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Genel uyarılar
El kitabının kullanılması

1
1
1.1

Genel uyarılar
El kitabının kullanılması
Bu el kitabı ürünün bir parçasıdır ve montaj, devreye alma, işletme ve servis ile ilgili
önemli bilgileri içermektedir. Bu el kitabını ürün üzerinde tesisatının hazırlanması,
devreye alınması ve servis çalışmaları ile ilgili herkes için hazırlanmıştır.
Bu el kitabı okunabilir bir durumda olmalı ve kolayca erişilebilmelidir. Sistem ve işletme
sorumlularının ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza
erişebilmelerini ve el kitabının okunabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Açıklığa
kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa, SEW-EURODRIVE'a
danışılmalıdır.

1.2

Emniyet uyarılarının yapısı
Bu el kitabındaki uyarıların yapısı:

Piktogram

SİNYAL SÖZCÜK!
Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında.
•

Piktogram
Örnek:

Tehlike önleme önlemi(leri).

Sinyal sözcük

Anlamı

Uyulmadığında

TEHLİKE!

Doğrudan bir tehlike

Ağır yaralanmalar veya ölüm

UYARI!

Olası tehlikeli durum

Ağır yaralanmalar veya ölüm

DİKKAT!

Olası tehlikeli durum

Hafif yaralanmalar

DUR!

Olası malzeme hasarları

Tahrik sisteminde veya ortamda hasar
oluşması

UYARI

Faydalı bir uyarı veya ipucu.
Tahrik sisteminin kullanılmasını
kolaylaştırır.

Genel tehlike

Belirli bir tehlike,
örn. elektrik şoku
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Genel uyarılar
Garanti koşulları

1.3

1

Garanti koşulları
MOVITRAC® B dokümantasyonuna uyulması, arızasız bir işletme ve garanti
koşullarının yerine getirilebilmesi için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce
bu işletme kılavuzu dikkatlice okunmalıdır!
Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan
kişilerin dokümanlara erişebilmelerini ve bunların okunabilecek bir durumda olmasını
sağlayın.

1.4

Sorumsuzluk
Güvenli bir çalışama ve öngörülen ürün özellikleri ile güç değerlerine erişilmesi için
MOVITRAC® B dokümantasyonuna uyulması şarttır. Bu dokümana uyulmaması sonucu
oluşabilecek kişisel, mal veya varlık hasarlarından SEW-EURODRIVE sorumlu değildir.
Bu gibi durumlarda malzeme hatası sorumluluğu kabul edilmez.

1.5

Telif hakkı bildirimi
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Tüm hakları saklıdır.
Her türlü – özet olarak dahi – çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve diğer
değerlendirme yasaklanmıştır.

1.6

Dokümanın İçeriği
Bu doküman, MOVITRAC® B'nin kullanılmasında, aşağıdaki özelliklere dayanan
emniyet tekniği ile ilgili ekleri ve koşulları içerir:
Bu sistem asenkron motorlu frekans çeviriciden ve güvenlik kontrolü yapılmış harici
ayırma tertibatından oluşmaktadır.
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Genel uyarılar
Geçerli olan diğer dokümanlar

1
1.7

Geçerli olan diğer dokümanlar
Bu doküman MOVITRAC® B işletme kılavuzuna ek olarak hazırlanmıştır ve ileri
sayfalarda verilen bilgiler bu kılavuzdaki uygulama uyarılarını kısıtlar.
Bu doküman sadece aşağıdaki dokümanlar ile birlikte kullanılmalıdır:
•

MOVITRAC® B işletme kılavuzuna daima dikkat edilmelidir.

İzin verilen bağlantı şekillerinin bulunduğu yer: "Montaj şekilleri" bölümü.
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Emniyet tasarımı
Geçerli olan diğer dokümanlar
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Emniyet tasarımı
•

Tehlikeli bir durumda makineyi tehlikeye sokabilecek durumlar derhal giderilmelidir.
Tehlikeli durumlarda, tehlike yaratabilecek makine hareketlerinin önlenmesi için
genelde en tehlikesiz durum, duran makinenin tekrar çalışmasını önleyici tedbirler
almaktır.

•

MOVITRAC® B, X17’nin harici, hatasız, numune testi yapılmış bir acil stop rölesine
bağlanma imkanı sayesinde ön plana çıkmaktadır. Bu röle, bağlanmış olan bir AcilDur komutu ile çalışan cihaz harekete geçirildiğinde (kilitleme fonksiyonlu ACİL
KAPAMA butonu), güç çıkış katında (IGBT) impuls oluşturmak için gerekli tüm etkin
parçaları (çıkış katı kontrolünün emniyetli 24 V gerilim beslemesinin ayrılması)
enerjisiz duruma getirir.

•

X17’nin fişindeki 24 V besleme geriliminin ayrılması ile, frekans çeviricinin çalışması
ve böylece bir döner alan oluşturulması için gerekli besleme gerilimleri emniyetli
olarak kesilir ve makinenin istenmeden, kendiliğinden hareket etmesi önlenir.

•

Sürücüyü şebeke geriliminden kontaktör veya anahtarlarla galvanik olarak ayırma
yerine, burada açıklandığı gibi kapama yapılması suretiyle frekans çeviricide
bulunan yarı iletkenlere kumanda edilmesi güvenli bir şekilde önlenir. Böylece ilgili
motor için döner alan oluşması kapatılır. Bu durumda, şebeke gerilimi hala mevcut
olmasına rağmen, tek bir motor tork oluşturamaz.

•

Güvenli kontrolde aranan koşullar ilerideki bölümlerde tam olarak belirtilmiştir ve bu
koşullara uyulmalıdır.
Bağlanacak olan harici emniyetli kontrol birimi aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır
– EN 954-1 Kategori 3 için uygun olmalı
MOVITRAC® B frekans çevirici, EN 60204-1 stop kategorisi 0 veya 1’e göre
emniyetli ayırma, EN 1037’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız şekilde koruma
ve EN 954-1’e göre emniyet kategorisi 3’ün yerine getirilmesi ile kullanıma
hazırdır.
Bağlanacak olan harici emniyetli kontrol birimi aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır
– EN ISO 13849-1, performans seviyesi d için uygun olmalı
MOVITRAC® B frekans çevirici, EN 60204-1 stop kategorisi 0 veya 1’e göre
emniyetli ayırma, EN 1037’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız şekilde koruma
ve EN ISO 13849-1’e performans seviyesi d’nin yerine getirilmesi ile kullanıma
hazırdır.
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Emniyet tasarımı
Sınırlamalar

P Hz

Sınırlamalar
•

Dikkat: Bu emniyet tasarımı sadece, tahrik edilen tesis / makine parçalarında
mekanik çalışmalar yapmak için uygundur.

•

Dikkat: Tesis/makine üreticisi tarafından tesise / makineye özel bir riziko
analizi yaptırılmalı ve bu analizde MOVITRAC® B frekans çevirici ile birlikte
kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

•

Hayati tehlike: Emniyetli 24 V besleme geriliminin kapatılmasına rağmen,
frekans çeviricinin DC bağlantısında halen şebeke gerilimi mevcuttur.

•

Hayati tehlike: Emniyetli 24 V besleme geriliminin kapatılmasına rağmen,
MOVITRAC® B frekans çeviricinin DC bağlantısında halen gerilim mevcuttur.

•

Dikkat: Tahrik sisteminin elektrikli parçalarında çalışma yapabilmek için DC
link gerilimi kapatılmalıdır.
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Emniyet tasarımı
"MOVITRAC® B / kontrol ünitesi emniyet tasarımı" şeması

kVA

i

f

n

2

P Hz

"MOVITRAC® B / kontrol ünitesi emniyet tasarımı" şeması

24V

EN 954-1’e göre kategori 3
veya
PL "d" EN 13849-1 için
izin verilmiştir

GND

(9)

MOVITRAC® B

X17

(3)

SNT
NV

(2)

CAN
RS485

SNT

(4)

Dijital IN
(GİRİŞ)

Dijital OUT
(ÇIKIŞ)

GND

SVI24

24V harici
veya
24 V dahili

Potansiyel
ayırma

SNT
HV

24V
dahili

S0V24

24V
harici

Uz+
Uz-

Acil stop rölesi
(harici)

(1)

Bir kutuplu
veya
iki kutuplu
emniyetli ayırma

24V

Emniyet devresi

2.2

(5)
Merkezi
bilgisayar

Güç transistörlerini
kontrol için
besleme gerilimi

Çıkış katı kontrolü gerilim beslemesi O.K.
(emniyet devresinde değil)

24V Safety kapandı / Fren uygulandı (emniyet devresinde değil)

Güç parçası için bağlantı fişi

Analog
IN

Uz+

Sıcaklık
algılaması

PWM

(7)
Güç parçası için bağlantı fişi

(6)

(8)

M
Uz-

Güç bölümü
Şebeke

[1] Acil stop rölesi (harici)
[2] Düşük gerilim anahtarlamalı güç beslemesi
[3] Emniyetli kapatma şebeke adaptörü (SNT)
[4] Güç transistörlerini kontrol için besleme gerilimi
[5] Merkezi işlemciye geribildirim: Çıkış katı kontrolü gerilim beslemesi O.K. (emniyet devresinde değil)
[6] Çıkış katı için darbe genişlik modülasyonlu sinyaller
[7] Güç bölümü
[8] Motor
[9] Yüksek gerilim anahtarlamalı güç beslemesi
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Emniyet tasarımı
"MOVITRAC® B / boyut 0 için emniyet tasarımı" şeması

P Hz

"MOVITRAC® B / boyut 0 için emniyet tasarımı" şeması

CAN
RS485

24V

X17

SNT

(4)

Dijital IN
(GİRİŞ)

Dijital OUT
(ÇIKIŞ)

EN 954-1’e göre kategori 3
veya
PL "d" EN 13849-1 için
izin verilmiştir

(3)

(2)
Potansiyel
ayırma

MOVITRAC B

SNT
NV

Emniyet devresi

®

GND

SVI24

24V

24V harici

24V
harici

Acil stop rölesi
(harici)

(1)

Bir kutuplu
veya
iki kutuplu
emniyetli ayırma

GND

2.3

S0V24

2

(5)
Merkezi
bilgisayar

Güç transistörlerini
kontrol için
besleme gerilimi

Çıkış katı kontrolü gerilim beslemesi O.K.
(emniyet devresinde değil)

24V Safety kapandı / Fren uygulandı (emniyet devresinde değil)
Analog
IN

Uz+

(6)

(7)

PWM

(8)

M
Sıcaklık
algılaması
Uz-

Güç bölümü
Şebeke

[1] Acil stop rölesi (harici)
[2] Düşük gerilim anahtarlamalı güç beslemesi
[3] Emniyetli kapatma şebeke adaptörü (SNT)
[4] Güç transistörlerini kontrol için besleme gerilimi
[5] Merkezi işlemciye geribildirim: Çıkış katı kontrolü gerilim beslemesi O.K. (emniyet devresinde değil)
[6] Çıkış katı için darbe genişlik modülasyonlu sinyaller
[7] Güç bölümü
[8] Motor

Tipi MC07B...-S0, yapı büyüklüğü 0 olan cihazlarda 24 V daima haricen bağlanmak
zorundadır, çünkü kumanda elektroniği sadece bu durumda beslenebilmektedir.
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Emniyet tekniği koşulları
Stop kategorileri ile ilgili uyarı

3

3

Emniyet tekniği koşulları
MOVITRAC® B’nin EN 60204-1, stop kategorisi 0 veya 1’e göre emniyetli olarak
ayrılması ve EN 1037’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız olarak korunması,
EN 954-1’e göre emniyet kategorisi 3’ün veya EN ISO 13849-1’e göre performans
seviyesi d’nin yerine getirilmesi gerektiği uygulamalara montajı ve çalıştırılması için
aşağıdaki şartlara kesinlikle uyulmalıdır: İstenen koşullar aşağıdaki bölümlere
ayrılmıştır:

3.1

•

İzin verilen cihazlar

•

Montaj koşulları

•

Harici Acil Stop Rölelerinde Aranan Şartlar

•

Devreye Alma Koşulları

•

Çalıştırma Koşulları

Stop kategorileri ile ilgili uyarı
•

Stop kategorisi 0’da güvenli 24 V besleme gerilimi istenen değerlerden bağımsız
olarak kapatılabilir.

•

Stop kategorisi 1’de aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir:
– Sürücü istenen değerlerde verilen, uygun bir fren rampası ile yavaşlatılmalıdır.
– Daha sonra da 24 V gerilim beslemesi güvenle kapatılmalıdır.
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Emniyet tekniği koşulları
İzin verilen cihazlar

3
3.2

İzin verilen cihazlar
Aşağıdaki frekans çeviriciler, EN 60204-1 stop kategorisi 0 veya 1’e göre emniyetli
ayırma, EN 1037’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız şekilde koruma ve
EN 954-1’göre emniyet kategorisi 3'ün veya EN ISO 13489-1’e göre performans
seviyesi d’nin yerine getirilmesi gerektiği uygulamalar için kullanıma hazırdır.

3.2.1

MOVITRAC® B, AC 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V bağlantı gerilimi için

Güç [kW]

12

380 – 500 V
Boyut

Tip

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

Güç [kW]

200 – 240 V
Boyut

Tip

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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Emniyet tekniği koşulları
Montaj koşulları

3.2.2

3

Tahrik ünitesinin uzatmalı çalışması tehlikesi
Mekanik fren olmadan veya fren arızası durumlarında tahrik ünitesinin uzatmalı olarak
çalışmasının mümkün olabileceği dikkate alınmalıdır.
Uyarı: Bu uzatmalı çalışma sonucu uygulamaya göre tehlikeli bir durum
oluşabiliyorsa, tehlike yeri ayrıca güvenlik önlemleri (örn. hareketli kapaklar)
alınarak, tehlike geçene kadar kapatılmalıdır.
Bu ilave koruyucu kapaklar ilgili makinenin emniyet kategorisine göre seçilmeli ve
makineye entegre edilmelidir.
Durdurma komutu verildikten sonra giriş, sürücü durana kadar inhibit olmalı veya erişim
süresi hesaplanarak gerekli emniyet mesafesine uyulmalıdır.

3.3

Montaj koşulları
MOVITRAC® B stop kategorisi 0 veya 1’e göre (EN 60204-1’e göre) emniyetli olarak
ayrılması ve tekrar çalışmaya karşı hatasız olarak korunması (EN 954-1, Emniyet
Kategorisi 3’e göre) veya EN ISO 13489-1’e göre performans seviyesinin d olması
gereken uygulamalarda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.
•

Emniyetli 24 V besleme gerilimi olarak, emniyetli kontrol birimi ile (veya emniyetli
ayırma aygıtı) MOVITRAC® B Fiş X17 arasındaki iletken tanımlanmaktadır.

•

Enerji kabloları ve emniyetli 24 V besleme gerilimi ayrı kablo kanallarına
döşenmelidir.

•

Emniyetli 24 V besleme gerilimi EMC’ye uygun olmalı ve aşağıdaki şekilde
döşenmelidir:
– Elektrikli montaj alanı dışındaki ekranlı kablolar sabit bir bağlantı ile sürekli olarak
bağlanmalı ve dış etkenlere karşı korunmalıdır.
– Elektrikli montaj alanı içerisindeki kabloların damarları teker teker bağlanabilir.

İlgili uygulama için geçerli yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
•

Emniyetli 24 V besleme gerilimine hiçbir potansiyel aktarımı oluşmamasına kesinlikle
dikkat edilmelidir.

•

Emniyet kontrol birimi ile (örn. acil durdurma rölesi) MOVITRAC® B arasındaki
toplam kablo uzunluğunu EMU’dan dolayı maksimum 100 m ile sınırlandırılmalıdır.

•

Grup ayırma sırasında acil durdurma rölesinin anahtarlama kapasitesine ayrıca
24 V'lik gerilim besleme kablosunda izin verilen maksimum gerilim düşümüne dikkat
edilmelidir.

•

Sadece EN 60204-1’e uygun kısa devre oluşmasını önleyici klemensler (dağıtıcı)
kullanılmalıdır.

•

EMU uyumlu kablolamada "MOVITRAC® B" işletme kılavuzunda verilen uyarılar
dikkate alınmalıdır. Ekranlamanın her iki taraftan da mahfazaya bağlanmasına
özellikle dikkat edilmelidir.

•

Sadece VDE0100’e uygun emniyetli ayırımlı gerilim kaynakları (SELV/PELV)
kullanılmalıdır. EN 60950-1’e göre, sadece bir hatada dahi, çıkışlar veya belirli bir
çıkış ile topraklanmış parçalar arasındaki gerilim, 0,2 saniyeden fazla bir süre için
60 V değerini geçmemelidir. Maksimum DC gerilimi 120 V olmalıdır.
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Emniyet tekniği koşulları
Harici acil stop rölelerinde aranan şartlar

3

•

Sürücünün EN 60204-1, stop kategorisi 0 veya 1’e göre emniyetli olarak ayrılması ve
EN 954-1, emniyet kategorisi 3’e göre veya EN ISO 13849-1, performans seviyesi
d’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız olarak korunması gereken uygulamalarda
X17:1 ile X17:4 arasındaki klemenslerindeki köprüler ayrılmalıdır (Æ aşağıdaki
resim).

•

Emniyetli 24 V besleme gerilimli ekranlanmış kabloları (klemens X17) sinyal
elektronik modülünün ekran klemensine bağlanmalıdır.

•

MOVITRAC® B’nin
MOVITRAC® B).

teknik

verilerine

mutlaka

uyun

(Æ

İşletme

kılavuzu

14

GND

24V

SVI

3.4

SOV

Köprünün çıkartılması

X17

Harici acil stop rölelerinde aranan şartlar
•

EN 954-1’in koşulları yerine getirilmesi gerekiyorsa, o zaman en azından EN 954-1
Emniyet Kategorisi 3’e göre ruhsatı olmalıdır.

•

EN ISO 13849-1’in koşulları yerine getirilmesi gerekiyorsa, o zaman en azından
EN ISO 13849-‘e göre performans seviyesi d için ruhsatı olmalıdır.

•

DC 24 V gerilim beslemesi sadece pozitif kutupta emniyetli olarak ayrılıyorsa,
devreden ayrılmış durumdaki bu kutupta hiçbir test darbesi yapılamaz.

•

DC 24 V gerilim beslemesinin iki kutuplu olarak devreden ayrılmasına izin
verilmektedir.

•

Devre seçiminde acil stop rölesi için verilen değerlere kesinlikle uyulmalıdır.

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B

Emniyet tekniği koşulları
Harici acil stop rölelerinde aranan şartlar

3.4.1

•

Acil stop rölelerinin tetikleme kapasiteleri izin verilen, sınırlandırılmış 24 V DC
besleme gerilimine uygun olmalıdır. Emniyetli kapatma cihazları üreticilerinin izin
verilen kontak yükleri ve sigortaları ile ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır. Bu
konuda üretici tarafından bir değer belirtilmemişse, kontaklar üretici
tarafından belirtilen anma yükünün 0,6 katı bir değerde emniyete alınmalıdır.

•

Kontrol ünitesi, kumanda cihazının kendi başına yeniden bir çalıştırma
gerçekleştiremeyeceği şekilde tasarlanmalı ve bağlanmalıdır. Yeniden çalıştırmak
için kontrol ünitesinin ayrıca resetlenmesi gerekmelidir.

3

Bir "acil stop rölesi" devresi örneği
Aşağıdaki resimde, bir acil stop rölesinin MOVITRAC® B 'ye bağlantısı için bir örnek
şema verilmiştir (yukarıda açıklanan şartlara uygun).
Bağlantıda ilgili üretici firmanın teknik bilgi föyleri dikkate alınmalıdır.
24 V besleme geriliminin bir kutuplu olarak devreden ayrılması:
İzin verilen ACİL STOP
kumanda elemanı

Sigortalar acil stop rölesi
üreticisinin bilgilerine göre

En az EN954-1’e göre
kategori 3 veya EN ISO 13849’a
göre performans seviyesi 3
sertifikasına sahip acil stop
rölesi

24 V

Acil stop rölesinden
emniyetli 24 V besleme
gerilimi (örn. PNOZ....)

24 V besleme gerilimi
GND

Reset butonu

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B
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Emniyet tekniği koşulları
Devreye alma koşulları

3
3.5

3.6

16

Devreye alma koşulları
•

Devreye almada bir rapor hazırlanmalı ve güvenlik fonksiyonlarının efektif olarak
çalıştıkları ispat edilmelidir.

•

MOVITRAC® B’nin stop kategorisi 0 veya 1’e göre (EN 60204-1’e göre) emniyetli
olarak ayrılmasının ve EN 1037’ye göre tekrar çalışmaya karşı hatasız olarak
korunmasının ve EN 954-1’e göre emniyet kategorisi 3’ün veya EN ISO 13849-1’e
göre performans seviyesi d’nin yerine getirilmesi gerektiği uygulamalarda kapama
tertibatları devreye almada kontrol edilmeli ve kablolama doğru yapılıp bir rapor
hazırlanmalıdır.

•

Devreye almada emniyetli 24 V besleme gerilimi de fonksiyon kontrolüne dahil
edilmelidir.

Çalıştırma koşulları
•

Sadece teknik bilgi föylerinde belirtilen sınırlar içerisinde çalıştırılabilir. Bu durum
hem emniyetli kapama röleleri için hem de MOVITRAC® B için geçerlidir.

•

Güvenlik fonksiyonlarının kusursuz olarak çalıştıkları, düzenli olarak kontrol
edilmelidir. Kontrol aralıkları bir riziko analizi yaparak tespit edilmelidir.

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B

Bağlantı şekilleri
Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4

4

Bağlantı şekilleri
EN 60204-1’e göre stop kategorisi 0 veya 1 için tahrik düzeninin emniyetli ayrılması için
ve EN 1037’ye göre tekrar çalıştırmaya karşı hatasız koruma için ve EN 954-1'e göre
emniyet kategorisi 3'ün veya EN ISO 13849-1’e göre performans seviyesi d’nin yerine
getirilmesi için "İzin verilen cihazlar" bölümünde listelenen cihazların izin verilen bağlantı
modelleri için örnekler, "MOVITRAC® B için Emniyetli Ayırma - Uygulamalar"
yayınından alınabilir. "MOVITRAC® B için Emniyetli Ayırma – Uygulamalar" dokümanı
devamlı olarak genişletilmekte ve içinde bulunan kontrol listeleri ile, MOVITRAC® B
sürücülerin montajı ve çalıştırılması için ayrıca yardımcı olmaktadır. "MOVITRAC® B
için Emniyetli Ayırma – Uygulamalar" dokümanında belirtilen bağlantı modelleri için
"Emniyet ve Uyarılar" bölümünde belirtilen dokümanların dikkate alınması şarttır.

4.1

Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4.1.1

Koşullar
Acil stop röleleri (örneğin çıkış kontaklarının yapışmaya karşı korunması) veya diğer
emniyet bileşenleri üreticilerinin koşullarına tamamen uyulmalıdır. Ayrıca, "MOVITRAC®
B için Emniyetli Ayırma – Koşullar" dokümanında belirtilen, kablo çekimi ile ilgili temel
koşullar da dikkate alınmalıdır.
MOVITRAC® B’deki X17 bağlantısı ile güvenlik komponentleri (örn. acil durdurma
rölesi) arasındaki kablo uzunluğu, EMC’den dolayı maksimum 100 m ile
sınırlandırılmalıdır. Acil stop rölesi üreticisi tarafından verilen diğer uyarılar (ilgili
uygulama durumunda kullanılan) dikkate alınmalıdır.

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B
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Bağlantı şekilleri
Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4
4.1.2

24 V Dahili gerilim beslemesi, stop-kategorisi 0

+24V

STOP

START

Şebeke bağlantısı

dijital giriş
PLC
dijital çıkış

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Emniyet devresi

2

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVTRAC ® B

Reset

Acil stop
rölesi

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
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Bağlantı şekilleri
Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4.1.3

4

24 V Harici gerilim beslemesi, stop-kategorisi 0

+24V

STOP

START

Şebeke bağlantısı

dijital giriş
PLC
dijital çıkış

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Emniyet devresi

2

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVITRAC ® B

Reset

Acil stop
rölesi

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
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Bağlantı şekilleri
Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4
4.1.4

24 V Dahili gerilim beslemesi, stop-kategorisi 1
+24V

STOP

START

Şebeke bağlantısı

PLC
dijital çıkış

L1 L2 L3
1

X12
1

t1

2
4
* DC +
24 V –

Emniyet devresi

2

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVITRAC ® B

GND

Acil stop
rölesi

dijital giriş

Reset

[1]

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
[1] Ayarlanabilir bir zaman gecikmesi t1’li acil stop rölesi.
Stop kategorisi 1’de aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir:

20

•

Sürücü istenen değerlerde verilen, uygun bir fren rampası ile yavaşlatılmalıdır.

•

Daha sonra da 24 V gerilim beslemesi güvenle kapatılmalıdır.
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Bağlantı şekilleri
Tek tahrik ünitelerinin ayrılması

4.1.5

4

24 V Harici gerilim beslemesi, stop-kategorisi 1

+24V

STOP

START

Şebeke bağlantısı

GND

PLC
dijital çıkış

L1 L2 L3
1

X12
1

t1

2
4
* DC +
24 V –

Emniyet devresi

2

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVITRAC ® B

Acil stop
rölesi

dijital giriş

Reset

[1]

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5

6

V W

M

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
[1] Ayarlanabilir bir zaman gecikmesi t1’li acil stop rölesi.
Stop kategorisi 1’de aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir:
•

Sürücü istenen değerlerde verilen, uygun bir fren rampası ile yavaşlatılmalıdır.

•

Daha sonra da 24 V gerilim beslemesi güvenle kapatılmalıdır.

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B
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Bağlantı şekilleri
Grup tahrik ünitelerinin ayrılması

4
4.2

Grup tahrik ünitelerinin ayrılması

4.2.1

Koşullar

Grup sürücülerde, birden fazla MOVITRAC® B için 24 V besleme gerilimi sadece tek bir
acil stop rölesi üzerinden sağlanabilir. Mümkün olan maksimum sürücü sayısı (n adet),
acil stop rölesinin izin verilen maksimum kontak yükü ile MOVITRAC® B‘nin DC
beslemesi için izin verilen maksimum gerilim düşümü üzerinden tespit edilir.
Bunun dışında, acil stop röle üreticisinin diğer koşulları da (örn. çıkış kontaklarının
yapışmaya karşı korunması) dikkate alınmalıdır. Ayrıca, "MOVITRAC® B için Emniyetli
Ayırma – Koşullar" dokümanında belirtilen, kablo çekimi ile ilgili temel koşullar da
dikkate alınmalıdır.
X17 (MOVITRAC® B) bağlantısı ile güvenlik komponentleri (örn. acil durdurma rölesi)
arasındaki kablo uzunluğu, EMU’den dolayı maksimum 100 m ile
sınırlandırılmalıdır.
Acil stop rölesi üreticisi tarafından verilen diğer uyarılar (ilgili uygulama durumunda
kullanılan) dikkate alınmalıdır.

Grup sürücü ayırmada maksimum MOVITRAC® B sürücü sayısının hesaplanması
Grup sürücü ayırmada bağlanabilen MOVITRAC® B sayısı aşağıdaki noktalarla
sınırlandırılmıştır:
1. Acil stop rölesinin anahtarlama kapasitesi.
Kontakların kendiliğinden yapışmasını önlemek için, emniyet kontaklarından önce,
acil stop rölesi üreticisinin verilerine uygun bir sigorta bağlanmalıdır.
Acil stop rölesi üreticisinin kullanma kılavuzlarında verilen, EN 60947-4-1, 02/1 ve
EN 60947-5-1, 11/97’ye göre anahtarlama kapasitesi ve kontakların emniyete
alınması ile ilgili bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve bundan proje planlayıcısı
sorumludur.
2. 24 V gerilim besleme kablosu için izin verilen maksimum gerilim düşümü.
Grup sürücüleri seçilirken, kablo uzunlukları ve izin verilen gerilim düşmesi değerleri
dikkate alınmalıdır.
3. Maksimum kablo kesiti 1x1,5 mm2 veya 2x0,75 mm2.
Grup sürücüsü ayırmada MOVITRAC® B teknik bilgileri temel alınarak bir hesap
yapılması her uygulama durumu için özel olarak yapılmalıdır.
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Bağlantı şekilleri
Grup tahrik ünitelerinin ayrılması

4.2.2

4

24 V Harici gerilim beslemesi, stop-kategorisi 0

+24V

Şebeke bağlantısı

STOP

START

L1 L2 L3

dijital giriş

1

PLC

2
4

Emniyet devresi

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVITRAC ® B

1

* DC +
24 V –

GND

2

X12

dijital çıkış
Reset

Acil stop
rölesi

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5

6

V W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
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Bağlantı şekilleri
Grup tahrik ünitelerinin ayrılması

4
4.2.3

24 V Harici gerilim beslemesi, stop-kategorisi 1

+24V

Şebeke bağlantısı

STOP

START

PLC

2

X12

dijital çıkış

1
2
4

* DC +
24 V –

t1

GND

1

Emniyet devresi

3

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

MOVITRAC ® B

Acil stop
rölesi

L1 L2 L3

dijital giriş

Reset

[1]

ACİL STOP geri bildirimi

ACİL STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2
4
U

5
V

6
W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

8

24VIO

9

GND

}

fabrika
ayarı yok

X17
GND

GND

VO24

+24 V-çıkışı

MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=Controller inhibit
'1'=Controller enable
'0'=Stop
'1'=START sağ
'0'=Stop
'1'=Enable

SOV24 "Acil Stop" +24 V referans girişi
SVI24

"Acil Stop" +24 V girişi

X2

* DC 24 V harici gerilim beslemesi BG0S ve BG0L'de gereklidir!
[1] Ayarlanabilir bir zaman gecikmesi t1’li acil stop rölesi.
Stop kategorisi 1’de aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir:
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•

Sürücü istenen değerlerde verilen, uygun bir fren rampası ile yavaşlatılmalıdır.

•

Daha sonra da 24 V gerilim beslemesi güvenle kapatılmalıdır.

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B

Teknik bilgiler
Grup tahrik ünitelerinin ayrılması

5

kVA

i

f

n

5

P Hz

Teknik bilgiler
Emniyet girişi X17 Klemens 4
Gerilim / Kesit / Süre
Emniyetli 24 V besleme gerilimi
Güç sarfiyatı (Boyut / Kapasite)

İşlevsel Güvenlik – MOVITRAC® B

Tip.

Maks.

Birim

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

Emniyetli 24 V besleme geriliminin bağlantı kablosu kesiti
MOVITRAC® B’deki emniyetli 24 V
besleme geriliminin ayrılmasından
çıkış katındaki darbe örneğinin
ayrılmasına kadar ki süre tayırma

Min.

BG0
BG1 ... BG5

0.75
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