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Funkční bezpečnost
Posouzení rizik Bezpečnostní funkceVšeobecně

Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost popisuje opatření, která jsou vyžadovaná u elektrických nebo 
elektronických zařízení ke snížení nebo odstranění nebezpečí způsobených poruchami 
funkcí. K tomuto účelu nabízí funkční bezpečnost v měničích frekvence bezpečnostní funkce, 
bezpečné vstupy a bezpečné výstupy.

Tím jsou splněny požadavky na řízení a pohonné vlastnosti pro optimální praktickou realizaci 
ochranných funkcí na ochranu osob při práci se stroji v souladu se směrnicí o strojních 
zařízeních. Nároky a náklady na plánování a instalaci se snižují.

Funkční bezpečnost sleduje bezpečné dodržování mezních hodnot. Při překročení 
sledovaných mezních hodnot iniciuje funkční bezpečnost reakce na chyby v souladu 
s EN 61800-5-2.

Tato dokumentace popisuje bezpečnostní funkce dostupné v měničích, které je možné 
použít pro zajištění bezpečnosti strojů. Jednotlivé funkce jsou popsány nezávisle na měničích 
frekvence za účelem vytvoření podkladu pro posouzení rizik.

Označení komponentů
Komponenty funkční bezpečnosti a příslušné svorky jsou obvykle označeny žlutě. Vzhledem 
k tomu, že normy týkající se funkční bezpečnosti nepředepisují žádné barevné označení, 
mohou mít příslušné komponenty a svorky i jinou barvu.

Certifikace
Certifikace integrované bezpečnosti techniky se řídí těmito podklady pro testování:
• EN ISO 13849−1: Bezpečnost strojních zařízení − Bezpečnostní části ovládacích systémů – 

Část 1
• EN ISO 13849−2: Bezpečnost strojních zařízení − Bezpečnostní části ovládacích systémů – 

Část 2
• EN 60204−1: Bezpečnost strojních zařízení − Elektrická zařízení strojů − Část 1
• IEC 61508, Part 1−7: Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů, na které se vztahují bezpečnostní požadavky
• EN 61800−5−1: Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí − 

část 5−1: Požadavky na bezpečnost – Elektrické, tepelné a energetické požadavky
• EN 61800−5−2: Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí − 

část 5−2: Požadavky na bezpečnost – Funkční bezpečnost
• IEC 62061: Bezpečnost strojů − Funkční bezpečnost elektrických, elektronických 

a programovatelných elektronických řídicích systémů, na které se vztahují bezpečností 
kritéria

Konvence
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Funkční bezpečnost

Posouzení rizik
Před uvedením stroje na trh musí výrobce stroje provést posouzení rizik podle 2006/42/ES: 
Směrnice o strojních zařízeních [UKCA: S.I. 2008/1597 − The Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008], aby identifikoval nebezpečí spojená s používáním stroje.
Pro vyhotovení posouzení rizik je nutné zohlednit odpovídající směrnice, normy a zákony.

Proces posouzení rizik
Bezpečnost strojů, posouzení rizik a opatření pro snižování rizik jsou popsány 
v DIN EN ISO 12100:2013−08. Na základě výsledku posouzení rizik stanoví výrobce 
stroje požadované snížení rizika (SIL, PL) pro zvolené bezpečnostní funkce podle 
DIN EN ISO 13849−1 nebo EN 62061. 

 
 NEBEZPEČÍ!

V případě nesprávné instalace bezpečnostní techniky se mohou pohony nekontrolovaně 
rozběhnout.

• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava:

 - Bezpečnostní techniku smí instalovat a uvádět do provozu pouze personál s patřičnou 
kvalifikací.

 - Řiďte se dokumentací příslušného měniče.

Projektování
Při projektování dejte pozor na: 

• Použití dodatečných komponentů
 - Smí být použity pouze komponenty, které odpovídají požadavkům na snížení rizika 

v aplikaci.

• Doba použitelnosti
 - U komponentů funkční bezpečnosti musí být dodržena doba použitelnosti.
 - Po uplynutí doby použitelnosti některého z těchto komponentů musí být daný 

komponent vyměněn. Další provoz není povolen!

• Převzetí
 - Výrobce stroje musí zkontrolovat a prokázat funkčnost použitých bezpečnostních funkcí.

• Přezkoušení funkčnosti
 - Po instalaci a po každé změně musí provozovatel stroje bezpečnostní funkce otestovat 

a potvrdit jejich spolehlivost.
 - Během provozu musí být bezpečnostní funkce v pravidelných intervalech testovány 

a validovány. Výsledek posouzení rizik a platné předpisy určují intervaly mezi jednotlivými 
testy.

Pro detailní projektování a bezchybné používání bezpečnostních funkcí musíte 
bezpodmínečně dodržovat pokyny vedené v dokumentaci „Originální návod k obsluze / 
projekční manuál“ daného měniče frekvence.

Posouzení rizik Bezpečnostní funkceVšeobecně Konvence
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Funkční bezpečnost

Bezpečnostní funkce
Pomocí bezpečnostních funkcí integrovaných v měniči frekvence je možné bezpečně sledovat 
mezní hodnoty pohybových funkcí. V případě chyby je provoz zařízení zastaven. 

Pro režim nastavování a údržbu zařízení jsou k dispozici speciální pomocné funkce a funkce 
pro údržbu.

Dostupné bezpečnostní funkce jsou závislé na konkrétní konstrukční řadě měničů. Berte 
v úvahu vlastnosti měniče frekvence. 

 Funkce zastavení
Tyto bezpečnostní funkce zajistí zastavení zařízení:
• Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO)
• Bezpečné zastavení 1 (SS1)
• Bezpečné zastavení 2 (SS2)
• Bezpečné nouzové zastavení (SSE) 
• Bezpečné zastavení provozu (SOS)
• Bezpečné ovládání brzd (SBC)
• Kaskádování STO (CAS) (aktivace STO v několika měničích současně)

 Monitorovací funkce
Tyto bezpečnostní funkce sledují mezní hodnoty pohybových funkcí závislých na rychlosti nebo 
poloze:
• Bezpečná maximální rychlost (SMS)
• Bezpečné omezení rychlosti (SLS)
• Bezpečné monitorování rychlosti (SSM)
• Bezpečně omezený krok (SLI)
• Bezpečný směr pohybu (SDI)
• Bezpečně omezená poloha (SLP)
• Bezpečná polohově závislá rychlost (PDSS)
• Bezpečná vačka (SCA)

 Pomocné funkce a funkce údržby
Tyto funkce slouží k nastavování a údržbě zařízení:
• Bezpečné najetí do referenční polohy (SHom)
• Přepínač provozních režimů (OMS)
• Mód pro seřizování a opravy (RMS)
• Potvrzovací tlačítko (ES)
• Safe Muting (MUT)

 Bezpečnostní sběrnice
Bezpečnostní sběrnici je možné zřídit v prostředí následujících datových sítí:
• PROFINET nebo PROFIBUS s protokolem PROFIsafe
• EtherCAT s protokolem FSoE

Bezpečné nastavování parametrů
Aby bylo možné používat bezpečnostní funkce, musí být v měničích frekvence nastaveny 
odpovídající parametry. Tyto parametry nejsou přímo přístupné, podléhají tzv. bezpečnému 
nastavování parametrů. Ty se nastavují prostřednictvím samostatného dialogu v nástrojích na 
projektování „EASY Starter“, „PLC Designer“ nebo „Engineer“. 

Posouzení rizik Bezpečnostní funkceVšeobecně Konvence
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Funkční bezpečnost
Posouzení rizik Bezpečnostní funkceVšeobecně

Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny chápeme jako informace pro používání výrobků, které slouží k varování 
uživatele před nebezpečím a k nasměrování jeho chování tak, aby nedošlo k poranění osob. 
V tomto dokumentu jsou tyto bezpečnostní pokyny rozlišeny následovně podle ANSI Z535.6:

   
NEBEZPEČÍ!

Označuje mimořádně rozsáhlou nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění bude 
mít za následek vážné nevratné poranění nebo smrt.

   
VÝSTRAHA!

Označuje mimořádně rozsáhlou nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může 
vést k vážnému nevratnému nebo smrtelnému zranění.

   
UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může vést k lehkému nebo 
středně vážnému poranění.

 
UPOZORNĚNÍ

    
Označuje nebezpečí materiálních škod. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít 
k materiálním škodám.

Způsob zápisu čísel
Pro oddělení desetinných míst se v této dokumentaci zásadně používá tečka.
Příklad: 1234.56

Konvence
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Funkce zastavení

Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO) 
Bezpečnostní funkce STO vede při vypnutí k volnému doběhnutí pohonů setrvačností. 
Bezpečnostní funkce STO odpovídá „Stop kategorii 0“ podle EN 60204. Tato funkce 
neumožňuje bez dodatečných opatření žádné „nouzové zastavení“ podle EN 60204-1.

t

0

n

STO

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice. 

Spuštění této bezpečnostní funkce
Automaticky po dokončení aktivity bezpečnostních funkcí:
• Bezpečné zastavení 1 (SS1)
• Bezpečné nouzové zastavení (SSE)

Jako důsledek chyb u bezpečnostních funkcí:
• Bezpečné zastavení provozu (SOS)
• Bezpečná maximální rychlost (SMS)
• Bezpečné omezení rychlosti (SLS)
• Bezpečně omezený krok (SLI)
• Bezpečný směr pohybu (SDI)
• Bezpečně omezená poloha (SLP)
• Bezpečná polohově závislá rychlost (PDSS)

   
NEBEZPEČÍ!

Napájení není bezpečně odpojeno.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění elektrickým proudem
• Možná náprava: Vypněte napájení.

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Uveďte motor mechanicky do klidu.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření vyžadující potvrzení restartu zajišťují, že se pohon 

rozběhne až po jeho potvrzení.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Bezpečné zastavení 1 (SS1) 
S bezpečnostní funkcí SS1 se pohon zastaví po uplynutí času  
doběhu. Kromě toho je možné i nastavit prodlevu pro automatické spuštění funkce STO. 
Bezpečnostní funkce SS1 odpovídá „Stop kategorii 1“ podle EN 60204.
Alternativně je možné monitorovat nulové otáčky a okamžitě poté aktivovat STO.

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

Po dobu času doběhu   Po dobu klidového stavu

Při nastavování hodnot je třeba dbát na to, aby pohon po uplynutí nastaveného času skutečně 
stál, protože funkce STO je aktivována hned po jeho uplynutí. Pokud pohon v tomto okamžiku 
ještě nestojí, dobíhá setrvačností.

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice. 

Spuštění této bezpečnostní funkce
Automaticky po dokončení aktivity bezpečnostních funkcí:
• Bezpečné nouzové zastavení (SSE)

Jako důsledek chyb u bezpečnostních funkcí:
• Bezpečná maximální rychlost (SMS)
• Bezpečné omezení rychlosti (SLS)
• Bezpečně omezený krok (SLI)
• Bezpečný směr pohybu (SDI)
• Bezpečně omezená poloha (SLP)
• Bezpečná polohově závislá rychlost (PDSS)

 
 NEBEZPEČÍ!

Napájení není bezpečně odpojeno.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění elektrickým proudem
• Možná náprava: Vypněte napájení.

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Uveďte motor mechanicky do klidu.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření vyžadující potvrzení restartu zajišťují, že se pohon 

rozběhne až po jeho potvrzení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Bezpečné nouzové zastavení (SSE) 
Bezpečnostní funkce SSE má nadřízenou prioritu pro spouštění SS1 nebo STO.  Bezpečnostní 
funkce SSE je ze všech stavů, bezpečnostních funkcí nebo za všech provozních režimů 
aktivována primárně a přiřazená funkce zastavení se spouští okamžitě.

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice. 

   
NEBEZPEČÍ!

Napájení není bezpečně odpojeno.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění elektrickým proudem
• Možná náprava: Vypněte napájení.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření zajistí, že se pohon spustí až po potvrzení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Bezpečné zastavení 2 (SS2) 
S bezpečnostní funkcí SS2 se pohon zastaví po uplynutí času  
doběhu. Dosažená poloha je aktivně držena a monitorována prostřednictvím funkce zastavení 
SOS. Bezpečnostní funkce SS2 odpovídá „Stop kategorii 2“ podle EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

Po dobu času doběhu   Po dobu klidového stavu

Při nastavování hodnot je třeba dbát na to, aby se pohon po uplynutí nastaveného času 
skutečně nacházel v tolerančním okně funkce SOS. Pokud tomu tak není, aktivuje se funkce 
STO a pohon nemá na výstupu žádný točivý moment. 

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice. 

Spuštění této bezpečnostní funkce
Jako důsledek chyb u bezpečnostních funkcí:
• Bezpečná maximální rychlost (SMS)
• Bezpečné omezení rychlosti (SLS)
• Bezpečné monitorování rychlosti (SSM)
• Bezpečně omezený krok (SLI)
• Bezpečný směr pohybu (SDI)
• Bezpečně omezená poloha (SLP)
• Bezpečná polohově závislá rychlost (PDSS)

 
 NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření zajistí, že se pohon spustí až po potvrzení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Bezpečné zastavení provozu (SOS) 
Na rozdíl od funkce STO nenechává bezpečnostní funkce SOS pohon volně doběhnout, místo 
toho se pohon řízeně zastaví a dosažená poloha je aktivně držena.

SOS

STO

n

t

0

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice. 

Spuštění této bezpečnostní funkce
Automaticky po dokončení aktivity bezpečnostních funkcí:
• Bezpečné zastavení 2 (SS2)

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření zajistí, že se pohon spustí až po potvrzení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Bezpečné ovládání brzd (SBC) 
SBC umožňuje bezpečnou aktivaci klidové pružinové brzdy pohonné jednotky. Vypnutím 
napájecího napětí brzdy dojde k okamžitému sepnutí brzdy. Pro odlehčení pohonu je možné 
současně nebo s časovým zpožděním aktivovat STO.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Přímá aktivace
Tuto bezpečnostní funkci je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice.

   
NEBEZPEČÍ!

Napájení není bezpečně odpojeno.
• Možné následky: Smrt nebo těžká poranění elektrickým proudem.
• Možná náprava: Vypněte napájení.

Automatický opětovný rozběh, při zrušení požadavku bezpečnostní funkce.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: Externí opatření zajistí, že se pohon spustí až po potvrzení.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funkce zastavení

Kaskádování STO (CAS) 
CAS není bezpečnostní funkce, ale představuje sloučení bezpečnostní funkce STO do jednoho 
signálu pro více pohonů.

Pomocí tohoto kaskádování je možné synchronně vypnout několik pohonů aktivací signálu 
STO. Všechny tyto pohony poté vlastní setrvačností volně doběhnou.

CAS

Aktivace
Pro kaskádování musí být signál STO předán z bezpečného výstupu na bezpečný vstup 
následujícího pohonu. Pro opětovný rozběh zařízení musí být poté u každého pohonu 
bezpečnostní funkce potvrzena.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Monitorovací funkce

Bezpečná maximální rychlost (SMS) 
Pomocí SMS může být sledována maximální rychlost pohonu. 

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje nastavením parametrů pro maximální rychlost.

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečné omezení rychlosti (SLS)
Pomocí SLS je možné sledovat libovolnou provozní rychlost stroje.
Sledování se aktivuje, když se skutečná rychlost nachází v rámci nastavených hranic pro 
sledování.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím bezpečnostní 
sběrnice.

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečné monitorování rychlosti (SSM) 
Pomocí SSM je možné sledovat hodnotu libovolné provozní rychlosti stroje. Dodržení 
sledovaných hranic je signalizováno stavovým hlášením. 

Aplikační příklady:
• Bezpečné sledování klidového stavu.
• I přes příliš vysokou rychlost nesmí dojít k okamžitému zastavení stroje. Obslužný personál 

je pouze spolehlivě informován.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje nastavením parametrů pro monitorovanou provozní 
rychlost.

 

Reakce při překročení monitorovaných hranic
• Bezpečnostní sběrnice: resetování stavového bitu
• Bezpečný výstup: aktivní/neaktivní

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečně omezený krok (SLI) 
Pomocí SLI je možné sledovat hodnotu maximální dovolené změny polohy.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím bezpečnostní 
sběrnice. 

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečný směr pohybu (SDI)
Pomocí SDI je možné sledovat směr otáčení stroje. 

Prostřednictvím tolerančního okna je možné definovat počet inkrementů, o které se pohon 
smí pohnout do zablokovaného směru.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím bezpečnostní 
sběrnice. Pro monitorování je možné nastavit dobu zpoždění.

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečně omezená poloha (SLP)
Pomocí SLP je možné sledovat absolutní hranice polohy povoleného rozsahu pohybu.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím bezpečnostní 
sběrnice. 

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Monitorovací funkce

Bezpečná polohově závislá rychlost (PDSS)
Pomocí PDSS je možné sledovat rychlost pohonu v závislosti na absolutní poloze v rámci 
fyzicky omezené oblasti pohybu. Například regálový zakladač mezi koncovými polohami.

Na základě nastavených hodnot pro maximální rychlost, pro zpomalení a pro absolutní 
koncové polohy vypočítá PDSS v každé poloze maximální možnou rychlost, která garantuje 
včasné zastavení zařízení v krajních polohách. Kromě toho je možné nastavit parametry pro 
dvě plíživé rychlosti, pro pomalejší přibližování se ke krajním polohám.

Díky tomu mohou být koncové mechanické nárazníky menší nebo je možné se těchto 
mechanických nárazníků a koncových spínačů zcela zbavit. Eventuálně může být vyžadován 
vhodný bezpečnostně certifikovaný mechanický brzdový systém.

Z koncových poloh se může pohon rozjíždět s maximálním zrychlením.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím bezpečnostní 
sběrnice. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakce při překročení monitorovaných hranic
Aktivace funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2.

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.
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Monitorovací funkce

Bezpečná vačka (SCA)
Pomocí SCA je možné sledovat hodnotu libovolné polohy. Dodržení sledovaných hranic je 
signalizováno stavovým hlášením. 

Aplikační příklady:
• Sledování parkovací polohy regálového zakladače.
• Vyvarování se kolize u X-Y-Z portálu, když se v oblasti jeho pohybu nachází pevná překážka.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Přímá aktivace
Tato bezpečnostní funkce se aktivuje nastavením parametrů pro hodnoty vačky (hodnoty 
poloh).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakce při překročení monitorovaných hranic
• Bezpečnostní sběrnice: resetování stavového bitu
• Bezpečný výstup: aktivní/neaktivní

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.
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Bezpečné najetí do referenční polohy (SHom)
Bezpečnostní funkce, které se týkají absolutních poloh, potřebují pro výpočet a sledování 
polohy absolutní referenční bod. Definování absolutního referenčního bodu je nutné proto, že 
systémy snímačů používané pro vyhodnocení polohy neposkytují po prvním zapnutí systému 
žádnou spolehlivou absolutní polohu. 

Aktivace
Funkce SHom se aktivuje řídicím signálem. Referenční polohu přebírá druhý řídicí signál, který 
musí následovat první řídicí signál během definovaného časového intervalu.

Reakce v případě výskytu chyb
Chybné referencování aktivuje funkci zastavení STO. 

   
NEBEZPEČÍ!

Možnost nekontrolovaného rotačního pohybu motoru, pokud není používán žádný 
bezpečnostní snímač zpětné vazby.
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava: K využívání této funkce použijte bezpečnostní snímač zpětné vazby.

Pomocné funkce a funkce údržby
RMSSHom ESOMS MUT
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Pomocné funkce a funkce údržby

Přepínač provozních režimů (OMS)
Funkce OMS sama o sobě není bezpečnostní funkcí, ale používá se k uvádění zařízení do 
provozu. Tímto způsobem je možné aktivovat nebo deaktivovat příslušné bezpečnostní 
funkce.

Po přepnutí na OMS je aktivní jedna z konfigurovatelných funkcí zastavení STO, SS1 nebo SS2. 
Stiskem potvrzovacího tlačítka se funkce aktivního zastavení potlačí a je možné otestovat řídicí 
funkce.

Pro OMS je možné definovat samostatné pohybové funkce SLI a SLS.

OMS
akvovat

OMS
deakvovat

AIS
Restart  potvrdit

Normální provoz

STO, SS1 nebo SS2
akvní

Hýbat pohonem

Normální provoz

STO, SS1 nebo SS2
akvní

ES
akvovat

ES
deakvovat

Speciální provoz

Přímá aktivace
Přepínač provozních režimů (OMS) je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo 
prostřednictvím bezpečnostní sběrnice.

RMSSHom ESOMS MUT
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Pomocné funkce a funkce údržby

Mód pro seřizování a opravy (RMS)
Pokud je pohon zcela zablokován vadným snímačem zpětné vazby („Deadlock“), je možné 
pomocí této funkce blokování zrušit a pohnout pohonem.

Po přepnutí na „RMS“ je aktivní jedna z konfigurovatelných funkcí zastavení STO nebo SS1. 
Stiskem potvrzovacího tlačítka se funkce aktivního zastavení potlačí a je možné pohnout 
pohonem z „mrtvého bodu“ („Deadlock“).

Upozornění:
• Připojené snímače nejsou vyhodnocovány s ohledem na bezpečnost.
• Aktivní jsou pouze funkce zastavení, které je možné konfigurovat pro RMS, a potvrzovací 

tlačítko ES.
• Všechny ostatní bezpečnostní funkce jsou deaktivovány.

RMS
akvovat

RMS
deakvovat

AIS
Restart  potvrditNormální provoz

STO nebo SS1
akvní

Hýbat pohonem

Normální provoz

STO nebo SS1
akvní

ES
akvovat

ES
deakvovat

Provoz při opravě

Přímá aktivace
Mód pro seřizování a opravy (RMS) je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo 
prostřednictvím bezpečnostní sběrnice.

Reakce v případě výskytu chyb
Pokud se po návratu z RMS módu nacházejí aktuální polohy vně nastaveného tolerančního 
okna, aktivuje se funkce zastavení STO.
Je nutné opětovné referencování. 

   
NEBEZPEČÍ!

Neočekávané pohyby neočekávanou rychlostí.
Překročení přípustných hranic pohybu.

• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava:

 - Funkci RMS používejte pouze k uvolnění pohonu z „mrtvého bodu“ („Deadlock“). 
 - V případě potřeby použijte dodatečná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít 

k ohrožení osob, protože kromě potvrzovacího tlačítka ES jsou všechny kontrolní funkce 
deaktivovány.

 - Pokud se pohon nenachází v „mrtvém bodě“ („Deadlock“), používejte k zajištění jeho 
pohybu jiné funkce!

RMSSHom ESOMS MUT
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Pomocné funkce a funkce údržby

Potvrzovací tlačítko (ES)
ES potlačuje ve speciálním provozu OMS nebo RMS aktivní funkci zastavení. Funkce zastavení 
se bez prodlení deaktivuje. Dokud je potvrzovací tlačítko aktivní, může se pohon volně 
pohybovat. Po deaktivaci potvrzovacího tlačítka se opět bez prodlevy aktivuje funkce zastavení 
pro speciální provoz.

Přímá aktivace
Potvrzovací tlačítko je možné aktivovat přes bezpečný vstup nebo prostřednictvím 
bezpečnostní sběrnice.

RMSSHom ESOMS MUT
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Pomocné funkce a funkce údržby

Safe Muting (MUT)
Funkce MUT (dočasné potlačení bezpečnostních funkcí) se používá při uvádění zařízení do 
provozu nebo při jeho údržbě. 

Pomocí MUT je možné na krátkou dobu deaktivovat jednotlivé bezpečné vstupy a výstupy a/
nebo bezpečnostní sběrnici.

Aktivace
Vzhledem k tomu, že tato funkce smí být používána pouze pro uvádění zařízení do provozu 
a jeho údržbu, jsou pro její aktivaci potřeba projekční nástroje EASY Starter nebo PLC 
Designer.
Aktivace je možná pouze pomocí speciálního hesla pro „Safe Muting“. 
„Safe Muting“ je aktivní maximálně po dobu 30 minut a po uplynutí tohoto času se automaticky 
deaktivuje. Pohon se okamžitě přepne zpět do monitorovaného provozu.

Reakce v případě výskytu chyb
Pokud je funkce „Safe Muting“ přerušena z důvodu výskytu nějaké chyby, dojde k okamžité 
aktivaci monitorovaného provozu.
Všechny dříve deaktivované bezpečnostní funkce jsou opět aktivní. 

   
NEBEZPEČÍ!

Aktivací funkce „Safe Muting“ se deaktivují bezpečnostní funkce!
• Možné následky: smrt nebo těžká poranění
• Možná náprava:

 - Funkci „Safe Muting“ smí aktivovat pouze oprávněný personál.
 - K dispozici musí být opatření pro nouzové zastavení, které nelze funkcí „Safe Muting“ 

deaktivovat.

RMSSHom ESOMS MUT
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Bezpečnostní sběrnice

PROFIsafe 
PROFIsafe je certifikovaný bezpečnostní protokol pro přenos dat souvisejících s bezpečností 
přes PROFINET® nebo PROFIBUS®.

Tato bezpečnostní sběrnice podporuje přenos bezpečných informací prostřednictvím 
protokolu PROFIsafe podle specifikace „PROFIsafe-Profile for Safety Technology“, verze 2.0, 
organizace uživatelů PROFIBUSu (PNO). Platí obecné definice dat PROFIsafe.

Měnič musí být vybaven modulem PROFINET nebo PROFIBUS. Měnič předává PROFIsafe 
informace k jejich bezpečnému vyhodnocení.

Adresování
Aby se datový telegram dostal ke správnému účastníkovi, je vyžadována jednoznačná cílová 
adresa PROFIsafe. Jako cílová adresa PROFIsafe se přebírá bezpečnostní adresa. Tato adresa 
se musí shodovat s odpovídající konfigurací bezpečnostního PLC.

FSoEPROFIsafe
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Bezpečnostní sběrnice

FSoE
Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) je certifikovaný bezpečnostní protokol pro přenos dat 
souvisejících s bezpečností přes EtherCAT®.

Tato bezpečnostní sběrnice umožňuje přenos bezpečných informací prostřednictvím 
protokolu FSoE podle specifikace ETG.5100 S, verze 1.2.0 organizace uživatelů EtherCATu 
(ETG). Platí obecné definice dat pro EtherCAT.

Měnič musí být vybaven modulem EtherCAT. Měnič předává FSoE informace k jejich 
bezpečnému vyhodnocení.

Safety over EtherCAT® je registrovaná ochranná známka a patentovaná technologie 
licencovaná společností Beckhoff Automation GmbH, Německo.

Adresování
Aby se datový telegram dostal ke správnému účastníkovi, je vyžadována jednoznačná cílová 
adresa FSoE. Jako cílová adresa FSoE se přebírá bezpečnostní adresa. Tato adresa se musí 
shodovat s odpovídající konfigurací bezpečnostního PLC.

FSoEPROFIsafe














