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1 Correcties

Correcties – DRC..4

1 Correcties

AANWIJZING
In het handboek "Functionele veiligheid elektronicamotor DRC.." zijn enkele wijzigin-
gen aangebracht, die in deze bijlage zijn beschreven:
Dit document is geen vervanging van het uitgebreide handboek!
• Gewijzigd hoofdstuk "Veiligheidstechnische voorwaarden/toegestane apparaten".
• Gewijzigd hoofdstuk "Veiligheidstechnische voorwaarden/eisen aan de werking".
• Gewijzigd hoofdstuk "Technische gegevens".
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2Veiligheidstechnische voorwaarden
Toegestane apparaten

Correcties – DRC.. 5

2 Veiligheidstechnische voorwaarden
2.1 Toegestane apparaten

Voor op de veiligheid gerichte toepassingen zijn alleen onderstaande apparaatvarian-
ten van de aandrijfeenheden DRC... toegestaan.

Voorbeeld
typesleutel

DRC 2- 015- SNI- A ECR /XX

Toelichting Productfa-
milie

Model Vermogen Installatie-
techniek

Versie Uitgebreid
regelbereik
(standaard)

Opties

Toegestane
varianten

DRC 1
2
3
4

005
015
030
040

SNI
DSC
DAC
DBC

A ECR
ACR

/IV
/BY1C
/BY2C
/BY4C
/BW1
/BW2
/BW3
/PE
/URM
/A

Toegestane applicatieopties:
• GIO12B
• GIO13B

24
76

14
00

/N
L 

– 
11

/2
01

7



2 Veiligheidstechnische voorwaarden
Eisen aan de werking

Correcties – DRC..6

2.2 Eisen aan de werking

• Het apparaat mag alleen binnen de gespecificeerde limieten van de databladen
worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de externe veiligheidsbesturing als voor de
aandrijfeenheid DRC... en de toegestane opties.

• De apparaatinterne diagnosefunctie is bij permanent vrijgegeven of permanent ge-
blokkeerde STO-ingang beperkt. Pas bij de niveauwissel van het STO-signaal
worden er uitgebreide diagnosefuncties uitgevoerd. Daarom moet de veiligheids-
functie via de STO-ingang voor PL  d conform EN ISO  13849-1 en SIL 2
EN 61800-5-2 ten minste eenmaal per jaar en voor PL e conform EN ISO 13849-1
en SIL 3 EN  61800-5-2 ten minste eenmaal per kwartaal bij een ingeschakelde
netspanning worden opgevraagd, om een complete testovergang te verkrijgen.
Daarvoor moet de volgende testrun worden aangehouden.

[1] > 500 ms > 500 ms

[3]

t

[2] [2] [2]

[4]

9007201722414475

[1] Maximaal 12 maanden bij PL d/SIL 2
Maximaal 3 maanden bij PL e/SIL 3

[2] Interne diagnose
[3] High: geen STO
[4] Low: STO actief

• Om het systeem na een reset van het apparaat (bijv. na het inschakelen van de
netspanning) volledig te testen, mag de testovergang (STO actief → niet actief) op
zijn vroegst na 10 seconden worden gestart. Het apparaat moet (reeds) de toe-
stand "Bedrijfsklaar" of "STO – veilig uitgeschakeld koppel" terug hebben gemeld
en zich niet in een storingstoestand bevinden.

• Een herkend hardware-defect in de interne uitschakelkanalen voor STO leidt tot
een vergrendelde storingstoestand van de aandrijfeenheid DRC... Wanneer de
storing gereset wordt (bijv. door uit-/inschakelen van de voedingsspanning), moet
daarna een volledige testrun van de interne diagnose conform de hiervoor vermel-
de testprocedure worden uitgevoerd. Mocht de storing opnieuw ontstaan, moet het
apparaat worden vervangen of moet contact worden opgenomen met de klanten-
service van SEW (overige informatie met betrekking tot de mogelijke storingstoe-
standen staan vermeld in de desbetreffende technische handleiding van de elek-
tronicamotor DRC..).
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3Technische gegevens

Correcties – DRC.. 7

3 Technische gegevens
In de onderstaande tabel zijn de technische gegevens van de aandrijfeenheid DRC..
gerelateerde aan de geïntegreerde veiligheidstechniek vermeld. Daarnaast moeten de
technische gegevens en goedkeuringen in de technische handleiding van de elektroni-
camotor DRC.. worden opgevolgd.

Technische gegevens STO-ingang Min. typisch Max. Eenheid
Bereik ingangsspanning -3 24 30 V DC

Ingangsimpedantie 990 ohm

Capaciteit van de STO-ingang
(capaciteit tussen STO+ en STO-)

≤ 10 nF

In-/uitschakeldrempel 11 V

Ingangsspanning voor AAN-toestand
(STO)

15 V

Ingangsspanning voor UIT-toestand
(STO)

5 V

Toegestane lekstroom van de exter-
ne veiligheidsbesturing

0 2 mA

Benodigde stroomsterkte voor de
STO-IN-voeding

26 mA

Duur van het uitschakelen van de
Safety-spanning tot de uitschakeling
van het draaiveld

4 20 ms

Inschakelingsduur van de veilig-
heidsspanning tot de vrijgave van
het draaiveld

220 300 ms

Testinterval voor de STO-functie: Zie
het hoofdstuk "Eisen aan de wer-
king” voor de testrun

3 (voor
SIL3/Pl e)
12 (voor

SIL2/Pl d)

Maanden

Karakteristieke veiligheidswaarden
Geteste veiligheidsklassen SIL 3 conform EN 61800-5-2

Performance level e conform EN ISO 13849-1

Waarschijnlijkheid van een gevaarlij-
ke uitval per uur (= PFH-waarde)

2,1 × 10−9  1/h

Gebruiksduur 20 jaar; daarna moet de component vervan-
gen worden door een nieuwe component

Veilige toestand uitgeschakeld kop-
pel (STO)

Uitgeschakeld koppel (STO)
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