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Uzupełnienia / arkusze zmian
Tabliczka znamionowa rozdzielacza polowego

1

Uzupełnienia / arkusze zmian
Do niniejszej dokumentacji dostępne są uzupełnienia oraz arkusze zmian.
Prosimy przestrzegać informacji zamieszczonych w tym dodatku. Niniejsza dokumentacja nie zastąpi pełnej wersji podręcznika / kompaktowej wersji podręcznika

1.1

•

Podręcznik „Złącza PROFIBUS / rozdzielnice”

•

Podręcznik „Złącza PROFINET-IO / rozdzielnice”

•

Podręcznik „Złącza EtherCAT® / rozdzielnice”

•

Podręcznik „Złącza InterBus / rozdzielnice”

•

Podręcznik „Złącza DeviceNet / CANopen / rozdzielnice”

•

Podręcznik kompaktowy „Złącza PROFIBUS / rozdzielnice”

•

Podręcznik kompaktowy „Złącza PROFINET-IO / rozdzielnice”

•

Podręcznik kompaktowy „Złącza EtherCAT® / rozdzielnice”

•

Podręcznik kompaktowy „Złącza InterBus / rozdzielnice”

•

Podręcznik kompaktowy „Złącza DeviceNet / CANopen / rozdzielnice”

Tabliczka znamionowa rozdzielacza polowego

Na poniższym rysunku przedstawiona jest przykładowa tabliczka znamionowa rozdzielnicy MFP../MM../Z.8.
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1.2

W aplikacjach dotyczących bezpieczeństwa dozwolone jest stosowanie tylko rozdzielnic oznaczonych logotypem FS, wskazującym na funkcje bezpieczeństwa. W przypadku rozdzielnic bez logotypu FS funkcja zabezpieczająca musi być opisana w dokumentacji!

Korekta wskazówki dot. uruchamiania (tylko dla PROFINET IO)
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•

Przed zdjęciem / założeniem interfejsu sieci przemysłowej MFE należy odłączyć
napięcie zasilające 24 V DC!

•

Przychodząca i prowadząca dalej magistrala PROFINET IO jest podłączona do
układu elektronicznego modułu. W przypadku odłączenia układu elektronicznego
modułu równocześnie zostaje przerwane połączenie z PROFINET-IO.

•

Należy przestrzegać dodatkowo wskazówek podanych w rozdziale „Wskazówki
uzupełniające dot. uruchomienia rozdzielnicy”.
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Uzupełnienia / arkusze zmian
Przepisy dotyczące instalacji złącz fieldbus, rozdzielaczy polowych

1.3

Przepisy dotyczące instalacji złącz fieldbus, rozdzielaczy polowych

1.3.1

Dodatkowe możliwości podłączenia w przypadku rozdzielaczy polowych MFZ.6, MFZ.7 i
MFZ.8
•

1

W strefie podłączenia zasilania 24 V DC znajduje się blok zaciskowy X29 z dwiema
śrubami odległościowymi M4 x 12 oraz zaciskiem wtykowym X40.

1141387787

•

Blok zaciskowy X29 może być wykorzystywany zamiast zacisku X20 (patrz rozdział
„Budowa urządzenia”) do dalszego podłączania obwodu napięcia zasilającego
24 V DC. Obie śruby odległościowe połączone są wewnętrznie z przyłączem 24 V
na zacisku X20.
Przyporządkowanie zacisków
Nr
X29

•

Nazwa

Funkcja

1 24 V

Potencjał odniesienia 0V24 dla układów elektronicznych modułu i czujników
(śruby odległościowe, zmostkowane z zaciskiem X20/11)

2 GND

Potencjał odniesienia 0V24 dla układów elektronicznych modułu i czujników
(śruby odległościowe, zmostkowane z zaciskiem X20/13)

Zacisk wtykowy X40 („Safety Power”) przeznaczony jest do zewnętrznego zasilania 24 V DC falownika MOVIMOT® poprzez moduł wyłącznika bezpieczeństwa.
Dzięki temu napęd MOVIMOT® z oznaczeniem FS może być eksploatowany
w aplikacjach dotyczących bezpieczeństwa. Dokładniejsze informacje zawarte są
w podręczniku „MOVIMOT® MM..D – bezpieczeństwo funkcjonalne”.
Przyporządkowanie zacisków
Nr
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X40

Nazwa

Funkcja

1 24 V

Napięcie zasilające 24 V dla MOVIMOT® do odłączenia za pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa

2 GND

Potencjał odniesienia 0V24 dla MOVIMOT® do odłączenia za
pomocą modułu wyłącznika bezpieczeństwa

•

Zacisk X29/1 zmostkowany jest fabrycznie z X40/1, a zacisk X29/2 z X40/2 tak,
aby falownik MOVIMOT® zasilany był tym samym napięciem 24 V DC co interfejs
sieci przemysłowej.

•

Wartości orientacyjne dla śrub odległościowych:
– Obciążalność prądowa: 16 A
– Dopuszczalny moment dokręcania nakrętek sześciokątnych: 1,2 Nm ± 20%.

•

Wartości orientacyjne dla zacisków śrubowych X40:
– Obciążalność prądowa: 10 A
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1

Uzupełnienia / arkusze zmian
Przepisy dotyczące instalacji złącz fieldbus, rozdzielaczy polowych

– Przekrój przyłącza: 0,25 mm2 – 2,5 mm2
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– Dopuszczalny moment dokręcania: 0,6 Nm

4
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Uzupełnienia / arkusze zmian
Deklaracja zgodności

1.4

1

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE
Tłumaczenie tekstu oryginału

900040110

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
deklaruje z pełną odpowiedzialnością zgodność następujących produktów
Rozdzielnice z serii

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

z
dyrektywą niskonapięciową

2006/95/WE

dyrektywą EMC

2004/108/WE

4)

spełnia wymogi zastosowanych norm EN 50178:1997
zharmonizowanych:
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2001+ A11:2004
4)

Ww. produkty nie są przeznaczone do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy EMC.
Dopiero po włączeniu ich do całego systemu możliwa jest ocena zgodności z normą EMC. Oceny
dokonano dla typowej konfiguracji instalacji, ale nie dla osobnego produktu.

Bruchsal

16.04.2015

Miejscowość

Data
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Johann Soder
Kierownik techniczny

a) b)

a) Upoważniony do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
b) Upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej z identycznym adresem producenta
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