
Használati útmutató | Funkcionális biztonság | 1

© 11/2022 · HU · www.Lenze.com

Felügyelő funkciók

Segéd- és karbantartási 
funkciók

Biztonsági busz

Home

Funkcionális biztonság

Leállító funkciók













Funkcionális biztonság
Inverterbe integrált 

https://www.lenze.com/de-de/


Használati útmutató | Funkcionális biztonság | 2

© 11/2022 · HU · www.Lenze.com

Funkcionális biztonság
Kockázatértékelés Biztonsági funkciókÁltalános információk

Funkcionális biztonság
A funkcionális biztonság az elektromos vagy elektronikus berendezések által szükséges 
intézkedéseket írja le, a működési hibák okozta veszélyek csökkentésére vagy kiküszöbölésére. 
Ehhez a safety funkció az inverterben biztonsági funkciókat, biztonságos bemeneteket és 
biztonságos kimeneteket bocsát rendelkezésre.

Ezzel teljesülnek a vezérlés- és hajtásoldali követelmények a gépek személyi védelmi 
funkcióinak a gépekről szóló irányelvvel összhangban való, optimális gyakorlati 
megvalósításához. Csökkennek a tervezés és telepítés során szükséges ráfordítások.

A funkcionális biztonság felügyeli a határértékek biztonságos betartását. A felügyelt 
határértékek meghaladása esetén a safety funkció hibaesetre érvényes reakciókat 
kezdeményez az EN 61800-5-2 szabvány szerint.

A jelen dokumentáció az invertereken rendelkezésre álló biztonsági funkciókat írja le, amelyek 
gépek biztonságához alkalmazhatók. A kockázatértékelés alapjának megteremtésé érdekében 
az egyes funkciók az invertertől függetlenül vannak leírva.

A gépelemek jelölése
A safety funkció gépelemei és az ahhoz tartozó kapcsok rendszerint sárga színnel vannak 
megjelölve. Mivel a safety funkcióra vonatkozó szabványok nem írják elő a színes megjelölést, a 
gépelemek és a kapcsok más színnel is rendelkezhetnek.

Jóváhagyás
Az integrált biztonságtechnika jóváhagyása a lenti vizsgálati elvekre alapulnak:
• EN ISO 13849−1: Gépek biztonsága – Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részei – 1. 

rész
• EN ISO 13849−2: Gépek biztonsága – Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részei – 2. 

rész
• EN 60204−1: Gépek biztonsága – Gépek villamos szerkezetei – 1. rész
• IEC 61508, Part 1−7: Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági 

rendszerek működési biztonsága
• EN 61800−5−1: Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek – 5–1. rész: 

Biztonsági követelmények – Villamos, termikus és energetikai követelmények
• EN 61800−5−2: Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek – 5–2. rész: 

Biztonsági követelmények – Működési biztonság
• IEC 62061: Gépek biztonsága − A biztonsággal összefüggő villamos, elektronikus és 

programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága

Konvenciók
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Funkcionális biztonság

Kockázatértékelés
A gép forgalomba hozatala előtt a gép gyártójának kockázatértékelést kell végeznie a gépekről 
szóló 2006/42/EK sz. irányelv szerint [UKCA: S.I. 2008/1597 – The Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008] annak érdekében, hogy meghatározza a gép használatával járó 
veszélyeket.
A kockázatértékelés elkészítéséhez figyelembe kell venni a vonatkozó irányelveket, 
szabványokat és jogszabályokat.

A kockázatértékelés eljárása
A gépek biztonsága, a kockázatértékelés és a kockázatcsökkentés a 
DIN EN ISO 12100:2013−08 szabványban vannak leírva. A kockázatértékelés eredményével a 
gép gyártója meghatározza a szükséges kockázatcsökkentést (biztonsági követelményszint, 
PL) a kiválasztott biztonsági funkciók tekintetében a DIN EN ISO 13849−1 vagy az EN 62061 
szabvány szerint. 

   
VESZÉLY!

A biztonságtechnika szakszerűtlen telepítése esetén a hajtások ellenőrizetlenül beindulhatnak.

• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás:

 - A biztonságtechnika telepítését és üzembe helyezését csak szakképzett szakemberek 
végezhetik.

 - Vegye figyelembe az adott inverter dokumentációját.

Projekttervezés
Projekttervezés során kérjük, vegye figyelembe: 

• További gépelemek alkalmazása
 - Csak olyan gépelemek alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az alkalmazás 

kockázatcsökkentésének.

• Élettartam
 - A Funkcionális biztonság gépelemre vonatkozóan be kell tartani az élettartamot.
 - Ha lejárt egy gépelem élettartama, pótolni kell az adott gépelemet. A további üzemeltetés 

nem megengedett!

• Átvétel
 - A gép gyártójának ellenőriznie és igazolnia kell az alkalmazott biztonsági funkciók 

működőképességét.

• A funkciók ellenőrzése
 - A gép üzemeltetőjének a telepítés és minden módosítás után ellenőriznie és validálnia kell 

a biztonsági funkciókat.
 - Üzemelés közben rendszeres időközökben ellenőrizni és validálni kell a biztonsági 

funkciókat. A kockázatértékelés és a vonatkozó előírások határozzák meg az ellenőrzések 
közötti időközöket.

A részletes tervezéshez és a biztonsági funkciók hibamentes kezeléséhez feltétlenül 
figyelembe kell venni az inverter „Eredeti használati útmutató/Tervezési kézikönyv” 
dokumentációját.

Kockázatértékelés Biztonsági funkciókÁltalános információk Konvenciók















Használati útmutató | Funkcionális biztonság | 4

© 11/2022 · HU · www.Lenze.com
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Biztonsági funkciók
Az inverterek biztonsági funkcióival történik a mozgási funkciók határértékeinek felügyelete. 
Hiba esetén a berendezés üzemét a leállító funkció leállítja. 

A berendezés beállítási üzemmódjához és karbantartásához speciális segéd- és karbantartási 
funkciók állnak rendelkezésre.

Az elérhető biztonsági funkciók az inverter sorozattól függnek. Vegye figyelembe az inverter 
tulajdonságait. 

 Leállító funkciók
Ezek a biztonsági funkciók vezetnek a berendezés leállításához:
• Biztonsággal lekapcsolt nyomaték (STO)
• Biztonságos leállítás 1 (SS1)
• Biztonságos leállítás 2 (SS2)
• Biztonságos vészleállás (SSE) 
• Biztonságos üzemi leállás (SOS)
• Biztonsági fékkapcsoló (SBC)
• Biztonságos kaszkádolás STO (CAS) (biztonságos nyomatékelvétel egyidejű aktiválása több 

inverteren)

 Felügyelő funkciók
Ezek a biztonsági funkciók a sebességfüggő vagy pozíciófüggő mozgásfunkciók határértékeit 
felügyelik:
• Biztonságos maximális sebesség (SMS)
• Biztonságos korlátozott sebesség (SLS)
• Biztonságos sebesség-felügyelet (SSM)
• Biztonságos korlátozott lépésütem (SLI)
• Biztonságos mozgásirány (SDI)
• Biztonságos korlátozott helyzet (SLP)
• Biztonságos helyzetfüggő sebesség (PDSS)
• Biztonságos bütyök (SCA)

 Segéd- és karbantartási funkciók
Ez a funkció a berendezés beállítására és karbantartására szolgál:
• Biztonságos referenciálás (SHom)
• Üzemmód-választó kapcsoló (OMS)
• Szervíz üzemmód (RMS)
• Jóváhagyó nyomógomb (ES)
• Safe Muting (MUT)

 Biztonsági busz
A következő hálózatokon keresztül felépíthető egy biztonsági busz:
• PROFINET vagy PROFIBUS PROFIsafe-protokollal
• EtherCAT FSoE-protokollal

Biztonságos paraméterezés
A biztonsági funkciók használatához be kell állítani a megfelelő paramétereket az invertereken. 
Ezek a paraméterek nem közvetlenül hozzáférhetők, hanem a „biztonságos paraméterezés” 
körébe tartoznak. Ezek beállítása az „EASY Starter”, „PLC tervező” vagy „Engineer” műszaki 
tervező eszközök párbeszédein keresztül történik. 

Kockázatértékelés Biztonsági funkciókÁltalános információk Konvenciók
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Funkcionális biztonság
Kockázatértékelés Biztonsági funkciókÁltalános információk

Biztonsági utasítások
A biztonsági utasítások alatt a termékek alkalmazására vonatkozó olyan információkat 
értünk, amelyek arra szolgálnak, hogy felhívják a felhasználók figyelmét a veszélyekre vagy 
olyan viselkedésre ösztönözzék őket, amely nem vezet személyi sérülésekhez. A jelen 
dokumentumban ezeket az ANSI Z535.6 szerint a következőképpen különböztetjük meg:

   
VESZÉLY!

Kivételesen veszélyes helyzetet jelöl. A megjegyzés figyelmen kívül hagyása súlyos és 
helyrehozhatatlan sérülésekhez, vagy akár halálhoz vezet.

   
FIGYELMEZTETÉS!

Kivételesen veszélyes helyzetet jelöl. A megjegyzés figyelmen kívül hagyása súlyos és 
helyrehozhatatlan, vagy akár halálos sérülésekhez vezethet.

   
FIGYELEM!

Veszélyes helyzetet jelöl. A megjegyzés figyelmen kívül hagyása könnyű vagy közepesen súlyos 
sérülésekhez vezethet.

 
TUDNIVALÓ    

Anyagi károk veszélyét jelöli. A megjegyzés figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz vezethet.

A számok írásmódja
Tizedesjegy-elválasztóként a jelen dokumentációban alapvetően pontot használunk.
Példa: 1234.56

Konvenciók
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Leállító funkciók

Biztonsággal lekapcsolt nyomaték (STO) 
A biztonságos nyomatékelvétel biztonsági funkció kikapcsoláskor a hajtások kifuttatásához 
vezet. A biztonságos nyomatékelvétel biztonsági funkció az EN 60204 szabvány szerinti 
„0. leállási kategóriának” felel meg. Ezzel a funkcióval kiegészítő intézkedések nélkül nem 
lehetséges az EN 60204-1 szerinti „vészkikapcsolás”.

t

0

n

STO

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható. 

Ezen biztonsági funkció aktiválása
A biztonsági funkciók lefutása után automatikusan:
• Biztonságos leállítás 1 (SS1)
• Biztonságos vészleállás (SSE)

A biztonsági funkciók hibáinak következtében:
• Biztonságos üzemi leállás (SOS)
• Biztonságos maximális sebesség (SMS)
• Biztonságos korlátozott sebesség (SLS)
• Biztonságos korlátozott lépésütem (SLI)
• Biztonságos mozgásirány (SDI)
• Biztonságos korlátozott helyzet (SLP)
• Biztonságos helyzetfüggő sebesség (PDSS)

   
VESZÉLY!

A hálózati tápellátás nincs biztonságosan leválasztva.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések villamos feszültség miatt
• Lehetséges elhárítás: Kapcsolja ki a hálózati tápellátást.

A motor ellenőrizetlen forgása lehetséges.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Állítsa le a motort mechanikusan.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Nyugtázott újraindítást biztosító külső intézkedések gondoskodnak 

arról, hogy a hajtás csak megerősítés után induljon be.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC















Használati útmutató | Funkcionális biztonság | 7

© 11/2022 · HU · www.Lenze.com
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Biztonságos leállítás 1 (SS1) 
Az SS1 biztonsági funkcióval a hajtás egy fékezési idő alatt kerül leállításra. Emellett lassítás 
is beállítható a biztonságos nyomatékelvétel automatikus aktiválásához. Az SS1 biztonsági 
funkció az EN 60204 szabvány szerinti „1. leállási kategóriának” felel meg.
Alternatív megoldásként a nulla fordulatszám felügyelhető, majd azonnal aktiválható a 
biztonságos nyomatékelvétel.a biztonságos nyomatékelvétel.

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

Fékezési időn keresztül   Leálláson keresztül

Az értékek beállításánál figyelembe kell venni, hogy a hajtás az idő elteltével ténylegesen leáll, 
mivel az idő lejárta után aktiválva van a biztonságos nyomatékelvétel funkció. Ha a hajtás ekkor 
nem áll le, akkor kifut.

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható. 

Ezen biztonsági funkció aktiválása
A biztonsági funkciók lefutása után automatikusan:
• Biztonságos vészleállás (SSE)

A biztonsági funkciók hibáinak következtében:
• Biztonságos maximális sebesség (SMS)
• Biztonságos korlátozott sebesség (SLS)
• Biztonságos korlátozott lépésütem (SLI)
• Biztonságos mozgásirány (SDI)
• Biztonságos korlátozott helyzet (SLP)
• Biztonságos helyzetfüggő sebesség (PDSS)

   
VESZÉLY!

A hálózati tápellátás nincs biztonságosan leválasztva.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések villamos feszültség miatt
• Lehetséges elhárítás: Kapcsolja ki a hálózati tápellátást.

A motor ellenőrizetlen forgása lehetséges.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Állítsa le a motort mechanikusan.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Nyugtázott újraindítást biztosító külső intézkedések gondoskodnak 

arról, hogy a hajtás csak megerősítés után induljon be.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Biztonságos vészleállás (SSE) 
Az SSE biztonsági funkció fölérendelt elsőbbséggel rendelkezik az SS1 vagy a biztonságos 
nyomatékelvétel aktiválásával szemben.  Az SSE biztonsági funkció minden állapotból, 
üzemmódból vagy biztonsági funkcióból elsődlegesen kerül vezérlésre, és a hozzárendelt 
leállító funkció azonnal aktiválódik.

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható. 

   
VESZÉLY!

A hálózati tápellátás nincs biztonságosan leválasztva.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések villamos feszültség miatt
• Lehetséges elhárítás: Kapcsolja ki a hálózati tápellátást.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Külső intézkedések gondoskodnak arról, hogy a hajtás csak 

megerősítés után induljon be.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Biztonságos leállítás 2 (SS2) 
Az SS2 biztonsági funkcióval a hajtás egy fékezési idő alatt kerül leállításra. Az elért helyzet 
aktív tartása és felügyelete az SOS leállító funkción keresztül történik. Az SS2 biztonsági funkció 
az EN 60204 szabvány szerinti „2. leállási kategóriának” felel meg.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

Fékezési időn keresztül   Leálláson keresztül

Az értékek beállításánál figyelembe kell venni, hogy a hajtás az idő lejárta után ténylegesen az 
SOS-tűrésablakon belül legyen. Eltérő esetben aktiválva lesz a biztonságos nyomatékelvétel 
funkció, és a hajtás nyomatékmentes. 

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható. 

Ezen biztonsági funkció aktiválása
A biztonsági funkciók hibáinak következtében:
• Biztonságos maximális sebesség (SMS)
• Biztonságos korlátozott sebesség (SLS)
• Biztonságos sebesség-felügyelet (SSM)
• Biztonságos korlátozott lépésütem (SLI)
• Biztonságos mozgásirány (SDI)
• Biztonságos korlátozott helyzet (SLP)
• Biztonságos helyzetfüggő sebesség (PDSS)

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Alkalmazzon egy biztonsági besorolású encoder rendszert.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Külső intézkedések gondoskodnak arról, hogy a hajtás csak 

megerősítés után induljon be.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Biztonságos üzemi leállás (SOS) 
Az SOS biztonsági funkció a biztonságos nyomatékelvétel funkcióval ellentétben nem engedi 
kifuttatni a hajtást, hanem leállítja a hajtást és aktívan tartja az elért helyzetet.

SOS

STO

n

t

0

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható. 

Ezen biztonsági funkció aktiválása
A biztonsági funkciók lefutása után automatikusan:
• Biztonságos leállítás 2 (SS2)

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Külső intézkedések gondoskodnak arról, hogy a hajtás csak 

megerősítés után induljon be.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC



Használati útmutató | Funkcionális biztonság | 11

© 11/2022 · HU · www.Lenze.com

Leállító funkciók

Biztonsági fékkapcsoló (SBC) 
Az SBC lehetővé teszi a hajtás egy nyugalmi áramú aktív fékjének biztonságos aktiválását. 
A fékfeszültség kikapcsolásával a fék azonnal működésbe lép. A hajtás tehermentesítésére 
egyidejűleg vagy késleltetve aktiválható a biztonságos nyomatékelvétel.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Közvetlen aktiválás
Ez a biztonsági funkció egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható.

   
VESZÉLY!

A hálózati tápellátás nincs biztonságosan leválasztva.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések villamos feszültség miatt.
• Lehetséges elhárítás: Kapcsolja ki a hálózati tápellátást.

Automatikus újraindulás, ha törlődik a biztonsági funkció kérése.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: Külső intézkedések gondoskodnak arról, hogy a hajtás csak 

megerősítés után induljon be.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Leállító funkciók

Biztonságos kaszkádolás STO (CAS) 
A CAS nem biztonsági funkció, hanem a biztonságos nyomatékelvétel biztonsági funkció 
összevezetése egy jelre több hajtás számára.

Ezzel a kaszkádba kapcsolással több hajtás szinkronban is kikapcsolható egy biztonságos 
nyomatékelvétel üzenet aktiválásával. Minden érintett hajtás kifuttatásra kerül.

CAS

Aktiválás
A kaszkádba kapcsoláshoz a biztonságos nyomatékelvétel jelet egy biztonságos kimenetről kell 
átadni a következő hajtás egy biztonságos bemenetére. A berendezés újraindításához ezután 
minden hajtáson nyugtázni kell a biztonsági funkciót.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Felügyelő funkciók

Biztonságos maximális sebesség (SMS) 
Az SMS funkcióval a hajtás maximális sebessége felügyelhető.

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása a maximális sebesség paraméterezésével történik.

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos korlátozott sebesség (SLS)
Az SLS funkcióval a gép egy tetszőleges üzemi sebessége felügyelhető.
A felügyelet akkor kezdődik, amikor a tényleges sebesség a beállított felügyeleti határok között 
van.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
történik.

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

 
 VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos sebesség-felügyelet (SSM) 
Az SSM funkcióval a gép egy tetszőleges üzemi sebességének érték felügyelhető. A felügyeleti 
határértékek betartását állapotüzenet jelzi. 

Alkalmazási példák:
• A biztonságos leállás felügyelete.
• A túl nagy sebesség ellenére a gép nem állhat le azonnal. A kezelőszemélyzet csak 

biztonságos tájékoztatást kap.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása a felügyelt üzemi sebesség paraméterezésével történik.

 

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
• Biztonsági busz: Visszaállításra kerül az állapotbit
• Biztonságos kimenet: aktív/inaktív

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos korlátozott lépésütem (SLI) 
Az SLI funkcióval a maximális megengedett helyzetmódosítás értéke felügyelhető.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
történik. 

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos mozgásirány (SDI)
Az SDI funkcióval a gép forgásiránya felügyelhető. 

Egy tűrésablak útján meghatározható azon növekmények száma, ahánnyal a hajtás a letiltott 
irányba mozoghat.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
történik. A felügyelethez beállítható egy lassulási idő.

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos korlátozott helyzet (SLP)
Az SLP funkcióval egy megengedett mozgástartomány abszolút helyzet-határértékei 
felügyelhetők.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
történik. 

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Felügyelő funkciók

Biztonságos helyzetfüggő sebesség (PDSS)
A PDSS funkcióval egy hajtás sebessége felügyelhető az abszolút helyzettől függően, egy 
fizikailag korlátozott mozgástartományon mentén. Például egy felrakó gép a végállások között.

A maximális sebesség, a lassítás és az abszolút véghelyzetek paraméterezett értékei 
alapján a PDSS minden helyzetben kiszámítja a maximális sebességet az időben történő 
leállás biztosítására a helyzethatárokon. Továbbá két kúszási sebesség paraméterezhető a 
helyzethatárok lassabb megközelítésére.

Ezáltal kisebbre méretezhetők a mechanikus ütközők, vagy teljesen elhagyhatók a mechanikus 
ütközők és a végálláskapcsolók. Adott esetben egy megfelelő, biztonsági besorolású 
mechanikus fékrendszer szükséges.

A végállásokból a hajtás maximális gyorsulással mozoghat.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
történik. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
A biztonságos nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 leállító funkciók aktiválása.

 
 VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.
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Felügyelő funkciók

Biztonságos bütyök (SCA)
Az SCA funkcióval egy tetszőleges helyzet értéke felügyelhető. A felügyeleti határértékek 
betartását állapotüzenet jelzi. 

Alkalmazási példák:
• Egy felrakó gép parkolási helyzetének felügyelete.
• Ütközés elkerülése X-Y-Z portál esetén, ha egy fix akadály található a mozgásterületen.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Közvetlen aktiválás
A biztonsági funkció aktiválása a bütyökértékek (helyzetértékek) paraméterezése útján 
történik.

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Reakció a felügyeleti határértékek túllépése esetén
• Biztonsági busz: Visszaállításra kerül az állapotbit
• Biztonságos kimenet: aktív/inaktív

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.
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Biztonságos referenciálás (SHom)
Az abszolút helyzetekre alapuló biztonsági funkcióknak a helyzet kiszámításához és 
felügyeletéhez egy abszolút vonatkoztatási pontra van szükségük. Egy abszolút vonatkoztatási 
pont meghatározása azért szükséges, mert a helyzet elemzésére használt encoder 
rendszereknek a rendszer első bekapcsolása után nem bocsátanak rendelkezésre biztonságos 
abszolút helyzetet. 

Aktiválás
A SHom funkciót egy vezérlőjel aktiválja. A referenciahelyzetet egy második vezérlőjel veszi át, 
amelynek meghatározott időintervallumon belül követnie kell az első vezérlőjelet.

Reakció hibák esetén
Egy hibás referenciamenet aktiválja a biztonságos nyomatékelvétel leállító funkciót. 

   
VESZÉLY!

A motor ellenőrizetlen forgó mozgása lehetséges, ha nem használnak biztonsági besorolású 
encoder rendszert.
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás: A funkció használatához alkalmazzon egy biztonsági besorolású 

encoder rendszert.

Segéd- és karbantartási funkciók
RMSSHom ESOMS MUT
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Segéd- és karbantartási funkciók

Üzemmód-kapcsoló (OMS)
Az OMS önmagában véve nem biztonsági funkció, hanem a berendezés üzembe helyezésére 
szolgál. Így lehetséges a megfelelő biztonsági funkciók aktiválása vagy deaktiválása.

Az OMS funkcióra való átkapcsolás után a konfigurálható leállító funkciók mint a biztonságos 
nyomatékelvétel, SS1 vagy SS2 egyike aktív. A jóváhagyó nyomógombbal történik az aktív 
leállító funkció felülírása, így lehetséges a vezérlő funkciók tesztelése.

Az OMS funkció segítségével külön SLI és SLS mozgásfunkciók meghatározása lehetséges.

OMS
akválása

OMS
deakválása

AIS
újraindulás
 nyugtázása

Normál üzem

STO, SS1 vagy SS2
akv

Hajtás mozgatása

Normál üzem

STO, SS1 vagy SS2
akv

ES
akválása

ES
deakválása

Különleges üzem

Közvetlen aktiválás
Az üzemmód-kapcsoló (OMS) egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján 
aktiválható.

RMSSHom ESOMS MUT
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Segéd- és karbantartási funkciók

Szervíz üzemmód (RMS)
Ha a hajtást teljesen blokkolja egy hibás encoder rendszer („Deadlock”), ez a funkció 
használható a megakadás megszüntetésére és a hajtás mozgatására.

Az „RMS” funkcióra való átkapcsolás után a konfigurálható leállító funkciók mint a biztonságos 
nyomatékelvétel vagy SS1 egyike aktív. A jóváhagyó nyomógombbal történik az aktív leállító 
funkció felülírása, és a hajtás elmozdítható a „Deadlock” helyzetből.

Vegye figyelembe:
• A csatlakoztatott encodereket nem értékelik biztonsági szempontból.
• Csak az RMS funkcióhoz konfigurálható leállító funkciók és az ES jóváhagyó nyomógomb 

aktív.
• Minden más biztonsági funkció deaktiválva van.

RMS
akválása

RMS
deakválása

AIS
újraindulás
 nyugtázása

Normál üzem

STO vagy SS1
akv

Hajtás mozgatása

Normál üzem

STO vagy SS1
akv

ES
akválása

ES
deakválása

Szervíz üzemmód

Közvetlen aktiválás
A szervíz üzemmód (RMS) egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható.

Reakció hibák esetén
Ha a szervíz üzemmódból való visszatérés után az aktuális helyzetek a paraméterezett 
tűrésablakon kívül fekszenek, aktiválódik a biztonságos nyomatékelvétel leállító funkció.
Új referenciamenet szükséges. 

 
 VESZÉLY!

Váratlan mozgások váratlan sebességgel.
A megengedett mozgáshatárok megsértése.

• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás:

 - Kizárólag egy hajtás „Deadlock” helyzetből való kiszabadítására használja az RMS funkciót. 
 - Szükség esetén kiegészítő biztonsági intézkedések útján biztosítsa, hogy nem állhat fenn 

személyeket veszélyeztetése, mivel az ES jóváhagyó nyomógombon kívül minden felügyelő 
funkció deaktiválva van.

 - Használjon más funkciókat a hajtás mozgatására, ha az nem „Deadlock” helyzetben áll!

RMSSHom ESOMS MUT
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Segéd- és karbantartási funkciók

Jóváhagyó nyomógomb (ES)
Az ES átveszi az OMS vagy RMS különleges üzemben aktív leállító funkciót. A leállító funkció 
lassítás nélkül deaktiválásra kerül. A hajtás ekkor szabadon mozgatható, amíg aktív a jóváhagyó 
nyomógomb. A jóváhagyó nyomógomb deaktiválása után lassítás nélkül ismét aktiválódik a 
különleges üzem leállító funkciója.

Közvetlen aktiválás
A jóváhagyó nyomógomb egy biztonságos bemenet vagy egy biztonsági busz útján aktiválható.

RMSSHom ESOMS MUT
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Segéd- és karbantartási funkciók

Safe Muting (MUT)
Az MUT funkciót a berendezés üzembe helyezése vagy karbantartása során használják. 

Az MUT funkcióval rövid időtartamra deaktiválhatók egyes biztonságos bemenetek és 
kimenetek és/vagy a biztonsági busz.

Aktiválás
Mivel ez a funkció csak a berendezés üzembe helyezésére és karbantartására használható, 
ezért az EASY Starter műszaki tervező eszköz vagy a PLC tervező szükséges az aktiváláshoz.
Az aktiválás csak egy saját Safe Muting jelszóval lehetséges. 
A Safe Muting funkció legfeljebb 30 percig aktív, és az időtartam eltelte után automatikusan 
deaktiválódik. A hajtás azonnal ismét a felügyelt üzembe vált.

Reakció hibák esetén
Ha egy hiba miatt megszakad a Safe Muting funkció, a felügyelt üzem azonnal aktiválódik.
Minden előzőleg aktivált biztonsági funkció ismét aktív. 

   
VESZÉLY!

A Safe Muting funkció aktiválása a biztonsági funkciók deaktiválásával jár!
• Lehetséges következmény: Halálos vagy súlyos sérülések
• Lehetséges elhárítás:

 - Csak felhatalmazott személy aktiválhatja a Safe Muting funkciót.
 - Szükség van egy olyan vészleállító intézkedésre, amely nem deaktiválható a Safe Muting 

funkcióval.

RMSSHom ESOMS MUT
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Biztonsági busz

PROFIsafe 
A PROFIsafe egy hitelesített biztonsági protokoll a biztonsággal kapcsolatos adatok 
PROFINET®-en vagy PROFIBUS®-on keresztüli átviteléhez.

Ez a biztonsági busz támogatja a biztonságos adatcserét a PROFIsafe-protokoll útján, a 
PROFIBUS felhasználói szervezet (PNO) „PROFIsafe-Profile for Safety Technology” című 
specifikációja 2.0 verziójának megfelelően. Az PROFIsafe általános adatdefiníciói érvényesek.

Az invertert fel kell szerelni egy PROFINET vagy egy PROFIBUS építési egységgel. Biztonságos 
kiértékeléshez az inverter továbbítja a PROFIsafe-információkat.

Címzés
Ahhoz, hogy egy adatátviteli telegram elérje a helyes résztvevőt, egy egyértelmű PROFIsafe 
célcím szükséges. PROFIsafe célcímként a biztonsági cím kerül átvételre. Ennek a címnek meg 
kell felelnie a biztonsági PLC megfelelő konfigurációjának.

FSoEPROFIsafe
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Biztonsági busz

FSoE
A Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) egy hitelesített biztonsági protokoll a biztonsággal kapcsolatos 
adatok EtherCAT® útján való átviteléhez.

Ez a biztonsági busz lehetővé teszi a biztonságos adatátvitelt az FSoE−protokoll útján, az 
EtherCAT felhasználói szervezet (ETG) ETG.5100 S című specifikációja 1.2.0 verziójának 
megfelelően. Az EtherCAT általános adatdefiníciói érvényesek.

Az invertert fel kell szerelni egy EtherCAT építési egységgel. Biztonságos kiértékeléshez az 
inverter továbbítja az FSoE-információkat.

A Safety over EtherCAT® a németországi Beckhoff Automation GmbH által engedélyezett, 
bejegyzett márka és szabadalmaztatott technológia.

Címzés
Ahhoz, hogy egy adatátviteli telegram elérje a helyes résztvevőt, egy egyértelmű FSoE célcím 
szükséges. FSoE célcímként a biztonsági cím kerül átvételre. Ennek a címnek meg kell felelnie a 
biztonsági PLC megfelelő konfigurációjának.

FSoEPROFIsafe














