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Funkčná bezpečnosť
Posúdenie rizík Bezpečnostné funkcieVšeobecné informácie

Funkčná bezpečnosť
Funkčná bezpečnosť opisuje požadované opatrenia, ktoré treba prijať prostredníctvom 
elektrických alebo elektronických zariadení, aby sa zabránilo alebo odstránili nebezpečenstvá 
spôsobené funkčnými chybami. Za týmto účelom funkčná bezpečnosť v meniči poskytuje 
bezpečnostné funkcie, bezpečné vstupy a bezpečné výstupy.

To znamená, že na strane riadenia a pohonu sú splnené predpoklady na optimálnu praktickú 
realizáciu ochranných funkcií na ochranu osôb na strojoch v súlade so smernicou o strojových 
zariadeniach. Znižujú sa výdavky na plánovanie a inštaláciu.

Funkčná bezpečnosť monitoruje bezpečné dodržiavanie limitných hodnôt. Ak dôjde k 
prekročeniu monitorovaných limitných hodnôt, funkčná bezpečnosť iniciuje reakcie pre prípad 
chyby podľa normy EN 61800-5-2.

Táto dokumentácia popisuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú k dispozícii v meničoch a ktoré 
možno použiť na zaistenie bezpečnosti stroja. Jednotlivé funkcie sú opísané nezávisle od 
meniča, aby poskytli základ pre posúdenie rizika.

Identifikácia komponentov
Komponenty funkčnej bezpečnosti a príslušné svorky sú zvyčajne označené žltou farbou. 
Keďže normy funkčnej bezpečnosti nepredpisujú farebné kódovanie, komponenty a svorky 
môžu byť navrhnuté aj v iných farbách.

Schválenie
Certifikácia integrovanej bezpečnosti je založená na týchto testovacích základoch:
• EN ISO 13849−1: Bezpečnosť strojových zariadení – bezpečnostné časti riadiacich systémov 

– Časť 1
• EN ISO 13849−2: Bezpečnosť strojových zariadení – bezpečnostné časti riadiacich systémov 

– Časť 2
• EN 60204−1: Bezpečnosť strojových zariadení – elektrické zariadenia strojov – Časť 1
• IEC 61508, Part 1−7: Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných 

elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou
• EN 61800−5−1: Systémy elektrického pohonu s nastaviteľnou rýchlosťou – časť 5-1: 

Bezpečnostné požiadavky – elektrické, tepelné a energetické
• EN 61800−5−2: Systémy elektrického pohonu s nastaviteľnou rýchlosťou – časť 5-2: 

Bezpečnostné požiadavky – funkčná bezpečnosť
• IEC 62061: Bezpečnosť strojových zariadení – funkčná bezpečnosť elektrických/

elektronických/programovateľných elektronických riadiacich systémov súvisiacich s 
bezpečnosťou

Konvencie
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Funkčná bezpečnosť

Posúdenie rizík
Pred uvedením stroja do obehu musí výrobca stroja posúdiť riziká podľa smernice 2006/42/
ES: Smernica o strojových zariadeniach [UKCA: S.I. 2008/1597 - The Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008], aby určil nebezpečenstvá súvisiace s používaním stroja.
Pri príprave posúdenia rizík sa musia zohľadniť príslušné usmernenia, normy a zákony.

Postup posúdenia rizík
Bezpečnosť strojových zariadení, posudzovanie rizík a znižovanie rizík sú opísané v norme DIN 
EN ISO 12100:2013-08. Na základe výsledku posúdenia rizík výrobca stroja určí požadované 
zníženie rizík (SIL, PL) pre vybrané bezpečnostné funkcie podľa normy DIN EN ISO 13849-1 
alebo EN 62061. 

 
 NEBEZPEČENSTVO!

Nesprávna inštalácia bezpečnostnej technológie môže spôsobiť nekontrolovaný rozbeh 
pohonov.

• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava:

 - Bezpečnostnú technológiu môže inštalovať a uvádzať do prevádzky len kvalifikovaný 
personál.

 - Dodržiavajte pokyny uvedené v dokumentácii príslušných meničov.

Projektovanie
Poznámka počas plánovania projektu: 

• Použitie ďalších komponentov
 - Možno použiť len komponenty, ktoré sú vhodné na zníženie rizík aplikácie.

• životnosť
 - Je nutné dodržiavať životnosť komponentov funkčnej bezpečnosti.
 - Po uplynutí životnosti komponentu sa komponent musí vymeniť. Ďalšia prevádzka nie je 

povolená!

• Odber
 - Výrobca stroja musí skontrolovať a preukázať funkčnosť použitých bezpečnostných 

funkcií.

• Funkčný test
 - Po inštalácii a po každej úprave musí obsluha stroja skontrolovať a overiť bezpečnostnú 

funkciu.
 - Počas prevádzky sa bezpečnostné funkcie musia kontrolovať a overovať v pravidelných 

intervaloch. Časové intervaly medzi kontrolami sa určujú na základe posudzovania rizík 
alebo platných predpisov.

Pre podrobné plánovanie projektu a bezchybnú manipuláciu s bezpečnostnými funkciami 
je nevyhnutné dodržiavať „Originálny návod na obsluhu/dokument pre plánovanie projektu“ 
meniča.

Posúdenie rizík Bezpečnostné funkcieVšeobecné informácie Konvencie
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Funkčná bezpečnosť

Bezpečnostné funkcie
Pomocou bezpečnostných funkcií v meniči možno bezpečne monitorovať hraničné hodnoty 
pohybových funkcií. V prípade chyby sa prevádzka systému zastaví prostredníctvom funkcie 
stop. 

Na nastavenie prevádzky a údržbu systému sú k dispozícii špeciálne funkcie pomoci a údržby.

Dostupné bezpečnostné funkcie závisia od série meniča. Pozorujte vlastnosti meničov. 

 Zastavovacie funkcie
Tieto bezpečnostné funkcie spôsobia zastavenie systému:
• Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)
• Bezpečné zastavenie 1 (SS1)
• Bezpečné zastavenie 2 (SS2)
• Bezpečné núdzové zastavenie (SSE) 
• bezpečné zastavenie prevádzky (SOS)
• Bezpečné ovládanie bŕzd (SBC)
• Kaskádovanie STO (CAS) (spustenie STO vo viacerých meničoch súčasne)

 Monitorovacie funkcie
Tieto bezpečnostné funkcie monitorujú limitné hodnoty pohybových funkcií závislých od 
rýchlosti alebo polohy:
• Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS)
• Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
• Monitorovanie bezpečnej rýchlosti (SSM)
• Bezpečne obmedzený prírastok (SLI)
• Bezpečný smer (SDI)
• Bezpečne obmedzená poloha (SLP)
• Bezpečná rýchlosť v závislosti od polohy (PDSS)
• Bezpečná vačka (SCA)

 Funkcie pomoci a údržby
Tieto funkcie sa používajú na nastavenie a údržbu systému:
• Bezpečné referencovanie (SHOM)
• Volič prevádzkového režimu (OMS)
• Volič režimu opráv (RMS)
• Aktivovací spínač (ES)
• Bezpečné stlmenie (MUT)

 Bezpečnostná zbernica
Bezpečnostnú zbernicu možno vytvoriť prostredníctvom týchto sietí:
• PROFINET alebo PROFIBUS s protokolom PROFIsafe
• EtherCAT s protokolom FSoE

Bezpečné nastavenie parametrov
Ak chcete používať bezpečnostné funkcie, musia byť v meničoch nastavené príslušné 
parametre. Tieto parametre nie sú priamo prístupné, ale podliehajú „bezpečnej 
parametrizácii“. Nastavujú sa prostredníctvom samostatného dialógového okna v nástrojoch 
Engineering Tool „EASY Starter“, „PLC Designer“ alebo „Engineer“. 

Posúdenie rizík Bezpečnostné funkcieVšeobecné informácie Konvencie
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Funkčná bezpečnosť
Posúdenie rizík Bezpečnostné funkcieVšeobecné informácie

Bezpečnostné pokyny
Pod bezpečnostnými pokynmi rozumieme informácie o používaní výrobkov, ktoré slúžia na 
varovanie používateľa pred nebezpečenstvami a na usmernenie správania, ktoré nebude mať 
za následok zranenie osôb. V tomto dokumente sa podľa normy ANSI Z535.6 rozlišujú takto:

   
NEBEZPEČENSTVO!

Označuje mimoriadne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto pokynu bude mať za následok 
vážne nenapraviteľné ujmy na zdraví a dokonca aj smrť.

 
 VAROVANIE!

Označuje mimoriadne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok 
vážne nenapraviteľné ujmy na zdraví a dokonca aj smrť.

 
 POZOR!

Označuje nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok ľahké až 
stredne ťažké zranenie.

 
UPOZORNENIE

 
Označuje nebezpečenstvo pre materiál. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok 
materiálne škody.

Číselný zápis
V tejto dokumentácii sa ako oddeľovač desatinných miest spravidla používa bodka.
Príklad: 1234.56

Konvencie















Návod na použitie | Funkčná bezpečnosť | 6

© 11/2022 · SK · www.Lenze.com

Zastavovacie funkcie

Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO) 
Bezpečnostná funkcia STO spôsobuje, že pohony sa počas vypnutia zastavia. Bezpečnostná 
funkcia STO zodpovedá „Kategórii zastavenia 0“ podľa normy EN 60204. Pri tejto funkcii sú 
potrebné dodatočné opatrenia pre „núdzové vypnutie“ podľa normy EN 60204-1.

t

0

n

STO

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Spustenie tejto bezpečnostnej funkcie
Automaticky po uplynutí bezpečnostných funkcií:
• Bezpečné zastavenie 1 (SS1)
• Bezpečné núdzové zastavenie (SSE)

Dôsledok v prípade chýb v bezpečnostných funkciách:
• bezpečné zastavenie prevádzky (SOS)
• Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS)
• Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
• Bezpečne obmedzený prírastok (SLI)
• Bezpečný smer (SDI)
• Bezpečne obmedzená poloha (SLP)
• Bezpečná rýchlosť v závislosti od polohy (PDSS)

   
NEBEZPEČENSTVO!

Napájanie nie je bezpečne odpojené.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené elektrickým napätím.
• Možná náprava: Vypnite napájací zdroj.

Možnosť nekontrolovaného otáčania motora.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Motor mechanicky uveďte do pokojového stavu.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia, ktoré zabezpečujú potvrdený reštart, zabezpečujú, že 

pohon sa nespustí, kým nie je potvrdený.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Zastavovacie funkcie

Bezpečné zastavenie 1 (SS1) 
Pri bezpečnostnej funkcii SS1 sa pohon po uplynutí určitého času zastaví. Okrem toho je 
možné nastaviť oneskorenie pre automatické spustenie STO. Bezpečnostná funkcia SS1 
zodpovedá „Kategórii zastavenia 1“ podľa normy EN 60204.
Alternatívne možno monitorovať nulovú rýchlosť a potom okamžite spustiť STO.

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

Prostredníctvom času spomalenia  Prostredníctvom pokojového stavu

Pri nastavovaní hodnôt dbajte na to, aby sa pohon po uplynutí času skutočne zastavil, pretože 
funkcia STO sa aktivuje po uplynutí času. Ak pohon v tom čase nestojí, zastaví sa.

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Spustenie tejto bezpečnostnej funkcie
Automaticky po uplynutí bezpečnostných funkcií:
• Bezpečné núdzové zastavenie (SSE)

Dôsledok v prípade chýb v bezpečnostných funkciách:
• Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS)
• Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
• Bezpečne obmedzený prírastok (SLI)
• Bezpečný smer (SDI)
• Bezpečne obmedzená poloha (SLP)
• Bezpečná rýchlosť v závislosti od polohy (PDSS)

   
NEBEZPEČENSTVO!

Napájanie nie je bezpečne odpojené.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené elektrickým napätím.
• Možná náprava: Vypnite napájací zdroj.

Možnosť nekontrolovaného otáčania motora.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Motor mechanicky uveďte do pokojového stavu.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia, ktoré zabezpečujú potvrdený reštart, zabezpečujú, že 

pohon sa nespustí, kým nie je potvrdený.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC



Návod na použitie | Funkčná bezpečnosť | 8

© 11/2022 · SK · www.Lenze.com

Zastavovacie funkcie

Bezpečné núdzové zastavenie (SSE) 
Bezpečnostná funkcia SSE má vyššiu prioritu pri spúšťaní SS1 alebo STO.  Bezpečnostná 
funkcia SSE sa primárne ovláda zo všetkých stavov, prevádzkových režimov alebo 
bezpečnostných funkcií a okamžite sa spustí priradená funkcia zastavenia

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

 
 NEBEZPEČENSTVO!

Napájanie nie je bezpečne odpojené.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené elektrickým napätím.
• Možná náprava: Vypnite napájací zdroj.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia zabezpečujú, že pohon sa spustí až po potvrdení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Zastavovacie funkcie

Bezpečné zastavenie 2 (SS2) 
Pri bezpečnostnej funkcii SS2 sa pohon po uplynutí určitého času zastaví. Dosiahnutá poloha 
sa aktívne udržiava a monitoruje prostredníctvom funkcie SOS stop. Bezpečnostná funkcia SS2 
zodpovedá „Kategórii zastavenia 2“ podľa normy EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

Prostredníctvom času spomalenia Prostredníctvom pokojového stavu

Pri nastavovaní hodnôt sa uistite, že sa pohon po uplynutí času skutočne nachádza v okne 
tolerancie SOS. Ak to tak nie je, aktivuje sa funkcia STO a pohon je bez krútiaceho momentu. 

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Spustenie tejto bezpečnostnej funkcie
Dôsledok v prípade chýb v bezpečnostných funkciách:
• Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS)
• Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
• Monitorovanie bezpečnej rýchlosti (SSM)
• Bezpečne obmedzený prírastok (SLI)
• Bezpečný smer (SDI)
• Bezpečne obmedzená poloha (SLP)
• Bezpečná rýchlosť v závislosti od polohy (PDSS)

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Používajte kódovací systém s bezpečnostnou klasifikáciou.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia zabezpečujú, že pohon sa spustí až po potvrdení.
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Zastavovacie funkcie

Bezpečné zastavenie prevádzky (SOS) 
Na rozdiel od funkcie STO bezpečnostná funkcia SOS nespôsobí dojazd pohonu vplyvom 
zotrvačnosti. Namiesto toho sa pohon zastaví a dosiahnutá poloha sa aktívne udržiava.

SOS

STO

n

t

0

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Spustenie tejto bezpečnostnej funkcie
Automaticky po uplynutí bezpečnostných funkcií:
• Bezpečné zastavenie 2 (SS2)

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia zabezpečujú, že pohon sa spustí až po potvrdení.
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Zastavovacie funkcie

Bezpečné ovládanie bŕzd (SBC) 
SBC umožňuje bezpečnú aktiváciu pružinovej brzdy pohonu. Vypnutím brzdového napätia 
sa okamžite aktivuje brzda. Na odľahčenie pohonu sa STO môže aktivovať súčasne alebo s 
časovým oneskorením.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Priama aktivácia
Túto bezpečnostnú funkciu možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Napájanie nie je bezpečne odpojené.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené elektrickým napätím.
• Možná náprava: Vypnite napájací zdroj.

Môže dôjsť k automatickému reštartu, ak je požiadavka bezpečnostnej funkcie deaktivovaná.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Externé opatrenia zabezpečujú, že pohon sa spustí až po potvrdení.
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Zastavovacie funkcie

Kaskádovanie STO (CAS) 
CAS nie je bezpečnostná funkcia, ale kombinácia bezpečnostnej funkcie STO na jednom signáli 
pre niekoľko pohonov.

Pomocou tohto kaskádovania možno synchrónne vypnúť niekoľko pohonov spustením správy 
STO. Všetky ovpyvnené pohony sa potom zastavia.

CAS

Aktivácia
Pri kaskádovaní sa signál STO musí preniesť z bezpečného výstupu na bezpečný vstup 
podriadeného pohonu. Na opätovné spustenie systému je potom potrebné potvrdiť 
bezpečnostnú funkciu pre každý pohon.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Monitorovacie funkcie

Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS) 
SMS možno použiť na monitorovanie maximálnej rýchlosti pohonu.

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje parametrom maximálnej rýchlosti.

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovacie funkcie

Bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS)
Pomocou SLS možno monitorovať akúkoľvek prevádzkovú rýchlosť stroja. 
Monitorovanie sa spustí, keď sa skutočná rýchlosť nachádza v rámci nastavených 
monitorovacích limitov.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice.

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovacie funkcie

Monitorovanie bezpečnej rýchlosti (SSM) 
Pomocou SSM možno monitorovať akúkoľvek prevádzkovú rýchlosť stroja. Dodržiavanie 
monitorovacích limitov sa signalizuje stavovou správou. 

Príklady aplikácie:
• Monitorovanie bezpečnej rýchlosti.
• Napriek nadmernej rýchlosti nesmie dôjsť k okamžitému zastaveniu stroja. Prevádzkový 

personál je len bezpečne informovaný.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje parametrizáciou sledovaných prevádzkových otáčok.

 

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
• Bezpečnostná zbernica: Stavový bit sa vynuluje
• Bezpečný výstup: aktívny/neaktívny

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA















Návod na použitie | Funkčná bezpečnosť | 16

© 11/2022 · SK · www.Lenze.com

Monitorovacie funkcie

Bezpečne obmedzený prírastok (SLI) 
SLI možno použiť na sledovanie maximálne prípustnej zmeny polohy.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovacie funkcie

Bezpečný smer (SDI)
Pomocou SDI možno sledovať smer otáčania stroja. 

Na definovanie počtu krokov, o ktoré sa môže pohon posunúť v zablokovanom smere, možno 
použiť tolerančné okno.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. Možno nastaviť čas oneskorenia monitorovania.

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovacie funkcie

Bezpečne obmedzená poloha (SLP)
Pomocou SLP možno sledovať absolútne hranice polohy v prípustnom rozsahu pohybu.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovacie funkcie

Bezpečná rýchlosť v závislosti od polohy (PDSS)
PDSS možno použiť na monitorovanie rýchlosti pohonu v závislosti od absolútnej polohy 
pozdĺž fyzikálne obmedzeného rozsahu pohybu, napr. regálového zakladača medzi koncovými 
polohami.

Pomocou parametrizovaných hodnôt pre maximálnu rýchlosť, pre spomalenia a pre absolútne 
koncové polohy PDSS vypočíta maximálnu rýchlosť v každej polohe, aby sa zabezpečilo včasné 
zastavenie v hraničných polohách. Okrem toho možno parametrizovať dve rýchlosti plazivého 
pohybu, aby sa k medzným polohám približovali pomalšie.

V dôsledku toho môžu byť mechanické nárazníky nadimenzované menšie alebo možno 
úplne upustiť od mechanických nárazníkov a koncových spínačov. Môže sa vyžadovať vhodný 
mechanický brzdový systém s bezpečnostnou triedou.

Pohon sa môže pohybovať z koncových polôh s maximálnym zrýchlením.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom bezpečného vstupu alebo 
bezpečnostnej zbernice. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
Spustenie funkcií zastavenia STO, SS1 alebo SS2.

 
 NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.
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Monitorovacie funkcie

Bezpečná vačka (SCA)
Pomocou SCA možno monitorovať akúkoľvek polohu. Dodržiavanie monitorovacích limitov sa 
signalizuje stavovou správou. 

Príklady aplikácie:
• Monitorovanie parkovacej polohy regálového zakladača.
• Zabránenie kolízii pre portál X-Y-Z, keď sa v možnom rozsahu pohybu nachádza pevná 

prekážka.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Priama aktivácia
Táto bezpečnostná funkcia sa aktivuje prostredníctvom parametrizácie hodnôt vačky (hodnoty 
polohy).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakcia pri prekročení monitorovacích limitov
• Bezpečnostná zbernica: Stavový bit sa vynuluje
• Bezpečný výstup: aktívny/neaktívny

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.
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Bezpečné referencovanie (SHOM)
Bezpečnostné funkcie založené na absolútnych polohách vyžadujú absolútny referenčný bod 
na výpočet a monitorovanie polohy. Treba zadefinovať absolútny referenčný bod, pretože 
systémy snímačov používané na vyhodnocovanie polohy neposkytujú bezpečnú absolútnu 
polohu po prvom zapnutí systému. 

Aktivácia
SHom sa aktivuje riadiacim signálom. Východiskovú polohu preberá druhý riadiaci signál, ktorý 
musí nasledovať za prvým riadiacim signálom v definovanom časovom intervale.

Reakcia v prípade chýb
Chybný referenčný chod spustí funkciu STO stop. 

   
NEBEZPEČENSTVO!

Motor sa môže nekontrolovane otáčať, ak sa nepoužíva systém snímača s bezpečnostnou 
klasifikáciou.
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava: Ak chcete používať túto funkciu, použite kódovací systém s bezpečnostnou 

klasifikáciou.

Funkcie pomoci a údržby
RMSSHom ESOMS MUT
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Funkcie pomoci a údržby

Volič prevádzkového režimu (OMS)
Systém OMS nie je sám o sebe bezpečnostnou funkciou, ale používa sa na uvedenie systému 
do prevádzky. Týmto spôsobom možno aktivovať alebo deaktivovať príslušné bezpečnostné 
funkcie.

Po prepnutí na OMS je aktívna jedna z konfigurovateľných funkcií zastavenia STO, SS1 alebo 
SS2. Aktivovací spínač sa používa na zrušenie funkcie aktívneho zastavenia a možno testovať 
riadiace funkcie.

Pre OMS možno definovať samostatné pohybové funkcie SLI a SLS.

OMS
deak�vovať

AIS
Potvrdiť reštart

Normálna 
prevádzka

STO, SS1 alebo SS2
akvne

Pohon pohybu

Normálna
 prevádzka

STO, SS1 alebo SS2
akvne

ES
ak�vovať

ES
deak�vovať

OMS
ak�vovať

Špeciálna prevádzka

Priama aktivácia
Volič prevádzkového režimu (OMS) možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu 
alebo bezpečnostnej zbernice.

RMSSHom ESOMS MUT
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Funkcie pomoci a údržby

Volič režimu opráv (RMS)
Ak je pohon úplne zablokovaný chybným systémom snímača („mŕtvy bod“), túto funkciu možno 
použiť na odstránenie blokovania a rozbehnutie pohonu.

Po prepnutí na „RMS“ je aktívna jedna z konfigurovateľných funkcií zastavenia STO alebo SS1. 
Aktivovací spínač sa používa na zrušenie funkcie aktívneho zastavenia a pohon sa môže dostať 
z „mŕtveho bodu“.

Dodržujte nasledovné:
• Pripojené snímače sa nevyhodnocujú z hľadiska bezpečnosti.
• Aktívne sú len funkcie zastavenia konfigurovateľné pre RMS a aktivovací spínač ES.
• Všetky ostatné bezpečnostné funkcie sú deaktivované.

RMS
deak�vovať

AIS
Potvrdiť reštart

Normálna
 prevádzka

STO alebo SS1
akvne

Pohon pohybu

Normálna
 prevádzka

STO alebo SS1
akvne

ES
ak�vovať

ES
deak�vovať

RMS
ak�vovať

Prevádzka pri oprave

Priama aktivácia
Režim opráv (RMS) možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo bezpečnostnej 
zbernice.

Reakcia v prípade chýb
Ak sú aktuálne polohy po návrate z režimu opráv mimo parametrizovaných tolerančných 
okien, spustí sa funkcia STO stop.
Vyžaduje sa nový referenčný chod. 

   
NEBEZPEČENSTVO!

Neočakávané pohyby s neočakávanou rýchlosťou.
Porušenie prípustných limitov pohybu.

• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava:

 - Použite výlučne RMS na uvoľnenie pohonu z „mŕtveho bodu“. 
 - V prípade potreby urobte ďalšie bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, 

pretože všetky monitorovacie funkcie sú deaktivované s výnimkou aktivovacieho spínača 
ES.

 - Použite iné funkcie na rozbeh pohonu, ktorý nie je v „mŕtvom bode“!

RMSSHom ESOMS MUT
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Funkcie pomoci a údržby

Aktivovací spínač (ES)
ES potláča funkciu zastavenia aktívnu v špeciálnom režime OMS alebo RMS. Funkcia zastavenia 
sa deaktivuje bez oneskorenia. Pohon sa potom môže voľne pohybovať, pokiaľ je aktívny 
aktivovací spínač. Ak je aktivovací spínač deaktivovaný, funkcia zastavenia pre špeciálnu 
prevádzku sa opäť aktivuje bez oneskorenia.

Priama aktivácia
Aktivovací spínač možno aktivovať prostredníctvom bezpečného vstupu alebo bezpečnostnej 
zbernice.

RMSSHom ESOMS MUT
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Funkcie pomoci a údržby

Bezpečné stlmenie (MUT)
MUT sa používa počas uvádzania do prevádzky alebo údržby systému. 

Pomocou MUT možno na krátky čas deaktivovať jednotlivé bezpečné vstupy a výstupy a/alebo 
bezpečnostnú zbernicu.

Aktivácia
Keďže táto funkcia sa môže používať len na uvedenie do prevádzky a údržbu systému, na 
aktiváciu je potrebný nástroj Engineering Tool EASY Starter alebo PLC Designer.
Aktivácia je možná len pomocou vlastného hesla na bezpečné stlmenie. 
Bezpečné stlmenie je aktívne maximálne 30 minút a po uplynutí tohto času sa automaticky 
deaktivuje. Pohon sa okamžite prepne späť do monitorovanej prevádzky.

Reakcia v prípade chýb
Ak sa funkcia Bezpečné stlmenie zruší v dôsledku chyby, monitorovaná operácia sa okamžite 
znovu aktivuje.
Všetky predtým deaktivované bezpečnostné funkcie sú opäť aktívne. 

   
NEBEZPEČENSTVO!

Aktiváciou funkcie Bezpečné stlmenie sa deaktivujú bezpečnostné funkcie!
• Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia
• Možná náprava:

 - Funkciu bezpečného stlmenia môže aktivovať iba oprávnený personál.
 - Musí byť k dispozícii opatrenie núdzového zastavenia, ktoré sa nedá deaktivovať pomocou 

funkcie Bezpečné stlmenie.

RMSSHom ESOMS MUT
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Bezpečnostná zbernica

PROFIsafe 
PROFIsafe je certifikovaný bezpečnostný protokol pre prenos údajov súvisiacich s 
bezpečnosťou prostredníctvom PROFINET® alebo PROFIBUS®.

Táto bezpečnostná zbernica podporuje prenos bezpečných informácií prostredníctvom 
protokolu PROFIsafe podľa špecifikácie „PROFIsafe Profile for Safety Technology“, verzia 2.0, 
používateľskej organizácie PROFIBUS (PNO). Platia všeobecné definície údajov PROFIsafe.

Menič musí byť vybavený modulom PROFINET alebo PROFIBUS. Menič odovzdá informácie 
PROFIsafe na bezpečné vyhodnotenie.

Adresovanie
Aby sa dátový telegram dostal do správneho zariadenia, vyžaduje sa jedinečná cieľová adresa 
PROFIsafe. Bezpečnostná adresa sa prijme ako cieľová adresa PROFIsafe. Táto adresa musí 
zodpovedať príslušnej konfigurácii bezpečnostného PLC.

FSoEPROFIsafe
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Bezpečnostná zbernica

FSoE
Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) PROFIsafe je certifikovaný bezpečnostný protokol na prenos 
údajov súvisiacich s bezpečnosťou prostredníctvom EtherCAT®.

Táto bezpečnostná zbernica umožňuje prenos bezpečných informácií prostredníctvom 
protokolu FSoE podľa špecifikácie ETG.5100 S, verzia 1.2.0 používateľskej organizácie EtherCAT 
(ETG). Platia všeobecné definície údajov EtherCAT.

Menič musí byť vybavený modulom EtherCAT. Menič odovzdá informácie z FSoE na bezpečné 
vyhodnotenie.

Safety over EtherCAT® je registrovaná ochranná známka a patentovaná technológia, 
licencovaná spoločnosťou Beckhoff Automation GmbH, Nemecko.

Adresovanie
Aby sa dátový telegram dostal do správneho zariadenia, vyžaduje sa jedinečná cieľová adresa 
FSoE. Bezpečnostná adresa sa považuje za cieľovú adresu FSoE. Táto adresa musí zodpovedať 
príslušnej konfigurácii bezpečnostného PLC

FSoEPROFIsafe














