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Všeobecná upozornění
Použití dokumentace

1
1

Všeobecná upozornění

1.1

Použití dokumentace
Stávající dodatek k návodu k obsluze "Bezpečnostní snímače – funkční bezpečnost pro
třífázové motory DR.71 – 315" obsahuje speciální informace o snímačích třífázových
motorů.
V návodu k obsluze "Třífázové motory DR.71 – 315" najdete veškeré pokyny k třífázovým motorům bez bezpečnostních nástavbových dílů.
Dokumentace motoru s bezpečnostními snímači obsahuje
•

návod k obsluze "Třífázové motory DR.71 – 315",

•

dodatek k návodu k obsluze "Bezpečnostní snímače – funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315".

Návod k obsluze a dodatek k návodu k obsluze jsou součástí produktu a obsahují
důležité pokyny pro provoz a servis. Návod k obsluze a dodatek k návodu k obsluze jsou
určeny pro všechny osoby, které provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu
a servis výrobku.
Návod k obsluze a dodatek k návodu k obsluze musí být k dispozici v čitelném stavu.
Ujistěte se, že si osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení
pracují na vlastní odpovědnost, přečetly celý návod k obsluze a dodatek k návodu
k obsluze a porozuměly jim. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte na firmu SEW-EURODRIVE.
Používejte vždy aktuální verzi dokumentace a softwaru.
Na domovské stránce SEW (www.sew-eurodrive.com) je k dispozici velký výběr v různých jazykových verzích. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace,
se obraťte přímo na firmu SEW-EURODRIVE.
U SEW-EURODRIVE si můžete rovněž objednat dokumentaci v tištěné podobě.

1.2

Příslušné normy
Hodnocení bezpečnosti snímače se provádí podle následujících norem a tříd
bezpečnosti:
•

AS7W, AS7Y, AG7W, AG7Y, ES7S, EG7S

Příslušné normy pro hodnocení bezpečnosti snímačů
Třída bezpečnosti / příslušná norma

•

•
•

Safety Integrity Level (SIL) podle IEC 62061
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1

EI7C FS
Příslušné normy pro hodnocení bezpečnosti snímačů
Třída bezpečnosti / příslušná norma
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•
•

Safety Integrity Level (SIL) podle EN 61800-5-2
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1
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Všeobecná upozornění
Struktura bezpečnostních pokynů

1.3

Struktura bezpečnostních pokynů

1.3.1

Význam výstražných hesel

1

Následující tabulka znázorňuje strukturu a význam výstražných hesel pro bezpečnostní
pokyny, upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod a další pokyny.
Výstražné heslo

1.3.2

Význam

Důsledky při nerespektování

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Bezprostředně hrozící nebezpečí

VAROVÁNÍ!

Možnost vzniku nebezpečné
situace

Smrt nebo těžká poranění

POZOR!

Možnost vzniku nebezpečné
situace

Lehká zranění

POZOR!

Možné hmotné škody

Poškození systému pohonu nebo
jeho okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečný pokyn nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem
pohonu.

Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec neplatí pouze pro speciální úkony, ale pro více
úkonů v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují buď na všeobecné riziko,
nebo na specifické riziko.
Níže je uvedena formální struktura bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
•
1.3.3

Opatření pro odvrácení nebezpečí.

Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu před příslušným nebezpečným krokem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•

VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
– Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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Všeobecná upozornění
Nároky vyplývající ze záruky

1
1.4

Nároky vyplývající ze záruky
Dodržení předpisů v dodatku k návodu k obsluze "Bezpečnostní snímač – funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315" je předpokladem toho, že zaručené vlastnosti funkční bezpečnosti zůstanou u tohoto pohonu zachovány.
V případě činností, které přesahují rámec činností popsaných v dodatku k návodu
k obsluze, nebo v případě nedodržení předpisů přechází odpovědnost za sledování
bezpečnostních komponent a ručení za funkční bezpečnost na provozovatele.
Dodržení návodu k obsluze a dodatku k návodu k obsluze je předpokladem pro bezporuchový chod a pro případné plnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete s jednotkou pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze a dodatek k návodu k obsluze!

1.5

Vyloučení ze záruky
Respektování pokynů uvedených v návodu k obsluze a v dodatku je základním předpokladem pro bezpečný provoz elektromotorů a pro dosažení deklarovaných vlastností
a výkonových parametrů produktu. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na
majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze a jeho dodatku, nepřebírá
firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení za věcné vady je v takových případech vyloučeno.

1.6

Poznámka o autorských právech
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli – i dílčí – rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno.

1.7

Názvy produktů a značky
Názvy produktů uvedené v této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky
náležící příslušným vlastníkům.
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Bezpečnostní pokyny
Úvodní poznámky

2

2

Bezpečnostní pokyny
Následující základní bezpečnostní pokyny slouží k prevenci úrazů a hmotných škod.
Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních
pokynů. Ujistěte se, že si osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které
na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly veškerou dokumentaci
a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se
obraťte na firmu SEW-EURODRIVE.

2.1

Úvodní poznámky
Níže uvedené bezpečnostní pokyny se týkají především použití následujících
komponent: Třífázové motory DR.. Při použití převodových motorů prosím dbejte rovněž
na dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v příslušném návodu k obsluze pro:
•

Převodovka

Berte prosím rovněž ohled na doplňující bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách
této dokumentace.

2.2

Všeobecné
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu nebo ohrožení života během provozu motorů a převodových motorů
kvůli přítomnosti součástí pod proudem, neizolovaných dílů (v případě otevření
konektorů a svorkových skříní) nebo případně pohyblivých a rotujících dílů.
Nebezpečí popálení o horké plochy
Smrt nebo těžká poranění
•

Veškeré práce související s přepravou, uskladněním, instalací, montáží, připojením, uvedením do provozu, údržbou a servisem smí provádět pouze kvalifikovaný
odborný personál.

•

Při přepravě, uskladnění, instalaci, montáži, připojení, uvedení do provozu, údržbě
a servisu je třeba bezpodmínečně respektovat následující dokumentaci:
– Výstražné a bezpečnostní štítky na motoru / převodovém motoru
– Veškeré podklady pro konfiguraci, návody na uvedení do provozu a schémata
náležící k pohonu
– Pokyny a požadavky specifické pro zařízení
– Národní/regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů

•

Nikdy neinstalujte poškozené produkty.

•

Zařízení nikdy neuvádějte do provozu bez potřebných ochranných krytů a skříní,
nebo pokud je pod napětím.

•

Používejte zařízení pouze v souladu s daným účelem.

•

Dbejte na správnou instalaci a obsluhu.

UPOZORNĚNÍ
Poškození vzniklá při přepravě je nutné neprodleně reklamovat u přepravní společnosti.
Další informace naleznete v této dokumentaci.
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Bezpečnostní pokyny
Cílová skupina

2
2.3

Cílová skupina
Jakékoli práce na mechanické části pohonu musí provádět odborní pracovníci s příslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly
seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstraněním poruch a údržbou
výrobku a mají následující kvalifikaci:
•

Vzdělání v oblasti mechaniky (např. mechanik nebo mechatronik) zakončené závěrečnou zkouškou.

•

Znalosti obsahu podrobného návodu k obsluze.

Jakékoli práce na elektrické části pohonu musí provádět odborní pracovníci s příslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které
byly seznámeny s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstraněním poruch
a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci:
•

Vzdělání v oblasti elektrotechniky (např. elektroinstalatér nebo mechatronik).

•

Znalosti obsahu podrobného návodu k obsluze.

Všechny práce v ostatních oblastech, jako např. transport, uskladnění, provoz a likvidace, musí vykonávat osoby, které byly odpovídajícím způsobem proškoleny.
Všichni odborní pracovníci musí používat příslušný ochranný oděv odpovídající jejich
činnosti.
2.3.1

Funkční bezpečnost (FS)

04
Pokud sami provádíte činnosti na bezpečnostních snímačích – lze rozpoznat podle loga
FS na typovém štítku, dbejte prosím na to, že demontážní a montážní práce na bezpečnostních snímačích smí provádět pouze kvalifikovaný personál a že odpovědnost za
sledovatelnost bezpečnostních snímačů a ručení za funkční bezpečnost přebírá
provozovatel.
Tyto osoby musí mít navíc k výše uvedeným kvalifikacím následující znalosti:
•

Znalosti tematiky funkční bezpečnosti.

•

Znalosti platných bezpečnostních předpisů a zákonů, obzvláště požadavků normy
EN ISO 13849-1 a ostatních norem, směrnic a zákonů uvedených v této dokumentaci.

•

Znalosti obsahu publikace "Dodatek k návodu k obsluze: Bezpečnostní snímače –
funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315".

•

Znalosti obsahu podrobného návodu k obsluze.

Dbejte prosím při pracích na bezpečnostních brzdách také na publikaci "Dodatek
k návodu k obsluze: Bezpečnostní brzdy – funkční bezpečnost pro třífázové motory
DR.71 – 315".
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Bezpečnostní pokyny
Použití v souladu s daným účelem

2.4

2

Použití v souladu s daným účelem
Třífázové elektromotory DR.. jsou určeny pro průmyslová zařízení.
Při montáži do strojů je uvedení do provozu, tj. zahájení provozu motorů v souladu
s daným účelem, přípustné teprve tehdy, pokud je zaručeno, že stroj odpovídá místním
zákonům a směrnicím. V příslušné oblasti platnosti je nutné dodržovat zejména směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Použití v oblastech ohrožených explozí je zakázáno, pokud není zařízení pro tyto oblasti
výslovně určeno.
Vzduchem chlazená provedení jsou určena pro teploty okolí od –20 °C do +40 °C a pro
instalační výšky ≤ 1 000 m n. m. Je třeba respektovat případné odlišnosti uvedené na
typovém štítku. Podmínky v místě použití musí odpovídat všem údajům na typovém
štítku.
Při použití třífázového motoru DR.. s brzdou BE.. je nutné dbát na to, aby byla brzda
používána výhradně jako přídržná brzda, použití v souladu s daným účelem je tak
zapnutí brzdy v klidovém stavu (< 50 ot/min). Provoz motoru mimo oblast daného účelu
může vést k trvalému omezení funkce snímače, ojedinělé nouzové brzdění (výpadek
napětí, nouzové vypnutí) je bez omezení snímače možné.

2.5

Funkční bezpečnost (FS)
Dodržujte následně uvedené pokyny a opatření.

2.5.1

Označení
Pokud je v motoru instalována funkční bezpečnost, je označena symbolem FS na typovém štítku.

2.5.2

Nástavba snímače
Spojení snímače s motorem je silový styk hodnocený z hlediska bezpečnosti.
Mechanika a její spojení mohou přejít do posouzení bezpečnosti jako vyloučení chyby.
K tomu je nutné zohlednit mechanické hranice v kapitole "Technické údaje" (→ str. 29).

2.5.3

Všeobecné informace o snímači
Bezpečnostní snímače, které jsou uvedené v tomto dodatku, se smí používat pouze
s následujícími přiřazenými motory DR.. Přizpůsobení pro jiné motory není možné.
Použití bezpečnostních snímačů nebo snímacích systémů je nutné pro realizaci bezpečnostních funkcí s ohledem na otáčky, rychlost, směr otáčení nebo zastavení ze snímače připojeného přímo k hřídeli motoru. Navíc je zapotřebí vhodné vyhodnocovací
zařízení snímače, protože snímač není díky své vlastní diagnostice schopen spustit
z vlastní iniciativy činnosti jako zahájení bezpečného stavu.
Na elektrická a mechanická připojení jsou kladeny zvýšené požadavky, např. stíněné
vedení s párově zapletenými žilami se správným zapojením podle EMV a za přísného
dodržení pokynů pro (demontáž) montáž, např. dodržení utahovacích momentů šroubů.
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Bezpečnostní pokyny
Transport/uskladnění

2
Snímače AS7W,
AS7Y, AG7W,
AG7Y, EG7S,
ES7S

Rozhraní RS485 pro přenos absolutních údajů o poloze a jiných dat (typový štítek, diagnostika) nelze použít pro bezpečnostní techniku. Tyto informace mohou být použity
jako hlavní informace ke všeobecné diagnostice.

Objednací číslo
Typ
motoru

Typ
snímače

bez

s

Třída bezpečnosti

Bezpečnostní
funkce

připojovací kryt
ES7S
DR.71 –
DR.132

DR.160 –
DR.315

1 363 073 3

1 363 074 1

AS7W

1 363 076 8

1 363 077 6

AS7Y

1 363 078 4

1 363 079 2

EG7S

1 363 080 6

1 363 081 4

AG7W

1 363 084 9

1 363 085 7

AG7Y

1 363 086 5

1 363 087 3

SIL2 podle IEC 62061
do PL d podle
EN ISO 13849-1

SLS, SDI, SLA, SS1,
SS2, SOS, SLI

Snímač s funkční bezpečnostní technikou lze dodatečně objednat a dodat bez připojovacího krytu.

Snímač EI7C FS

2.6

Typ
motoru

Typ
snímače

DR.71 –
DR.132

EI7C FS

Objednací číslo

Třída bezpečnosti

Objednání podle objednacího
čísla není možné

SIL2 podle EN 61800-5-2
Do PL d podle
EN ISO 13849-1

Bezpečnostní
funkce
SLS, SDI, SS1, SS2

Transport/uskladnění
Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému
poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišťující transport. Uvedení do provozu v takovém případě není možné.
Přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Oka jsou dimenzována pouze na hmotnost
motoru / převodového motoru; není možné přidávat žádnou další zátěž.
Použité závěsné šrouby s okem odpovídají normě DIN 580. Předpisy a zátěže uvedené
v této normě je třeba bezpodmínečně dodržet. Pokud jsou na převodovém motoru upevněna dvě přepravní oka nebo dva závěsné šrouby s oky, je třeba při transportu navázat
obě tato oka (šrouby). Směr tahu vázacího lana nebo řetězu pak podle DIN 580 nesmí
překročit úhel 45°.
Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky.
Tyto pomůcky použijte i při dalších přepravách.
Pokud motor / převodový motor nenainstalujete ihned, uskladněte jej na suchém a bezprašném místě. Motor / převodový motor nesmí být skladován na volném prostranství
a nesmí ležet na krytu ventilátoru. Motor / převodový motor je možné skladovat až
9 měsíců bez nutnosti provádět speciální úkony před uvedením do provozu.
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Bezpečnostní pokyny
Instalace

2.7

2

Instalace
Dbejte na rovnoměrné uložení, dobré upevnění patek a přírub a přesné vyrovnání při
použití přímých spojek. Vyhněte se vzniku rezonancí frekvence otáčení a dvojnásobku
síťové frekvence s konstrukcí. Odbrzděte brzdu (u motorů s nainstalovanou brzdou),
otáčejte rukou rotorem a zkontrolujte, zda jsou slyšet neobvyklé zvuky. Zkontrolujte
směr otáčení v rozpojeném stavu.
Řemenice a spojky nasazujte a stahujte pouze pomocí vhodných přípravků (nutný
ohřev!) a opatřete je ochranou proti dotyku. Nesmí dojít k nepřípustnému napětí
řemenu.
Případně vytvořte potřebné trubkové spoje. Pracovní polohy orientované koncem hřídele nahoru opatřete při montáži krytem, který zabrání zapadnutí cizorodých těles do ventilátoru. Cirkulace vzduchu nesmí být ničím omezována a zahřátý vzduch (též ze sousedních agregátů) nesmí být bezprostředně znovu nasáván.

2.8

Elektrické připojení
Veškeré práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál na odstaveném nízkonapěťovém stroji v odpojeném a proti opětovnému spuštění zajištěném stavu. Tento požadavek
platí i pro pomocné elektrické okruhy (např. klidové vyhřívání nebo externí ventilátor).
Je třeba zkontrolovat, zda není přítomno žádné napětí!
Překročení tolerancí v EN 60034-1 (VDE 0530, část 1) – napětí + 5 %, frekvence + 2 %,
tvar křivky, symetrie – zvýší zahřívání a ovlivní elektromagnetickou kompatibilitu. Dále
dodržujte normu EN 50110 (ev. respektujte národní odlišnosti, např. v Německu normu
DIN VDE 0105).
Respektujte údaje o zapojení uvedené na typovém štítku a dodržujte schéma zapojení,
které naleznete ve svorkové skříni.
Připojení musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno dlouhodobě bezpečné spojení
(nesmí vyčnívat žádné konce vodičů); použitím sdružených osazených kabelových koncovek. Vytvořte bezpečné spojení na ochranný vodič. V připojeném stavu nesmí vzdálenost k neizolovaným částem a částem pod napětím přesáhnout minimální hodnoty
podle IEC 60664 a podle národních předpisů. V souladu s IEC 60664 musí u nízkého
napětí odpovídat vzdálenosti následujícím minimálním hodnotám:
Jmenovité napětí UN

Vzdálenost

≤ 500 V

3 mm

≤ 690 V

5,5 mm

V připojovací skříni se nesmí nacházet žádné cizí předměty, nečistoty nebo vlhkost.
Nepotřebné otvory kabelových přívodů a vlastní skříň prachotěsně a vodotěsně uzavřete. Při zkušebním provozu bez výstupních prvků zajistěte lícovaná pera. Před uvedením nízkonapěťových strojů s brzdou do provozu vyzkoušejte funkci brzdy.
Věnujte pozornost pokynům v kapitole "Elektrická instalace"!

Dodatek návodu k obsluze – Bezpečnostní snímače pro třífázové motory DR.71 – 315
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Bezpečnostní pokyny
Uvedení do provozu / provoz

2
2.9

Uvedení do provozu / provoz
V případě změn oproti normálnímu provozu, např. při zvýšené teplotě, hluku nebo chvění, zjistěte příčinu. V případě potřeby konzultujte problém s výrobcem. Ochranná zařízení nevypínejte ani při zkušebním provozu. V případě pochyb vypněte motor.
V případě intenzivního spadu nečistot pravidelně čistěte vedení vzduchu.
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Rozsah dodávky a konstrukce zařízení
Funkční bezpečnostní technika (FS)

3

Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

3.1

Funkční bezpečnostní technika (FS)

3

Pohony SEW-EURODRIVE je možné na přání dodat s bezpečnostními prvky.
Měniče MOVIMOT®, snímače nebo brzdy, případně i další příslušenství, je možné do
třífázového motoru integrovat jako bezpečnostní prvky, a to buď jednotlivě, nebo ve
vzájemné kombinaci.
Toto provedení označuje SEW-EURODRIVE na typovém štítku značkou FS a číslem.
Číslo udává, která součást pohonu je řešena jako bezpečnostní, viz následující kódovou
tabulku, která platí pro všechny produkty:
Funkční
bezpečnost
01

Měnič
(např.
MOVIMOT®)

Brzda

Kontrola
ručního
odbrzdění

Kontrola
brzdy

Ochrana
motoru

Snímač

x

02

x

03

x

04

x

05

x

06

x

07

x

x
x
x

08

x

09

x

10

x

11

x

x
x
x
x

Pokud je na typovém štítku v logu FS uveden např. kód "FS 07", je na motoru instalována kombinace měniče MOVIMOT® s bezpečnostní funkcí Safe Torque Off (STO)
a bezpečnostním snímačem.
Pokud je pohon na typovém štítku označen značkou FS, je třeba vždy respektovat
a dodržovat údaje uvedené v následujících dokumentech:
•

Dodatek k návodu k obsluze "Bezpečnostní snímače – funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315"

•

Dodatek k návodu k obsluze "Bezpečnostní brzdy – funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315"

•

Příručka "MOVIMOT® MM..D Funkční bezpečnost"

Pokud chcete sami zjistit stupeň zabezpečení pro stroje a zařízení, bezpečnostní parametry naleznete v technických údajích.
Bezpečnostní parametry součástí SEW jsou k dispozici rovněž na internetu na domovské stránce SEW a v knihovně SEW pro software Sistema Institutu pro ochranu zdraví
při práci Německé zákonné úrazové pojišťovny (IFA, dříve BGIA).
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Rozsah dodávky a konstrukce zařízení
Typový štítek

3
3.2

Typový štítek

3.2.1

Logo FS na typovém štítku převodového motoru DR
[2]

[1]

76646 Bruchsal / Germany
RF47 DRE90M4BE2/TF/ES7S/Z/C
01.1207730203.0001.09
Hz rpm 1420/25
50
kW 1.1 S1
A
kW 1.1 S1
A
60
Hz rpm 1740/31
M.L. 02
Ins.Cl. 130(B)
Kundenartikel-Nr.
13A47B911
CLP220 Miner.Öl/0.65l
kg 41.000
°C -20..40

11

V 220-242 /380-420
P.F.
0,79
4,45/2,55
0,79
P.F.
4,0/2,3
V 254-277 /440-480
Design
i 56,73
IM M1

Nm 300/340

3~IEC60034
Inverter duty motor
IP 54 TEFC
eff % 82,4 IE2
eff % 84,0 IE2
K
K.V.A.-Code
B starting torque
Vbr 220-277 AC
BG1.5
Nm 14
Made in Germany

2541167883
[1]
[2]

Výrobní číslo motoru
Logo pro funkční bezpečnost s kódem

Značky na horním okraji typového štítku jsou přítomné pouze tehdy, pokud má motor
příslušnou konstrukci a pokud obsahuje dané bezpečnostní komponenty.
Logo FS na typovém štítku se řídí podle příslušné montované kombinace bezpečnostních prvků, viz předchozí tabulka kódů.
3.2.2

Snímač
Pro údržbové a servisní práce je na snímači navíc nalepena samolepka se žlutým
logem FS. Nálepka ještě jednou jasně označuje bezpečnostní prvky a odkazuje na
platné dokumenty.

8644680843
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Mechanická instalace
Typový štítek

4

4

Mechanická instalace
U mechanické instalace motoru není nutné dbát na zvláštnosti týkající se bezpečnostních prvků.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby při montáži a při provozu nevnikly do připojení snímače žádné tuky
a olej.

Dodatek návodu k obsluze – Bezpečnostní snímače pro třífázové motory DR.71 – 315
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Elektrická instalace
Typový štítek

5
5

Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ
•

Dbejte prosím při instalaci bezpodmínečně na dodržení bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitole 2!

•

Pro spínání motoru a brzdy používejte spínací kontakty spotřební kategorie AC-3
podle EN 60947-4-1.

VAROVÁNÍ!
Deaktivace funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti smí vykonávat pouze odborný personál s příslušnou kvalifikací.

•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti je třeba provádět důsledně podle
informací uvedených v tomto návodu k obsluze a v příslušném dodatku k návodu
k obsluze. V případě nedodržení těchto zásad zaniká nárok na záruční plnění.

Respektujte pokyny a vysvětlení ke správnému připojení vodičů uvedené v návodu
k obsluze.
SEW-EURODRIVE doporučuje pro připojení snímačů prefabrikované kabely, viz
katalog "Třífázové motory".
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Uvedení do provozu
Předpoklady

I

6

0

6

Uvedení do provozu

6.1

Předpoklady
UPOZORNĚNÍ
•

Při instalaci prosím bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené
v kapitole 2.

•

Pokud se vyskytnou potíže, řiďte se kapitolou "Provozní poruchy" v návodu
k obsluze!

VAROVÁNÍ!
Deaktivace funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti smí vykonávat pouze odborný
personál s příslušnou kvalifikací.

•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti je třeba provádět důsledně podle
informací uvedených v tomto návodu k obsluze a v příslušném dodatku k návodu.
V případě nedodržení těchto zásad zaniká nárok na záruční plnění.

Dodatek návodu k obsluze – Bezpečnostní snímače pro třífázové motory DR.71 – 315
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Inspekce/údržba
Předpoklady

7
7

Inspekce/údržba
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zhmoždění při zřícení zdvihacího zařízení nebo vlivem nekontrolovaného
chování pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Zajistěte nebo spusťte pohon zdvihacího zařízení (nebezpečí zřícení).

•

Zajistěte pracovní stroj před nepovolanými osobami.

•

Před zahájením prací odpojte motor, brzdu a (pokud je použit) externí ventilátor od
napětí a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!

•

Používejte výhradně originální náhradní díly v souladu s příslušným platným
seznamem náhradních dílů!

•

Při výměně brzdové cívky je vždy třeba vyměnit také ovládání brzdy!

VAROVÁNÍ!
Deaktivace funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti smí vykonávat pouze odborný
personál s příslušnou kvalifikací.

•

Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti je třeba provádět důsledně podle
informací uvedených v tomto návodu k obsluze a v příslušném dodatku k návodu
k obsluze. V případě nedodržení těchto zásad zaniká nárok na záruční plnění.

POZOR!
Povrch pohonu se může během provozu zahřát na vysokou teplotu.
Nebezpečí popálení.
•

Před zahájením prací nechte motor vychladnout.

POZOR!
Okolní teplota a teplota samotných hřídelových těsnicích kroužků nesmí být při
montáži nižší než 0 °C, neboť by jinak mohlo dojít k poškození kroužků.

UPOZORNĚNÍ
Obsah této kapitoly platí pouze pro snímače ES7S, EG7S, AS7W, AS7Y, AG7W,
AG7Y.
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Inspekce/údržba
Funkční bezpečnost (FS)

7.1

7

Funkční bezpečnost (FS)
Aby mohl snímač převzít úkoly týkající se bezpečnosti, musí být dodrženy náležité
požadavky na mechanické připojení systému snímačů k motoru.
SEW-EURODRIVE přebírá za vyexpedovaný motor s bezpečnostním snímačem odpovědnost za dodržení norem funkční bezpečnosti. Z důvodu prokázání stavu při expedici
jsou spojovací prvky důležité z hlediska bezpečnosti zapečetěny.
Na instalovaném snímači EI7C FS nejsou přípustné žádné práce. Prováděním případných prací na snímači pověřte servisní středisko společnosti SEW-EURODRIVE.
Při provádění prací na snímačích ES7S, EG7S, AS7W, AS7Y, AG7W, AG7Y nebo na
motoru, u kterých musí být zapečetěné spoje otevřeny, existují dvě možnosti:
•

Pověřte provedením těchto prací servis společnosti SEW-EURODRIVE,

•

Proveďte tyto práce sami. Dbejte přitom prosím na to, že jsou veškeré práce na
bezpečnostním snímači a jeho mechanických spojích prováděny na vlastní riziko.
Odpovědnost za sledovatelnost bezpečnostních snímačů a za bezpečnostní funkce,
obzvláště připojení k motoru, a ručení za funkční bezpečnost přechází na
provozovatele.
Dodržujte prosím také následující pokyny k demontáži a montáži snímače:
Demontážní a montážní práce na bezpečnostních snímačích, rozpoznatelných
podle loga FS na typovém štítku, smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Tyto
osoby musí mít následující znalosti:
– Znalosti tematiky funkční bezpečnosti.
– Znalosti platných bezpečnostních předpisů a zákonů, obzvláště požadavků
normy EN ISO 13849-1 a ostatních norem, směrnic a zákonů uvedených v této
dokumentaci.
– Znalosti obsahu publikace "Dodatek k návodu k obsluze: Bezpečnostní snímače –
funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71 – 315".
– Znalosti obsahu podrobného návodu k obsluze.
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Inspekce/údržba
(Demontáž) montáž snímače

7
7.2

(Demontáž) montáž snímače
UPOZORNĚNÍ
Pro dosažení vyloučení chyby v mechanickém spojení mezi hnacím prvkem a snímačem otáček podle EN 61800-5-2 je nutné, aby byly při montáži dodrženy utahovací
momenty uvedené v tomto dokumentu.

7.2.1

Požadované pomůcky
Pro demontáž a montáž snímačů jsou zapotřebí následující pomůcky. Před (demontážními) montážními pracemi se ujistěte, že máte k dispozici všechny pomůcky.

7.2.2

•

Nová rozpěrná hmoždinka [362]. Rozpěrnou hmoždinku lze u SEW-EURODRIVE
objednat pod objednacím číslem 13617311.

•

Pasta proti korozi třením, např. NOCO®-Fluid

•

Klíč s vnitřním šestihranem v různých velikostech

•

Klíč s vnějším šestihranem v různých velikostech

•

Momentový klíč pro utahovací momenty od 2,0 Nm (17,7 lb-in) do 8,0 Nm (70,8 lb-in)

•

Čidlo pro měření periodické chyby v rozsahu 1/100 mm

(Demontáž) montáž snímače z motoru DR.71 – DR.132
Na následujícím obrázku je znázorněna demontáž na příkladu snímače ES7.:

[B]

[F]

[D]

[362]

[A] [B] [G]

[619]

[220]
[35]
[34]
[34]
[35]
[220]

20

Šroub do plechu
Víko ventilátoru
Snímač

[361]
[362]
[619]

Krycí víko
Rozpěrná hmoždinka
Připojovací víko

[A]

Upevňovací šrouby momentové
páky

[B]

Centrální upevňovací šroub

[D]
[F]
[G]

[361]
2583101195
Konus
Vrtání
Pojistná podložka
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Inspekce/údržba
(Demontáž) montáž snímače

ES7./AS7.
demontáž

7

1. Demontujte ochranný kryt [361] a externí ventilátor, pokud je použit.
2. Odšroubujte a sejměte připojovací víko [619]. Připojovací kabel snímače neodpojujte od svorek!
3. Uvolněte rozpěrnou hmoždinku [362] vyšroubováním šroubů [A] z mřížky víka.
Zlikvidujte rozpěrné hmoždinky.
4. Vyšroubujte centrální upevňovací šroub [B] o 2–3 otočky (nedemontujte jej)
a konus [D] rozpínacího hřídele uvolněte lehkým úderem na hlavu šroubu.
5. Vyjměte snímač [220] z otvoru rotoru.
Pokud snímač nejde dobře vyjmout, je možné použít otvor [F] a snímač uvolnit nebo
přidržet.

Opětovná montáž

Při opětovné montáži prosím respektujte následující pokyny:
1. Čep snímače potřete pastou proti korozi třením, např. NOCO®-Fluid.
2. Namontujte pojistnou podložku [G] a utáhněte centrální upevňovací šroub [B] utahovacím momentem 2,9 Nm (25,7 lb-in).
3.

VAROVÁNÍ! Deaktivace funkčního bezpečnostního zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
– Centrální upevňovací šroub musí být utažen uvedeným utahovacím momentem.

4. Zatlačte rozpěrný kolík do víka ventilátoru a zkontrolujte jeho polohu.
Př opětovné montáži použijte vždy novou rozpěrnou hmoždinku!
5. Zašroubujte upevňovací šrouby [A] momentové páky [362] v rozpěrné hmoždince až
na doraz a utáhněte utahovacím momentem 2,0 Nm (17,7 lb-in).
6.

VAROVÁNÍ! Deaktivace funkčního bezpečnostního zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
– Upevňovací šrouby momentové páky musí být utaženy uvedeným utahovacím
momentem.

7. Zašroubujte připojovací víko [619].
8. Proveďte měření házivosti podle kapitoly "Provedení měření házivosti" (→ str. 24).
9. Případně namontujte externí ventilátor.
10.Namontujte ochranný kryt [361].
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Inspekce/údržba
(Demontáž) montáž snímače

7
7.2.3

(Demontáž) montáž snímače z motoru DR.160 – DR.225
Na následujícím obrázku je znázorněna demontáž na příkladu snímače EG7.:

[E]
X

SW17
[706]
[35]

[657]

[707]

[E]

X

[220] [232] [619] [715]

[B]

[361]

[33]
[34]

[33]
[34]
[35]
[220]
[232]
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Podložka
Šroub do plechu
Víko ventilátoru
Snímač
Upevňovací šrouby
momentové opěry

[361]
[619]
[657]
[706]
[707]

Ochranný kryt
[715]
Připojovací víko
[B]
Ochranné zastřešení
Distanční čep
[E]
Šrouby se šestihrannou
hlavou

2583097355
Šrouby se šestihrannou hlavou
Centrální upevňovací šroub
Utahovací matice
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Inspekce/údržba
(Demontáž) montáž snímače

Demontáž
EG7./AG7.

7

1. V závislosti na konstrukci krytu proveďte jeden z následujících kroků:
– Uvolněte šrouby [707] a demontujte ochranné zastřešení [657].
Možnost přidržení pomocí distančního čepu [706] SW13.
Demontujte externí ventilátor, pokud je použit.
– Uvolněte šrouby [34] a demontujte ochranný kryt [361].
Demontujte externí ventilátor, pokud je použit.
2. Odšroubujte a sejměte připojovací víko [619].
3. Odšroubujte šrouby [232].
4. Demontujte víko ventilátoru [35].
5. Vytlačte snímač [220] uvolněním centrálního upevňovacího šroubu [B].
Pokud snímač nejde dobře povolit, je možné pomocí klíče o velikosti 17 mm povolit
nebo přidržet hřídel snímače.

Opětovná montáž

Při opětovné montáži prosím respektujte následující pokyny:
1. Hřídel snímače potřete pastou proti korozi třením, např. NOCO®-Fluid.
2. Nasaďte snímač do otvoru rotoru a připevněte upevňovacím šroubem [B] do otvoru
až na doraz a následně utáhněte utahovacím momentem 8 Nm (70,8 lb-in).
3.

VAROVÁNÍ! Deaktivace funkčního bezpečnostního zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
– Centrální upevňovací šroub musí být utažen uvedeným utahovacím momentem.

4. Očistěte závity upevňovacích šroubů momentové páky [232] od zbytků starého
zajišťovače šroubů.
5. Opatřete oba šrouby [232] zajišťovačem šroubů se střední pevností, např.
LOCTITE® 241 a přišroubujte podpůrný plech točivého momentu snímače k mřížce
ventilátoru utahovacím momentem 6 Nm (53,1 lb-in).
6.

VAROVÁNÍ! Deaktivace funkčního bezpečnostního zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
– Upevňovací šrouby momentové páky musí být utaženy uvedeným utahovacím
momentem.

7. Namontujte připojovací víko [619].
8. Proveďte měření házivosti podle kapitoly "Provedení měření házivosti" (→ str. 24).
9. Případně namontujte externí ventilátor.
10.Namontujte ochranné zastřešení [657] pomocí šroubů [707] nebo namontujte
ochranný kryt [361] pomocí šroubů [34].
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Inspekce/údržba
Provedení měření házivosti

7
7.3

Provedení měření házivosti
Pro zajištění správného usazení snímače musí být po každé montáži snímače provedeno měření házivosti.
Měření házivosti provádějte následujícím způsobem:

7.3.1

Snímač pro DR.71 – DR.132
1. Přiložte měřicí čidlo k hornímu okraji snímače tak, jak je znázorněno na následujícím
obrázku:

> 5 mm

3970459147

Měření musí probíhat uvnitř označené oblasti (max. šířka = 5 mm).
2. Otočte hřídel motoru. V případě potřeby spusťte motor při nízkých otáčkách
(< 60 min–1).
3. Zkontrolujte periodickou chybu na měřicím čidle. Maximální přípustná periodická
chyba u snímače otáček při otáčení hřídele motoru musí činit ≤ 0,07 mm.
V případě překročení naměřené hodnoty musí být kontrola zopakována. V takovém případě postupujte následovně:
1. Vyšroubujte centrální upevňovací šroub [B] a uvolněte konus [D] mírným úderem na
hlavu upevňovacího šroubu [B].
2. Otočte hřídel motoru nebo hřídel snímače u otvoru [F] o 120°.
3. Dotáhněte centrální upevňovací šroub [B], jak je popsáno v kapitole "(Demontáž)
montáž snímače".
4. Opakujte měření házivosti.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze měření provést pod přípustnou periodickou chybou, kontaktujte prosím
servis společnosti SEW-EURODRIVE.
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Provedení měření házivosti

7.3.2

7

Snímač pro DR.160 – DR.225
1. Přiložte měřicí čidlo k hornímu okraji snímače tak, jak je znázorněno na následujícím
obrázku:

> 5 mm

3971604875

Měření musí probíhat uvnitř označené oblasti (max. šířka = 5 mm).
2. Otočte hřídel motoru. V případě potřeby spusťte motor při nízkých otáčkách
(< 60 min–1).
3. Zkontrolujte periodickou chybu na měřicím čidle. Maximální přípustná periodická
chyba u snímače otáček při otáčení hřídele motoru musí činit ≤ 0,1 mm.
V případě překročení naměřené hodnoty musí být kontrola zopakována. V takovém případě postupujte následovně:
1. Demontujte snímač, jak je popsáno v kapitole "(Demontáž) montáž snímače".
2. Otočte hřídel motoru nebo hřídel snímače u plochy pro klíč o 120°.
3. Namontujte snímač, jak je popsáno v kapitole "(Demontáž) montáž snímače".
4. Opakujte měření házivosti.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze měření provést pod přípustnou periodickou chybou, kontaktujte prosím
servis společnosti SEW-EURODRIVE.
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Inspekce/údržba
Pracovní kroky inspekce (brzdového) motoru DR..

7
7.4

Pracovní kroky inspekce (brzdového) motoru DR..
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zhmoždění kvůli neúmyslnému rozběhu pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Před zahájením prací odpojte motor a (pokud je použit) externí ventilátor od napětí
a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!

•

Je třeba přesně dodržet následující kroky!

Postupujte při všech pracovních krocích, kromě prací na snímači, podle popisu
v příslušném návodu k obsluze.
Postupujte při všech pracích, při kterých je povolován snímač, podle kapitoly "(Demontáž)
montáž snímače" (→ str. 20).
7.4.1

Brzdové motory
Pokud je u pohonu montována kombinace brzdy a bezpečnostního snímače, tak platí
pro brzdu hodnoty, které se liší od standardu, pro spínací práce až do údržby a pro
maximální pracovní vzduchovou mezeru. Přesné hodnoty najdete v tomto dodatku
k návodu k obsluze u technických údajů (→ str. 33).
Intervaly údržby musí být v tomto dodatku k návodu k obsluze znovu vypočteny.
Pokud je u pohonu montována kombinace brzdy a bezpečnostního snímače, musí být
navíc zohledněn dodatek k návodu k obsluze "Bezpečnostní brzda – funkční bezpečnost pro třífázové motory DR.71-225, 315".
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8

Technické údaje

8.1

Bezpečnostní charakteristiky

i

f

n

8

P Hz

Bezpečnostní charakteristiky snímačů cizích výrobců musí být získány od příslušného
výrobce.
Bezpečnostní charakteristiky snímačů ES7S, EG7S a EF7S
Bezpečnostní charakteristiky podle
EN 62061 / IEC 61508

EN ISO 13849-1

Klasifikace/norma

SIL2 podle EN 62061

PL d podle EN ISO 13849-1

Struktura systému

HFT = 1

2kanálový (odpovídá kategorii 3
podle EN ISO 13849-1)

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu (hodnota
PFHd) 1)
Střední doba do nebezpečného
selhání (hodnota MTTFd) 2)

8,5 × 10–9 1/h
–

1306 let

Mission Time / doba použitelnosti
Proof test interval
Podíl bezpečných poruch (SFF)
Spojení motoru a snímače

20 let
není zapotřebí

–

95 %

–

Na pohonu s označením FS,
vyloučení chyby podle EN ISO 13849

1) Uvedená hodnota se vztahuje na stupeň diagnostického pokrytí 90 %, které musí vyhodnocovací zařízení
snímače dosáhnout. Odpovídající předpoklady pro vznik poruchy mohou být zjištěny z normy EN 61800-5-2.
Vyhodnocovací zařízení snímače musí splňovat požadavky alespoň pro SIL 2.
2) Teplota prostředí 40 °C

Bezpečnostní charakteristiky pro snímače AS7W, AG7W a AF7W
Bezpečnostní charakteristiky podle
EN 62061 / IEC 61508

EN ISO 13849-1

Klasifikace/norma

SIL2 podle EN 62061

PL d podle EN ISO 13849-1

Struktura systému

HFT = 1

2kanálový (odpovídá kategorii 3
podle EN ISO 13849-1)

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu (hodnota
PFHd) 1)
Střední doba do nebezpečného
výpadku (hodnota MTTFd) 2)

6,4 × 10-9 1/h
–

Mission Time / doba použitelnosti
Proof test interval
Podíl bezpečných poruch (SFF)
Spojení motoru a snímače

1 566 let
20 let

není zapotřebí

–

95 %

–

Na pohonu s označením FS,
vyloučení chyby podle EN ISO 13849

1) Uvedená hodnota se vztahuje na stupeň diagnostického pokrytí 90 %, které musí vyhodnocovací zařízení
snímače dosáhnout. Odpovídající předpoklady pro vznik poruchy mohou být zjištěny z normy EN 61800-5-2.
Vyhodnocovací zařízení snímače musí splňovat požadavky alespoň pro SIL 2.
2) Teplota prostředí 40 °C
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Bezpečnostní charakteristiky

P Hz
Bezpečnostní charakteristiky pro snímače AS7Y, AG7Y a AF7Y
Bezpečnostní charakteristiky podle
EN 62061 / IEC 61508
Klasifikace/norma
Struktura systému

SIL2 podle EN 62061

PL d podle EN ISO 13849-1

HFT = 1

2kanálový (odpovídá kategorii 3
podle EN ISO 13849-1)

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu (hodnota
PFHd) 1)
Střední doba do nebezpečného
výpadku (hodnota MTTFd) 2)

EN ISO 13849-1

6,4 × 10-9 1/h
–

1 566 let

Mission Time / doba použitelnosti
Proof test interval
Podíl bezpečných poruch (SFF)
Spojení motoru a snímače

20 let
není zapotřebí

–

95 %

–

Na pohonu s označením FS,
vyloučení chyby podle EN ISO 13849

1) Uvedená hodnota se vztahuje na stupeň diagnostického pokrytí 90 %, které musí být dosaženy vyhodnocovacím zařízením snímače. Odpovídající předpoklady pro vznik poruchy mohou být zjištěny z normy
EN 61800-5-2. Vyhodnocovací zařízení snímače musí splňovat požadavky alespoň pro SIL 2.
2) Teplota prostředí 40 °C

Bezpečnostní charakteristiky pro montovaný snímač EI7C FS
Bezpečnostní charakteristiky podle
EN 61800-5-2
Klasifikace/norma

SIL2 podle EN 61800-5-2

PL d podle EN ISO 13849-1

Struktura systému

HFT = 0

Kategorie 2 podle EN 13849-1

Pravděpodobnost nebezpečného
výpadku za hodinu (hodnota
PFHd)
Střední doba do nebezpečného
výpadku (hodnota MTTFd)

8 × 10-8 1/h
–

Mission Time / doba použitelnosti
Proof test interval
Podíl bezpečných poruch (SFF)
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EN ISO 13849-1

202 let
20 let

není zapotřebí

–

95 %

–
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Snímač

8.2

Snímač

8.2.1

ES7S / AG7S / AS7Y / EG7Y / AS7W / AG7W

8.2.2

Označení

Hodnota

kVA

i

Okolní teplota při provozu snímače

–30 °C až +85 °C

Okolní teplota při provozu motoru

–20 °C až +40 °C

Skladovací teplota

–15 °C až +70 °C

Maximální otáčky

6 000 min–1

Odolnost proti vibracím (EN 60068-2-6)

≤ 100 m/s2 ≈ 10 g (při 10 Hz až 2 kHz)

Maximální úhlové zrychlení

104 rad/s2

Stupeň ochrany (EN 60529)

IP 66

f

n

8

P Hz

ES7S / EG7S

Označení

Hodnota

Provozní napětí

DC +7 až +30 V

Příkon bez zátěže

100 mA

Rozlišení
Přesnost
Odolnost proti nárazu (EN 60068-2-27)

Rozhraní sin/cos
1 024 period/otáček
0,0194° (70 úhlových sekund) 1)
ES7S: ≤ 1 000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)
EG7S: ≤ 2 000 m/s2 ≈ 200 g (6 ms)

1) Na základě tuhosti momentové páky je nutné při provozu počítat s automatickou zpětnou otáčkou pláště
snímače vůči hřídeli snímače ± 0,6° (podle směru otáčení).
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Snímač

P Hz
AS7Y / AG7Y

Označení

Hodnota

Provozní napětí

DC +7 až +30 V

Příkon bez zátěže

100 mA

Rozlišení inkrementální části
Přesnost inkrementální části

Rozhraní sin/cos
2 048 period/otáček
0,0194° (70 úhlových sekund) 1)
Rozhraní SSI, Grayův kód

Rozlišení absolutní části

12 bit = 4 096 otáček (Singleturn)

Přesnost absolutní části

±1 LSB (nejméně významný bit)

Taktovací frekvence absolutní části

100 kHz až 800 kHz

12 bit = 4 096 otáček (Multiturn)

Odolnost proti nárazu (EN 60068-2-27)

AS7Y: ≤ 1 000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)
AG7Y: ≤ 2 000 m/s2 ≈ 200 g (6 ms)

1) Na základě tuhosti momentové páky je nutné v provozu počítat s automatickým zpětným otočením pláště
snímače vůči hřídeli snímače ± 0,6° (podle směru otáčení).

8.2.4

AS7W / AG7W

Označení

Hodnota

Provozní napětí

DC +7 až +30 V

Příkon bez zátěže

100 mA

Rozlišení inkrementální části
Přesnost inkrementální části

Rozhraní sin/cos
2 048 period/otáček
0,0194° (70 úhlových sekund) 1)
Rozhraní RS-485

Rozlišení absolutní části

13 bit = 8 192 otáček (Singleturn)
16 bit = 65 536 otáček (Multiturn)

Přesnost absolutní části
Odolnost proti nárazu (EN 60068-2-27)

±1 LSB (nejméně významný bit)
AS7W: ≤ 1 000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)
AG7W: ≤ 2 000 m/s2 ≈ 200 g (6 ms)

1) Na základě tuhosti momentové páky je nutné v provozu počítat s automatickým zpětným otočením pláště
snímače vůči hřídeli snímače ±0,6° (podle směru otáčení).
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8.2.5

kVA

i

f

n

8

P Hz

EI7C FS

Napájení
Provozní napětí1)

UB

Max. příkon (bez zátěže)

Imax
(UB = 24 V,
Iout = 0)

Min

Typ

Max.

Jednotka

19,2

24

30

V

120

mA

1) Napájení musí probíhat z proudového obvodu SELV/PELV podle DIN EN 61131-2

Označení

Hodnota

Max. otáčky

nmax

Periody HTL na otáčku

Nperiody

≤ 3 600 1/min
24

Pro motory

DR71 – DR132

Teplota okolí

âU

–30 °C až +60 °C

Odolnost proti vibracím

podle EN 60068-2-6:2008

10 g (98,1 m/s2); 5–2 000 Hz

Odolnost proti nárazu

podle EN 60068-2-27:2009

100 g (981 m/s2); 6 ms

Stupeň ochrany

podle EN 60529

IP 66

Připojení

M12 (8pólové)

Maximální úhlové zrychlení

3 000 rad/s2

Stopy signálu

Výstupní amplituda na stopu

Min
Uhigh
(Iout = Iout_max)
Ulow
(Iout = Iout_max)

Typ

Max.

Jednotka

UB – 3,5

UB

V

0

+3

V

±30

mA

+4

%

Max. výstupní proud na stopu

Iout_max

Tolerance periody signálu
(odpovídá toleranci počtu otáček)

φPerioda.tol
(n = konstantní)

–4

Fázový posun stopy A:B

φfáze.A:B
(n = konstantní)

70

90

110

Stupeň

Střída (DIN IEC 60469-1)

t = tlog_1/(tPerioda)
(n = konstantní)

30

50

70

%

Frekvence impulzu při max.
otáčkách
(max. otáčky × periody)

fmax

Výstupní proud v deaktivovaném
stavu
(= chybové hlášení)1)

IChyba

+250

µA

start-up time
(nedefinované výstupy)

od UB > 9 V

300

ms

300

ms

Doba trvání chybového hlášení
(deaktivované výstupy)1)

1.44

100

kHz

1) Instalovaný snímač EI7C FS disponuje vlastní diagnostikou. Pokud je detekována chyba, ohlásí ji snímač
deaktivací výstupních signálů do vyhodnocovacího zařízení bezpečnostního snímače
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Technické údaje
Vyhodnocovací zařízení snímače

P Hz

Vyhodnocovací zařízení snímače
Snímače ES7S, EG7S, AS7W, AS7Y, AG7W, AG7Y:
Označení

Hodnota

Bezpečnostní požadavky

≥ SIL 2 (IEC 61508)

Kvóta odhalení chyb

DC ≥ 90 %

Předpoklady pro vznik chyby

podle EN 61800-5-2

Sledování amplitudy signálu 1)

DC 0,7 V až 1,4 V (špička–špička)

1) Signály A, A, B a B musí být ve vyhodnocovacím zařízení snímače vysokoohmové (> 1 kΩ) vůči
napájecímu napětí a 0 V.

Pro snímače EI7C-FS platí:
Instalovaný snímač EI7C FS lze použít pouze s bezpečnostními vyhodnocovacími zařízeními snímačů SEW-EURODRIVE. Řiďte se také příručkami bezpečnostních vyhodnocovacích zařízení snímačů.

32

Dodatek návodu k obsluze – Bezpečnostní snímače pro třífázové motory DR.71 – 315

Technické údaje
Spínací práce, Pracovní vzduchová mezera, Brzdné momenty brzdy BE..

8.4

kVA

i

f

n

8

P Hz

Spínací práce, Pracovní vzduchová mezera, Brzdné momenty brzdy BE..
Při použití bezpečnostního snímače v kombinaci s brzdou se snižují hodnoty maximální
pracovní vzduchové mezery a spínací práce do údržby brzd BE.. podle níže uvedené
tabulky a nahrazují hodnoty v návodu k obsluze.

Brzda
Typ

Spínací
práce
do
Údržba

Pracovní vzduchová mezera

Nosič
brzdového
obložení

[mm]

[mm]

Brzdný
moment

[106 J]

min.1)

min.

[Nm (lb-in)]

Standardní

Modrá

Standardní

Modrá

2
2
-

4
2
6
3

0135 017 X

1374 137 3

max.

Nastavení brzdných momentů

Druh a počet
brzdových pružin

Objednací číslo
brzdových pružin

BE05

120

0,25

0,6

10,5

5,0 (44)
3,5 (31)
2,5 (22)
1,8 (16)

BE1

120

0,25

0,6

10,5

10 (88.5)
7,0 (62)
5,0 (44)

6
4
2

2
4

0135 017 X

1374 137 3

10,5

20 (177)
14 (124)
10 (88.5)
7,0 (62)
5,0 (44)

6
2
2
-

4
2
4
3

1374 024 5

1374 052 0

10,5

55 (487)
40 (354)
28 (248)
20 (177)
14 (124)

6
2
2
-

4
2
4
3

1374 070 9

1374 071 7

11,5

110 (974)
80 (708)
55 (487)
40 (354)

6
2
2-

4
2
4

1374 183 7

1374 184 5

12,0

200 (1770)
150 (1328)
110 (974)
80 (708)
55 (487)

6
4
3
3
-

2
3
4

1374 322 8

1374 248 5

12,0

300 (2655)
200 (1770)
150 (1328)
100 (885)
75 (667)

8
4
4
-

4
8
6

0187 455 1

1374 435 6

12,0

600 (5310)
500 (4425)
400 (3540)
300 (2655)
200 (1770)
150 (1328)

8
6
4
4
-

2
4
8
6

0187 455 1

1374 435 6

8
6
4
4

2
4
-

1360 877 0

1360 831 2

8
6
4
4

2
4
-

1360 877 0

1360 831 2

BE2

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

180

260

285

445

670

670

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

BE120

260

0,4

0,8

12,0

1000 (8851)
800 (7081)
600 (5310)
400 (3540)

BE122

260

0,5

0,9

12,0

2000 (17701)
1600 (14161)
1200 (10621)
800 (7081)

1) Při zkoušce pracovní vzduchové mezery berte v úvahu: po zkušebním chodu mohou na základě tolerancí rovnoběžnosti nosiče
brzdového obložení vzniknout odchylky ve výši ±0,15 mm.
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Technické údaje
Připojení snímače EI7C FS

P Hz

Připojení snímače EI7C FS
Pro připojení je na svorkové skříni k dispozici 8pólový konektor M12.
8pólový konektor M12 AVRE
•
•

kódování A
male

Pin 1: +UB
Pin 2: GND
Pin 3: A

2
3

1

Pin 4: A

7
8
6
4 5

Pin 5: B
Pin 6: B
Pin 7: nc
Pin 8: nc

UPOZORNĚNÍ
Piny 7 a 8 nesmí být použity.
Pro kabel snímače platní následující normy:

34

•

Maximální délka vedení: 30 m.

•

Minimální průměr žil: 0,25 mm2 (AWG 23).

•

Vedení musí být stíněné. Stínění musí být na obou stranách plošně připojeno.

•

Kabel musí mít párově zapletené žíly.
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Technické údaje
Optické zpětné hlášení EI7C FS
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Optické zpětné hlášení EI7C FS
Kontrolka LED, viditelná při demontovaném krytu ventilátoru, podává optické zpětné
hlášení o stavu signální stopy.
K zobrazení stavu pro bezpečnostní snímač EI7C FS se používá červená a zelená
kontrolka LED.
Zelená kontrolka LED signalizuje aktuální status.
Červená kontrolka LED slouží k zobrazení historie chyb pomocí přerušovaného kódu.
V historii chyb je například vždy zobrazena chyba, která se vyskytla při posledním
zapnutí.

8.6.1

Signalizace standardního stavu
Ve standardním provozním stavu svítí zelená kontrolka LED nepřetržitě. V typickém případě se nevyskytla žádná chyba a červená kontrolka LED historie chyb nesvítí. Chyba,
která se již vyskytla před aktuálním standardním provozním stavem, bude signalizována
níže popsaným blikajícím kódem na červené kontrolce LED.

8.6.2

Signalizace interní chyby diagnostiky
Snímač EI7C FS disponuje vlastní diagnostikou. Pokud tato diagnostika vykazuje
chybu, přejde snímač do chybového stavu, který nelze vynulovat potvrzením. Chybu lze
vynulovat pouze vypnutím a opětovným zapnutím napájecího napětí.

8.6.3

Signalizace servisního režimu
Pokud je snímač napájen v rámci definovaného rozsahu napětí pod regulérním rozsahem napájecího napětí, přepne se snímač automaticky do servisního režimu.
Ovladače výstupů jsou přitom vypnuty. Červená kontrolka LED historie chyb signalizuje
servisní režim trvalým svícením. Zelená stavová kontrolka LED hlásí odstup modulu
snímače od kola ventilátoru.
Případné servisní práce na snímači smí provádět pouze personál SEW-EURODRIVE.
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Technické údaje
Optické zpětné hlášení EI7C FS

P Hz
Signalizace chybových stavů
Počátek chybového kódu je signalizován dlouhým impulzem (START). Počet krátkých
impulzů blikání zobrazuje chybu, která se vyskytla od posledního zapnutí. Dlouhý startovací signál se přitom NEPOČÍTÁ. Na obrázku je znázorněno složení blikajícího kódu.
Přehled možných chybových stavů a signalizace stanovená prostřednictvím kontrolek
LED jsou znázorněny v tabulce "Normální provoz" (→ str. 36).

8.6.5

N

1

Start

Kódy kontrolek provozních stavů

Normální provoz
Zobrazený stav

Zelená kontrolka (stav)

Červená
kontrolka
(porucha)

Žádné napětí nebo porucha

nesvítí

nesvítí

Interní porucha diagnostiky

svítí

svítí

ŽÁDNÁ porucha

svítí

nesvítí

Aktuálně žádná porucha.
Zobrazí se poslední porucha.

svítí

Chybový kód

Aktuálně se vyskytuje porucha.
Zobrazí se poslední porucha.

nesvítí

Chybový kód
Porucha teploty

1×

Porucha napájecího napětí

2×

Porucha signálu ANALOG

3×

Porucha digitální stopy A nebo B

4×

Porucha rozdílu dráhy

5×

Porucha ovladače výstupu

6×

Servisní režim
Zobrazený stav

Servisní režim
(nastavený rozsah napětí při
zapnutí)

36

Momentální vzdálenost
snímače

ZELENÁ
KONTROLKA
(stav)

ČERVENÁ
KONTROLKA
(porucha)

Amplituda OK

nesvítí

svítí

Příliš velká amplituda

rychle
(cca 0,5 Hz)

svítí

Příliš malá amplituda

pomalu (cca 2 Hz)

svítí

Dodatek návodu k obsluze – Bezpečnostní snímače pro třífázové motory DR.71 – 315

Prohlášení o shodě
Optické zpětné hlášení EI7C FS

9

9

Prohlášení o shodě
Následující obrázek znázorňuje prohlášení o shodě pro bezpečnostní snímače:

Prohlášení o shodě
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Bruchsal



Místo

Datum

Johann Soder
Technický ředitel

a) b)

a) oprávněný vystavit toto prohlášení jménem výrobce
b) oprávněný sestavit technické podklady
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9

Prohlášení o shodě
Optické zpětné hlášení EI7C FS

Prohlášení o shodě EG
902010013

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
prohlašuje na vlastní odpovědnost shodu následujících výrobků
nástavbový snímač

EI7C FS ..

podle
směrnice pro stroje

2006/42/EG

1)

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2004/108/EG

4)

použitá harmonizovaná norma:

EN 12100:2010
EN 61800-3:2004 + A1:2012

5)

1)

Produkty jsou určeny k montáži do strojů. Uvedení do provozu není přípustné do té doby, dokud není
prokázáno, že stroje, do kterých se mají výrobky namontovat, vyhovují požadavkům výše uvedené
směrnice pro stroje.

4)

Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetickém odrušení provozovatelné
samostatně. Teprve po instalaci těchto výrobků do systému je možné daný systém hodnotit
z hlediska elektromagnetické kompatibility. Hodnocení bylo prokázáno pro typické uspořádání
zařízení, ovšem nikoli pro jednotlivý výrobek.

5)

Veškeré bezpečnostně technické požadavky uvedené v dokumentaci výrobku (návod k obsluze,
příručka) je třeba dodržovat po celou dobu životnosti výrobku.

Bruchsal

07.05.13
Johann Soder

Místo

Datum

Technický ředitel

a) b)

a) Osoba zmocněná pro vystavení tohoto prohlášení jménem výrobce
b) Osoba zmocněná pro sestavení technických podkladů
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