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Splošna navodila
Način uporabe priročnika

1
1

Splošna navodila

1.1

Način uporabe priročnika
V priročniku, ki je sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za namestitev,
zagon, delovanje in servisiranje. Priročnik vključuje pomembne podatke za vse osebe,
ki izvajajo namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.
Priročnik mora biti čitljiv in dostopen. Zagotovite, da so osebe, ki so odgovorne za
delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale
priročnik in ga razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih
informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura varnostnih navodil
Struktura varnostnih navodil v tem priročniku:

Piktogram

OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.
Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.
•

Piktogram
Primer:

Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.

Opozorilna
beseda

Pomen

Posledice ob
neupoštevanju

NEVARNOST!

Neposredna nevarnost

Smrt ali težje telesne poškodbe

OPOZORILO!

Potencialna nevarna situacija

Smrt ali težje telesne poškodbe

PREVIDNOST!

Potencialna nevarna situacija

Lažje telesne poškodbe

STOP!

Možne poškodbe opreme

Poškodba na pogonskem sistemu ali
njegovi okolici

NAVODILO

Koristno navodilo ali namig.
Za lažjo uporabo pogonskega
sistema.

Splošna nevarnost

Specifična nevarnost,
npr. udar električnega
toka
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Splošna navodila
Garancijske zahteve

1.3

1

Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil in informacij iz dokumentacije za MOVITRAC® B je pogoj za
nemoteno delovanje in za izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato
priporočamo, da pred začetkom uporabe naprave preberete navodila za uporabo!
Zagotovite, da je dokumentacija čitljiva in dostopna osebam, ki so odgovorne za
delovanje sistema, ter osebam, ki samostojno delajo na sistemu.

1.4

Izključitev odgovornosti
Upoštevanje navodil iz dokumentacije za MOVITRAC® B je osnovni pogoj za varno
delovanje enote MOVITRAC® B ter za dosego podanih lastnosti izdelka in delovnih
značilnosti. Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe oseb, opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi
neupoštevanja dokumentacije. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih
izključena.

1.5

Opomba glede avtorskih pravic
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Vse pravice pridržane.
Vsako nepooblaščeno kopiranje, predelava, razmnoževanje ali drugačna uporaba
celote ali delov dokumenta je prepovedano.

1.6

Vsebina dokumenta
V dokumentu so opisani pogoji in dopolnitve za varnostno uporabo enote MOVITRAC® B.
Sistem sestavlja frekvenčni pretvornik z asinhronim motorjem in preizkušeno zunanjo
napravo za varnostni izklop.
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Splošna navodila
Ostali veljavni dokumenti

1
1.7

Ostali veljavni dokumenti
Priloženi dokument dopolnjuje navodila za uporabo enote MOVITRAC® B in omejuje
opozorila za uporabo v skladu z naslednjimi podatki.
Priloženi dokument se lahko uporablja samo v povezavi z naslednjimi dokumenti:
•

Vedno upoštevajte navodila za uporabo enote MOVITRAC® B.

Dovoljene priključne izvedbe so opisane v poglavju "Priključne izvedbe" (Æ stran 17).
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Varnostni koncept
Ostali veljavni dokumenti
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Varnostni koncept
•

Morebitna ogrožanja stroja v nevarnih situacijah je potrebno čim hitreje odpraviti.
V primeru nevarnih premikanj se nevarno stanje praviloma odpravi z zaustavitvijo in
preprečitvijo ponovnega zagona.

•

MOVITRAC® B se odlično obnese ob priključitvi X17 na zanesljivo, preizkušeno,
zunanjo napravo za varnostni izklop. Le-ta pri uporabi priključene krmilne naprave
(npr. tipke za zasilni izklop s funkcijo zaklepa) izključi vse aktivne elemente (izklop
varnostne napajalne napetosti 24 V za napajanje krmiljenja končne stopnje), ki so
potrebni za generiranje impulzov v močnostni končni stopnji (IGBT).

•

Z izklopom napajalne napetosti 24 V na vtiču X17 se zagotovi zanesljiva prekinitev
delovanja frekvenčnega pretvornika - hkrati z izpadom impulzov (ki omogočajo
nastanek vrtilnega polja) in vrtilno polje se nič več ne generira. Hkrati so prekinjene
potrebne napajalne napetosti, ponoven zagon ni več možen.

•

Namesto galvanske ločitve pogona od omrežja z odklopnikom ali stikalom se s tukaj
opisanim izklopom krmiljenja zanesljivo prekine krmiljenje močnostnih
polprevodnikov frekvenčnega pretvornika. Na ta način se izklopi generiranje
vrtilnega polja krmiljenega motorja. Posamezen motor v tem stanju ne more razviti
vrtilnega momenta - tudi v primeru, ko je omrežna napetost še vedno prisotna.

•

Upoštevajte zahteve za varnostno krmilno enoto, ki so natančno predpisane
v naslednjih odsekih.
Uporaba ustreznega zunanjega izklopa z varnostno krmilno enoto,
– odobreno za kategorijo 3 po EN 954-1,
omogoča delovanje frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B za varnostni
izklop v kategoriji zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito
pred ponovnim zagonom po standardu EN 1037 ob izpolnjevanju varnostne
kategorije 3 v skladu z EN 954-1.
Uporaba ustreznega zunanjega izklopa z varnostno krmilno enoto,
– odobreno za stopnjo delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1,
omogoča delovanje frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B za varnostni
izklop v kategoriji zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito
pred ponovnim zagonom po standardu EN 1037 ob izpolnjevanju stopnje
delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1.
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Omejitve
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Omejitve
•

Pomembno opozorilo: Varnostni koncept je primeren samo za izvajanje
mehanskih del na gnanih komponentah naprave/stroja.

•

Pomembno opozorilo: V vsakem primeru je skupaj s proizvajalcem
naprave/stroja potrebno izvesti analizo tveganja za tipično sestavo
naprave/stroja. Pri tem je potrebno upoštevati uporabo frekvenčnega
pretvornika z enoto MOVITRAC® B.

•

Pozor, smrtna nevarnost: Ob izklopu usmerjene varnostne napajalne napetosti
24 V je v vmesnem tokokrogu frekvenčnega pretvornika še vedno prisotna
omrežna napetost.

•

Pozor, smrtna nevarnost: Ob izklopu napajalne napetosti 24 V je na
frekvenčnem pretvorniku MOVITRAC® B še vedno prisotna napetost
vmesnega tokokroga.

•

Pomembno opozorilo: V primeru posegov na električnem delu pogonskega
sistema izklopite napetost vmesnega tokokroga.
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Varnostni koncept
Predstavitev "varnostnega koncepta enote MOVITRAC® B / krmilne enote"
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Predstavitev "varnostnega koncepta enote MOVITRAC® B / krmilne enote"

MOVITRAC® B

SNT
VN

(2)

CAN
RS485

24V

(9)

GND

GND

SVI24

Zunanja 24 V
ali
notranja 24 V

odobrena
za kat.3 po
EN 954-1 ali st.
del. "d" EN 13849-1

X17

(3)
Galvanska
ločitev

SNT
VN

Notranja
24 V

S0V24

Zunanja
24 V

Uz+
Uz-

Naprava za varnostni izklop
(zunanja)

(1)

Enopolni
ali
dvopolni
varnostni izklop

24V

Varnostni tokokrog

2.2

SNT

(4)

Binarni
vhod

(5)
Procesor

Napajalna napetost
krmiljenja
močnostnih
tranzistorjev

napajalna napetost krmiljenja končne stopnje je v redu
(ni v varnostnem tokokrogu)

Binarni
izhod
Varnostna napajalna napetost 24 V je izključena / zavora je vključena
(ni v varnostnem tokokrogu)
Analogni
vhod

Priključni vtič za močnostni del

(6)

Meritev
temperature

PŠM

Priključni vtič za močnostni del

Uz+

(7)

(8)

M
Uz-

Močnostni del
Omrežje

[1] Naprava za varnostni izklop (zunanja)
[2] Nizkonapetostni stikalni del
[3] Varnostni stikalni napajalnik (SNT)
[4] Napajalna napetost krmiljenja močnostnih tranzistorjev
[5] Povratna informacija procesorju: napajalna napetost krmiljenja končne stopnje je v redu (ni v varnostnem tokokrogu)
[6] Pulzno širinsko modulirani signali za končno stopnjo
[7] Močnostni del
[8] Motor
[9] Visokonapetostni stikalni del
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Varnostni koncept
Predstavitev "varnostnega koncepta enote MOVITRAC® B / velikosti 0"

P Hz

Predstavitev "varnostnega koncepta enote MOVITRAC® B / velikosti 0"

(2)

CAN
RS485

24V

odobrena
za kat.3 po
EN 954-1 ali st.
del. "d" EN 13849-1

X17

(3)

SNT

Galvanska
ločitev

MOVITRAC B

SNT
VN

Varnostni tokokrog

®

GND

SVI24

24V

Zunanja 24 V

Zunanja
24 V

Naprava za varnostni izklop
(zunanja)

(1)

Enopolni
ali
dvopolni
varnostni izklop

GND

2.3

S0V24

2

(4)

Binarni
vhod

(5)
Procesor

Napajalna napetost
krmiljenja
močnostnih
tranzistorjev

Napajalna napetost krmiljenja končne stopnje je v redu
(ni v varnostnem tokokrogu)

Binarni
izhod
Varnostna napajalna napetost 24 V je izključena / zavora je vključena
(ni v varnostnem tokokrogu)
Analogni
vhod

Uz+

(6)

(7)

PŠM

(8)

M
Meritev
temperature
Uz-

Močnostni del
Omrežje

[1] Naprava za varnostni izklop (zunanja)
[2] Nizkonapetostni stikalni del
[3] Varnostni stikalni napajalnik (SNT)
[4] Napajalna napetost krmiljenja močnostnih tranzistorjev
[5] Povratna informacija procesorju: napajalna napetost krmiljenja končne stopnje je v redu (ni v varnostnem tokokrogu)
[6] Pulzno širinsko modulirani signali za končno stopnjo
[7] Močnostni del
[8] Motor

Pri enotah velikosti 0 izvedbe MC07B...-S0 mora biti zunanja napetost 24 V vedno
priključena, ker se krmilna elektronika lahko napaja samo na ta način.
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Varnostno tehnični pogoji
Opozorila glede kategorij zaustavitve

3

3

Varnostno tehnični pogoji
Za namestitev in delovanje enote MOVITRAC® B z varnostnim izklopom pogona
v kategoriji zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito pred
ponovnim zagonom po standardu EN 1037 in ob izpolnjevanju varnostne kategorije 3
v skladu z EN 954-1 ali stopnje delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1 so predpisani
naslednji obvezni pogoji. Pogoji so razdeljeni na naslednje odseke:

3.1

•

Odobrene naprave

•

Zahteve za namestitev

•

Zahteve za zunanje naprave za varnostni izklop

•

Zahteve za zagon

•

Zahteve za delovanje

Opozorila glede kategorij zaustavitve
•

Pri kategoriji zaustavitve 0 se lahko usmerjena varnostna napajalna napetost 24 V
izklopi neodvisno od nastavljenih vrednosti.

•

Pri kategoriji zaustavitve 1 upoštevajte naslednji postopek:
– Z ustrezno zavorno rampo, ki je določena s trenutno nastavljeno vrednostjo,
zaustavite pogon.
– Nazadnje izključite usmerjeno varnostno napajalno napetost 24 V.
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Varnostno tehnični pogoji
Odobrene naprave

3
3.2

Odobrene naprave
Za aplikacije z varnostnim izklopom v kategoriji zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1
ter zanesljivo zaščito pred ponovnim zagonom po standardu EN 1037 ob izpolnjevanju
varnostne kategorije 3 v skladu z EN 954-1 ali stopnje delovanja "d" v skladu
z EN ISO 13849-1 se lahko uporabljajo naslednji frekvenčni pretvorniki.

3.2.1

MOVITRAC® B za priključno napetost 3 × 380 – 500 / 200 – 240 V AC

Moč [kW]

12

380 – 500 V
Velikost

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

Moč [kW]

200 – 240 V
Velikost

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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Varnostno tehnični pogoji
Zahteve za namestitev

3.2.2

3

Nevarnost zaradi počasnega zaustavljanja pogonske enote
Upoštevajte, da je brez mehanske zavore ali v primeru okvarjene zavore možno
počasno zaustavljanje pogonske enote.
Opozorilo: Če zaradi počasnega zaustavljanja obstajajo nevarnosti, ki so odvisne
od načina in vrste uporabe, uporabite dodatne zaščitne ukrepe (npr. premične
zaščitne pokrove z zaklepom), ki pokrivajo nevarna mesta do odstranitve vseh
potencialnih nevarnosti za osebe.
Dodatni zaščitni pokrovi morajo ustrezati varnostni kategoriji stroja, v katerega so
nameščeni in vgrajeni.
Po sproženju ukaza za zaustavitev mora biti dostop do funkcij po pojavu nevarne
situacije onemogočen za toliko časa, da se pogon zaustavi. V nasprotnem primeru je
potrebno čas dostopa razširiti, da se zadrži ustrezen varnostni časovni razmik.

3.3

Zahteve za namestitev
Za uporabo enot MOVITRAC® B z varnostnim izklopom pogona v kategoriji zaustavitve
0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito pred ponovnim zagonom v varnostni
kategoriji 3 v skladu z EN 954-1 ali stopnje delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1
upoštevajte naslednja navodila.
•

Kot usmerjena varnostna napajalna napetost 24 V je določena napeljava med
varnostno krmilno enoto (oz. napravo za varnostni izklop) in vtičem X17 na enoti
MOVITRAC® B.

•

Napajalni vodniki in usmerjena varnostna napetost 24 V morajo biti napeljani
v ločenih kanalih.

•

Usmerjena varnostna napetost 24 V mora biti nameščena pravilno, da se zmanjša
vpliv EMC motenj:
– Izven predvidenega prostora za električno napeljavo morajo biti kabli z oklopom
položeni trajno (fiksna napeljava) ter zaščiteni pred zunanjimi poškodbami.
– Znotraj prostora za električno napeljavo so lahko položene tudi posamezne žile.
Upoštevajte veljavne predpise za specifično aplikacijo.

•

Zagotovite, da padci napetosti v nobenem primeru ne vplivajo na usmerjeno
varnostno napetost 24 V.

•

Skupna dolžina kabla med varnostno krmilno enoto (npr. napravo za varnostni
izklop) in enoto MOVITRAC® B je zaradi zmanjšanja vpliva EMC omejena na največ
100 m.

•

V primeru izklopa skupine naprav upoštevajte preklopno zmogljivost naprave za
varnostni izklop ter največji dovoljen padec napetosti na napeljavi napajalne
napetosti 24 V.

•

Uporabite lahko samo priključna mesta (razdelilnike), ki ustrezajo zahtevam
standarda EN 60204-1 ter preprečujejo kratek stik.

•

Za pravilno izvedbo ožičenja glede elektromagnetne skladnosti upoštevajte
opozorila v navodilih za uporabo enote "MOVITRAC® B". Obvezno upoštevajte, da
mora biti oklop na obeh straneh priključen na ohišje.

•

Uporabiti je dovoljeno samo napajalnike z varno galvansko ločitvijo (SELV/PELV) po
standardu VDE0100. Enosmerna napetost med izhodi ali med poljubnim izhodom in
ozemljenim delom ne sme (po standardu EN 60950-1) po eni sami napaki preseči
vrednosti 60 V za dalj kot 0,2 s. Največja vrednost enosmerne napetosti ne sme
preseči 120 V.
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Varnostno tehnični pogoji
Zahteve za zunanje naprave za varnostni izklop

3

•

Pri uporabi enot z varnostnim izklopom pogona v kategoriji zaustavitve 0 ali 1 v skladu
z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito pred ponovnim zagonom v varnostni kategoriji 3
v skladu z EN 954-1 ali stopnje delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1 odstranite
mostičke na sponkah X17:1 do X17:4 (Æ spodnja slika).

•

Oklopljene kable usmerjene varnostne napetosti 24 V (sponka X17) povežite na
sponko z oklopom elektronike.

•

Obvezno upoštevajte tehnične podatke enote MOVITRAC® B (Æ navodila za
uporabo enote MOVITRAC® B).

14

GND

24V

SVI

3.4

SOV

Odstranitev mostičkov

X17

Zahteve za zunanje naprave za varnostni izklop
•

Za izpolnitev zahtev po standardu EN 954-1 mora biti naprava odobrena najmanj za
varnostno kategorijo 3 po standardu EN 954-1.

•

Za izpolnitev zahtev po standardu EN ISO 13849-1 mora biti naprava odobrena
najmanj za stopnjo delovanja "d" po standardu EN ISO 13849-1.

•

Če je napajalna napetost 24 V DC varnostno izključena samo na pozitivnem polu, na
ta pol v izključenem stanju ni dovoljeno pripeljati testnih impulzov.

•

Dovoljen je dvopolni izklop napajalne napetosti 24 V DC.

•

Pri načrtovanju izklopa obvezno upoštevajte specifične vrednosti naprave za
varnostni izklop.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B

Varnostno tehnični pogoji
Zahteve za zunanje naprave za varnostni izklop

3.4.1

•

Preklopna zmogljivost naprave za varnostni izklop mora biti večja ali vsaj enaka
največjemu dovoljenemu izhodnemu toku napajalne napetosti 24 V DC.
Upoštevajte opozorila proizvajalca naprave za varnostni izklop glede
dovoljene kontaktne obremenitve in morebitne priporočene zaščite varnostnih
kontaktov. Če opozorila in nasveti proizvajalca niso na razpolago, zaščitite
kontakte z 0,6-kratno nazivno vrednostjo največje obremenitve, ki jo priporoča
proizvajalec.

•

Krmilna enota mora biti zasnovana in priključena tako, da vračanje (reset) krmilne
naprave ne more sprožiti ponovnega zagona. To pomeni, da je ponoven zagon
možen le skupaj z resetiranjem krmilne enote.

3

Primer priključitve "naprave za varnostni izklop"
Na spodnji sliki je prikazana načelna priključitev zunanje naprave za varnostni izklop
(ustreza zgoraj omenjenim zahtevam) na enoto MOVITRAC® B.
Ob priključitvi upoštevajte ustrezne podatke proizvajalca naprave.
Enopolni izklop napajalne napetosti 24 V:
Atestirano stikalo za
ZASILNO ZAUSTAVITEV

Varovalke, ki ustrezajo
podatkom proizvajalca
naprave za varnostni izklop

Varnostna naprava za izklop,
odobrena najmanj za kategorijo 3
v skladu z EN 954-1 ali stopnjo
delovanja "d" po standardu
EN ISO 13849

24 V

Usmerjena varnostna
napajalna napetost 24 V
iz naprave za varnostni
izklop (npr. PNOZ...)

Napajalna napetost 24 V
GND

Tipka reset

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B
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Varnostno tehnični pogoji
Zahteve za zagon

3
3.5

3.6

16

Zahteve za zagon
•

Postopek zagona in delovanje varnostnih funkcij je potrebno dokumentirati.

•

Pri uporabi enot MOVITRAC® B z varnostnim izklopom pogona v kategoriji
zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito pred ponovnim
zagonom po standardu EN 1037 ob izpolnjevanju varnostne kategorije 3 v skladu
z EN 954-1 ali stopnje delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1 je potrebno izvesti
in dokumentirati osnovna testiranja postopka zagona naprave za izklop in pravilnega
načina povezave.

•

Pri zagonu je potrebno v funkcijski test vključiti varnostno napajalno napetost 24 V.

Zahteve za delovanje
•

Delovanje je dovoljeno le v mejah, ki so določene v podatkih proizvajalca. To velja
tako za zunanjo napravo za varnostni izklop kot tudi za enoto MOVITRAC® B.

•

V rednih časovnih razmikih preverjajte nemoteno delovanje varnostnih funkcij.
Časovne razmike preverjanja prilagodite analizi nevarnosti.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B

Priključne izvedbe
Izklop posameznih pogonov

4

4

Priključne izvedbe
Primeri možnih nadgradenj za naprave za varnostni izklop pogona v kategoriji
zaustavitve 0 ali 1 v skladu z EN 60204-1 ter zanesljivo zaščito pred ponovnim zagonom
po standardu EN 1037 ob izpolnjevanju varnostne kategorije 3 v skladu z EN 954-1 ali
stopnje delovanja "d" v skladu z EN ISO 13849-1 (naprave so naštete v poglavju
"Odobrene naprave") so opisani v dokumentu "Varnostni izklop MOVITRAC® B –
aplikacije". Dokument "Varnostni izklop MOVITRAC® B – aplikacije" se neprestano
usklajuje z novimi možnostmi uporabe ter s pripravljenimi kontrolnimi seznami nudi
dodatno pomoč za načrtovanje in namestitev ter delovanje pogonov MOVITRAC® B za
varnostno uporabo. Za vse možne priključne izvedbe, ki so opisane v dokumentu
"Varnostni izklop MOVITRAC® B – aplikacije", obvezno upoštevajte opozorila, ki so
opisana v poglavju "Varnostni nasveti in opozorila" v priloženem dokumentu.

4.1

Izklop posameznih pogonov

4.1.1

Zahteve
Dosledno upoštevajte zahteve proizvajalca naprav za varnostni izklop (npr. zaščita
izhodnih kontaktov pred lepljenjem) oz. drugih komponent za varnostni izklop. Osnovne
zahteve iz dokumenta "Varnostni izklop MOVITRAC® B – pogoji" veljajo tudi za
napeljavo kablov.
Dolžina kabla od priključka X17 na enoti MOVITRAC® B do komponent za varnostni
izklop (npr. naprave za varnostni izklop) je zaradi zmanjšanja vpliva EMC omejena na
največ 100 m. Pri uporabi v posebnih primerih upoštevajte tudi dodatna navodila
proizvajalca naprave za varnostni izklop.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B
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Priključne izvedbe
Izklop posameznih pogonov

4
4.1.2

Notranja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 0
+24V

digitalni vhod
PLC
digitalni izhod

L1 L2 L3
1

2

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Varnostni tokokrog

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
brez tovarniške
'1'=Sprostitev krmilnika nastavitve
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

}

8

24VIO

9

GND

MOVITRAC ® B

Naprava za
varnostni izklop

Priključitev omrežne
napetosti

START

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5

6

V W

M

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!
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Priključne izvedbe
Izklop posameznih pogonov

4.1.3

4

Zunanja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 0

+24V

digitalni vhod
PLC
digitalni izhod

L1 L2 L3
1

X12
1

GND

2
4
* DC +
24 V –

Varnostni tokokrog

2

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

MOVITRAC ® B

Naprava za
varnostni izklop

Priključitev omrežne
napetosti

START

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

STOP

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5

6

V W

M

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B
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Priključne izvedbe
Izklop posameznih pogonov

4
4.1.4

Notranja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 1

GND

Naprava za
varnostni izklop

Priključitev omrežne
napetosti

START

digitalni vhod
PLC
digitalni izhod

L1 L2 L3
1

X12

t1

1
2
4
* DC +
24 V –

Varnostni tokokrog

2

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

8

24VIO

9

GND

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

}

brez tovarniške
nastavitve

MOVITRAC ® B

[1]

STOP

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

+24V

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5

6

V W

M

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!
[1] Naprava za varnostni izklop z nastavljivo časovno zakasnitvijo t1.
Pri kategoriji zaustavitve 1 upoštevajte naslednji postopek:
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•

Z ustrezno zavorno rampo, ki je določena s trenutno nastavljeno vrednostjo,
zaustavite pogon.

•

Nazadnje izključite usmerjeno varnostno napajalno napetost 24 V.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B

Priključne izvedbe
Izklop posameznih pogonov

4.1.5

4

Zunanja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 1

Naprava za
varnostni izklop

digitalni vhod
PLC
digitalni izhod

L1 L2 L3
1

X12

t1

GND

Priključitev omrežne
napetosti

START

1
2
4
* DC +
24 V –

Varnostni tokokrog

2

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

MOVITRAC ® B

[1]

STOP

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

+24V

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5

6

V W

M

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!
[1] Naprava za varnostni izklop z nastavljivo časovno zakasnitvijo t1.
Pri kategoriji zaustavitve 1 upoštevajte naslednji postopek:
•

Z ustrezno zavorno rampo, ki je določena s trenutno nastavljeno vrednostjo,
zaustavite pogon.

•

Nazadnje izključite usmerjeno varnostno napajalno napetost 24 V.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B
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Priključne izvedbe
Izklop skupinskega pogona

4
4.2

Izklop skupinskega pogona

4.2.1

Zahteve
Pri izvedbah s skupinskim pogonom je lahko napajalna napetost 24 V na voljo za več
enot MOVITRAC® B prek ene same naprave za varnostni izklop. Največje možno število
(n enot) je odvisno od največje dovoljene kontaktne obremenitve naprave za varnostni
izklop in od največjega dovoljenega padca napetosti enosmerne napajalne napetosti
enote MOVITRAC® B.
Dosledno upoštevajte posebne zahteve proizvajalca naprave za varnostni izklop
(npr. zaščita izhodnih kontaktov pred lepljenjem). Osnovne zahteve iz dokumenta
"Varnostni izklop MOVITRAC® B – pogoji" veljajo tudi za napeljavo kablov.
Dolžina kabla od priključka X17 (MOVITRAC® B) do komponent za varnostni izklop
(npr. naprave za varnostni izklop) je zaradi zmanjšanja vpliva EMC omejena na največ
100 m.
Pri uporabi v posebnih primerih upoštevajte tudi dodatna navodila proizvajalca naprave
za varnostni izklop.

Določitev največjega števila pogonskih enot MOVITRAC® B pri izklopu skupine naprav
Število (n enot) priključenih enot MOVITRAC® B pri izklopu skupine naprav je omejeno
z naslednjimi točkami:
1. Preklopna zmogljivost naprave za varnostni izklop.
Za preprečitev lepljenja kontaktov pred varnostne kontakte obvezno vstavite
varovalko v skladu s podatki proizvajalca naprave za varnostni izklop.
Projektni načrtovalec mora zagotoviti, da se upoštevajo podatki o stikalni
zmogljivosti v skladu z EN 60947-4-1, 02/1 in EN 60947-5-1, 11/97 ter potrebna
zaščita kontaktov z ustrezno varovalko po navodilih proizvajalca naprave za
varnostni izklop.
2. Upoštevajte največji dovoljeni padec napetosti v napeljavi napajalne napetosti 24 V.
Pri načrtovanju izvedbe s skupinskim pogonom upoštevajte vrednosti o dolžinah
kablov in dovoljenih padcih napetosti.
3. Največji prerez kabla je 1x1,5 mm2 ali 2x0,75 mm2.
Za vsak primer uporabe je na osnovi tehničnih podatkov enote MOVITRAC® B
potrebno izračunati podatke za izklop skupine naprav.
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Priključne izvedbe
Izklop skupinskega pogona

Zunanja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 0
Priključitev omrežne
napetosti

+24V

Naprava za
varnostni izklop

START

L1 L2 L3

digitalni vhod

PLC

1

X12

digitalni izhod

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

STOP

1
2
4

* DC +
24 V –

GND
Varnostni
tokokrog

2

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

MOVITRAC ® B

4.2.2

4

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5

6

V W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!
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Priključne izvedbe
Izklop skupinskega pogona

4

Zunanja napajalna napetost 24 V, kategorija zaustavitve 1
Priključitev omrežne
napetosti

+24V

[1]

Naprava za
varnostni izklop

L1 L2 L3

digitalni vhod

PLC

1

X12

digitalni izhod

1
2
4

* DC +
24 V –

t1

GND

START

Reset

ZASILNI IZKLOP

Povratni signal ZASILNI IZKLOP

STOP

Varnostni
tokokrog

2

3

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

MOVITRAC ® B

4.2.3

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2
4
U

5
V

6
W

M

X12
2
4

* DC +
24 V –

8

24VIO

9

GND

}

brez tovarniške
nastavitve

X17
GND

GND

VO24

+24 V izhod

MOVITRAC ® B

1

X1

'0'=Zapora krmilnika
'1'=Sprostitev krmilnika
'0'=Stop
'1'=START v desno
'0'=Stop
'1'=Sprostitev

SOV24 Referenčni potencial +24 V vhoda
Varnostna zaustavitev
SVI24

+24 V vhod Varnostna zaustavitev

X2

* Zunanja napajalna napetost 24 V DC. Potrebna pri BG0S in BG0L!
[1] Naprava za varnostni izklop z nastavljivo časovno zakasnitvijo t1.
Pri kategoriji zaustavitve 1 upoštevajte naslednji postopek:
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•

Z ustrezno zavorno rampo, ki je določena s trenutno nastavljeno vrednostjo,
zaustavite pogon.

•

Nazadnje izključite usmerjeno varnostno napajalno napetost 24 V.

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B

Tehnični podatki
Izklop skupinskega pogona

5

kVA

i

f

n

5

P Hz

Tehnični podatki
Varnostni vhod X17, sponka 4
Napetost / prerez / trajanje
Usmerjena varnostna napajalna napetost 24 V
Poraba moči (velikost / kapacitivnost)

Funkcionalna varnost – MOVITRAC® B

Tip.

Maks.

Enota

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

Prerez kabla za usmerjeno varnostno napajalno napetost 24 V
Trajanje od izklopa usmerjene
varnostne napajalne napetosti 24 V
na enoti MOVITRAC® B do izklopa
vzorčnih impulzov na končni stopnji
tizklopa

Min.

BG0
BG1 ... BG5

0.75
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Indeks

6
6

Indeks

A
Avtorske pravice ...................................................5
D
Delovanje, zahteve .............................................16
Dokumenti, veljavni ...............................................6
G
Garancijske zahteve .............................................5
I
Izključitev odgovornosti .........................................5
Izklop posamezne naprave .................................17
Priključna izvedba "Vgrajena napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 0" ..................18
Priključna izvedba "Vgrajena napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 1" ..................20
Priključna izvedba "Zunanja napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 0" ..................19
Priključna izvedba "Zunanja napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 1" ..................21
Zahteve ........................................................17
Izklop skupine naprav .........................................22
Določitev največjega števila pogonskih
enot MDX60B/61B ...........................22
Priključna izvedba "Zunanja napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 0" ..................23
Priključna izvedba "Zunanja napajalna
napetost 24 V,
kategorija zaustavitve 1" ..................24
Zahteve ........................................................22

O
Odobrene naprave ............................................. 12
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
(380 ... 500 VAC) ............................ 12
Ostali dokumenti, veljavni .................................... 6
P
Počasno zaustavljanje pogonske
enote (opozorilo) ................................................ 13
Priključne izvedbe .............................................. 17
S
Struktura varnostnih navodil ................................ 4
V
Varnostna navodila
Zgradba ......................................................... 4
Varnostni koncept ................................................ 7
Omejitve ........................................................ 8
Shematska predstavitev .......................... 9, 10
Varnostno tehnični pogoji ................................... 11
Vsebina dokumenta ............................................. 5
Z
Zagon, zahteve .................................................. 16
Zahteve
Delovanje ..................................................... 16
Namestitev ................................................... 13
Zagon .......................................................... 16
Zunanje naprave za varnostni izklop ........... 14
Zunanje naprave za varnostni izklop ................. 14

K
Kategorije zaustavitve, opozorila ........................11
N
Način uporabe priročnika ......................................4
Namestitev
Dovoljena priključna mesta ..........................13
Navodila za napeljavo krmilnih kablov .........13
Zahteve ........................................................13
Naprave za varnostni izklop, zunanje .................14
Preklopna zmogljivost ..................................15
Primer priključitve .........................................15
Zahteve ........................................................14
Navodila, splošna ..................................................4
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