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1 Inledning
Snabbguiden är en kortfattad hjälp för att komma igång med att koppla in och parametrera
säkerheten i servon med S4-option för firmware 18 eller högre.
Med integrerad säkerhet S4 uppfylls, vid encoderberoende funktioner, kraven för ISO
13849-1 Kategori 3, PL d och för IEC 62061 SIL2. För icke encoderberoende funktioner
uppfylls kraven för ISO 13849-1 Kategori 4, PL e och för IEC 62061 SIL3.
OBS: Det är viktigt att alla delar i maskindirektivet 2006/42/EG följs och att en riskanalys
enligt ISO 12100 utförts innan säkerheten tas i drift. Beakta även standard ISO 13849-1 för
hela ditt funktionssäkerhetssystem.

1.1 Rekommenderad dokumentation
 Integrated Safety Technology “Safe Motion” (MPx-18 and above) (R911338920)
 Rexroth IndraDrive MPx-16 to MPx-21 and PSB Diagnostic Messages (R911326738)
Dessa manualer kan hämtas från www.boschrexroth.com/mediadirectory.

1.2 Service och support
För att få service och support finns följande telefonnummer att använda:
Måndag - fredag kl 0800-1630
Bosch Rexroth Sverige
08–727 91 60
Övrig tid
Service-Hotline Tyskland
+49 (0) 171 333 88 26
+49 (0) 172 660 04 06
Bra att ha tillhands när ni ringer supporten för att få snabbare assistans (relevant
servoparameter inom parentes):
 Kraftdel HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN (se S-0-0140)
 Kontrolldel CSH01.1C-PB-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW (se P-0-1520)
 Firmware FWA-INDRV*-MPH-05V12-D5-1-NNN-NN (se S-0-0030)
 Komplett motorbeteckning t.ex. MSK030B-0900-NN-M1-UG0-NNNN (se S-0-0141)
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2 Inkoppling
Det finns framförallt två olika möjligheter att koppla in säkerheten. Antingen via säker buss
”CIPSafety over sercos” eller via diskreta signaler. För inkoppling av diskreta signaler används
en säkerhetsmodul HSZ01 för varje zon. Den kopplas sedan till kontrollkortet på servona via
en lokal kommunikationsbuss.

2.1 Pinkonfiguration HSZ01
Det går att välja mellan 8st ”Safe motion”-val via 8st dubbelkanaliga signaler på plint X41. Via
X44 kan dynamiseringsutgångar kopplas när passiva säkerhetskomponenter används samt
t.ex. kvittering att alla servon i säkerhetszonen befinner sig i säkert läge. Den lokala
busskommunikationen X42, X43 kopplas till varje servo. Den måste ringkopplas det vill säga
från sista servo tillbaka till X42. Max antal enheter i en zon är 26st.

Att tänka på: För ”Safe Motion” (t.ex. ”Safe limited speed”) krävs alltid att 2st ingångar
(oftast dubbelkanaliga) kopplas in, d.v.s. en för ”Safe stop” och en för ”Safe limited speed”.
Vid ytterligare ”Safe Motion”-funktioner kopplas dessa lämpligast på nästkommande
ingångar. Se appendix för ”state machine” diagram.
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2.2 Inkopplingsexempel
Nedan visas inkopplingsexempel där dynamisering sker antingen via en aktiv
säkerhetskomponent eller via säkerhetsmodulen när en passiv säkerhetskomponent
används. Dynamisering innebär att signalen går låg en kort stund för att kunna upptäcka
statiska fel som uppkommit i säkerhetskretsen (t.ex. kortslutning eller fel på komponenter).
Ingångarna skall vara NC/NC-kopplade.

Vid aktiv säkerhetskomponent krävs att dynamiseringen hålls inom vissa standardramar
enligt nedan figurer.
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Illustration av hur inkopplingen kan se ut:
CSx02

SLC

Alt 1.

HSZ01

X41
Alt 2.

X42/43
X44

Säkerhetsfunktionerna mappas sedan upp i varje servo, se kapitel 3.
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3 Konfigurering och parametrering
Nedan konfigurering och parametrering görs med mjukvaran Indraworks och hjälper dig som
maskinbyggare att följa de standarder som finns på ett enklare sätt. Den innehåller både
grundinställningar men även verifiering och validering, en så kallad ”Machine acceptance
test”.

3.1 Grundinställningar
1. Säkerheten är aktiverad vid leverans. För att kunna utföra igångkörning av axeln innan
säkerheten är inkopplad kan detta göras genom att aktivera ”Enable Functionally”.
Högerklicka på Safe Motion eller klicka på ”Functional Enabling” under
”Commissioning”.

2. För att starta parametrering av säkerhetsfunktionerna, klicka på ”Activate SMO” eller
klicka på ”Initial commissioning”. Ett lämpligt lösenord måste skrivas in.

3. Följ sedan de olika stegen under ”Initial commissioning”. Skriv in ett unikt namn för
säkerheten på aktuell axel. När detta är gjort måste rätt axel identifieras med
knappen ”Identify Safe Motion”.
Att tänka på: Varje ändring måste kontrolleras en extra gång och verifieras med
knappen ”Apply”. Är det flera parametrar som ändrats måste man scrolla ner och
kontrollera alla parametrar.
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4. Konfigureringen startar med att verifiera encoder och skalningsdata.
5. Om det är mer än en drive i zonen, välj om axeln är säkerhetsslav eller
säkerhetsmaster. Master är alltid den drive som är sist i slingan och precis före
HSZ01-modulen. Är det en standalone-enhet välj ”Axis is zone master”.
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6. Val av dubbel eller enkelkanaliga insignaler på HSZ01-modulen görs i step 10.

7. Nu görs mappningen av insignalerna från säkerhetsmodulen. För att gå från normal
drift (”Normal Operation (NO)”) till säkert läge (”Safe mode (MS)”) krävs att ett
insignalspar mappas till ”Mode selection signal”. Den aktiveras med en låg signal ”0”.
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8. Network 2 används t.ex för att mappa upp en ”Safe Motion”-funktion, t.ex. ”Safe
limited speed (SLS)”. Denna aktiveras med hög signal ”1” och därför används ”Safe
Inversion”. Se appendix för ett ”state machine” diagram.

9. För nödstopp kan man konfigurera en funktion med säker återställning.
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10. Om det finns broms på motorn kan aktivering av ”Safe brake control (SBC)” göras
nedan. För Indradrive Cs är den här funktionen inbyggd och för Indradrive C används
plint X48 på servot tillsammans med en modul HAT02.

11. ”Safe maximum speed (SMS)” är den maximala hastigheten som axeln får förflytta sig
i oberoende om säkerheten är aktiv eller inte.
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12. ”Safe stop” är den funktion som aktiveras när ”Mode Selection (MS)” går låg. SMST2
är säkert stillestånd med moment. Villkoret för ”Monitoring window” måste vara
uppfyllt annars kommer ett felmeddelande vara aktivt när ”MS” aktiveras.

13. Safe motion 1 (säker lågfart) aktiveras när ”Enabling Control (EC)” går hög. Tiden vid
① är den maximala tiden som säker lågfart får vara aktiv.
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14. ”Safe monitored deceleration (SMD)” är aktiv vid övergång från normal drift till
säkert läge men även mellan olika ”Safe motion”-funktioner.
Transition to Standstill ①:
NC-controlled används när en NC skickar cykliska börvärden. Drive-controlled
används när servot själv sköter börvärdeshanteringen.
Transition to STO ②:
Om ”Safe torque off” (SMST1) är vald så kan antingen stopp där “Max transition time
to standstill” prioriteras (SS1 time prioritized (SIL3)) eller ett kontrollerat stopp där
”Max transition time” får överskridas (SS1 deceleration / standstill-prioritized (SIL2)).
Transition to SMM ③:
Här kan maximala tidskillnaden vid aktivering på de båda kanalerna för insignalerna
ställas in. Med ”Immediate switching” menas att kvitteringen att zonen är i säkert
läge (till överordnat system) görs direkt vid uppfyllda villkor annars kommer
kvitteringssignalen först när ”Max transition time” har passerat.

Safely-monitored deceleration ④:
Vid NC-kontrollerad övergång till ”Safe-mode” skall ”With trend monitoring” väljas på
både ”SMD to standstill” och ”SMD to safe motion” p.g.a. vi inte vet börvärdena som
skickas från NC. Vid Drive-kontrollerad övergång skall ”On the basis of actual
velocity” vara vald. ”SMD delay” ⑤ är själva rampen som inte får understigas.
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Max transition times ⑥:
Detta är de maximala tiderna som inte får överstigas vid en övergång till en säker
funktion. Minimumtiden kan räknas ut enligt nedan:

15. Inställningar för felhantering vid säkerhetsrelaterade fel görs nedan. Normalt kan
samma inställningar som i standard firmware göras men det kan finnas tillfällen där
man vill att de skall vara olika. F3 fel är kommunikations och inkopplingsfel och F7 fel
är kopplat till ”Safe motion”. Specifika inställningar för ”Safe monitored deceleration”
vad gäller säkerhetsrelaterade fel kan också göras.

16. Validering (”Validation” i menyn) av mekaniska inställningar för axeln görs lämpligtvis
med ”Easy start-up mode”. Följ instruktionerna och se till att axeln förflyttar sig den
förväntade sträckan.
17. Till sist skrivs en rapport ut
18. Slutligen kan säkerheten låsas genom att högerklick på ”Safe Motion”-noden och
välja ”Lock SMO”. Vid omstart kommer säkerheten låsas automatiskt och lösenord
krävs för att göra ändringar.
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Tips: Om det upptäcks att någon parameter blivit felinställd eller behöver ändras kan
man klicka direkt på kategorin under mappen ”Commissioning”.

3.2 Parametrering för seriemaskin
1. För seriemaskiner räcker det med en parameterbackup för att slippa göra alla
inställningar igen. Välj ”Save parameters” genom att högerklicka på servot i
projektträdet enligt nedan. Det räcker med ”Backup parameters”.

2. Välj sedan om du vill göra en 1:1 kopiering eller byta namn på axeln om det t.ex. är
två identiska servon, vad gäller säkerheten, i samma zon.
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3. Välj sedan din parameterbackup och ladda enbart säkerheten enligt nedan

4. Följ sedan instruktionerna där basparametrar för säkerheten laddas och namnet på
axeln måste verifieras etc.
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4 Machine Acceptance Test
För att utföra den slutgiltiga verifieringen av säkerheten måste en ”Machine acceptance
test” göras. Det finns en inbyggd funktion för detta som förenklar dokumentationen enligt
maskindirektivet.
1. Klicka igenom de olika menyerna under ”Machine Acceptance Test”.

2. Utför kontroll av signalerna och säkerhetsfunktionerna. Med hjälp av det inbyggda
oscilloscopet kan funktionerna testas. Det går också att trigga säkerhetsfel och se om
axeln beter sig som förväntat.
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3. Genom att klicka på knappen ”Screenshot” kan sidan kopieras in i dokumentationen.

5 Appendix
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