός κανόνας ασφαλείας
	Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-MC
	Περιγραφή της λειτουργίας
	Διάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC
	Περιορισμοί

	Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIFIT®-FC
	Περιγραφή της λειτουργίας
	Διάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC
	Περιορισμοί

	Βασικός κανόνας ασφαλείας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	Λειτουργίες ασφαλείας
	STO (Safe Torque Off) – Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής
	SS1(c) (Safe Stop 1) – Ασφαλής διακοπή 1


	3 Προϋποθέσεις τεχνικής ασφαλείας
	Εγκεκριμένος εξοπλισμός
	Πινακίδες τύπου
	Θέση πινακίδας τύπου
	Πινακίδα τύπου συνολικής συσκευής
	Περιγραφή λογότυπου FS

	Προϋποθέσεις κατά την αντικατάσταση συσκευών

	Απαιτήσεις για την εγκατάσταση
	Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας
	Απαιτήσεις για εξωτερικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές
	Απαιτήσεις για την έναρξη χρήσης
	Απαιτήσεις για τη λειτουργία

	4 Κίνδυνος από την κίνηση επιβράδυνσης του ηλεκτροκινητήρα
	5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
	Οδηγίες εγκατάστασης
	Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL

	Ασφαλής αποσύνδεση MOVIFIT®
	MOVIFIT®-MC
	Σχετικοί ακροδέκτες για την ασφαλή αποσύνδεση
	Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC για ασφαλή αποσύνδεση

	MOVIFIT®-FC
	Σχετικοί ακροδέκτες για την ασφαλή αποσύνδεση
	Βυσματικός σύνδεσμος X71F για την ασφαλή αποσύνδεση (προαιρετικά)
	Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση μέσω ακροδεκτών
	Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση μέσω βυσματικών συνδέσμων

	Αποσύνδεση ομάδας με MOVIFIT®-MC και FC
	Απαιτήσεις
	Υπολογισμός του μέγιστου αριθμού συσκευών MOVIFIT®
	Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-MC/-FC για ασφαλή αποσύνδεση ομάδας μέσω ακροδεκτών
	Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας MOVIFIT®-FC για ασφαλή αποσύνδεση ομάδας μέσω βυσματικών συνδέσμων (προαιρετικά)


	Πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11
	Στάνταρ/Υβριδικό ABOX
	Τροφοδοσία 24 V του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11
	Σύνδεση εισόδων / εξόδων ασφαλείας του προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11
	Σύνδεση F‑DI./F-SS.
	Επιτρεπτές καλωδιώσεις
	α) αισθητήρες, με σύνδεση ενός πόλου
	β) αισθητήρες, με σύνδεση δύο πόλων


	Σύνδεση F-DO. και F-DO_STO
	Επιτρεπτή καλωδίωση




	6 Έναρξη λειτουργίας με πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11
	Ρύθμιση της διεύθυνσης PROFIsafe 
	Διαμόρφωση της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe στο STEP7
	Παραμετροποίηση της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	Παράμετρος "F_Check_SeqNr"
	Παράμετρος "F_SIL"
	Παράμετρος "F_CRC_Length"
	Παράμετρος "F_Par_Version"
	Παράμετρος "F_Source_Add"
	Παράμετρος "F_Dest_Add"
	Παράμετρος "F_WD_Time"



	7 Ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη κάρτα PROFIsafe S11
	Εισαγωγή
	Πρόσβαση περιφέρειας F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11 στο STEP7
	DB περιφέρειας F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	PASS_ON
	ACK_NEC
	ACK_REI
	ACK_REQ
	PASS_OUT
	QBAD
	DIAG

	Δεδομένα χρήσης F της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	Σημασία των μεμονωμένων Bit στα δεδομένα χρήσης F του PROFIsafe
	Δεδομένα εξόδου
	Δεδομένα εισόδου


	Παράδειγμα για τον έλεγχο της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11


	8 Χρόνοι αντίδρασης της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	9 Σέρβις
	Διάγνωση με το προαιρετικό εξάρτημα PROFIsafe S11
	LED "FDI.."
	LED "FDO.."
	LED "F-STATE"

	Διάγνωση για STO
	LED "STO"

	Βραχυκυκλωτήρας STO
	Καταστάσεις σφάλματος της πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	Σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας
	Χρονική υπέρβαση PROFIsafe
	Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFIBUS DP
	Μηνύματα διάγνωσης PROFIsafe Layer
	Κωδικοί σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας  S11

	Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFINET IO
	Μηνύματα διάγνωσης PROFIsafe Layer
	Διάγνωση σφαλμάτων με το MOVITOOLS® MotionStudio
	Κωδικοί σφαλμάτων πρόσθετης κάρτας  S11

	Πίνακας σφαλμάτων προαιρετικού εξαρτήματος PROFIsafe S11

	Αντικατάσταση συσκευής EBOX
	Άνοιγμα
	Κλείσιμο


	10 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας
	Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	MOVIFIT®-MC
	MOVIFIT®-FC

	Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόσθετης κάρτας PROFIsafe S11
	Τάση τροφοδοσίας
	Είσοδοι ασφαλείας
	Τροφοδοσία αισθητήρα των εξόδων παλμών
	Έξοδοι ασφαλείας
	Συνθήκες περιβάλλοντος

	Τεχνικά στοιχεία MOVIFIT®-MC (τεχνολογία ασφαλείας)
	Τεχνικά στοιχεία MOVIFIT®-FC (τεχνολογία ασφαλείας)

	Ευρετήριο όρων

