Schválené
bezpeènostné prvky

zabudované do frekvenèných
menièov VLT® AutomationDrive
Frekvenèné menièe VLT® AutomationDrive prichádzajú so tandardne zabudovanou funkciou bezpeèného vypnutia
pre intaláciu pod¾a kategórie 3, normy EN 954-1. Táto funkcia zabraòuje náhodnému spusteniu motora.
Koncepcia bezpeènosti pre menièe VLT® AutomationDrive FC 300
bola schválená úradom BIA (Berufsgenossenschaftliche Institut
für Arbeitssicherheit) ako vhodná pre intalácie pod¾a kategórie 3, normy EN 954-1. Tieto technické termíny väèinou znamenajú výhodu v aplikáciách, pri ktorých je ochrana pred náhodným
spustením ivotne dôleitá. Pre tento úèel môe by pouitý digitálny vstup è. 37 menièa FC 300  funkcia bezpeèného vypnutia
pod¾a kategórie 0, normy EN 60204-1.
Inteligentné bezpeènostné prvky
Pri zariadeniach alebo výrobných linkách, kde zamestnanci prichádzajú do kontaktu s pohyblivými èasami, je nutné prija také
bezpeènostné opatrenie, aby práca v blízkosti pohyblivých èastí zariadenia bola bezpeèná.

dåku kabeláe a výpadky produkcie skráti na minimum, pretoe
bezpeènostné signály sú posielané cez oddelené signálne káble
(pri kompaktných zariadeniach) alebo cez bezpeènostné priemyselné komunikaèné zbernice (pri rozsiahlych výrobných zariadeniach).
Vstup funkcie bezpeèného vypnutia
Existujúce bezpeènostné systémy na trhu ponúkajú len obmedzené funkcie. Musia by èasto dopåòané externým bezpeènostným
zariadením (napr.: napájacím stýkaèom) a na dosiahnutie uspokojivej úrovne zabezpeèenia je potrebné vykona externé testovanie
alebo zálohovanie. Úspory dosiahnuté pri týchto jednoduchých
systémoch sú obmedzené.

Doposia¾ bezpeènostnú funkciu spåòali len externé komponenty
ako napr.: elektromechanické konektory a/alebo zariadenia
na kontrolu rýchlosti. V súèasnosti sa na zabezpeèenie nebezpeèných zariadení veobecne pouívajú spínaèe elektrického napájania. Vznikla tým potreba zaèleni do napájacej elektroniky aj funkciu bezpeèného vypnutia. Zároveò sa takto môu uetri náklady
za drahé a objemné externé komponenty, radikálne zredukova

Obr.2 Funkcia bezpeèného vypnutia,
zaistená externými bezpeènostnými zariadeniami

Pridelená certifikácia BIA* pre zariadenia vhodné na intalácie
pod¾a kategórie 3, normy EN 954-1 znamená, e tandardný meniè AutomationDrive ponúka bezpeèné odpojenie od napájania
(zaisuje mechanickú bezpeènos, nie elektrickú). Doplnkovo je
pri menièoch VLT® AutomationDrive ponúkaná funkcia, ktorá
spåòa tandard na intaláciu pod¾a kategórie 4, normy EN 954-1
a pod¾a normy IEC 61508 SIL 3 (ucelenú bezpeènostnú úroveò 3).
Táto funkcia umoòuje oneskorené vypnutie od napájania, èo spåòa tandardy pre vypínanie pod¾a kategórie 1, normy EN 60204-1.
Èistá úspora, pouívate¾ská dôvera, jednoduchá montá menièov
a ich jednoduché pouívanie sú rozhodujúce pre úspech systémov
s integrovanými bezpeènostnými funkciami.
®

Obr.1 Meniè VLT AutomationDrive FC 300
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FREKVENÈNÉ MENIÈE

Najväèie výhody ponúka kombinácia bezpeènostných priemyselných komunikaèných zberníc a decentrálnych menièov. Systémy
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Obr.3 Inteligentné bezpeènostné prvky bez pouitia
a s pouitím priemyselných komunikaèných zberníc

Obr.4 Funkcia bezpeèného vypnutia, zaistená kombináciou
zariadenia s integrovanou bezpeènostnou funkciou
a externého bezpeènostného zariadenia

komunikaèných zberníc podporujú akéko¾vek bezpeènostné
funkcie. Najpouívanejími typmi zberníc sú Profibus, DeviceNet
a AS-interface. Pri ethernete sa oèakáva, e umoní fungovanie
v reálnom èase a pokryje nastávajúce bezpeènostné poiadavky.
Zabudovaná funkcia bezpeèného vypínania
s komunikaènými zbernicami
Zabudovaná funkcia bezpeèného vypínania v kombinácii s komunikaènými zbernicami predstavuje optimálne rieenie. Frekvenèné menièe VLT® AutomationDrive podporujú toto rieenie.
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