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Aanvullingen/correcties
Typeplaatje veldverdeler

1

Aanvullingen/correcties
Voor de volgende documenten zijn er aanvullingen en correcties beschikbaar.
Neem de in deze aanvulling vermelde informatie in acht. Dit document vervangt niet
het uitvoerige handboek/compacte handboek!

1.1

•

Handboek "PROFIBUS-interfaces, -veldverdelers"

•

Handboek "PROFINET IO-interfaces, -veldverdelers"

•

Handboek "EtherCAT®-interfaces, -veldverdelers"

•

Handboek "InterBus-interfaces, -veldverdelers"

•

Handboek "DeviceNet/CANopen-interfaces, -veldverdelers"

•

Compact handboek "PROFIBUS-interfaces, -veldverdelers"

•

Compact handboek "PROFINET IO-interfaces, -veldverdelers"

•

Compact handboek "EtherCAT®-interfaces, -veldverdelers"

•

Compact handboek "InterBus-interfaces, -veldverdelers"

•

Compact Handboek "DeviceNet/CANopen-interfaces, -veldverdelers"

Typeplaatje veldverdeler

De volgende afbeelding is een voorbeeld van het typeplaatje
van de veldverdeler MFP../MM../Z.8:
01
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[1] Typeplaatje

01

1.2

Alleen veldverdelers die met het FS-logo voor functionele veiligheid zijn gekenmerkt,
mogen in veiligheidsapplicaties worden gebruikt. Voor veldverdelers die van het FSlogo zijn voorzien moet de veiligheidstechnische functie in de documentatie beschreven zijn!

Correctie inbedrijfstellingsaanwijzing (alleen voor PROFINET IO)

2

•

Voordat u de veldbusinterface MFE verwijdert/plaatst, dient u de DC 24V-voeding
uit te schakelen!

•

De busverbinding van inkomende en uitgaande PROFINET IO is op de moduleelektronica aangesloten. Bij losgekoppelde module-elektronica is als gevolg de
PROFINET IO-leiding onderbroken.

•

Let bovendien op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Aanvullende inbedrijfstellingsaanwijzingen veldverdelers".
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AANWIJZING

Aanvullingen/correcties
Installatievoorschriften veldbusinterfaces, veldverdelers

1.3

Installatievoorschriften veldbusinterfaces, veldverdelers

1.3.1

Extra aansluitmogelijkheid bij veldverdelers MFZ.6, MFZ.7 en MFZ.8
•

1

Bij de aansluitingen van de DC 24V-voeding bevindt zich een klemmenblok X29
met twee stiftbouten M4 x 12 en een steekbare klem X40.

1141387787

•

Als alternatief voor klem X20 (zie het hoofdstuk "Opbouw van het apparaat") kan
ook het klemmenblok X29 gebruikt worden om de DC 24V-voeding door te lussen.
De beide stiftbouten zijn intern verbonden met de 24V-aansluiting op klem X20.
Klemmenbezetting
Nr.
X29

•

Naam Functie
1 24 V

0V24-referentiepotentiaal voor module-elektronica en sensoren
(stiftbouten, doorverbonden met klem X20/11)

2 GND

0V24-referentiepotentiaal voor module-elektronica en sensoren
(stiftbouten, doorverbonden met klem X20/13)

De steekbare klem X40 ("Safety Power") is bedoeld voor de externe DC 24V-voeding van de MOVIMOT®-regelaar via een veiligheidsrelais.
Daarmee kan een MOVIMOT®-aandrijving met FS-teken in veiligheidstoepassingen
worden opgenomen. Meer informatie vindt u in het handboek "MOVIMOT® MM..D
– Functionele veiligheid"
Klemmenbezetting
Nr.
X40

Naam Functie
1 24 V

24V-voeding voor MOVIMOT® voor de uitschakeling met een
veiligheidsrelais

2 GND

0V24-referentiepotentiaal voor MOVIMOT® voor de uitschakeling met een veiligheidsrelais

•

Af fabriek zijn de klemmen X29/1 met X40/1 en X29/2 met X40/2 doorverbonden,
zodat de MOVIMOT®-regelaar met dezelfde DC 24V-spanning gevoed wordt als de
veldbusinterface.

•

De richtwaarden voor de twee stiftbouten zijn:
– Stroombelastbaarheid: 16 A
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– Toegestaan aanhaalmoment van de zeskantmoeren: 1.2 Nm ± 20 %.
•

De richtwaarden voor schroefklem X40 zijn:
– Stroombelastbaarheid: 10 A
– Aansluitdoorsnede: 0.25 mm2 – 2.5 mm2
– Toegestaan aanhaalmoment: 0.6 Nm
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1

Aanvullingen/correcties
Conformiteitsverklaring

1.4

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring
Vertaling van de originele tekst

900040110

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
verklaart als enige verantwoordelijke de conformiteit van de volgende producten
Veldverdelers van de serie

MF../Z.3.
MQ../Z.3.
MF../Z.6.
MQ../Z.6.
MF../Z.7.
MQ../Z.7.
MF../Z.8.
MQ../Z.8.

conform
Laagspanningsrichtlijn

2006/95/EG

EMC-richtlijn

2004/108/EG

toegepaste, geharmoniseerde
normen:

EN 50178:1997
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2001+ A11:2004

4)

4)

Volgens de EMC-richtlijn mogen de vermelde producten niet zelfstandig gebruikt worden. Pas als
deze producten in een systeem worden geïntegreerd, kan het systeem volgens de EMC-richtlijn
geëvalueerd worden. Deze evaluatie is voor een bepaalde constellatie uitgevoerd, niet voor het
afzonderlijke product in de constellatie.

Bruchsal

16.04.2015

Plaats

Datum

Bedrijfsleider Techniek

a) b)

a) Gevolmachtigde om deze verklaring namens de fabrikant op te stellen
b) Gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie met identiek adres van de fabrikant
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