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Informacje na temat niniejszego dokumentu

Zasady korzystania z instrukcji obsługi
 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczące poszczególnych faz 
eksploatacji DriveControl 20/54.

Instrukcja obsługi opisuje DriveControl 20/54 w dniu wydania jej przez firmę Interroll.

W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji obsługi, obowiązują uzgodnienia 
zawarte w umowie i dokumentacja techniczna.

 

4 W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypełnienia warunków 
koniecznych do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy najpierw zapoznać 
się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad.

4 Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu DriveControl 20/54.
4 Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi 

przenośnika.
4 OGŁOSZENIE!  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie 

wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
4 Jeżeli po przeczytaniu instrukcji obsługi będą Państwo mieć jeszcze pytania, prosimy o 

kontakt z działem obsługi klienta Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na 
ostatniej stronie interroll.com/contacts.

Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji
Wskazówki ostrzegawcze wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi 
DriveControl 20/54. Podzielone są one na cztery stopnie zagrożenia, które można rozpoznać 
po słowie kluczowym:

Słowo Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza niebezpieczeństwo o dużym stopniu ryzyka, które 
prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zapobiegnie 
się mu.

OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczeństwo o dużym stopniu ryzyka, które 
prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zapobiegnie 
się mu.

UWAGA Oznacza niebezpieczeństwo o małym stopniu ryzyka, które 
prowadzi do lekkiego lub średniego stopnia obrażeń, jeżeli nie 
zapobiegnie się mu.

OGŁOSZENIE Oznacza niebezpieczeństwo prowadzące do szkód na mieniu.

Treść niniejszej instrukcji 
obsługi

Instrukcja obsługi stanowi 
integralną część produktu
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Ten znak zwraca uwagę na ważne i użyteczne informacje.

Warunek:
 R Ten znak oznacza warunek, jaki musi być spełniony przed przystąpieniem do montażu 

i konserwacji.

4 Znak ten określa działanie, które należy wykonać.Bezpieczeństwo

Stan wiedzy technicznej
DriveControl 20/54 zaprojektowany jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i 
dostarczany w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć 
pewne zagrożenia.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną 
śmiertelnych obrażeń!

 4 Starannie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej treści.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
DriveControl 20/54 może być użytkowany wyłącznie w celach przemysłowych i stosowany w 
środowisku przemysłowym jako sterownik do RollerDrive EC310. Należy zintegrować go z 
jednostką przenośnika lub systemem przenośników. Wszelkie inne rodzaje użytkowania 
traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem.

Zabrania się dokonywania samowolnych zmian, naruszających bezpieczeństwo.

DriveControl 20/54 wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy.

Odbiegające zastosowania wymagają zezwolenia firmy Interroll.

Kwalifikacje personelu
Niewykwalifikowany personel nie jest w stanie rozpoznać ryzyka i dlatego narażony jest na 
większe zagrożenie.

4 Tylko wykwalifikowanemu personelowi wolno powierzać opisane w niniejszej instrukcji 
obsługi czynności.

4 Użytkownik musi zapewnić, że personel będzie przestrzegał lokalnie obowiązujących 
przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego i świadomego zagrożeń wykonywania pracy.

Niniejsza instrukcja obsługi zaadresowana jest do poniższych grup docelowych użytkowników:
 

Operator jest poinstruowany w zakresie obsługi i czyszczeniaDriveControl 20/54 i przestrzega 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

 

Personel serwisowy posiada techniczne wykształcenie i przeprowadza prace z zakresu 
konserwacji i napraw.

 

Osoby pracujące przy wyposażeniu elektrycznym muszą posiadać techniczne wykształcenie lub 
odbyć szkolenie przeprowadzone przez producenta.

Operator

Personel serwisowy

Wykwalifikowany 
elektryk



Interroll DriveControl 20 / DriveControl 54
Informacje na temat niniejszego dokumentu

Wersja 2.1 (06/2014) pl 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

7

Zagrożenia

Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących 
zachodzić w związku z eksploatacją DriveControl 20/54.

 

4 Konserwacje i naprawy zlecać wyłącznie upoważnionym wykwalifikowanym pracownikom 
przestrzegającym obowiązujących przepisów.

4 Przed uruchomieniem DriveControl należy zapewnić, aby w pobliżu transportera nie 
znajdowały się osoby postronne.

 

4 DriveControl 20/54 eksploatować wyłącznie z napięciami sterującymi odpowiadającymi 
normie EN 60401-1, PELV.

4 Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu.
4 Zapewnić, aby urządzenie nie mogło zostać przypadkowo włączone.

 

4 DriveControl 20/54 nie należy użytkować w obszarach, w których występuje zagrożenie 
wybuchem.

4 Ze strefy roboczej usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty.
 

4 DriveControl 20/54 sprawdzać regularnie pod kątem widocznych uszkodzeń.
4 W przypadku powstawania dymu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć 

przed przypadkowym uruchomieniem.
4 Natychmiast skontaktować się z personelem technicznym i ustalić przyczynę awarii.

 

4 Ponieważ jest to urządzenie bezobsługowe, DriveControl wystarczy regularnie sprawdzać 
pod kątem widocznych uszkodzeń i prawidłowego zamocowania przewodów i śrub.

 

4 Zapewnić, aby podłączony silnik nie został uruchomiony w sposób niezamierzony, 
w szczególności podczas montażu, konserwacji i diagnozy usterek.

Integracja z innymi urządzeniami
Po zintegrowaniu DriveControl z całą linią technologiczną mogą występować miejsca zagrożeń. 
Opis tych miejsc nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je 
podczas ustawiania i uruchamiania całej linii technologicznej.

4 Po zintegrowaniu DriveControl z przenośnikiem należy przed uruchomieniem przenośnika 
dokonać analizy, czy ewentualnie nie powstały jakieś nowe miejsca zagrożeń.

4 W razie konieczności należy wdrożyć inne rozwiązania konstrukcyjne.

Obrażenia osób

Prąd elektryczny

Środowisko pracy

Zakłócenia eksploatacji

Konserwacja

Niezamierzone 
uruchomienie silnika
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Tryby pracy
 

Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego w formie pojedynczego przenośnika 
lub w formie przenośnika zespolonego z całym układem.

 

Specjalnymi trybami pracy są wszystkie te tryby pracy, które wymagane są do zapewnienia i 
utrzymania bezpiecznego trybu pracy normalnej.

Rodzaj specjalnego trybu 
pracy

Objaśnienie Uwagi

Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i prawidłowe składowanie -

Montaż/ rozruch Ustawienie u klienta końcowego i przeprowadzenie 
próbnej eksploatacji

-

Czyszczenie Czyszczenie zewnętrzne bez usuwania zabezpieczeń Po odłączeniu od prądu

Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu

Diagnoza usterek Wyszukiwanie usterek w przypadku nieprawidłowości 
działania

-

Usuwanie usterek Usuwanie usterek Po odłączeniu od prądu

Wyłączenie z eksploatacji Odłączenie od całej instalacji Po odłączeniu od prądu

Utylizacja Odłączenie od całej instalacji i demontaż Po odłączeniu od prądu

Zwykły tryb pracy

Specjalny tryb pracy
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Informacja o wyrobie

Opis produktu
DriveControl 20/54 jest przewidziany do sterowania prędkością i kierunkiem obrotów 
RollerDrive EC310.

 

 • Hamulec generatorowy: Podczas hamowania silnik rolki napędowej RollerDrive działa jak 
generator i odprowadza energię do zasilania. DriveControl jest wyposażony w przełączanie 
z tranzystorem mocy rozładowującym kondensator, aby ograniczyć napięcie DC po stronie 
przyłącza do bezpiecznego poziomu.

 • Diagnoza: Diody LED informują o trybie pracy urządzenia DriveControl i RollerDrive, jak 
również o napięciu roboczym (patrz "Funkcje sygnalizacyjne diod LED", Strona 12). 
Dodatkowo może być generowany sygnał usterki.

 

Jeśli prędkość obracającej się elektrorolki RollerDrive ulegnie nagłemu zmniejszeniu 
(np. przez zanik lub redukcję sygnału startowego na sterowniku DriveControl), RollerDrive 
będzie obracała się przez chwilę dalej (w zależności od ciężaru hamującego materiału) pełniąc 
funkcję generatora. Wytworzone w ten sposób napięcie spowoduje zwiększenie napięcia 
zasilania elektrorolki RollerDrive. To zwiększone napięcie jest częściowo doprowadzane do sieci 
DC (do maksymalnie 30 V) i częściowo przetwarzane w ciepło na skutek opornika tranzystora 
mocy na sterowniku DriveControl. Odzyskana energia dostępna jest dla innych odbiorników. 
Im dokładniej napięcie o wartości 24 V zostanie utrzymane w zasilaniu napięciowym, tym 
większe będzie okno napięcia, w którym będzie można zasilać sieć DC napięciem z odzysku.

 

Opornik tranzystora mocy rozładowujący kondensator jest kontrolowany temperaturowo. 
Jeśli na skutek określonych właściwości aplikacyjnych (np. duży ciężar przenoszonego materiału 
lub duża prędkość przenośnika) opornik tranzystora mocy będzie się często włączał, ulegnie 
odłączeniu, jeśli dojdzie do jego przegrzania (około 90°C/194°F, mierzone wewnątrz). Podczas 
gdy zabezpieczenie temperaturowe jest aktywne, stan ten wyświetlany jest za pomocą diod 
LED i nie jest wysyłany sygnał startu do sterownika RollerDrive. Gdy DriveControl ulegnie 
schłodzeniu, RollerDrive będzie pracował automatycznie dalej z chwilą wywołania sygnału 
startowego. Schłodzenie przebiega szybciej, jeśli DriveControl zamontowany jest na równej 
powierzchni, najlepiej na metalu.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie DriveControl na skutek przegrzania

4 Nie przeprowadzać resetowania napięcia, dopóki zabezpieczenie temperaturowe jest 
aktywne.

 

Następujące sygnały podlegają ochronie w celu zapewnienia funkcji przy poziomie sygnału o 
niestabilnym i podbitym zboczu przez oprogramowanie wbudowane w urządzenie. To oznacza, 
że po zmianie sygnału następna zmiana sygnału przetwarzana jest dopiero po 20 ms.
 • Przełącznik DIP SPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR, RAMP
 • Wejścia RollerDrive błąd, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR

 

Funkcje

Zasilanie zwrotne

Zabezpieczenie 
temperaturowe

Czas blokady dla zmian 
sygnału
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Prędkość elektrorolki RollerDrive można ustawiać za pomocą sterownika DriveControl na dwa 
sposoby:
 • wewnętrznie poprzez cztery przełączniki DIP w zakresie 15 poziomów (jest traktowane 

preferencyjnie oraz umożliwia dokładniejsze stopniowanie)
 • zewnętrznie poprzez trzy cyfrowe wejścia w 8 poziomach (zmiany prędkości możliwe 

również w trybie pracy, co pozwala, przy odpowiednim okablowaniu jednostki SPS, 
na realizację funkcji pseudo liniowo-rosnącej)

Nastawa prędkości przetwarzana jest przez sterownik DriveControl w analogiczne napięcie 
sterujące, które traktowane jest przez elektrorolkę RollerDrive jako wartość zadana. Ta wartość 
zadana jest uzależniona od przekładni elektrorolki RollerDrive i jej średnicy.

Ustawienie prędkości patrz "Eksploatacja", Strona 25.

Zachowanie podczas przyśpieszania i hamowania elektrorolek RollerDrive określane jest przez 
ich własny moment bezwładności, zastosowaną przekładnię, prędkość przenośnika, moment 
bezwładności podłączonych rolek przenośnika, wybrany środek przeniesienia momentu 
napędowego i transportowaną masę.

 

Za pomocą przełącznika DIP RAMP można włączyć rampę przyspieszenie/opóźnienia.

Rampy są takiej samej wielkości, każda trwa 0,39 sekund i nie można ich zmieniać pod 
względem czasu trwania.

Komponenty

DriveControl 20
 

1 Przyłącze RollerDrive 5 Cechownik (wymienny)

2 Przyłącze zasilania napięciowego 6 Osłona przełącznika DIP

3 Nakładka mocująca z nawierceniem pod 
śrubę z łbem wpuszczanym

7 Przyłącze zasilania napięciowego

4 LED czerwona i zielona 8 Przyłącze wejścia/wyjścia

9 Tabliczka znamionowa

Ustawienia prędkości

Funkcja rampy
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DriveControl 54
 

1 Przyłącze RollerDrive 5 Przepust izolowany pod przyłącze 
zasilania napięciowego

2 Nawiercenia mocujące 6 Pokrywa przełącznika DIP i zacisków 
przyłączeniowy zasilania napięciowego 
oraz wejść/wyjść; tabliczka znamionowa

3 LED czerwona i zielona 7 Cechownik (wymienny)

4 Przepust izolowany pod przyłącze 
wejścia/wyjścia

Szczegółowy opis przyłączy patrz "Wejścia i wyjścia", Strona 19 oraz następne strony.

Zakres dostawy
 

W zakres dostawy sterownika DriveControl 20 wchodzą następujące elementy:
 • DriveControl
 • Wtyczka współpracująca zasilania (WAGO 734-102/xxx-xxx)
 • Wtyczka współpracująca wejścia/wyjścia (WAGO 733-107/xxx-xxx)
 • Narzędzie pomocnicze do wtyczki współpracującej zasilania (czarna)
 • Narzędzie pomocnicze do wtyczki współpracującej wejścia/wyjścia (żółta)

 

W zakres dostawy sterownika DriveControl 54 wchodzą następujące elementy:
 • DriveControl

DriveControl 20

DriveControl 54
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Dane techniczne

DriveControl 20-54

Napięcie znamionowe 24 V DC

Zakres napięcia 19 do 26 V DC (zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów 30 V)

Pobór prądu ze sterownikiem RollerDrive: do 5 A 
bez sterownika RollerDrive: 0,5 A

Klasa ochrony DriveControl 20: IP20 
DriveControl 54: IP54

Chłodzenie Konwekcja

Temperatura otoczenia 
podczas eksploatacji

DriveControl 20: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) 
DriveControl 54: -28 °C do 40 °C (-18 °F do 104 °F)

Wilgotność względna 5 do 95 %, obroszenie/kondensacja nie dopuszczalne

Wysokość montażowa 
n.p.m.

maks. 1000 m (maks. 3300 ft)

Zasadniczo możliwy jest montaż w instalacjach znajdujących się 
powyżej 1000 m (3300 ft). Może się to ewentualnie wiązać z 
ewentualnym spadkiem wartości mocy.

Funkcje sygnalizacyjne diod LED
Diody LED informują o trybie pracy urządzenia sterownika DriveControl i elektrorolki 
RollerDrive, jak również o napięciu roboczym.

Dioda LED 
zielona

Dioda LED 
czerwona

Znaczenie Napięcie robocze

wł. nie świeci wył. 19 do 26 V

pulsuje nie świeci RollerDrive obraca się / jest sterowany 19 do 26 V

nie świeci wł. uszkodzony bezpiecznik w sterowniku 
DriveControl

nie świeci pulsuje 
powoli 1)

za niskie napięcie robocze poniżej 18 V

wł./pulsuje pulsuje 
powoli 1)

RollerDrive-ERROR jest aktywny lub

RollerDrive nie jest podłączony

19 do 26 V

wł./pulsuje pulsuje 
szybko 2)

Rozłączenie ze względu na za wysoką 
temperaturę w oporniku tranzystora mocy

1) LED pulsuje powoli = 0,5 s wł. - 1,5 s wył.
2) LED pulsuje szybko =0,5 s wł. - 0,5 s wył.
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Przełącznik DIP
Przełącznikiem DIP można wybrać prędkość oraz kierunek podawania podajnika. W stanie 
fabrycznym przełączniki DIP DIR i RAMP ustawione są na OFF, zaś przełączniki DIP SPEED A, B, 
C, D na ON.

Przełącznik DIP ON OFF

DIR Kierunek obrotów elektrorolki 
RollerDrive zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (patrząc od 
strony kabla przyłączeniowego) *

Kierunek obrotów RollerDrive 
odwrotnie do ruchu wskazówek 
zegara (patrząc od strony kabla 
przyłączeniowego) *

SPEED A, B, C, D Nastawa prędkości (patrz "Eksploatacja", Strona 25)

RAMP Rampa przyspieszenia i podstawowa  
aktywna

* Kierunek obrotów będzie odwrotny, gdy wejście DIR zostanie okablowane.

Przełącznik DIP na sterowniku DriveControl 20

Przełącznik DIP na sterowniku DriveControl 54
 

1 DIR 4 SPEED C

2 SPEED A 5 SPEED D

3 SPEED B 6 RAMP
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Transport i składowanie

Warunki otoczenia podczas transportu i magazynowania

Dopuszczalna temperatura otoczenia -40°C do 85°C (-40°F do 185°F)

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza 5 do 95 %

Obroszenie/kondensacja nie dopuszczalne

Transport
 • Każdy sterownik DriveControl zapakowany jest pojedynczo w karton.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu

4 Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom.
4 Należy przestrzegać następujących wskazówek.

4 Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach.
4 Przed transportem sprawdzić, czy sterowniki DriveControl są prawidłowo zamocowane.
4 Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu.
4 Każdą sterownik DriveControl po transporcie skontrolować pod kątem widocznych 

uszkodzeń i kompletności (przeciwwtyczka, narzędzia pomocnicze) (patrz "Zakres dostawy", 
Strona 11).

4 W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy.
4 W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić 

spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do roszczeń odszkodowawczych.
4 Sterowników DriveControl nie poddawać silnym wahaniom temperatury, gdyż może to 

prowadzić do tworzenia się kondensatu wody.

Składowanie

OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo szkód na mieniu w wyniku nieprawidłowego składowania

4 Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach.

4 Każdy sterownik DriveControl po składowaniu należy sprawdzić pod względem uszkodzeń.
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Montaż i instalacja

Ostrzeżenia przy pracach montażowych

Nieprawidłowo przeprowadzony montaż może doprowadzić do awarii lub skrócenia 
żywotności DriveControl.

4 Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę DriveControl oraz używać wyłącznie z 
przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych.

4 Każdą DriveControl należy przed zamontowaniem sprawdzić pod względem widocznych 
uszkodzeń.

Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może prowadzić do uszkodzenia DriveControl.

4 Prace elektroinstalacyjne należy powierzać tylko upoważnionym, przeszkolonym w tym 
zakresie osobom.

4 Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowaniem DriveControl należy odłączyć 
napięcie.

4 Upewnić się, że do przyłączy lub obudowy nie przedostaną się niebezpieczne napięcia, 
również w przypadku wystąpienia usterki.

4 Elektrorolki RollerDrive lub DriveControl nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, 
gdyż prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń.

4 Przyłącza masy lub przewodu masy nie używać jako przewodu uziemiającego (PE).
4 Wtyczki silnika nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. 

Przy zginaniu kabla przy wtyczce może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może 
spowodować awarię DriveControl lub elektrorolki RollerDrive.

4 Zapewnić, że istniejące instalacje elektryczne nie będą wywierały zakłócającego wpływu na 
DriveControl lub elektrorolkę RollerDrive.

4 Stosować tylko kable, które zostały zwymiarowane do warunków konkretnej aplikacji.
4 Zapewnić, że obciążenie prądowe na pojedynczym zacisku lub bloku zacisków nie 

przekracza 10 A.
4 Zapewnić, że zasilacz przyłączony do DriveControl dostarcza znamionowego napięcia 

stałego o wartości 24 V i odchyleniu maksymalnym ±8 %.
4 Zapewnić, że elektrorolka RollerDrive, DriveControl i źródło napięcia połączone są w taki 

sposób z ramą przenośnika lub konstrukcją wsporczą, że są prawidłowo uziemione. 
Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków 
elektrostatycznych, czego konsekwencją będą zakłócenia działania, przedwczesna awaria 
silnika lub DriveControl.

4 Stosować tylko podane wtyczki współpracujące (patrz "Wejścia i wyjścia", Strona 19) i 
załączone narzędzie pomocnicze.

4 Napięcie robocze włączać dopiero po podłączeniu przewodów.
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Instalacja sterownika DriveControl 20/54 w systemie przenośników
4 Wyszukać płaską powierzchnię do montażu sterownika DriveControl.
4 Sterownik DriveControl zastosować jako szablon i zaznaczyć środki obu otworów 

montażowych. Odstęp pomiędzy otworami montażowymi patrz "Wymiary", Strona 14.
4 Wywiercić dwa otwory montażowe ø 5,6 - 6 mm (0,22 - 0,24 cala) w zaznaczonych 

miejscach.
4 Przykręcić sterownik DriveControl.
4 Upewnić się, że nie doszło do powstania zwichrowań w obudowie.

Instalacja elektryczna

DriveControl 20/54 wyposażony jest w wewnętrzny, niewymienny bezpiecznik, który służy 
wyłącznie do ochrony urządzenia. Ochronę przewodów zasilających musi zapewnić użytkownik.

 

Konieczne przewody:

Przyłącze Przekrój przewodu

Wejścia/wyjścia Drobnożyłowy: 0,08 do 0,5 mm² (AWG 28 do 21)

Drobnożyłowy z koszulką izolacyjną: 0,25 do 0,34 mm² 
(AWG 24 do 22)

Długość odizolowania: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 cala)

Zasilanie Drobnożyłowy, H05(07) V-K: 1,5 mm2 (AWG 16)

(opcjonalnie z koszulką izolacyjną wg DIN46228/1)

Długość odizolowania: 6 do 7 mm (0,24 do 0,27 cala)

4 Przygotować odpowiednio końcówki żył zgodnie z zaleceniami producenta styków.
4 Przewody wejścia/wyjścia wetknąć przy pomocy żółtego narzędzia pomocniczego we 

wtyczkę współpracującą (patrz "Wejścia i wyjścia", Strona 19).
4 Przewody zasilania napięciowego wetknąć przy pomocy czarnego narzędzia pomocniczego 

we wtyczkę współpracującą.
4 Wtyczkę współpracującą wetknąć w sterownik DriveControl.
4 W razie potrzeby ustawić przełącznik DIP zgodnie z wymaganiami (patrz "Eksploatacja", 

Strona 25).
4 Wtyczkę elektrorolki RollerDrive wetknąć w taki sposób, aby na sterowniku DriveControl 

można było przeczytać napis „RD”, a napis na wtyczce „EC310” skierowany był do tyłu, a 
więc był niewidoczny.

DriveControl 20
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Konieczne przewody:

Przyłącze Przewód

Wejścia/wyjścia Cienkie żyły: 0,08 do 0,5 mm² (AWG 28 do 21)

Drobnożyłowy z koszulką izolacyjną: 0,25 mm2 (AWG 24)

Długość odizolowania: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 cala)

Zasilanie Drobnożyłowy, H05(07) V-K: 1,5 mm2 (AWG 16)

(opcjonalnie z koszulką izolacyjną wg DIN 46228/1)

AWG: 16

Długość odizolowania: 8 mm (0,31 cala)

4 Przygotować odpowiednio końcówki żył zgodnie z zaleceniami producenta styków.
4 Poluzować obydwie śruby żółtej pokrywy zakresu przyłączeniowego.
4 Otworzyć przejścia kabli do zakresu przyłączeniowego odpowiednio do zastosowanych 

kabli.
4 Przeprowadzić kable.
4 Podłączyć przewody dla wejść i wyjść (wejścia i wyjścia patrz "DriveControl 54", 

Strona 21). W tym celu przesunąć białą zasuwę w prawo (w kierunku przejść kablowych), 
wprowadzić przewód i zasunąć ponownie zasuwę.

4 Podłączyć przewody napięcia roboczego (przyłącza patrz "DriveControl 54", Strona 21). 
W tym celu wcisnąć do dołu biały przycisk i wprowadzić przewód.

4 Wykonać odciążenie naciągu.
4 W razie potrzeby ustawić przełącznik DIP zgodnie z wymaganiami (patrz "Eksploatacja", 

Strona 25).
4 Zamknąć pokrywę i dokręcić obydwie śruby.
4 Sprawdzić optycznie zakres przyłączeniowy, aby upewnić się, że została zapewniona klasa 

bezpieczeństwa IP54.
4 Wtyczkę elektrorolki RollerDrive wetknąć w taki sposób, aby na sterowniku DriveControl 

można było przeczytać napis „RD”, a napis na wtyczce „EC310” skierowany był do tyłu, 
a więc był niewidoczny.

DriveControl 54
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Wejścia i wyjścia
 

Przyłącze RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5-pinowe, obłożenie styków wg DIN EN 61076-2
 

1 +24 V DC 4 Wejście Błędy

2 Wyjście Kierunek obrotów 5 Wyjście Prędkość

3 Masa

Przyłącze zasilania elektrycznego, wtyczka współpracująca WAGO 734-102/xxx-xxx
 

1 +24 V DC 2 GND (masa)

Przyłącze zasilania napięciowego jest zrealizowane podwójnie, aby zapewnić możliwość 
podłączenia zasilania z najkorzystniejszej strony. Obydwa przyłącza są wewnętrznie wzajemnie 
połączone. Zasilanie elektryczne można zrealizować przez sterownik DriveControl, dzięki czemu 
możliwe będzie podłączenie w szeregu maksymalnie dwóch urządzeń DriveControl.

DriveControl 20
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Przyłącze wejścia/wyjścia
 

Wtyczka współpracująca: WAGO 733-107/xxx-
xxx

1 COMMON GND (wspólna masa 
sygnałowa)

5 SPEED C (wejście do nastawy prędkości)

2 24 V EXT (zasilanie elektryczne dla 
sygnału ERROR)

6 SPEED B (wejście do nastawy prędkości)

3 ERROR (wyjście błędów) 7 SPEED A (wejście do nastawy prędkości)

4 DIR (kierunek obrotu)
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Przyłącze RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5-pinowe, obłożenie styków wg DIN EN 61076-2
 

1 +24 V DC 4 Wejście Błędy

2 Wyjście Kierunek obrotów 5 Wyjście Prędkość

3 Masa

Przyłącze wejścia/wyjścia
 

1 COMMON GND (wspólna masa 
sygnałowa)

5 SPEED C (wejście do nastawy prędkości)

2 24 V EXT (zasilanie elektryczne dla 
sygnału ERROR)

6 SPEED B (wejście do nastawy prędkości)

3 ERROR (wyjście błędów) 7 SPEED A (wejście do nastawy prędkości)

4 DIR (kierunek obrotu)

Przyłącze zasilania napięciowego
 

1 GND (masa) 3 GND (masa)

2 +24 V DC 4 +24 V DC

DriveControl 54
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Przyłącze zasilania napięciowego jest zrealizowane podwójnie. Obydwa przyłącza są 
wewnętrznie wzajemnie połączone. Zasilanie można zrealizować przez DriveControl 20/54 
dzięki czemu możliwe będzie podłączenie w szeregu maksymalnie dwóch DriveControl 20/54.

Dane elektryczne poszczególnych przyłączy zostały przedstawione w załączniku (patrz "Dane 
elektryczne przyłączy", Strona 32).

Schematy ideowe
Sygnały SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR i ERROR są całkowicie oddzielone galwanicznie od 
napięcia roboczego za pomocą transoptora. Sygnał wyjścia ERROR wymaga dodatkowo 
zewnętrznego napięcia 24 V EXT. Wspólne przyłącze masy sygnałów SPEED A, SPEED B, 
SPEED C, DIR i ERROR to COMMON GND.

Jeżeli galwaniczna separacja nie jest konieczna, można połączyć przyłącza 24 V (zasilanie w 
napięcie elektryczne) z 24 V EXT (wejścia/wyjścia) oraz GND (zasilanie w napięcie elektryczne) 
z COMMON GND (wejścia/wyjścia).

 

 

SPEED 

A
Common 

GND 24 V EXT ERROR 

10A

DriveControl
 

ERROR 

+

-  

+

-
24 V EXT

GND +24V +24V GND 

DIR CB

 

1 Napięcie robocze z zasilacza (przewód 1,5 mm², AWG 16)

2 Kolejne sterowniki DriveControl (przewód 1,5 mm², AWG 16)

Przewody zaznaczone linią kreskową stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest wymagane 
rozdzielenie galwaniczne pomiędzy wejściami/wyjściami i napięciem roboczym.

Ustawienie podstawowe
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SPEED 

A         B         C         DIR 
Common 

GND 24 V EXT ERROR 

 

+

-

GND +24V +24V GND 

DriveControl
 

 

1 Napięcie robocze z zasilacza (przewód 1,5 mm², AWG 16)

Ten układ połączeń umożliwia podanie wartości zadanych dotyczących liczby obrotów i 
kierunku obrotów poprzez wewnętrzne przełączniki DIP.

Sygnał Error nie jest wykorzystywany, błędy sygnalizowane będą tylko poprzez czerwoną diodę 
LED.

Start i Stop może być sterowany przez zmianę poziomu na przyłączu SPEED A.

Sterownik DriveControl lub elektrorolka RollerDrive nie może być włączana/wyłączana przez 
aktywację lub dezaktywację zasilania napięcia elektrycznego sterownika DriveControl, może to 
być realizowane tylko za pomocą sygnału startu (SPEED A, B, C).

Okablowanie minimalne
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Aby móc wykorzystać sygnał błędu, wejście 24 V EXT musi być zasilane napięciem 24 V DC.

4 Wejście 24 V EXT połączyć z napięciem roboczym.

Sygnał błędu maksymalnie sześciu sterowników DriveControl może zostać sprzężony poprzez 
połączenie szeregowe. Na każdym sterowniku DriveControl redukuje się przez to poziom 
logiczny „brak błędu” o 1,1 V.

4 Wyjście ERROR poprzedzającego sterownika DriveControl połączyć z wejściem 24 V EXT 
następującego sterownika DriveControl.

PLC

IN X.X

GND 24 V

C
om

m
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  E
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DriveControl DriveControl DriveControl
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R
O

R
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  E

X
T

C
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m
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R
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O

R

24 V
  E

X
T

Po odłączeniu napięcia roboczego, wyjście ERROR przełącza się na stan błędu. W ten sposób 
gwarantuje się poprawność wskazań błędów, w przypadku gdy sygnał błędu kilku sterowników 
DriveControl zostanie sprzężony, a napięcie robocze jednego sterownika DriveControl zostanie 
odłączone lub dojdzie do uszkodzenia/usterki kabla (odłączony zestyk, przerwanie kabla).

Jeśli napięcie robocze zostanie odłączone, sygnał błędu będzie aktywny jeszcze tak długo, 
dopóki wewnętrzny mikroczujnik nie przejmie sterowania. Jeżeli błąd nie występuje, sygnał 
błędu zostanie przerwany około 400 ms po włączeniu napięcia roboczego.

Przyłącze sygnału usterek
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Rozruch i eksploatacja

Rozruch i eksploatacja
 

4 Upewnić się, że DriveControl 20/54 został odpowiednio zamocowany na profilu i wszystkie 
śruby zostały odpowiednio dokręcone.

4 Upewnić się, że na skutek podłączenia do innych komponentów nie dojdzie do powstania 
dodatkowych obszarów zagrożenia.

4 Upewnić się, że okablowanie jest zgodne ze specyfikacjami i rozporządzeniami prawnymi.
4 Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.
4 Sprawdzić, czy w strefie niebezpiecznej w obrębie przenośnika nie przebywają żadne osoby.

 

4 Sprawdzić DriveControl pod kątem widocznych uszkodzeń.
4 Sprawdzić pozycję przełącznika DIP.
4 Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.
4 Ustalić dokładny sposób podawania ładunków i kontrolować jego przebieg.
4 Upewnić się, że elektrorolka RollerDrive nie jest zablokowana.
4 Sprawdzić, czy w strefie niebezpiecznej w obrębie przenośnika nie przebywają żadne osoby.

Eksploatacja

 UWAGA
Niezamierzone uruchomienie elektrorolki RollerDrive

Zagrożenie zgnieceniem kończyn i uszkodzeniem ładunku

4 Przed podłączeniem napięcia roboczego należy upewnić się, że w obszarze zagrożenia 
przenośnika nie znajdują się osoby postronne.

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji patrz "Dane techniczne", Strona 12.

Kontrole przed pierwszym 
uruchomieniem

Kontrole przed każdym 
uruchomieniem
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Warunek: Zewnętrzne wejścia SPEED A, B, C są nieaktywne w układzie logicznym.

4 Przy pomocy przełączników DIP ustawić wymaganą prędkość (patrz tabela).
4 Uaktywnić w układzie logicznym jedno z wejść SPEED A, B, C, aby uruchomić elektrorolkę 

RollerDrive. 
Elektrorolka RollerDrive obraca się z ustawioną prędkością.

4 Aby zatrzymać elektrorolkę RollerDrive, zdezaktywować wszystkie wejścia SPEED A, B, C w 
układzie logicznym.

Ustawienie przełącznika DIP 
SPEED na sterowniku 
DriveControl

Prędkość przy przełożeniu redukującym przekładni

m/s

A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

on on on on 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16

on on on off 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15

on on off on 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14

on on off off 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13

on off on on 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12

on off on off 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11

on off off on 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10

on off off off 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09

off on on on 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07

off on on off 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06

off on off on 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05

off on off off 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04

off off on on 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03

off off on off 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02

off off off on 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

off off off off Odpowiednio do sygnałów na wejściach SPEED A, B, C

Ustawienie przełącznika DIP RAMP

ON OFF

Rampa przyspieszenia/opóźnienia t = 0,39 s 
włączona. Czas odnosi się do maksymalnej 
prędkości. Wybór niższej prędkości spowoduje 
proporcjonalnie zmniejszenie się ramp.

Elektrorolka RollerDrive przyspiesza i hamuje w 
zależności od aplikacji tak szybko, jak to 
możliwe.

Zmiana ustawienia 
prędkości na sterowniku 

DriveControl 
(wewnętrznie)
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Warunek: Wszystkie przełączniki DIP SPEED A, B, C, D ustawione są na OFF.

4 Zewnętrzne wejścia SPEED A, B, C ustawić w układzie logicznym zgodnie z poniższą tabelą 
na "aktywny" bądź "nieaktywny", aby uruchomić elektrorolkę RollerDrive z żądaną 
prędkością.

4 Aby zmienić prędkość, należy odpowiednio zmienić sygnały na wejściach SPEED A, B, C.
4 Aby zatrzymać elektrorolkę RollerDrive, zdezaktywować wszystkie wejścia SPEED A, B, C w 

układzie logicznym.

Wewnętrzne ustawienie prędkości ma pierwszeństwo. Jeżeli podczas zewnętrznego 
wyznaczania prędkości jeden lub kilka wewnętrznych przełączników DIP SPEED A, B, C, D 
zostanie ustawiony na ON, wówczas elektrorolka RollerDrive pracuje z wewnętrznie nastawioną 
prędkością, niezależnie od sygnałów zewnętrznych wejść. Jeżeli wszystkie wewnętrzne 
przełączniki DIP SPEED A, B, C, D ustawione zostaną na OFF, elektrorolka RollerDrive znowu 
obraca się z prędkością, która ustawiona jest za pomocą zewnętrznych wejść.

Wejścia SPEED na 
sterowniku 
DriveControl

Prędkość przy przełożeniu redukującym przekładni

m/s

A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16

H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14

H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11

H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09

L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06

L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03

L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

L L L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przyspieszenie przy stosowaniu przełącznika DIP do rampy przyspieszenia i hamowania:

Średnica rolki Przełożenie przekładni Przyspieszenie m/s2

50 9:1 4,52

50 12:1 3,39

50 16:1 2,54

50 20:1 2,03

50 24:1 1,70

50 36:1 1,13

50 48:1 0,85

Nastawa prędkości przez 
cyfrowe wejścia 

(zewnętrznie)
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Średnica rolki Przełożenie przekładni Przyspieszenie m/s2

50 64:1 0,64

50 96:1 0,42

60 16:1 3,05
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Serwisowanie i czyszczenie

Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia

 UWAGA
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefachowego obchodzenia się z 
urządzeniem

4 Konserwację i czyszczenie należy powierzać wyłącznie osobom upoważnionym i 
przeszkolonym w tym zakresie.

4 Prace konserwacyjne należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim odłączeniu prądu. 
Zabezpieczyć DriveControl 20/54 przed niespodziewanym włączeniem.

4 Ustawić tabliczki ostrzegawcze informujące o przeprowadzaniu prac konserwacyjnych.

Konserwacja
 

Sam sterownik DriveControl jest bezobsługowy. W celu uniknięcia zakłóceń należy jednak 
regularnie sprawdzać przyłącza i mocowania.

4 W okresie regularnych prac kontrolnych i konserwacyjnych przy przenośniku upewnić się, 
że śruby na sterowniku DriveControl zostały dokręcone, a kable prawidłowo ułożone oraz 
podłączone do odpowiednich przyłączy.

 

Jeśli sterownik DriveControl jest uszkodzony, należy go wymienić.

4 Zainstalować nowy sterownik DriveControl (patrz "Wyłączenie z eksploatacji", Strona 31 
i patrz "Instalacja sterownika DriveControl 20/54 w systemie przenośników ", Strona 17 ).

Czyszczenie
Kurz i brud połączony z wilgocią prowadzą do spięć w obwodach elektrycznych. 
W zabrudzonych środowiskach pracy regularne czyszczenie zapobiega zwarciom, które mogą 
prowadzić do uszkodzenia sterownika DriveControl.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie DriveControl na skutek nieprawidłowego czyszczenia

4 DriveControl nie zanurzać w cieczach.

4 W razie potrzeby zetrzeć kurz i brud.
4 W celu dokładniejszego oczyszczenia sterownika DriveControl, odłączyć zasilanie, 

zdemontować () i przetrzeć wilgotną ściereczką.

Kontrola DriveControl

Wymiana DriveControl
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Pomoc w przypadku awarii

Diagnoza błędów

Usterka Możliwe przyczyny Usunięcie

DriveControl nie 
pracuje lub pracuje 
nieprawidłowo

Brak zasilania  4 Upewnić się, że napięcie 
wyjściowe zasilania znajduje 
się w podanym zakresie 
napięcia.

4 Sprawdzić przyłącza i w 
razie potrzeby skorygować.

Złe położenie przełącznika DIP  4 Sprawdzić pozycję 
przełącznika DIP i ew. 
skorygować (patrz 
"przełącznik DIP", Strona 13).

DriveControl 
niesprawny lub 
uszkodzony

Wewnętrzny bezpiecznik zadziałał 
lub jest uszkodzony.

 4 Wymienić DriveControl.

W przypadku następujących uszkodzeń zostanie włączony sygnał błędów:
 • Błąd na RollerDrive
 • RollerDrive nie podłączony
 • Bezpiecznik uszkodzony
 • Przekroczona dolna granica dopuszczalnego zakresu napięcia roboczego
 • Zamienione bieguny napięcia roboczego
 • Czoper hamujący przegrzany



Interroll DriveControl 20 / DriveControl 54

Wersja 2.1 (06/2014) pl 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

31

Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja
4 W celu odciążenia środowiska naturalnego opakowanie należy oddać do recyklingu.

Wyłączenie z eksploatacji

 UWAGA
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefachowego obchodzenia się z 
urządzeniem

4 Wyłączenie z ruchu należy powierzać wyłącznie autoryzowanym fachowcom.
4 DriveControl 20/54 należy wyłączać z ruchu wyłącznie w stanie bezprądowym. 

Zabezpieczyć DriveControl 20/54 przed niespodziewanym włączeniem.

4 Należy zdemontować wszystkie kable z DriveControl 20/54.
4 Poluzować śruby, którymi DriveControl 20/54 przymocowany jest do ramy przenośnika.
4 Wyjąć DriveControl 20/54 z ramy przenośnika.

Utylizacja
Za prawidłową utylizację DriveControl 20/54 odpowiedzialny jest użytkownik.

4 Należy przy tym mieć na względzie specyfikę wyrobu, jakim jest DriveControl 20/54 
oraz jego opakowanie w kontekście branżowych i lokalnych przepisów.
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Załącznik

Dane elektryczne przyłączy
 

Wejście 24 V (pin 2)

Właściwości galwanicznie izolowany

Wytrzymałość izolacji maks. 500 Vef 1 min, 50 Hz

Zabezpieczenie przed 
zamianą biegunów

maks. 30 V DC

Pobór prądu maks. 50 mA należy zagwarantować 
poprzez okablowanie 
zewnętrzne

Wyjście ERROR (pin 3)

Właściwości galwaniczne izolowany, zasilanie napięciem zakłócającym, 
niedozwolone

Wytrzymałość izolacji maks. 500 Vef 1 min, 50 Hz

Poziom logiczny przy 
błędach

maks. 1 V DC wymagany zewnętrzny 
rezystor obciążający wg GND 
(masa)

Prąd wyjściowy przy 
błędach

maks. 0,1 mA

Poziom logiczny przy 
braku błędów

10 do 25 V DC

Prąd wyjściowy przy 
braku błędów

maks. 50 mA nie odporny na zwarcia

Impedancja w odniesieniu do 
COMMON GND

4,7 kΩ

Przewód usterek może zostać sprzężony poprzez połączenie wyjścia usterek poprzedzającego 
DriveControl 20/54 z wejściem 24 V następującego DriveControl 20/54 Poziom logiczny 
redukuje się przez to przy „braku błędu” o 1,1 V na DriveControl 20/54.

Wejścia SPEED A, SPEED B, SPEED C i DIR (pin 4 - 7)

Właściwości eliminacja odbicia styków, galwanicznie izolowane

Zabezpieczenie przed 
zamianą biegunów

maks. 30 V DC

Ochrona przepięciowa maks. 30 V DC ciągle, bez harmonicznych

Wytrzymałość izolacji maks. 500 Vef 1 min, 50 Hz

Poziom logiczny low 0 do 1 V DC logicznie 0 = L = nieaktywny

Podłączenie wejść/wyjść
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Prąd wejściowy low maks. 0,1 mA

Poziom logiczny high 18 do 26 V DC logiczny 1 = H = aktywny

Prąd wejściowy high 2,5 do 4,5 mA
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Zasilanie napięciowe (pin 1, 3)

Wartość znamionowa 24 V DC

Zakres napięcia 18 do 26 V DC

Tętnienia resztkowe maks. 600 mVpp

Prąd znamionowy 0 do 2,3 A

Prąd rozruchowy maks. 5 A maks. 250 ms > 2,3 A

zależny od czasu przebieg 
prądu o kształcie trójkąta, 
współczynnik trwania impulsu 
≤ 19 %

odporność na zasilanie 
zwrotne

maks. 35 V DC bez harmonicznych

maks. 500 ms; po 500 ms 
napięcie rezerwowe musi być 
≤ 27 V

Współczynnik trwania impulsu 
maks. 27 %

Wyjście kierunku obrotów (pin 2)

Właściwości nie izolowany galwanicznie, odporny na zwarcie, zasilanie 
napięciem zakłócającym niedopuszczalne

Ochrona przepięciowa maks. 30 V DC

Kierunek obrotów w kierunku 
przeciwnym do wskazówek 
zegara

maks. 4 V logicznie 0

Prąd wyjściowy low maks. 1 mA Rezystor obciążający = 57 kΩ

Kierunek obrotów zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara

min. 7 V logicznie 1

Prąd wyjściowy high maks. 0,2 mA przy zwarciu

Wejście błędów (pin 4)

Właściwości brak galwanicznej izolacji

Zabezpieczenie przed 
zamianą biegunów

maks. 30 V DC

Maks. napięcie 30 V DC

Poziom logiczny low maks. 8,5 V DC @ 1,5 mA

logiczne 0 = nieaktywne = 
brak błędu

Przyłącze RollerDrive
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prąd uszkodzeniowy low 1,5 mA

maks. 5 mA

Poziom logiczny high 12 do 30 V DC logiczne 1 = aktywne = błąd

prąd uszkodzeniowy high maks. 0,01 mA

Wyjście prędkości (Pin 5)

Właściwości brak galwanicznej izolacji

Zakres nastaw liczby obrotów, 
napięcie sterowania silnika

2,3 do 10 V DC RollerDrive obraca się

Zakres zatrzymania/stopu 0 do 2 V DC RollerDrive nie obraca się

Dokładność napięcia 
sterowania silnika

5 % Napięcie sterujące silnika 2,3 i 
10 V DC

przy 21 ℃
Falistość napięcia sterowania 
silnika

250 mVpp 50 Ω

maks. obciążenie prądu 
sterowania silnika

0,16 do 2 mA Rezystancja wejściowa 
RollerDrive: 66 kΩ

Prędkość zmiany 4,5 do 5 V/ms 0 - 100 % napięcie sterowania 
silnika
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Deklaracja zgodności

Producent:
Interroll Engineering GmbH 
Hoeferhof 16  
D - 42929 Wermelskirchen 
Niemcy

niniejszym oświadcza, że seria wyrobów

 • DriveControl 20
 • DriveControl 54

odpowiada wymaganiom poniżej wymienionych dyrektyw i norm.

Zastosowane dyrektywy WE:
 • Dyrektywa dla maszyn 2006/42/WE
 • Dyrektywa RoHS 2002/95/EG

Zastosowane zharmonizowane normy:
 • DIN EN ISO 12100:2011-03 „Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - 

Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka”

Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznej: Interroll Engineering GmbH, 
Hoeferhof 16, D - 42929 Wermelskirchen

Wermelskirchen, 30 czerwca 2014

Armin Lindholm

(prezes)

(Niniejszą deklarację zgodności zamieszczono do wglądu na stronie www.interroll.com).
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