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1 Arkusz zmian

WSKAZÓWKA
W podręczniku "Bezpieczeństwo funkcjonalne silnika sterowanego elektronicznie
DRC.." pojawiły się zmiany, które opisano w tym dodatku.
Niniejszy dokument nie zastępuje szczegółowego podręcznika!
• Zmieniono rozdział "Wymagania w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy / Do-

zwolone urządzenia".
• Zmieniono rozdział "Wymagania w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy / Wy-

magania dotyczące eksploatacji".
• Zmieniono rozdział "Dane techniczne".
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2Warunki bezpieczeństwa technicznego
Dopuszczalne urządzenia
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2 Warunki bezpieczeństwa technicznego
2.1 Dopuszczalne urządzenia

W przypadku zastosowań z funkcją ochronną dozwolone są tylko następujące warian-
ty jednostek napędowych DRC...

Przykład
klucza iden-
tyfikacyjne-
go

DRC 2- 015- SNI- A ECR /XX

Objaśnienie Rodzina
produktów

Wielkość Moc Technika
instalacji

Wykonanie Rozszerzo-
ny zakres
regulacji
(wersja
standardo-
wa)

Opcje

Dozwolone
warianty

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

Dozwolone opcje aplikacji:
• GIO12B
• GIO13B
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2 Warunki bezpieczeństwa technicznego
Wymogi dot. eksploatacji
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2.2 Wymogi dot. eksploatacji

• Eksploatacja dozwolona jest tylko w granicach określonych w arkuszach danych.
Dotyczy to zarówno zewnętrznego sterownika bezpieczeństwa, jak również jed-
nostki napędowej DRC.. oraz dozwolonych opcji.

• Wewnętrzna funkcja diagnostyczna urządzenia jest ograniczona przy zwolnionym
na stałe lub zablokowanym na stałe wejściu STO. Dopiero podczas zmiany pozio-
mu sygnału STO wykonywane są rozszerzone funkcje diagnostyczne. W związku
z tym należy uruchamiać funkcję bezpieczeństwa za pośrednictwem wejścia STO
dla poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) d wg normy EN ISO 13849-1 oraz
SIL 2 EN 61800-5-2 co najmniej raz na 12 miesięcy, a w przypadku poziomu za-
pewnienia bezpieczeństwa (PL)  e wg normy EN  ISO  13849-1 oraz SIL  3
EN 61800-5-2 co najmniej raz na 3 miesiące przy włączonym napięciu sieciowym,
aby zapewnić pełne wykonanie testu. W tym celu należy przestrzegać następują-
cej procedury kontrolnej.

[1] > 500 ms > 500 ms

[3]

t

[2] [2] [2]

[4]

9007201722414475

[1] Maks. 12 mies. w przypadku PL d/SIL 2
Maks. 3 mies. w przypadku PL e/SIL 3

[2] Diagnostyka wewnętrzna
[3] High: brak STO
[4] Low: STO aktywne

• Aby po zresetowaniu urządzenia (np. po włączeniu napięcia sieciowego) zapewnić
pełne wykonanie testu, etap testowy (STO aktywne → nieaktywne) można urucho-
mić najwcześniej po upływie 10 sekund. Urządzenie musi (już) zgłaszać stan "Go-
towość do pracy" lub "STO – bezpiecznie odłączany moment obrotowy" i nie może
znajdować się w stanie błędu.

• Rozpoznane uszkodzenie sprzętowe w wewnętrznych kanałach wyłączania STO
prowadzi do blokującego stanu błędu jednostki napędowej DRC... Gdy błąd zosta-
nie zresetowany (np. przez wyłączenie/włączenie zasilania), należy wykonać pełny
test diagnostyki wewnętrznej zgodnie z opisaną wyżej procedurą kontrolną. Jeśli
błąd wystąpi ponownie, należy wymienić urządzenie lub skontaktować się z serwi-
sem SEW-EURODRIVE (więcej informacji na temat możliwych błędów można
znaleźć w  odpowiedniej instrukcji obsługi silnika sterowanego elektronicznie
DRC..).
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3Dane techniczne
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3 Dane techniczne
W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne jednostki napędowej DRC.. w od-
niesieniu do zintegrowanej techniki bezpieczeństwa pracy. Ponadto należy przestrze-
gać danych technicznych oraz dopuszczeń zawartych w odpowiedniej instrukcji obsłu-
gi silnika sterowanego elektronicznie DRC...

Dane techniczne wejścia STO Min. Typ. Maks. Jednostka
Zakres napięć wejściowych -3 24 30 VDC

Impedancja wejściowa 990 Ω

Pojemność wejścia STO
(pojemność pomiędzy STO+ oraz
STO-)

≤ 10 nF

Próg włączania/wyłączania 11 V

Napięcie wejściowe dla stanu WŁ.
(STO)

15 V

Napięcie wejściowe dla stanu WYŁ.
(STO)

5 V

Dozwolony prąd upływu zewnętrzne-
go sterownika bezpieczeństwa

0 2 mA

Prąd potrzebny do zasilania IN STO 26 mA

Czas od wyłączenia napięcia bezpie-
czeństwa do wyłączenia pola wirują-
cego

4 20 ms

Czas od włączenia napięcia bezpie-
czeństwa do odblokowania pola wi-
rującego

220 300 ms

Częstotliwość kontroli funkcji STO:
patrz procedura kontrolna w rozdzia-
le "Wymagania dotyczące eksploata-
cji"

3 (dla
SIL3/Pl e)

12 (dla
SIL2/Pl d)

miesiące

Parametry związane z bezpieczeństwem
Zweryfikowane klasy bezpieczeń-
stwa

SIL 3 wg EN 61800-5-2
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) e
wg EN ISO 13849-1

Prawdopodobieństwo wystąpienia
awarii stwarzającej zagrożenie
w ciągu godziny (= wartość PFH)

2,1 × 10−9 1/h

Czas eksploatacji 20 lat, następnie komponenty należy wymie-
nić na nowe.

Stan bezpieczny, wyłączony moment
obrotowy (STO)

Wyłączony moment obrotowy (STO)
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