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Algemene aanwijzingen
Gebruik van het handboek

1
1

Algemene aanwijzingen

1.1

Gebruik van het handboek
Dit handboek maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de
installatie, de inbedrijfstelling, het bedrijf en service. Het handboek is geschreven voor
alle personen die installatie-, inbedrijfstellings- en servicewerkzaamheden aan het product uitvoeren.
Het handboek dient altijd leesbaar en toegankelijk te zijn. Zorg ervoor dat personen die
verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig
aan de installatie werken het handboek helemaal gelezen en begrepen hebben. Neem
bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met SEWEURODRIVE.

1.2

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen
De veiligheidsaanwijzingen in dit handboek zijn als volgt opgebouwd:

Pictogram

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
•

Pictogram
Voorbeeld:

Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Signaalwoord

Betekenis

Gevolgen bij
niet-inachtneming

GEVAAR!

Onmiddellijk gevaar

Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Dood of zwaar letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Licht lichamelijk letsel

STOP!

Mogelijke materiële schade

Beschadiging van het aandrijfsysteem of zijn
omgeving

AANWIJZING

Nuttige aanwijzing of tip.
Vereenvoudigt de bediening van
het aandrijfsysteem.

Algemeen gevaar

Specifiek gevaar,
bijv. elektrische schok
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1.3

1

Garantieaanspraken
De naleving van de MOVITRAC® B-documentatie is voorwaarde voor het storingsvrije
bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de
technische handleiding, voordat u met het apparaat gaat werken!
Controleer of het document beschikbaar en in goed leesbare toestand toegankelijk is
voor personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de werking ervan, alsook
voor personen die zelfstandig aan de installatie werken.

1.4

Beperking van aansprakelijkheid
De naleving van de MOVITRAC® B-documentatie is basisvoorwaarde voor het veilige
bedrijf van de MOVITRAC® B en het bereiken van de opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE stelt zich niet aansprakelijk
voor persoonlijk letsel en schade aan installaties of eigendommen die ontstaan door het
niet-naleven van deze documentatie. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid
voor defecten.

1.5

Auteursrechtelijke opmerking
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden.

1.6

Inhoud van het document
Dit document bevat voorwaarden en aanvullingen van MOVITRAC® B in toepassingen
die op de veiligeheid gericht zijn.
Het systeem bestaat uit een frequentieregelaar met een asynchrone motor en een
externe op veiligheid geteste uitschakelinrichting.
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1.7

Relevante documenten
Dit document is een aanvulling op de technische handleiding MOVITRAC® B en beperkt
de gebruiksaanwijzingen tot de volgende regels.
Dit document mag alleen met de volgende documenten gebruikt worden:
•

De technische handleiding MOVITRAC® B dient te allen tijde in acht genomen te
worden.

In het hoofdstuk "Aansluitvarianten" (Æ pag. 17) vindt u de toegestane opbouwvarianten.
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Veiligheidsconcept
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Veiligheidsconcept
•

Bij dreigend gevaar moeten potentiële risico's van een machine zo snel mogelijk
worden weggenomen. Stilstand met voorkoming van opnieuw aanlopen is in de regel
de veilige toestand voor risicovolle bewegingen.

•

MOVITRAC® B onderscheidt zich doordat X17 op een extern typegetest veiligheidsrelais kan worden aangesloten. Als een aangesloten bedieningscomponent (bijv.
een noodstopknop met vergrendelfunctie) wordt geactiveerd, schakelt dit relais alle
actieve elementen (uitschakeling van de 24V-veiligheidsspanning van de eindtrapaansturing), die nodig zijn voor het genereren van impulsen voor de vermogenseindtrap (IGBT), naar de stroomloze toestand.

•

Door uitschakeling van de 24V-voeding op steker X17 is gewaarborgd dat de voor
het functioneren van de frequentieregelaar en dus voor het maken van een draaiveld
van impulspatronen (die het genereren van een draaiveld mogelijk maken) vereiste
voedingsspanningen veilig onderbroken zijn en dat de aandrijving zodoende niet
zelfstandig opnieuw kan aanlopen.

•

In plaats van een galvanische scheiding van de aandrijving van het net door elektromagnetische of handbediende schakelaars, wordt de aansturing van de vermogenshalfgeleiders in de frequentieregelaar op een veilige manier voorkomen door de hier
beschreven uitschakeling. Daardoor wordt het genereren van een draaiveld voor de
betreffende motor uitgeschakeld. De motor kan in deze toestand geen koppel ontwikkelen, hoewel de voedingsspanning aangesloten blijft.

•

De vereisten voor de veiligheidsbesturing worden in de onderstaande paragrafen
nauwkeurig vastgelegd en moeten strikt in acht worden genomen.
Door de geschikte externe schakeling via een veiligheidsbesturing met de
eigenschappen
– toegelaten voor EN 954-1 categorie 3
is de frequentieregelaar MOVITRAC® B met veiligheidsuitschakeling volgens
stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1, gewaarborgde beveiliging tegen
opnieuw aanlopen conform EN 1037 en overeenstemming met veiligheidscategorie 3 conform EN 954-1 toepasbaar.
Door de geschikte externe schakeling via een veiligheidsbesturing met de
eigenschappen
–

+toegelaten voor EN ISO 13849-1, performance level d

is de frequentiereglaar MOVITRAC® B met veiligheidsuitschakeling volgens
stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1, gewaarborgde beveiliging tegen
opnieuw aanlopen conform EN 1037 en overeenstemming met het performance
level d conform EN ISO 13849-1 toepasbaar.
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Beperkingen
•

Let op: het veiligheidsconcept is alleen geschikt als er mechanische werkzaamheden aan aangedreven installatie-/machinecomponenten worden uitgevoerd.

•

Let op: de installateur of machinebouwer dient in ieder geval een installatie- of
machinetypische risicoanalyse uit te voeren, die bij de toepassing van
frequentieregelaar MOVITRAC® B in acht moet worden genomen.

•

Let op: levensgevaar! Bij uitschakeling van de 24V-veiligheidsspanning blijft
de netspanning op de tussenkring van de frequentieregelaar staan.

•

Let op: levensgevaar! Bij uitschakeling van de 24V-voeding blijft de tussenkringspanning op de MOVITRAC® B-frequentieregelaar staan.

•

Let op: als aan het elektrische deel van het aandrijfsysteem werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet de tussenkringspanning worden uitgeschakeld.
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Afbeelding "Veiligheidsconcept voor MOVITRAC® B/besturingskop"

2.2

Veiligheidsrelais
(extern)

(1)

toegelaten voor
cat.3 conf. EN 954-1
of
PL "d" EN 13849-1

X17

(3)

SNT
NV

Potentiaalscheiding

MOVITRAC® B

24V

(9)

GND

GND

SVI24

24V

24V extern
of
24V intern

Veiligheidscircuit

SNT
HV

24V
intern

S0V24

24V
extern

Uz+
Uz-

Veiligheidsuitschakeling
eenpolig
of
tweepolig

(2)

CAN
RS485

SNT

(4)

Binary
IN

(5)
CPU

Voeding voor
aansturing van
vermogenstransistoren

Voeding voor aansturing van eindtrap OK
(niet in veiligheidscircuit)

Binary
OUT
24V Safety uitgeschakeld / rem in (niet in veiligheidscircuit)

Connector naar vermogensdeel

Analog
IN

Uz+

Temperatuurmeting

PWM

(7)

Connector naar vermogensdeel

(6)

(8)

M
Uz-

Vermogensdeel
Net

[1] Veiligheidsrelais (extern)
[2] Schakelende laagspanningsvoedingseenheid
[3] Schakelende veiligheidsvoedingseenheid (SNT)
[4] Voeding voor de aansturing van de vermogenstransistoren
[5] Terugmelding aan CPU: voeding voor aansturing van eindtrap OK (niet in veiligheidscircuit)
[6] Signalen met pulsbreedtemodulering voor eindtrap
[7] Vermogensdeel
[8] Motor
[9] Schakelende hoogspanningsvoedingseenheid
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Veiligheidsconcept
Afbeelding "Veiligheidsconcept voor MOVITRAC® B/bouwgrootte 0"

P Hz

Afbeelding "Veiligheidsconcept voor MOVITRAC® B/bouwgrootte 0"

24V

toegelaten voor
cat.3 conf. EN 954-1
of
PL "d" EN 13849-1

X17

(3)

(2)

CAN
RS485

SNT

Potentiaalscheiding

B

SNT
NV

Veiligheidscircuit

MOVITRAC®

GND

Veiligheidsrelais
(extern)

(1)

SVI24

24V

24V extern

24V
extern

Veiligheidsuitschakeling
eenpolig
of
tweepolig

GND

2.3

S0V24

2

(4)

Binary
IN

(5)

Voeding voor
aansturing van
vermogenstransistoren

Voeding voor aansturing van eindtrap OK
(niet in veiligheidscircuit)

CPU
Binary
OUT

24V Safety uitgeschakeld / rem in (niet in veiligheidscircuit)
Analog
IN

Uz+

(6)

(7)

PWM

(8)

M
Temperatuurmeting
Uz-

Vermogensdeel
Net

[1] Veiligheidsrelais (extern)
[2] Schakelende laagspanningsvoedingseenheid
[3] Schakelende veiligheidsvoedingseenheid (SNT)
[4] Voeding voor de aansturing van de vermogenstransistoren
[5] Terugmelding aan CPU: voeding voor aansturing van eindtrap OK (niet in veiligheidscircuit)
[6] Signalen met pulsbreedtemodulering voor eindtrap
[7] Vermogensdeel
[8] Motor

Bij de apparaten van bouwgrootte 0 in uitvoering MC07B...-S0 moet altijd 24 V extern
worden aangesloten, omdat de besturingselektronica alleen zo wordt gevoed.
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3

3

Veiligheidstechnische voorwaarden
Bij de installatie en het bedrijf van MOVITRAC® B in toepassingen met veiligheidsuitschakeling van de aandrijving volgens stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1,
gewaarborgde beveiliging tegen opnieuw aanlopen conform EN 1037 en overeenstemming met veiligheidscategorie 3 conform EN 954-1 of perfomance level d conform
EN ISO 13849-1 dient beslist aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan. De
voorwaarden zijn onderverdeeld in de volgende paragrafen:

3.1

•

toegestane apparaten

•

vereisten voor de installatie

•

vereisten voor externe veiligheidsrelais

•

vereisten voor de inbedrijfstelling

•

vereisten voor het bedrijf

Aanwijzingen bij de stopcategorieën
•

Bij stopcategorie 0 kan de 24V-veiligheidsspanning onafhankelijk van de setpoints
worden uitgeschakeld.

•

Bij stopcategorie 1 moet de volgende procedure worden aangehouden:
– Breng de aandrijving met een passende remintegrator via de opgegeven
setpoints tot stilstand.
– Schakel vervolgens de 24V-veiligheidsspanning uit.
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3
3.2

Toegestane apparaten
De volgende frequentieregelaars voor toepassingen met een veiligheidsuitschakeling
conform stopcategorie 0 of 1 volgens EN 60204-1, gewaarborgde beveiliging tegen
opnieuw aanlopen conform EN 1037-1 en overeenstemming met veiligheidscategorie 3
conform EN 954-1 of performance level d conform EN ISO 13849-1 zijn toepasbaar.

3.2.1

MOVITRAC® B voor AC 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V aansluitspanning

Vermogen [kW]
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380 – 500 V
Bouwgrootte

Type

0.55

0S

MC07B0005-5A3-4-S0

0.75

0S

MC07B0008-5A3-4-S0

1.1

0S

MC07B0011-5A3-4-S0

1.5

0S

MC07B0015-5A3-4-S0

2.2

0L

MC07B0022-5A3-4-S0

3.0

0L

MC07B0030-5A3-4-S0

4.0

0L

MC07B0040-5A3-4-S0

5.5

2S

MC07B0055-5A3-4-00

7.5

2S

MC07B0075-5A3-4-00

11

2

MC07B0110-5A3-4-00

15

3

MC07B0150-503-4-00

22

3

MC07B0220-503-4-00

30

3

MC07B0300-503-4-00

37

4

MC07B0370-503-4-00

45

4

MC07B0450-503-4-00

55

5

MC07B0550-503-4-00

75

5

MC07B0750-503-4-00

Vermogen [kW]

200 – 240 V
Bouwgrootte

Type

0.55

0S

MC07B0005-2A3-4-S0

0.75

0S

MC07B0008-2A3-4-S0

1.1

0L

MC07B0011-2A3-4-S0

1.5

0L

MC07B0015-2A3-4-S0

2.2

0L

MC07B0022-2A3-4-S0

3.7

1

MC07B0037-2A3-4-00

5.5

2

MC07B0055-2A3-4-00

7.5

2

MC07B0075-2A3-4-00

11

3

MC07B0110-203-4-00

15

3

MC07B0150-203-4-00

22

4

MC07B0220-203-4-00

30

4

MC07B0300-203-4-00
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3.2.2

3

Gevaar veroorzaakt door uitlopen van de aandrijving
Houd er rekening mee dat de aandrijving kan uitlopen als er geen mechanische rem is
of als de rem defect is.
Aanwijzing: als door het uitlopen toepassingsafhankelijke gevaren situaties ontstaan, moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen (bijv. beweegbare afdekkingen met vergrendeling) worden getroffen die de gevaarlijke plaats afschermen
tot het gevaar voor personen volledig is geweken.
De extra beschermkappen moeten zodanig zijn ontworpen en geïntegreerd dat ze
voldoen aan de voor de machine vereiste veiligheidscategorie.
Nadat er een stopcommando is geactiveerd, moet de toegang al naargelang het risico
vergrendeld blijven tot de aandrijving tot stilstand is gekomen, of moet er een toegangstijd worden vastgesteld om een resulterend veilig interval aan te kunnen houden.

3.3

Vereisten voor de installatie
Neem voor toepassingen met veiligheidsuitschakeling van de aandrijving volgens stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1 en gewaarborgde beveiliging tegen opnieuw aanlopen conform EN 954-1 veiligheidscategorie 3 of performance level d conform
EN ISO 13489-1 van MOVITRAC® B onderstaande aanwijzingen in acht.
•

De leiding tussen de veiligheidsbesturing (resp. het veiligheidsrelais) en
MOVITRAC® B steker X17/X8 wordt aangeduid als 24V-veiligheidsspanning.

•

De vermogensleidingen en de 24V-veiligheidsspanning moeten in aparte kabelgoten
worden gelegd.

•

De 24V-veiligheidsspanning moet EMC-genormeerd als volgt worden gelegd:
– Afgeschermde leidingen buiten een elektrische inbouwruimte moeten vast gelegd
en tegen externe beschadigingen beschermd worden of er moeten gelijkwaardige
maatregelen met hetzelfde effect worden getroffen.
– In een elektrische inbouwruimte kunnen enkele aders worden gelegd.

De voor de specifieke toepassing geldende voorschriften moeten in acht worden
genomen.
•

In ieder geval moet ervoor gezorgd worden dat op de 24V-veiligheidsspanning geen
spanning komt te staan.

•

De totale kabellengte tussen de veiligheidsbesturing (bijv. veiligheidsrelais) en
MOVITRAC® B is om EMC-redenen beperkt tot maximaal 100 m.

•

Bij groepsuitschakeling dienen het schakelvermogen van het veiligheidsrelais en het
maximaal toegestane spanningsverlies op de 24V-voedingskabel in acht te worden
genomen.

•

Er mogen alleen aansluitklemmen (verdelers) worden gebruikt, die voldoen aan
EN 60204-1 en kortsluiting voorkomen.

•

Voor de EMC-genormeerde uitvoering van de bedrading dienen de aanwijzingen in
de technische handleiding "MOVITRAC® B" in acht genomen te worden. Let er
vooral op dat de afscherming aan beide zijden op de behuizing moet worden aangesloten.

•

Er mogen alleen spanningsbronnen met veilige scheiding (SELV/PELV) volgens
VDE0100 worden gebruikt. Conform EN 60950-1 mag de spanning tussen de uitgangen of tussen een willekeurige uitgang en een geaard onderdeel de 60V-gelijkspanning niet langer dan 0,2 s overschrijden als er zich één enkele fout voordoet.
De maximale gelijkspanning is 120 V.
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3

•

Voor toepassingen met veiligheidsuitschakeling van de aandrijving volgens stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1, gewaarborgde beveiliging tegen opnieuw aanlopen conform EN 954-1 veiligheidscategorie 3 of performance level d conform
EN ISO 13849-1 moeten de doorverbindingen op X17:1 tot X17:4 worden verwijderd
(Æ volgende afbeelding).

•

De afgeschermde kabels van de 24V-veiligheidsspanning (klem X17) moeten
worden aangesloten op de schermklem van de signaalelektronica.

•

Neem de technische data van de MOVITRAC® B in acht (Æ technische handleiding
MOVITRAC® B).

14

GND

24V

SVI

3.4

SOV

Doorverbindingen verwijderen

X17

Vereisten voor externe veiligheidsrelais
•

Om aan de vereisten van EN 954-1 te voldoen, moet minstens een toelating voor
veiligheidscategorie 3 conform EN 954-1 beschikbaar zijn.

•

Om aan de vereisten van EN ISO 13849-1 te voldoen, moet minstens een toelating
voor performance level d conform EN ISO 13849-1 beschikbaar zijn.

•

Als de DC 24V-voedingsspanning uitsluitend aan de positieve pool veiligheidsgericht
wordt uitgeschakeld, mogen hierop in uitgeschakelde toestand geen testimpulsen
plaatsvinden.

•

Het is toegestaan om de DC 24V-voeding tweepolig uit te schakelen.

•

De voor het veiligheidsrelais gespecificeerde waarden moeten beslist worden
aangehouden bij de configuratie van de schakeling.

Functionele veiligheid – MOVITRAC® B
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Vereisten voor externe veiligheidsrelais

3.4.1

•

Het schakelvermogen van de veiligheidsrelais moet ten minste overeenkomen met
de maximaal toegelaten, begrensde uitgangsstroom van de DC 24V-voeding. Let op
de aanwijzingen van de fabrikant van de veiligheidsrelais met betrekking tot de
toelaatbare contactbelastingen en eventueel vereiste beveiligingen voor de
veiligheidscontacten. Als hiervoor geen aanwijzingen beschikbaar zijn,
moeten de contacten worden beveiligd met de 0,6-voudige nominale waarde
van de door de fabrikant aangegeven maximale contactbelasting.

•

De besturing moet zo ontworpen zijn en aangesloten worden dat het resetten van
alleen het bedieningscomponent niet tot hernieuwde aanloop leidt. Dat betekent dat
een hernieuwde aanloop alleen mag plaatsvinden na een extra reset van de
besturing.

3

Voorbeeldschakeling "veiligheidsrelais"
Onderstaande afbeelding laat de principiële schakeling van een extern veiligheidsrelais
(conform de bovengenoemde vereisten) op de MOVITRAC® B zien.
De specificaties op de desbetreffende databladen van de fabrikant moeten in acht
worden genomen bij de aansluiting.
Eenpolige uitschakeling van de 24V-voedingsspanning:
Toegestaan NOODSTOPbedieningselement

Smeltveiligheden volgens
opgave van de fabrikant
van het veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais met toelating
van minstens categorie 3 conform
EN 954-1 of performance level d
conform EN ISO 13849

24 V

24V-veiligheidsspanning
van het veiligheidsrelais
(bijv. PNOZ...)

24V-voeding
GND

Resetknop

Functionele veiligheid – MOVITRAC® B
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3
3.5

3.6

16

Vereisten voor de inbedrijfstelling
•

Er moet een gedocumenteerde inbedrijfstelling en een controle van de veiligheidsfuncties plaatsvinden.

•

Voor MOVITRAC® B met veiligheidsuitschakeling van de aandrijving volgens
stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1, gewaarborgde beveiliging tegen opnieuw
aanlopen conform EN 1037-1 en overeenstemming met veiligheidscategorie 3 conform EN 954-1 of performance level d conform EN ISO 13849-1 moeten bij de inbedrijfstellingstests van de uitschakelinrichting en van de bedrading in principe protocollen worden opgesteld.

•

Bij de inbedrijfstelling moet de 24V-veiligheidsspanning in de functietest worden
opgenomen.

Vereisten voor het bedrijf
•

Het bedrijf is alleen binnen de gespecificeerde limieten van de databladen toegestaan. Dit geldt zowel voor het externe veiligheidsrelais als voor de MOVITRAC® B.

•

De veiligheidsfuncties moeten regelmatig worden getest om de probleemloze werking te controleren. De testintervallen moeten op basis van de risicoanalyse worden
vastgelegd.
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Aansluitvarianten
Uitschakeling van afzonderlijke aandrijvingen
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Aansluitvarianten
Voorbeelden van toegestane aansluitvarianten voor de in het hoofdstuk "Toegestane
apparaten" vermelde apparaten voor de veiligheidsuitschakeling van de aandrijving volgens stopcategorie 0 of 1 conform EN 60204-1, de gewaarborgde beveiliging tegen
opnieuw aanlopen conform EN 1037 en overeenstemming met de veiligheidscategorie
conform EN 954-1 of performance level d conform EN ISO 13849-1 staan in het document "Veilige uitschakeling voor MOVITRAC® B – applicaties". Het document "Veilige
uitschakeling voor MOVITRAC® B – applicaties" wordt voortdurend uitgebreid met
nieuwe toepassingsmogelijkheden en biedt aan de hand van controlelijsten een extra
hulpmiddel voor de configuratie, de installatie en het bedrijf van MOVITRAC® B-aandrijvingen in veiligheidstoepassingen. Voor alle in het document "Veilige uitschakeling voor
MOVITRAC® B – applicaties" vermelde aansluitvarianten moeten de in het hoofdstuk
"Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen" vermelde documenten strikt in acht
worden genomen.

4.1

Uitschakeling van afzonderlijke aandrijvingen

4.1.1

Vereisten
De vereisten van de fabrikant van veiligheidsrelais (bijvoorbeeld beveiliging van de uitgangscontacten tegen verkleven) of andere veiligheidscomponenten moeten nauwkeurig in acht worden genomen. Voor het leggen van de kabels gelden verder de basisvereisten uit het document "Veilige uitschakeling voor MOVITRAC® B – voorwaarden".
De kabellengte tussen aansluiting X17 op de MOVITRAC® B en de veiligheidscomponenten (bijv. veiligheidsrelais) is om EMC-redenen beperkt tot maximaal 100 m.
De overige aanwijzingen van de fabrikant van het (in de desbetreffende toepassing
gebruikte) veiligheidsrelais moeten in acht worden genomen.
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4
4.1.2

24V-voeding intern, stopcategorie 0
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fabrieksinstelling

MOVITRAC® B
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* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
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4.1.3

4

24V-voeding extern, stopcategorie 0
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* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
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Uitschakeling van afzonderlijke aandrijvingen

4
4.1.4

24V-voeding intern, stopcategorie 1
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* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
[1] Veiligheidsrelais met instelbare tijdvertraging t1.
Bij stopcategorie 1 moet de volgende procedure worden aangehouden:
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•

Breng de aandrijving met een passende remintegrator via de opgegeven setpoints
tot stilstand.

•

Schakel vervolgens de 24V-veiligheidsspanning uit.
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4.1.5

4

24V-voeding extern, stopcategorie 1
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* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
[1] Veiligheidsrelais met instelbare tijdvertraging t1.
Bij stopcategorie 1 moet de volgende procedure worden aangehouden:
•

Breng de aandrijving met een passende remintegrator via de opgegeven setpoints
tot stilstand.

•

Schakel vervolgens de 24V-veiligheidsspanning uit.

Functionele veiligheid – MOVITRAC® B

21

Aansluitvarianten
Uitschakeling van groepsaandrijvingen

4
4.2

Uitschakeling van groepsaandrijvingen

4.2.1

Vereisten
Bij groepsaandrijvingen kan de 24V-voeding van meerdere MOVITRAC® B's via één
enkel veiligheidsrelais ter beschikking worden gesteld. Het maximaal mogelijke aantal
(n stuks) volgt uit de maximaal toegestane contactbelasting van het veiligheidsrelais en
het maximaal toegestane spanningsverlies van de DC-voeding voor MOVITRAC® B.
De overige vereisten van de fabrikant van het veiligheidsrelais (bijv. beveiliging van de
uitgangscontacten tegen verkleven) moeten nauwkeurig in acht worden genomen. Voor
het leggen van de kabels gelden verder de basisvereisten uit het document "Veilige
uitschakeling voor MOVITRAC® B – voorwaarden".
De kabellengte tussen aansluiting X17 (MOVITRAC® B) en de veiligheidscomponenten (bijv. veiligheidsrelais) is om EMC-redenen beperkt tot maximaal 100 m.
De overige aanwijzingen van de fabrikant van het (in de desbetreffende toepassing
gebruikte) veiligheidsrelais moeten in acht worden genomen.

Bepaling van het maximale aantal MOVITRAC® B-aandrijvingen bij groepsuitschakeling
De beperking van het aantal (n stuks) MOVITRAC®'s dat bij een groepsuitschakeling
kan worden aangesloten, wordt bepaald door de volgende factoren:
1. Het schakelvermogen van het veiligheidsrelais.
Let erop dat vóór de veiligheidscontacten, overeenkomstig de specificaties van de
fabrikant van het veiligheidsrelais, altijd een beveiliging moet worden geschakeld om
te voorkomen dat de contacten verkleven.
De persoon die het systeem configureert, is ervoor verantwoordelijk dat de specificaties voor het schakelvermogen conform EN 60947-4-1, 02/1 en EN 60947-5-1,
11/97 en de contactbeveiliging in de bedieningshandleidingen van de fabrikant van
het veiligheidsrelais nauwgezet in acht worden genomen.
2. Maximaal toegestaan spanningsverlies in de 24V-voedingskabel.
Bij de configuratie van groepsaandrijvingen moet op kabellengten en toegestane
spanningsverliezen worden gelet.
3. Maximale kabeldoorsnede van 1x1,5 mm2 of 2x0,75 mm2.
Een berekening op basis van de technische gegevens van MOVITRAC® B moet voor
iedere toepassing van groepsschakelingen apart worden gemaakt.
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24V-voeding extern, stopcategorie 0
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'1'=vrijgave regelaar
'0'=stop
'1'=START rechts
'0'=stop
'1'=vrijgave
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SVI24
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* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
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4

24V-voeding extern, stopcategorie 1
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Reset
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'0'=blokkering regelaar
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4.2.3
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GND
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MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=blokkering regelaar
'1'=vrijgave regelaar
'0'=stop
'1'=START rechts
'0'=stop
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SOV24 Referentie + 24V-ingang veilige stop
SVI24

+24V-ingang veilige stop

X2

* Externe DC 24V-voeding. Bij BG0S en BG0L vereist!
[1] Veiligheidsrelais met instelbare tijdvertraging t1.
Bij stopcategorie 1 moet de volgende procedure worden aangehouden:
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•

Breng de aandrijving met een passende remintegrator via de opgegeven setpoints
tot stilstand.

•

Schakel vervolgens de 24V-veiligheidsspanning uit.
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Technische gegevens

kVA

i
5

f

n

5

P Hz

Technische gegevens
Veiligheidsingang X17 klem 4
Spanning / doorsnede / duur
24V-veiligheidsspanning
Vermogensopname (bouwgrootte /
capaciteit)
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Typ.

Max.

Eenheid

19.2

24

30

V DC

3
5
6
7.5
8
10

W

1.5

mm2

20
100

ms

BG0S / BG0L / 27 µF
BG1 / 270 µF
BG 2/2S / 270 µF
BG3 / 270 µF
BG4 / 270 µF
BG5 / 270 µF

Doorsnede aansluitkabel van de 24V-veiligheidsspanning
Uitschakelduur van de 24V-veiligheidsspanning op MOVITRAC® B tot aan de
uitschakeling van de impulpatronen
aan eindtrap tuitschakel

Min.

BG0
BG1 ... BG5

0.75

25

Index

Index
A

aansluitvariant "24V-voeding extern,
stopcategorie 1" ...............................21

I
Inbedrijfstelling, vereisten .................................. 16
Inhoud van het document .................................... 5
Installatie
aanwijzingen voor het leggen van
stuurstroomleidingen ...................... 13
toegestane aansluitklemmen ....................... 13
vereisten ...................................................... 13

aansluitvariant "24V-voeding intern,
stopcategorie 0" ...............................18

O
Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen ............. 4

Aansluitvarianten ................................................17
Aanwijzingen, algemene .......................................4
Afzonderlijke uitschakeling ..................................17
aansluitvariant "24V-voeding extern,
stopcategorie 0" ...............................19

aansluitvariant "24V-voeding intern,
stopcategorie 1" ...............................20
vereisten .......................................................17
Auteursrecht ..........................................................5
B
Bedrijf, vereisten .................................................16
Beperking van aansprakelijkheid ..........................5
D
Documentatie, relevante .......................................6
Documenten, relevante .........................................6
E
Externe veiligheidsrelais .....................................14
G
Garantieaanspraken .............................................5
Gebruik van het handboek ....................................4
Groepsuitschakeling ...........................................22
aansluitvariant "24V-voeding extern,
stopcategorie 0" ...............................23
aansluitvariant "24V-voeding extern,
stopcategorie 1" ...............................24
bepaling van het maximale aantal
MDX60B/61B-aandrijvingen ............22
vereisten .......................................................22

26

S
Stopcategorieën, aanwijzingen .......................... 11
T
Toegestane apparaten ....................................... 12
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
(380 ... 500 VAC) ............................ 12
U
Uitlopen van de aandrijving (aanwijzing) ............ 13
V
Veiligheidsaanwijzingen
opbouw .......................................................... 4
Veiligheidsconcept ............................................... 7
afbeelding ................................................ 9, 10
beperkingen ................................................... 8
Veiligheidsrelais, externe ................................... 14
schakelvermogen ........................................ 15
vereisten ...................................................... 14
voorbeeldschakeling .................................... 15
Veiligheidstechnische voorwaarden ................... 11
Vereisten
bedrijf ........................................................... 16
externe veiligheidsrelais .............................. 14
inbedrijfstelling ............................................. 16
installatie ...................................................... 13

Functionele veiligheid – MOVITRAC® B

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

