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Segurança funcional
Avaliação de riscos Funções de segurançaInformações gerais

Segurança funcional
A segurança funcional descreve as medidas necessárias que devem ser tomadas, através 
de equipamentos elétricos ou eletrônicos, para prevenir ou eliminar perigos devido a erros 
funcionais. Para esta finalidade, a segurança funcional no inversor oferece funções de 
segurança, entradas seguras e saídas seguras,

cumprindo os pré-requisitos no lado do controle e do acionamento para a implementação 
prática ideal de funções de proteção para a segurança de pessoas em máquinas de acordo 
com a Diretiva de Máquinas. Assim, reduzem-se as despesas de planejamento e instalação.

A segurança funcional monitora a conformidade segura com os valores limite. Se os valores 
limite monitorados forem superados, a segurança funcional inicia respostas para o caso de 
erro de acordo com a norma EN 61800-5-2.

Esta documentação descreve as funções de segurança disponíveis nos inversores, que 
podem ser utilizadas para a segurança da máquina. As funções individuais são descritas 
independentemente do inversor para apresentar uma base para a avaliação de riscos.

Identificação dos componentes
Os componentes de segurança funcional e os terminais associados geralmente são marcados 
em amarelo. Dado que as normas de segurança funcional não estabelecem um código de 
cores, os componentes e terminais também podem ser elaborados em outras cores.

Aprovação
A certificação da segurança integrada é baseada nos seguintes fundamentos de teste:
• EN ISO 13849−1: Segurança de Máquinas - Partes de sistemas de controle relacionadas à 

segurança - Parte 1
• EN ISO 13849−2: Segurança de Máquinas - Partes de sistemas de controle relacionadas à 

segurança - Parte 2
• EN 60204−1: Segurança de Máquinas - Equipamento elétrico de máquinas - Parte 1
• IEC 61508, Parte 1−7: Segurança de Máquinas - Segurança funcional de sistemas elétricos/

eletrônicos/programáveis eletronicamente relacionados à segurança
• EN 61800−5−1: Sistemas de acionamento elétrico de velocidade ajustável - Parte 5−1: 

Requisitos de segurança - Requisitos elétricos, térmicos e energéticos
• EN 61800−5−2: Sistemas de acionamento elétrico de velocidade ajustável - Parte 5−2: 

Requisitos de segurança - segurança funcional
• IEC 62061: Segurança de Máquinas - Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/

programáveis eletronicamente relacionados à segurança

Convenções
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Segurança funcional

Avaliação de riscos
Antes de que uma máquina possa ser colocada no mercado, seu fabricante deve realizar uma 
avaliação de riscos de acordo com a 2006/42/EG: Diretiva de Máquinas [UKCA: S.I. 2008/1597 
- Fornecimento de Máquinas (Segurança) Regulamentos 2008] para determinar os perigos 
associados ao uso da máquina.
Para a preparação da avaliação de riscos, é necessário considerar as diretrizes, normas e leis 
relevantes.

Procedimento de avaliação de riscos
A segurança das máquinas, avaliação de riscos e redução de riscos são descritas na 
norma DIN EN ISO 12100:2013-08. Com o resultado da avaliação de riscos, o fabricante da 
máquina determinará a redução de risco necessária (SIL, PL) para as funções de segurança 
selecionadas de acordo com a norma DIN EN ISO 13849-1 ou EN 62061. 

   
PERIGO!

A instalação incorreta da engenharia de segurança pode causar um processo de inicialização 
descontrolado dos acionamentos.

• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível:

 - A engenharia de segurança somente pode ser instalada e comissionada por pessoal 
qualificado.

 - Observe a documentação dos respectivos inversores.

Planejamento do projeto
Durante o planejamento do projeto, deve-se observar o seguinte: 

• Uso de componentes adicionais
 - Somente podem ser utilizados os componentes adequados à redução do risco da 

aplicação.

• Durabilidade
 - Para os componentes de segurança funcional, é necessário considerar sua durabilidade.
 - Após a expiração da durabilidade de um componente, este deve ser substituído. Não é 

permitido continuar em operação!

• Recepção
 - O fabricante da máquina deve verificar e comprovar a operacionalidade das funções de 

segurança utilizadas.

• Teste funcional
 - Após a instalação e após cada modificação, o operador da máquina deve verificar e 

validar a função de segurança.
 - Durante a operação, as funções de segurança devem ser verificadas e validadas em 

intervalos regulares. Os intervalos entre as inspeções são determinados pela avaliação de 
riscos ou os regulamentos vigentes.

Para um planejamento do projeto detalhado e manuseio sem erros das funções de 
segurança, é essencial ler e seguir a documentação "Instruções de operação originais/
documento de planejamento do projeto" do inversor.

Avaliação de riscos Funções de segurançaInformações gerais Convenções
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Segurança funcional

Funções de segurança
Com as funções de segurança no inversor, os valores limite das funções de movimento 
podem ser monitorados com segurança. Em caso de erro, a operação do sistema é paralisada 
através das funções de parada. 

Existem funções especiais de ajuda e manutenção para configuração da operação e 
manutenção do sistema.

As funções de segurança dependem da série do inversor. Observe as características dos 
inversores. 

 Funções stop
As seguintes funções de segurança causam a parada do sistema:
• Safe Torque Off (STO)
• Parada segura 1 (SS1)
• Parada segura 2 (SS2)
• Parada de emergência segura (SSE) 
• Parada operacional segura (SOS)
• Controle de freio seguro (SBC)
• STO em cascada (CAS) (aciona STO em vários inversores simultaneamente)

 Funções de monitoramento
As seguintes funções de segurança monitoram os valores limite das funções de movimento 
dependentes da velocidade ou da posição:
• Velocidade máxima segura (SMS)
• Velocidade limitada com segurança (SLS)
• Monitoramento da velocidade com segurança (SSM)
• Incremento limitado com segurança (SLI)
• Direção segura (SDI)
• Posição limitada com segurança (SLP)
• Velocidade dependente da posição segura (PDSS)
• Came seguro (SCA)

 Funções de ajuda e manutenção
Estas funções são utilizadas para configurar e manter o sistema:
• Referência segura (SHOM)
• Seletor de modo de operação (OMS)
• Seletor de modo de reparação (RMS)
• Interruptor de ativação (ES)
• Silenciamento seguro (MUT)

 Barramento de segurança
Um barramento de segurança pode ser estabelecido através das seguintes redes:
• PROFINET ou PROFIBUS com protocolo PROFIsafe
• EtherCAT com protocolo FSoE

Configurar parametrização segura
Para utilizar as funções de segurança, é necessário ajustar os parâmetros apropriados nos inversores. 
Esses parâmetros não são diretamente acessíveis, mas estão sujeitos à "parametrização segura" e são 
ajustados em uma caixa de diálogo nas Ferramentas de Engenharia "EASY Starter", "PLC Designer" ou 
"Engineer". 

Avaliação de riscos Funções de segurançaInformações gerais
Convenções
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Segurança funcional
Avaliação de riscos Funções de segurançaInformações gerais

Instruções de segurança
Por instruções de segurança, consideramos ser informações, para o uso de produtos, que 
funcionam para alertar o usuário sobre perigos e instruir comportamentos que não resultem 
em danos às pessoas. Neste documento, são distinguidas da seguinte forma de acordo com a 
norma ANSI Z535.6:

   
PERIGO!

Indica uma situação de perigo extremo. O incumprimento desta instrução resultará em lesões 
graves irreparáveis e até mesmo em morte.

 
 ADVERTÊNCIA!

Indica uma situação de perigo extremo. O incumprimento desta instrução pode resultar em 
lesões graves irreparáveis e até mesmo em morte.

   
ATENÇÃO!

Indica uma situação de perigo. O incumprimento desta instrução pode resultar em lesões 
leves a moderadas.

 
AVISO

 
Indica perigo de danos materiais. O incumprimento desta instrução pode resultar em danos 
materiais.

Notação numérica
Como regra, o ponto é usado como separador decimal nessa documentação.
Exemplo: 1234.56

Convenções
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Funções stop

Safe Torque Off (STO) 
A função de segurança STO faz com que os acionamentos parem por inércia durante o 
desligamento. A função de segurança STO corresponde à "categoria de parada 0" de acordo 
com a norma EN 60204. Com esta função, são necessárias medidas adicionais para um 
"desligamento de emergência" de acordo com a norma EN 60204-1.

t

0

n

STO

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Acionamento desta função de segurança
Automaticamente após a expiração das funções de segurança:
• Parada segura 1 (SS1)
• Parada de emergência segura (SSE)

Como consequência em caso de erros nas funções de segurança:
• Parada operacional segura (SOS)
• Velocidade máxima segura (SMS)
• Velocidade limitada com segurança (SLS)
• Incremento limitado com segurança (SLI)
• Direção segura (SDI)
• Posição limitada com segurança (SLP)
• Velocidade dependente da posição segura (PDSS)

   
PERIGO!

A conexão de rede não está desconectada com segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves devido à tensão elétrica.
• Solução possível: Desligue a alimentação.

Possível rotação descontrolada do motor.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Colocar o motor em estado parado mecanicamente.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas que garantem uma reinicialização confirmada 

asseguram que o acionamento não inicialize até que seja confirmado.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções stop













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC

Parada segura 1 (SS1) 
Com a função de segurança SS1, o acionamento é colocado em modo parado decorrido um 
tempo. Adicionalmente, é possível definir um atraso para o acionamento automático do STO. 
A função de segurança SS1 corresponde à “categoria de parada 1”, de acordo com a norma 
EN 60204.
Alternativamente, a velocidade zero pode ser monitorada e então o STO pode acionado 
imediatamente. 

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

Mediante tempo de desaceleração  Mediante paralisação

Ao definir os valores, certifique-se de que o acionamento realmente pare após o término do 
tempo, pois a função STO é ativada após decorrido o tempo. Se o acionamento não estiver 
parado no momento, parará por inércia.

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Acionamento desta função de segurança
Automaticamente após a expiração das funções de segurança:
• Parada de emergência segura (SSE)

Como consequência em caso de erros nas funções de segurança:
• Velocidade máxima segura (SMS)
• Velocidade limitada com segurança (SLS)
• Incremento limitado com segurança (SLI)
• Direção segura (SDI)
• Posição limitada com segurança (SLP)
• Velocidade dependente da posição segura (PDSS)

   
PERIGO!

A conexão de rede não está desconectada com segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves devido à tensão elétrica.
• Solução possível: Desligue a alimentação.

Possível rotação descontrolada do motor.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Colocar o motor em estado parado mecanicamente.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas que garantem uma reinicialização confirmada 

asseguram que o acionamento não inicialize até que seja confirmado.
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Funções stop

Parada de emergência segura (SSE) 
A função de segurança SSE tem uma prioridade mais alta para acionar SS1 ou STO.  A função 
de segurança SSE é controlada principalmente desde todos os estados, modos de operação 
ou funções de segurança, e a função de parada atribuída é acionada imediatamente

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

   
PERIGO!

A conexão de rede não está desconectada com segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves devido à tensão elétrica.
• Solução possível: Desligue a alimentação.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas garantem que o acionamento inicie somente após a 

confirmação.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções stop

Parada segura 2 (SS2) 
Com a função de segurança SS2, o acionamento é colocado em estado parado durante um 
período de tempo transcorrido. A posição alcançada é mantida e monitorada ativamente 
através da função de parada operacional segura SOS. A função de segurança SS2 
corresponde à "categoria de parada 2", de acordo com a norma EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

Mediante tempo de desaceleração                       Mediante paralisação

Ao definir os valores, certifique-se de que o acionamento esteja realmente na margem de 
tolerância SOS após decorrido o tempo. Se este não for o caso, a função STO é ativada e o 
acionamento será livre de torque. 

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Acionamento desta função de segurança
Como consequência em caso de erros nas funções de segurança:
• Velocidade máxima segura (SMS)
• Velocidade limitada com segurança (SLS)
• Monitoramento da velocidade com segurança (SSM)
• Incremento limitado com segurança (SLI)
• Direção segura (SDI)
• Posição limitada com segurança (SLP)
• Velocidade dependente da posição segura (PDSS)

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema codificador com classificação de segurança.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas garantem que o acionamento inicie somente após a 

confirmação.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções stop

Parada operacional segura (SOS) 
Ao contrário da função STO, a função de segurança SOS não faz com que o inversor pare 
por inércia; em vez disso, o acionamento é paralisado e a posição alcançada é mantida 
ativamente.

SOS

STO

n

t

0

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Acionamento desta função de segurança
Automaticamente após a expiração das funções de segurança:
• Parada segura 2 (SS2)

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas garantem que o acionamento inicie somente após a 

confirmação.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções stop

Controle de freio seguro (SBC) 
O SBC permite a ativação segura de um freio acionado por mola do acionamento. Ao desligar 
a tensão do freio, a frenagem é aplicada imediatamente. Para aliviar o acionamento, o STO 
pode ser ativado simultaneamente ou com um atraso de tempo.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Ativação direta
Esta função de segurança pode ser ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança.

   
PERIGO!

A conexão de rede não está desconectada com segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves devido à tensão elétrica.
• Solução possível: Desligue a alimentação.

A reinicialização automática pode ocorrer se a solicitação da função de segurança for 
desativada.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Medidas externas garantem que o acionamento inicie somente após a 

confirmação.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções stop

STO em cascada (CAS) 
CAS não é uma função de segurança, mas sim a combinação da função de segurança Safe 
Torque Off STO em um sinal para vários acionamentos.

Com esta cascada, vários acionamentos podem ser desligados de forma síncrona ativando 
uma mensagem STO. Todos os acionamentos afetados são parados por inércia.

CAS

Ativação
Para a cascada, o sinal STO deve ser transferido de uma saída segura para uma entrada 
segura do acionamento escravo. Para a reinicialização do sistema, a função de segurança 
deve ser confirmada para cada acionamento.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funções de monitoramento

Velocidade máxima segura (SMS) 
A função SMS pode ser utilizada para monitorar a velocidade máxima do acionamento.

 

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada ao parametrizar a velocidade máxima.

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funções de monitoramento

Velocidade limitada com segurança (SLS)
Com a função SLS, é possível monitorar qualquer velocidade de operação da máquina.
O monitoramento inicia quando a velocidade atual estiver dentro dos limites de 
monitoramento definidos.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança.

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funções de monitoramento

Monitoramento da velocidade com segurança (SSM) 
Com a função SSM, é possível monitorar o valor de qualquer velocidade de operação da 
máquina. A conformidade com os limites de monitoramento é indicada por uma mensagem 
de status. 

Exemplos de aplicação:
• Monitoramento da velocidade com segurança.
• Apesar da velocidade excessiva, não pode ocorrer a paralisação imediata da máquina. O 

pessoal de operação somente é informado com segurança.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada ao parametrizar a velocidade de operação monitorada.

 

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
• Barramento de segurança: O bit de status é redefinido
• Saída segura: ativa/inativa

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funções de monitoramento

Incremento limitado com segurança (SLI) 
A função SLI pode ser utilizada para monitorar o valor de uma mudança de posição máxima 
admissível.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funções de monitoramento

Direção segura (SDI)
Com a função SDI, é possível monitorar o sentido de rotação da máquina. 

Uma margem de tolerância pode ser utilizada para definir o número de incrementos que o 
acionamento pode mover na direção bloqueada.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. É possível configurar um tempo de atraso para o monitoramento.

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funções de monitoramento

Posição limitada com segurança (SLP)
Com a função SLP, é possível monitorar os limites da posição absoluta de uma faixa de 
movimento admissível.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA















Instruções operacionais | Segurança funcional | 19

© 11/2022 · PT · www.Lenze.com

Funções de monitoramento

Velocidade dependente da posição segura (PDSS)
O PDSS pode ser utilizado para monitorar a velocidade de um acionamento em função 
da posição absoluta ao longo de uma faixa de movimento fisicamente limitada, como, por 
exemplo, uma unidade de armazenamento e recuperação entre as posições finais.

Utilizando os valores parametrizados para a velocidade máxima, para as desacelerações e 
para as posições finais absolutas, o PDSS calcula a velocidade máxima em cada posição para 
garantir uma parada com tempo oportuno nos limites de posição. Adicionalmente, é possível 
parametrizar duas velocidades lentas para aproximar os limites de posição mais lentamente.

Como resultado, os buffers mecânicos podem ser dimensionados em tamanhos menores, ou 
os buffers mecânicos e os interruptores de limite podem ser totalmente dispensados. Pode 
ser necessário um sistema adequado de frenagem mecânica com classificação de segurança.

A partir das posições finais, o acionamento pode deslocar-se com aceleração máxima.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através de uma entrada segura ou barramento de 
segurança. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
Ativação das funções de parada STO, SS1 ou SS2.

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.
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Funções de monitoramento

Came seguro (SCA)
Com a função SCA é possível monitorar o valor de qualquer posição. A conformidade com os 
limites de monitoramento é indicada por uma mensagem de status. 

Exemplos de aplicação:
• Monitoramento da posição de estacionamento de uma unidade de armazenamento e 

recuperação.
• Prevenção de colisão para um pórtico X-Y-Z quando há um obstáculo fixo na faixa de 

deslocamento.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Ativação direta
Esta função de segurança é ativada através da parametrização dos valores do came (valores 
de posição).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Resposta quando são excedidos os limites de monitoramento
• Barramento de segurança: O bit de status é redefinido
• Saída segura: ativa/inativa

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.
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Referência segura (SHOM)
As funções de segurança baseadas em posições absolutas requerem um ponto de referência 
absoluto para calcular e monitorar a posição. A definição do ponto de referência absoluto é 
necessária, pois os sistemas de encoder utilizados para avaliação de posição não informam 
uma posição absoluta segura após a primeira ligação do sistema. 

Ativação
A função SHom é ativada por um sinal de controle. A posição inicial é adotada por um 
segundo sinal de controle, que deve seguir o primeiro sinal de controle em um intervalo 
definido.

Resposta em caso de erros
Uma execução de referência com falha aciona a função de parada Safe Torque Off (STO). 

   
PERIGO!

É possível haver rotação descontrolada do motor se não for utilizado um sistema codificador 
com classificação de segurança.
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível: Utilize um sistema de codificador com classificação de segurança para 

usar esta função.

Funções de ajuda e manutenção
RMSSHom ESOMS MUT
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Funções de ajuda e manutenção

Seletor de modo de operação (OMS)
OMS não é uma função de segurança em si mesma, mas é utilizada para o comissionamento 
do sistema. Assim, é possível ativar ou desativar as correspondentes funções de segurança.

Após mudar para OMS, uma das funções de parada configuráveis STO, SS1 ou SS2 está ativa. 
O interruptor de ativação é utilizado para substituir a função de parada ativa e as funções de 
controle podem ser testadas.

As funções de movimento separadas SLI e SLS podem ser definidas para OMS.

Desabilitar
OMS

Reiniciar
confirmação

AIS
Operação normal

Avar
STO, SS1 ou SS2

Mover acionamento

Operação normal

Avar
STO, SS1 ou SS2

Habilitar
ES

Desabilitar
ES

Habilitar
OMS

Operação especial

Ativação direta
O seletor de modo de operação (OMS) pode ser ativado por uma entrada segura ou por um 
barramento de segurança.

RMSSHom ESOMS MUT
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Funções de ajuda e manutenção

Seletor de modo de reparação (RMS)
Se o conversor estiver completamente bloqueado por um sistema de encoder defeituoso 
(“deadlock”, ou interbloqueio), esta função pode ser usada para remover o bloqueio e mover 
o conversor.

Após mudar para "RMS", uma das funções de parada configuráveis STO ou SS1 está ativa. O 
interruptor de ativação é utilizado para substituir a função de parada ativa e o acionamento 
pode ser movido para fora do “deadlock".

Observe o seguinte:
• Os encoders conectados não são avaliados quanto à segurança.
• Somente as funções de parada configuráveis para RMS e o interruptor de ativação ES estão 

ativos.
• Todas as demais funções de segurança estão desativadas.

Desabilitar
RMS

Reiniciar
confirmação

AIS
Operação normal

Avar
STO ou SS1

Mover acionamento

Operação normal

Avar
STO ou SS1

Habilitar
ES

Desabilitar
ES

Habilitar
RMS

Operação de reparação

Ativação direta
A função de modo de reparação (RMS) pode ser ativada através de uma entrada segura ou 
barramento de segurança.

Resposta em caso de erros
Se as posições atuais estiverem fora das margens de tolerância parametrizadas após retornar 
do modo de reparação, a função de parada STO é acionada.
Será necessária uma nova execução de referência. 

   
PERIGO!

Movimentos inesperados com velocidade inesperada.
Incumprimento dos limites de movimento admissíveis.

• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível:

 - Utilize o RMS exclusivamente para liberar uma unidade de um "deadlock". 
 - Se necessário, tome medidas de segurança adicionais para garantir que nenhuma 

pessoa possa ser colocada em perigo, pois todas as funções de monitoramento estão 
desativadas, exceto o interruptor de ativação ES.

 - Utilize outras funções para mover o acionamento quando ele não estiver em um 
“deadlock"!

RMSSHom ESOMS MUT
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Funções de ajuda e manutenção

Interruptor de ativação (ES)
ES substitui a função de parada ativa no modo especial OMS ou RMS. A função de parada 
é desativada sem atraso. O acionamento pode então ser movido livremente enquanto o 
interruptor de ativação estiver ativo. Se o interruptor de ativação for desativado, a função de 
parada para operação especial é ativada novamente sem atraso.

Ativação direta
O interruptor de ativação de pode ser ativado por uma entrada segura ou por um barramento 
de segurança.

RMSSHom ESOMS MUT
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Funções de ajuda e manutenção

Silenciamento seguro (MUT)
A função MUT é utilizada durante o comissionamento ou manutenção do sistema. 

Com o MUT, é possível desativar entradas e saídas seguras individuais e/ou o barramento de 
segurança por um curto período de tempo.

Ativação
Como esta função pode ser utilizada somente para o comissionamento e manutenção do 
sistema, é necessária a Ferramenta de Engenharia EASY Starter ou PLC Designer.
A ativação é possível somente com sua própria senha de silenciamento seguro. 
O silenciamento seguro permanece ativo por no máximo 30 minutos e é desativado 
automaticamente após esse período. O acionamento volta imediatamente para a operação 
monitorada.

Resposta em caso de erros
Se a função de silenciamento seguro for cancelada por erro, a operação monitorada é 
imediatamente reativada.
Todas as funções de segurança desativadas anteriormente estão ativas novamente. 

 
 PERIGO!

A ativação da função de silenciamento seguro desativa as funções de segurança!
• Consequência possível: Morte ou lesões graves
• Solução possível:

 - Somente pessoal autorizado pode ativar a função de silenciamento seguro.
 - Deve estar disponível uma medida de parada de emergência que não possa ser 

desativada pelo silenciamento seguro.

RMSSHom ESOMS MUT
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Barramento de segurança

PROFIsafe 
PROFIsafe é o protocolo de segurança certificado para a transmissão de dados relacionados à 
segurança via PROFINET® ou PROFIBUS®.

Este barramento de segurança é compatível com a transmissão de informações seguras 
através do protocolo PROFIsafe de acordo com a especificação "PROFIsafe Profile for Safety 
Technology", versão 2.0, da PROFIBUS User Organization (PNO). Aplicam-se as definições 
gerais de dados do PROFIsafe.

O inversor deve estar equipado com um módulo PROFINET ou PROFIBUS. O inversor 
encaminha as informações do PROFIsafe para avaliação segura.

Endereço
É necessário um endereço de destino PROFIsafe exclusivo para que o telegrama de dados 
chegue ao dispositivo correto. O endereço de segurança é adotado como o endereço de 
destino PROFIsafe. Este endereço deve corresponder à respectiva configuração do CLP de 
segurança.

FSoEPROFIsafe
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Barramento de segurança

FSoE
Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) PROFIsafe é o protocolo de segurança certificado para a 
transmissão de dados relacionados à segurança via EtherCAT®.

Este barramento de segurança permite a transmissão de informações seguras através do 
protocolo FSoE de acordo com a especificação ETG.5100 S, versão 1.2.0, da organização de 
usuários EtherCAT (ETG). Aplicam-se as definições gerais de dados do EtherCAT.

O inversor deve estar equipado com um módulo EtherCAT. O inversor encaminha as 
informações do FSoE para avaliação segura.

Safety over EtherCAT® é uma marca registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela 
Beckhoff Automation GmbH, Alemanha.

Endereço
É necessário um endereço de destino FSoE exclusivo para que o telegrama de dados chegue 
ao dispositivo correto. O endereço de segurança é considerado o endereço de destino do 
FSoE. Este endereço deve corresponder à respectiva configuração do CLP de segurança.

FSoEPROFIsafe














