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Generelle anvisninger
Brug af håndbogen

1
1

Generelle anvisninger

1.1

Brug af håndbogen
Håndbogen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende installation, idrifttagning, drift og service. Håndbogen er beregnet til alle personer, der
arbejder med installation, idrifttagning og service af produktet.
Håndbogen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har
ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele håndbogen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE.

1.2

Sikkerhedsanvisningernes opbygning
Sikkerhedsanvisningerne i denne håndbog er opbygget på følgende måde:

Piktogram

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulige følger af manglende overholdelse af anvisningerne.
•

Foranstaltning(er) til afværgelse af faren.

Piktogram

Signalord

Betydning

Følger ved manglende
overholdelse af
anvisningerne

Eksempel:

FARE!

Umiddelbar fare

Dødsfald eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Dødsfald eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Lettere kvæstelser

STOP!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af systemet eller dets
omgivelser

BEMÆRK

Nyttige bemærkninger og tip.
Gør det lettere at betjene
systemet.

Generel fare

Specifik fare,
f.eks. elektrisk stød
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Generelle anvisninger
Garantikrav

1.3

1

Garantikrav
Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne MOVITRAC®
B- vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Læs derfor driftsvejledningen igennem, før produktet tages
i brug!
Sørg for, at en læsbar udgave af vejledningerne er tilgængelig for de ansvarlige for
anlægget og driften samt for personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar.

1.4

Ansvarsfraskrivelse
Det er en grundlæggende forudsætning for den sikre drift af MOVITRAC® B og for at
opnå de angivne produktegenskaber og ydelser, at MOVITRAC® B-dokumentationen
følges. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for person, og tingsskader samt
økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af vejledningerne. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde.

1.5

Ophavsret
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre
former for udnyttelse er forbudt.

1.6

Dokumentets indhold
Dette dokument indeholder betingelser for og supplerende bemærkninger til anvendelse
af MOVITRAC® B i sikkerhedsapplikationer.
Systemet består af en frekvensomformer med en asynkron motor og sikkerhedstestet
ekstern afbryder.
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Generelle anvisninger
Anden gældende dokumentation

1
1.7

Anden gældende dokumentation
Denne vejledning er et supplement til driftsvejledningen MOVITRAC® B og begrænser
anvendelsen som beskrevet i det følgende.
Denne vejledning må kun anvendes sammen med følgende vejledninger:
•

Driftsvejledningen MOVITRAC® B skal altid følges.

Godkendte varianter fremgår af kapitlet "Varianter" (→ side 17).
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Sikkerhedskoncept
Anden gældende dokumentation

2

kVA

i

f

n

2

P Hz

Sikkerhedskoncept
•

Potentielle farer fra en maskine skal i tilfælde af fare afhjælpes så hurtigt som muligt.
I forbindelse med farlige bevægelser er farefri tilstand som regel stilstand med forhindring af genstart.

•

MOVITRAC® B udmærker sig ved at have mulighed for tilslutning af X17 til et eksternt, fejlsikret, typeafprøvet sikkerhedsrelæ. Denne slår ved aktivering af en tilsluttet
betjeningsenhed (f.eks. nødstop-knap med indgrebsfunktion) strømmen fra alle
aktive elementer (frakobling af 24 V-forsyningsspændingen til sluttrinsaktivering
i sikkerhedsapplikationen), som er nødvendige til generering af impulsrækkefølgerne i effektsluttrinnet (IGBT).

•

Med frakoblingen af 24 V-strømforsyningen til stik X17 sikres det, at de forsyningsspændinger, som er nødvendige for frekvensomformerens funktion, og dermed
genereringen af et drejefelt med impulsmønstre (som muliggør generering af et drejefelt), er sikkert afbrudt, og en automatisk genstart dermed ikke er mulig.

•

I stedet for galvanisk adskillelse af frekvensomformeren fra el-nettet med kontaktorer
eller kontakter, forhindres aktiveringen af effekthalvlederne i frekvensomformeren
sikkert med den her beskrevne frakobling. Herved frakobles drejefeltgenereringen
for den pågældende motor. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget
drejningsmoment, selvom der fortsat er tilsluttet netspænding.

•

Kravene til sikkerhedsstyringen er nøje fastsat i de efterfølgende afsnit og skal altid
overholdes.
Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med følgende
egenskaber,
– godkendt til EN 954-1 kategori 3
kan frekvensomformeren MOVITRAC® B anvendes med sikker frakobling i
henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1, fejlsikret beskyttelse
mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i
henhold til EN 954-1.
Med den egnede eksterne tilslutning via en sikkerhedsstyring med følgende
egenskaber,
– godkendt i henhold til EN ISO 13849-1, ydelsesniveau d,
kan frekvensomformeren MOVITRAC® B anvendes med sikker frakobling i
henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1, fejlsikret beskyttelse
mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af ydelsesniveau d i henhold
til EN ISO 13849-1.
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Begrænsninger
•

Bemærk: Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske
arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter.

•

Bemærk: Producenten af anlægget/maskinen skal altid udføre en anlægs-/
maskintypisk risikoanalyse og tage hensyn til denne ved anvendelse af frekvensomformeren MOVITRAC® B.

•

Vigtigt - Livsfare: Ved frakobling af 24 V-strømforsyningen i sikkerhedsapplikationen tilføres der fortsat netspænding til frekvensomformerens mellemkreds.

•

Vigtigt – livsfare: Ved frakobling af 24 V-strømforsyningen er mellemkredsspændingen stadig sluttet til frekvensomformeren MOVITRAC® B.

•

Bemærk: Ved udførelse af arbejde på systemets elektriske del skal mellemkredsspændingen frakobles.
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Sikkerhedskoncept
Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC® B / styrehoved"
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Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC® B / styrehoved"

GND

24V

(9)

MOVITRAC® B

godkendt til
kategori 3 iht. EN 954-1
eller
PL "d" EN 13849-1

X17

(3)

SNT
NV

(2)

CAN
RS485

SNT

(4)

Binary
IN

Binary
OUT

GND

SVI24

24 V ekstern
eller
24 V intern

Potentialadskillelse

SNT
HV

24V
intern

Sikkerhedsrelæ
(eksternt)

(1)

S0V24

24V
ekstern

Uz+
Uz-

Sikkerhedsfrakobling
1-polet
eller
2-polet

24V

Sikkerhedskreds

2.2

(5)
Computerkerne

Strømforsyning
til aktivering af
effekttransistorer

Strømforsyning til sluttrinsaktivering OK
(ikke i sikkerhedskreds)

24 V safety deaktiveret/bremse aktiveret (ikke i sikkerhedskredsen)
Analog
IN

Forbindelsesstik til effektdelen

(6)

Temperaturregistrering

PWM

Forbindelsesstik til effektdelen

Uz+

(7)

(8)

M
Uz-

Effektdel
Net

[1] Sikkerhedsrelæ (eksternt)
[2] Lavspændingskontakt
[3] Sikkerhedsafbryder (SNT)
[4] Strømforsyning til aktivering af effekttransistorer
[5] Tilbagemelding til computerkernen: Strømforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds)
[6] Impulsbreddemodulerede signaler til sluttrin
[7] Effektdel
[8] Motor
[9] Højspændingskontakt
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Sikkerhedskoncept
Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC® B / størrelse 0"

P Hz

Visning af "Sikkerhedskoncept for MOVITRAC® B / størrelse 0"

CAN
RS485

24V

X17

SNT

(4)

Binary
IN

Binary
OUT

godkendt til
kategori 3 iht. EN 954-1
eller
PL "d" EN 13849-1

(3)

(2)
Potentialadskillelse

MOVITRAC B

SNT
NV

Sikkerhedskreds

®

GND

Sikkerhedsrelæ
(eksternt)

(1)

SVI24

24V

24V ekstern

24V
ekstern

Sikkerhedsfrakobling
1-polet
eller
2-polet

GND

2.3

S0V24

2

(5)
Computerkerne

Strømforsyning
til aktivering af
effekttransistorer

Strømforsyning til sluttrinsaktivering OK
(ikke i sikkerhedskreds)

24 V safety deaktiveret/bremse aktiveret (ikke i sikkerhedskredsen)
Analog
IN

Uz+

(6)

(7)

PWM

(8)

M
Temperaturregistrering
Uz-

Effektdel
Net

[1] Sikkerhedsrelæ (eksternt)
[2] Lavspændingskontakt
[3] Sikkerhedsafbryder (SNT)
[4] Strømforsyning til aktivering af effekttransistorer
[5] Tilbagemelding til computerkernen: Strømforsyning til sluttrinsaktivering OK (ikke i sikkerhedskreds)
[6] Impulsbreddemodulerede signaler til sluttrin
[7] Effektdel
[8] Motor

Ved apparaterne i størrelse 0 i udførelse MC07B...-S0 skal 24 V altid tilsluttes eksternt,
fordi styreelektronikken kun forsynes på denne måde.
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Sikkerhedstekniske betingelser
Anvisning vedrørende stop-kategorierne

3

3

Sikkerhedstekniske betingelser
Ved installation og drift af MOVITRAC® B i applikationer med sikkerhedsfrakobling af
frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til
EN 60204-1 og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse
af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN 954-1 eller ydelsesniveau d i henhold til
EN ISO 13849-1 skal følgende betingelser altid overholdes. Betingelserne er underinddelt i følgende afsnit:

3.1

•

Tilladte apparater

•

Krav til installationen

•

Krav til eksterne sikkerhedsrelæer

•

Krav til idrifttagning

•

Krav til driften

Anvisning vedrørende stop-kategorierne
•

Ved stop-kategori 0 kan den sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning frakobles uafhængigt af de nominelle værdier.

•

Ved stop-kategori 1 skal følgende forløb følges:
– Stop frekvensomformeren med egnet bremserampe via den nominelle værdi.
– Frakobl derefter sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning.
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Sikkerhedstekniske betingelser
Tilladte apparater

3
3.2

Tilladte apparater
Følgende frekvensomformere kan anvendes til applikationer med sikker frakobling
i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1, fejlsikret
beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3
i henhold til EN 954-1 eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO 13849-1.

3.2.1

MOVITRAC® B til AC 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V tilslutningsspænding

Effekt [kW]

12

380 – 500 V
Størrelse

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

Effekt [kW]

200 – 240 V
Størrelse

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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Sikkerhedstekniske betingelser
Krav til installationen

3.2.2

3

Fare på grund af frekvensomformerens efterløb
Der skal tages hensyn til, at der eventuelt er efterløb på frekvensomformeren uden
mekanisk bremse eller med defekt bremse.
Bemærk: Hvis der opstår applikationsafhængige farer på grund af efterløb, skal
der træffes yderligere beskyttende foranstaltninger (f.eks. bevægelige afskærmninger med tilholder), som afskærmer det farlige sted, indtil der ikke længere er
fare for personskade.
De ekstra beskyttende afskærmninger skal dimensioneres og integreres i overensstemmelse med den sikkerhedskategori, der kræves for maskinen.
Efter at udkoblingskommandoen er givet, skal tilgangen alt efter faretype afspærres
indtil motoren står helt stille. Eller tilgangs- hhv. indgrebstidspunkter skal fastlægges
således, at sikkerhedsafstanden overholdes.

3.3

Krav til installationen
I forbindelse med applikationer med sikkerhedsfrakobling af frekvensomformeren
i henhold til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1 og fejlsikret beskyttelse mod
genstart i henhold til EN 954-1, sikkerhedskategori 3 eller ydelsesniveau d i henhold til
EN ISO 13849-1 med MOVITRAC® B skal du være opmærksom på følgende:
•

Ledningen mellem sikkerhedsstyringen (eller den sikkerhedsapplikationens frakoblingsrelæ) og MOVITRAC® B, stik X17, kaldes sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding.

•

Energiledninger og sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding skal føres
i separate kabelkanaler.

•

Sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding skal være EMC-kompatibel og
føres på følgende måde:
– Afskærmede ledninger uden for elektriske indbygningsrum, permanent (fast)
udlagt og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende foranstaltninger.
– I elektriske indbygningsrum kan der føres enkeltledere.

De gældende forskrifter for den pågældende applikation skal følges.
•

Det skal altid sikres, at der ikke er parasitisk spænding i forhold til sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding.

•

Den samlede ledningslængde mellem sikkerhedsstyringen (f.eks. sikkerhedsrelæ)
og MOVITRAC® B er af EMC-grunde begrænset til maks. 100 m.

•

Ved gruppefrakobling skal der tages hensyn til sikkerhedsrelæets reaktionsevne
samt det maksimalt tilladte spændingsfald i strømforsyningens 24 V-ledning.

•

Der må kun anvendes klemforbindelser (fordelere), der opfylder EN 60204-1 og forhindrer kortslutning.

•

For at få en EMC-kompatibel udførelse af ledningsføringen skal anvisningerne
i driftsvejledningen "MOVITRAC® B" følges. Sørg altid for, at afskærmningen lægger
an mod huset på begge sider.

•

Der må kun anvendes spændingskilder med sikker adskillelse (SELV/PELV)
i henhold til VDE0100. I henhold til EN60950-1 må spændingen mellem udgangene
eller mellem en vilkårlig udgang og jordede dele ikke overskride 60 V jævnspænding
i mere end 0,2 sek., og det op til en maksimumværdi på 120 V jævnspænding.
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Sikkerhedstekniske betingelser
Krav til eksterne sikkerhedsrelæer

3

•

Fjern ved applikationer med sikkerhedsfrakobling af frekvensomformeren i henhold
til stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1 og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 954-1, sikkerhedskategori 3 eller ydelsesniveau d i henhold til
EN ISO 13849-1 jumperne på X17:1 til X17:4 (→ nedenstående illustration).

•

De afskærmede ledninger til sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning (klemme
X17) skal fastklemmes på skærmklemmen til signalelektronik.

•

Overhold altid de tekniske data for MOVITRAC® B (→ driftsvejledningen til
MOVITRAC® B).

14

GND

24V

SVI

3.4

SOV

Fjern jumperne

X17

Krav til eksterne sikkerhedsrelæer
•

Hvis kravene i EN 954-1 skal opfyldes, skal der foreligge mindst en godkendelse
i overensstemmelse med sikkerhedskategori 3 i henhold til EN 954-1.

•

Hvis kravene i henhold til EN ISO 13849-1 skal opfyldes, skal der mindst foreligge
en godkendelse til ydelsesniveau d, i henhold til EN ISO 13849-1.

•

Hvis DC 24 V-strømforsyningen kun sikkerhedsfrakobles på den positive pol, må der
ikke forekomme testimpulser på denne i frakoblet tilstand.

•

Det er tilladt at frakoble DC 24 V-strømforsyningen 2-polet.

•

De specificerede kontaktværdier for sikkerhedsrelæet skal overholdes.

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B

Sikkerhedstekniske betingelser
Krav til eksterne sikkerhedsrelæer

3.4.1

•

Sikkerhedsrelæernes reaktionsevne skal mindst svare til den maksimalt tilladte,
begrænsede udgangsstrøm fra DC 24 V-strømforsyningen. Producentens anvisninger vedrørende sikkerhedsrelæerne med hensyn til de tilladte kontaktbelastninger og eventuelt nødvendige sikringer til sikkerhedskontakterne skal
følges. Hvis der ikke foreligger sådanne anvisninger, skal kontakterne forsikres med en 0,6-del af den nominelle værdi, som producenten har angivet
som maksimal kontaktbelastning.

•

Styringen skal være konstrueret og tilsluttet således, at nulstilling af betjeningsenheden alene ikke medfører genstart. Dvs. at genstart kun må kunne udføres efter
yderligere reset af styringen.

3

Koblingseksempel "sikkerhedsrelæ"
Den nedenstående illustration viser den principielle tilslutning af et eksternt sikkerhedsrelæ (i overensstemmelse med de ovennævnte krav) til MOVITRAC® B vist.
Ved tilslutning skal angivelserne i de forskellige datablade fra producenten følges.
1-polet frakobling af 24 V-forsyningsspændingen:
Godkendt NØDSTOPbetjeningselement

Sikringer iht. angivelse fra
sikkerhedsrelæets
producent

Sikkerhedsrelæ godkendt til
min. kategori 3 iht. EN954-1
eller performance-level d iht.
EN ISO 13849

24 V

Sikker 24 V-strømforsyning
fra sikkerhedsrelæ
(f.eks. PNOZ...)

24 V-strømforsyning
GND

Reset-knap
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Sikkerhedstekniske betingelser
Krav til idrifttagning

3
3.5

3.6

16

Krav til idrifttagning
•

Der skal udføres en dokumenteret idrifttagning, og sikkerhedsfunktionerne skal
dokumenteres.

•

Ved MOVITRAC® B med sikkerhedsfrakobling af frekvensomformeren i overensstemmelse med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1, fejlsikret beskyttelse
mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold
til EN 954-1 eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO 13849-1 skal der altid udføres
idrifttagningskontroller af frakoblingsrelæet og den korrekte ledningsføring, og disse
kontroller skal føres til protokol.

•

Ved idrifttagningen skal sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding medtages i funktionskontrollen.

Krav til driften
•

Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene.
Dette gælder både for det eksterne sikkerhedsrelæ og for MOVITRAC® B.

•

Det skal kontrolleres med jævne mellemrum, at sikkerhedsfunktionerne fungerer fejlfrit. Kontrolintervallerne skal fastlægges i henhold til risikoanalysen.

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B

Tilslutningsvarianter
Separat frakobling af motorer

4

4

Tilslutningsvarianter
Eksempler på tilladte tilslutningsvarianter for de apparater, der er angivet i kapitlet "Tilladte apparater", til sikkerhedsfrakobling af frekvensomformeren i overensstemmelse
med stop-kategori 0 eller 1 i henhold til EN 60204-1 og fejlsikret beskyttelse mod genstart i henhold til EN 1037 og opfyldelse af sikkerhedskategori 3 i henhold til EN 954-1
eller ydelsesniveau d i henhold til EN ISO 13849-1 finder du i dokumentet "Sikker frakobling for MOVITRAC® B – Applikationer". Dokumentet "Sikker frakobling for
MOVITRAC® B – Applikationer" udvides løbende med nye anvendelsesmuligheder og
giver ved hjælp af checklister en ekstra hjælp til projektering og installation samt drift af
MOVITRAC® B-frekvensomformere i sikkerhedsapplikationer. Alle anvisninger i de
dokumenter, der findes i kapitlet "Sikkerheds- og advarselsanvisninger", skal overholdes i forbindelse med alle de tilslutningsvarianter, der er angivet i dokumentet "Sikker
frakobling for MOVITRAC® B – Applikationer".

4.1

Separat frakobling af motorer

4.1.1

Krav
Kravene fra producenten af sikkerhedsrelæerne (f.eks. sikring af udgangskontakter mod
sammenklæbning) eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes nøje. Desuden
gælder der de samme basiskrav til kabelføringen som fremgår af vejledningen "Sikker
frakobling af MOVITRAC® B – betingelser".
Ledningslængden mellem tilslutning X17 på MOVITRAC® B og sikkerhedskomponenterne (f.eks. sikkerhedsrelæ) er af hensyn til EMC-sikkerheden begrænset til maks.
100 m. Yderligere anvisninger fra producenten af sikkerhedsrelæet (der anvendes i den
pågældende applikation) skal følges.

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B
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Tilslutningsvarianter
Separat frakobling af motorer

4
4.1.2

24 V-strømforsyning intern, stop-kategori 0

+24V

FRAKOBLING

START

Nettilslutning

digital input
Plc
digital output

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC® B

Reset

Sikkerhedsrelæ

Tilbagemelding NØDSTOP

NØDSTOP

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
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Tilslutningsvarianter
Separat frakobling af motorer

4.1.3

4

24 V-strømforsyning ekstern, stop-kategori 0

+24V

FRAKOBLING

START

Nettilslutning

digital input
Plc
digital output

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC ® B

Reset

Sikkerhedsrelæ

Tilbagemelding NØDSTOP

NØDSTOP

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
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Tilslutningsvarianter
Separat frakobling af motorer

4
4.1.4

24 V-strømforsyning intern, stop-kategori 1
+24V

GND

Sikkerhedsrelæ

Nettilslutning

digital input
Plc
digital output

L1 L2 L3
1

X12
1

t1

2
4
* DC +
24 V –

Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC ® B

[1]

START

Reset

NØDSTOP

Tilbagemelding NØDSTOP

FRAKOBLING

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4

5

U

6

V W

M

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
[1] Sikkerhedsrelæ med indstillelig tidsforsinkelse t1.
Ved stop-kategori 1 skal følgende forløb følges:
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•

Stop frekvensomformeren med egnet bremserampe via den nominelle værdi.

•

Frakobl derefter sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning.
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Tilslutningsvarianter
Separat frakobling af motorer

4.1.5

4

24 V-strømforsyning ekstern, stop-kategori 1

+24V

Sikkerhedsrelæ

GND

Nettilslutning

digital input
Plc
digital output

L1 L2 L3
1

X12
1

t1

2
4
* DC +
24 V –

Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC ® B

[1]

START

Reset

NØDSTOP

Tilbagemelding NØDSTOP

FRAKOBLING

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
[1] Sikkerhedsrelæ med indstillelig tidsforsinkelse t1.
Ved stop-kategori 1 skal følgende forløb følges:
•

Stop frekvensomformeren med egnet bremserampe via den nominelle værdi.

•

Frakobl derefter sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning.

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B
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Tilslutningsvarianter
Frakobling af motorgrupper

4
4.2

Frakobling af motorgrupper

4.2.1

Krav
Et enkelt sikkerhedsrelæ kan styre 24 V-strømforsyningen for adskillige MOVITRAC® Benheder, hvis der er tale om en motorgruppe. Det højest mulige antal (n stk.) kommer
an på den maksimalt tilladte kontaktbelastning for sikkerhedsrelæet, og det maksimalt
tilladte spændingsfald i jævnstrømsforsyningen til MOVITRAC® B.
Andre krav fra producenten til sikkerhedsrelæet (f.eks. afsikring af udgangskontakterne
mod sammenklæbning) skal overholdes nøje. Desuden gælder der de samme basiskrav til kabelføringen som fremgår af vejledningen "Sikker frakobling af MOVITRAC® B
– betingelser".
Ledningslængden mellem tilslutning X17 (MOVITRAC® B) og sikkerhedskomponenterne (f.eks. sikkerhedsrelæ) er af hensyn til EMC-sikkerheden begrænset til maks.
100 m.
Yderligere anvisninger fra producenten af sikkerhedsrelæet (der anvendes i den pågældende applikation) skal følges.

Fastlæggelse af det maksimale antal MOVITRAC® B-enheder ved gruppefrakobling
Følgende punkter er afgørende for begrænsningen ved gruppefrakobling af antallet (n)
af MOVITRAC® B-enheder, der kan tilsluttes:
1. Sikkerhedsrelæets reaktionsevne.
Vær opmærksom på, at producenten af sikkerhedsrelæet kræver, at sikkerhedskontakterne skal afsikres med sikringer for at forhindre sammensmeltning af
kontakterne.
Angivelserne vedrørende reaktionsevnen iht. EN 60947-4-1, 02/1 og EN 60947-5-1,
11/97 og kontaktsikringen i betjeningsvejledningerne fra producenten af sikkerhedsrelæerne skal følges nøje, og det er den projektansvarliges opgave.
2. Maks. tilladt spændingsfald i strømforsyningens 24 V-ledning.
Ved projektering af motorgrupper skal der tages hensyn til værdierne for ledningslængde og tilladt spændingsfald.
3. Maks. kabeltværsnit på 1 x 1,5 mm2 eller 2 x 0,75 mm2.
En beregning på basis af de tekniske data for MOVITRAC® B foretages separat for
hver gruppefrakobling.

22

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B

Tilslutningsvarianter
Frakobling af motorgrupper

24 V-strømforsyning ekstern, stop-kategori 0

+24V

Nettilslutning

Sikkerhedsrelæ

START

L1 L2 L3

digital input

1

Plc
X12

digital output

Reset

NØDSTOP

Tilbagemelding NØDSTOP

FRAKOBLING

1
2
4

* DC +
24 V –

GND
Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC ® B

4.2.2

4

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4
U

5

6

V W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

ingen
fabriksindstilling

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

MOVITRAC ® B

1

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
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Tilslutningsvarianter
Frakobling af motorgrupper

4

24 V-strømforsyning ekstern, stop-kategori 1

+24V

Nettilslutning

[1]

Sikkerhedsrelæ

L1 L2 L3

digital input

1

Plc
X12

digital output

1
2
4

* DC +
24 V –

t1

GND

START

Reset

NØDSTOP

Tilbagemelding NØDSTOP

FRAKOBLING

Sikkerhedskreds

2

3

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

ingen
fabriksindstilling

MOVITRAC ® B

4.2.3

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2
4
U

5

6

V W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

X1

'0'=regulatorspærre
'1'=regulatorfrigivelse
'0'=frakobling
'1'=START til højre
'0'=stop
'1'=frigivelse

8

24VIO

9

GND

}

ingen
fabriksindstilling

X17
GND

GND

VO24

+24 V-udgang

MOVITRAC ® B

1

SOV24 Reference + 24 V-indgang sikker frakobling
SVI24

+24 V-indgang sikker frakobling

X2

* DC 24 V ekstern strømforsyning. Skal anvendes til BG0S og BG0L!
[1] Sikkerhedsrelæ med indstillelig tidsforsinkelse t1.
Ved stop-kategori 1 skal følgende forløb følges:
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•

Stop frekvensomformeren med egnet bremserampe via den nominelle værdi.

•

Frakobl derefter sikkerhedsapplikationens 24 V-strømforsyning.

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B

Tekniske data
Frakobling af motorgrupper

5

kVA

i

f

n

5

P Hz

Tekniske data
Sikkerhedsindgang X17, klemme 4
Spænding / tværsnit / varighed

Min.

Typ.

Maks.

Enhed

Sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding

19,2

24

30

V DC

3
5
6
7,5
8
10

W

1,5

mm2

20
100

ms

Effektforbrug (størrelse / kapacitet)

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

Tværsnit på tilslutningsledning til sikkerhedsapplikationens
24 V-forsyningsspænding
Varighed fra frakobling af sikkerhedsapplikationens 24 V-forsyningsspænding fra MOVITRAC® B indtil
frakobling af impulsmønster ved
sluttrin tfrakobl

Funktionel sikkerhed – MOVITRAC® B

BG0
BG1 til BG5

0,75
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