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1 Observações importantes sobre as instruções de operação
1.1 Observações importantes e utilização conforme as especificações
Partes do 
produto

As instruções de operação fazem parte do servoconversor de múltiplos eixos
MOVIAXIS® MX.
• Manter as instruções de operação sempre próximas ao equipamento pois elas

contêm informações importantes sobre os serviços de manutenção.
• As instruções de operação devem ser mantidas próximas ao equipamento até a reci-

clagem do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX.
• Em caso de venda ou empréstimo, entregar as instruções de operação juntas ao

servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX.
As instruções de operação destinam-se a todas as pessoas encarregadas da mon-
tagem, instalação, colocação em operação e manutenção dos servoconversores de
múltiplos eixos MOVIAXIS® MX.

Utilização 
conforme as 
especificações

A utilização conforme as especificações inclui o procedimento de acordo com as instru-
ções de operação.
Os servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX destinam-se à utilização em
ambientes industriais para a operação de motores síncronos CA de ímãs permanentes
ou motores assíncronos CA com realimentação de encoder. Os motores devem ser
adequados para a operação com servoconversores. Outras cargas podem ser conec-
tadas às unidades somente após consulta ao fabricante.
Os servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX destinam-se à utilização em
painéis elétricos metálicos. Estes painéis elétricos metálicos possibilitam a classe de
proteção necessária para a aplicação e a conexão à terra com ampla superfície de con-
tato necessária para EMC.
É proibido iniciar a utilização conforme as especificações antes de garantir que
• a máquina atenda aos requisitos da diretriz EMC 89/336/CEE
• a conformidade do produto final seja determinada de acordo com a Diretriz para

Máquinas Industriais 98/37/CE.

Pessoal 
qualificado

Os servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX podem representar perigos
potenciais para pessoas e para o material. Por isso, os trabalhos de montagem, insta-
lação, colocação em operação e manutenção deverão ser executados somente por
pessoal qualificado e que tenha conhecimento dos perigos potenciais. 
Este pessoal deve ser devidamente qualificado para as tarefas que executa e estar
familiarizado com
• a montagem,
• a instalação,
• a colocação em operação
• e a operação
do produto. Para tanto, as instruções de operação e segurança devem ser 
• lidas,
• compreendidas
• e observadas
com atenção.
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Direitos de 
garantia

Manuseio incorreto e ações não especificadas nestas instruções de operação podem
afetar as características originais do produto. Isto leva à perda dos direitos de reinvidi-
cação da garantia perante a SEW-EURODRIVE.

Reciclagem

Nomes dos 
produtos e 
marcas 
registradas 

As marcas e nomes dos produtos citados nesta publicação são marcas comerciais ou
marcas registradas pelos respectivos proprietários.

1.2 Explicação dos símbolos
Indicações de 
segurança e 
avisos

Seguir sempre os avisos e as instruções de segurança contidos neste manual!

Favor seguir a legislação nacional mais recente!
Favor seguir a legislação mais recente: eliminar os materiais de acordo com a sua natu-
reza e com as normas em vigor, p. ex.:
• Sucata eletrônica (circuitos impressos),
• Plástico,
• Metal,
• Cobre,
• Alumínio.

Risco de choque elétrico
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Risco mecânico 
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Situação de risco
Possíveis conseqüências: ferimento leve ou de pequena 
importância.

Situação perigosa
Possíveis conseqüências: prejudicial à unidade ou ao meio 
ambiente.

Dicas e informações úteis.
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2 Indicações de segurança
2.1 Ambiente de utilização

2.2 Funções de segurança

2.3 Temperatura da unidade

Cuidado, perigo de morte!
A operação do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX não é permitida em
áreas potencialmente explosivas pois o servoconversor pode atuar como fonte infla-
mável.
Instalar o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX como descrito no capítulo
"Dados técnicos".

Proteger o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX contra danos.

O servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX pode ser danificado se for ope-
rado nas seguintes condições ambientais para as quais não foi projetado, como p. ex.:
• Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores,

pós, radiações, sujeitas a vibrações mecânicas etc.
• Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de

carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 50178.

Instalar o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX apenas em condições
ambientais como descrito no capítulo 7 "Dados técnicos". Assim evitam-se danos na
unidade e na funcionalidade da unidade.

Aviso sobre mal funcionamento do servoconversor de múltiplos eixos MOVI-
AXIS® MX.

O servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX só deve adotar funções de segu-
rança para as quais ele foi explícitamente especificado. Um possível funcionamento
incorreto do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX pode levar a ferimentos
e danos no material.

Caso necessário, utilizar sistemas de alto nível de segurança para garantir a proteção
de pessoas e máquinas.
Observar as aplicações de segurança na publicação "Desligamento seguro do
MOVIAXIS® – Condições".

Perigo de queimadura
Há perigo de queimadura, se tocar os resistores de frenagem do servoconversor de
múltiplos eixos MOVIAXIS® MX. Os resistores de frenagem podem atingir uma tempe-
ratura de superfície na faixa de 70 °C até 250 °C.
Nunca tocar os resistores de frenagem durante a sua operação ou durante a fase de
esfriamento após desligar.
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3 Estrutura da unidade
3.1 Sistema de eixos

57512axx
Fig. 1: Sistema de eixos MOVIAXIS (exemplo de estrutura)

[1] Módulo de alimentação [4] Módulo de eixo tamanho 2

[2] Módulo de eixo tamanho 6 [5] Módulo de eixo tamanho 1

[3] Módulo de eixo tamanho 4 [6] Módulo de fonte chaveada de 24 V

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
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3.2 Indicações importantes
As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender aos respec-
tivos regulamentos nacionais válidos.

3.3 Eitquetas de identificação, denominações de tipo e fornecimento
Dependendo do módulo, a etiqueta de identificação é dividida em até 3 segmentos. 
• A 1a parte da etiqueta de identificação contém a denominação de tipo, o número de

produção e o status.
• A 2a parte da etiqueta de identificação indica os opcionais montados na fábrica e o

status da versão.
• A 3a parte da etiqueta de identificação (etiqueta de identificação geral) contém os

dados técnicos do módulo.
A etiqueta de identificação geral no módulo de alimentação e de eixo encontra-se
afixada na lateral da unidade.
A etiqueta de identificação descreve a versão e o fornecimento do servoconversor de
múltiplos eixos no ato da entrega. 
É possível que haja diferenças quando
• p. ex., placas opcionais forem instaladas ou removidas posteriormente,
• ou quando o firmware das unidades for atualizado.

Medida de prevenção obrigatória: Conexão à terra de proteção (classe de proteção I)
Medidas de proteção obrigatória: Os dispositivos de proteção de sobrecorrente 

devem ser projetados para o disjuntor dos cabos 
de conexão do cliente.

Seguir as instruções de operação específicas na instalação e na colocação em
operação de motores e freios!

As figuras seguintes "Estrutura da unidade" mostram as unidades sem a tampa de pro-
teção fornecida. A tampa de proteção protege a área das conexões da rede e do
resistor de frenagem. A operação das unidades só é permitida com as tampas de
proteção montadas.
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Etiqueta de identificação do módulo de eixo

57521abp
Fig. 2: Afixação da 1a parte da etiqueta de identificação

57327axx
Fig. 3: Exemplo de etiqueta de identificação do módulo de eixo MOVIAXIS® MXA

I 1a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na braçadeira superior do módulo [1] Denominação do tipo, ver página 13

II 2a parte da placa de identificação: afixação na 
braçadeira superior do módulo [2] Número de produção

III 3a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na parte lateral da carcaça do módulo [3] Status

[4] Placas opcionais, status do firmware

1a parte da placa de identificação 2a parte da placa de identificação

I II

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[4]
[2]

[1]
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Etiqueta de identificação do módulo de alimentação  

Etiqueta de identificação do opcional módulo de descarga do circuito intermediário

57328axx
Fig. 4: Exemplo de etiqueta de identificação do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP

I 1a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na braçadeira superior do módulo [1] Denominação do tipo, ver página 13

III 3a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na parte lateral da carcaça do módulo [2] Número de produção

[3] Status

I

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[2]

[1]

57329axx
Fig. 5: Exemplo de etiqueta de identificação módulo de descarga do circuito intermediário 

MOVIAXIS® MXZ

I 1a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na braçadeira superior do módulo [1] Denominação do tipo, ver página 13

III 3a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na parte lateral da carcaça do módulo [2] Número de produção

[3] Status

I

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[2]

[1]

[1]
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Etiqueta de identificação do opcional módulo de fonte chaveada de 24 V

57911axx
Fig. 6: Exemplo de etiqueta de identificação do módulo de fonte chaveada de 24 V

I 1a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na braçadeira superior do módulo [1] Denominação do tipo

III 2a parte da etiqueta de identificação: afixação 
na parte lateral da carcaça do módulo [2] Número de produção

[3] Status

[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

I

III
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Exemplo: Denominação de tipo de unidades básicas MOVIAXIS® 

Denominação do tipo do módulo de eixo:

Denominação do tipo do módulo de alimentação:

Denominação do tipo para opcional módulo de descarga do circuito intermediário:

Denominação do tipo de opcional do módulo mestre:

Denominação do tipo de opcional módulo de fonte chaveada de 24 V

MX A 80 A -004 5 0 3 - 00

00 =
XX =

Versão padrão
Versão especial

3 = Tipo de ligação trifásica

50 = V = CA 380 – 500 V Tensão de conexão

Versões:

004 =
050 =

010 =
050 =
060 =

Em módulos A, a corrente nominal, p. ex. 004 = 4 A
Em módulos Z, em caso de descarga do circuito inter-
mediário, a quantidade energia que pode ser dissipada, 
p. ex., 050 = 5000 Ws
Em módulos P/R, a potência nominal, p. ex. 010 = 10 kW
Em módulos C, a capacitância, p. ex. 050 = 5000 µF
Em módulo de fonte chaveada de 24 V, a potência, 
p. ex., 060 = 600 W

Versão

80 =
81 =
82 =

Versão padrão
Versão com um relé de segurança no módulo de eixo
Versão com dois relés de segurança no módulo de eixo

Tipo da unidade:

A =
C =
P =
R =
S =
Z =
M =

Módulo de eixo
Módulo capacitivo
Módulo de alimentação com chopper de frenagem
Módulo regenerativo
Módulo de fonte chaveada
Módulo de descarga do circuito intermediário
Módulo mestre 

MOVIAXIS®

MXA80A-004-503-00 = Módulo de eixo com corrente nominal de 4 A

MXP80A-010-503-00 = Módulo de alimentação de 10 kW

MXR80A-025-503-00 = Módulo de alimentação de 25 kW com realimentação (em preparação)

MXZ80A-050-503-00 = Módulo de descarga de circuito intermediário com uma quantidade 
energia de 5000 Ws que pode ser dissipada

MXM80A-000-000-00 = Módulo mestre 

MXS80A-060-503-00 = Módulo de fonte chaveada de 24 V
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MOVIAXIS® MX placas opcionais

X _ _ 11 A

Versão

Status de versão

Versão:

FP =
IO =
IA =
FA =

Profibus DP V1
Placa de entradas / saídas digitais
Placa de entradas / saídas analógicas
K-Net

Placa opcional para MOVIAXIS®
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3.4 Fornecimento e acessórios

Observação!
Os respectivos contra-conectores para todas as conexões são instalados na fábrica.
Os conectores machos Sub-D são a única exceção; estes não são fornecidos.

57637axx
Fig. 7: Acessórios

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[19]

[14]

[15]

[16]

[17]

[7]

[18]

[26]

[27]

[13]
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Tabela de atribuição de acessórios

Nr. Unidade MM1) ZKE2) SNT3)
VM4) AM5)

10 
kW

25 
kW

50 
kW

75 
kW 2 A 4 A 8 A 12 

A
16 
A

24 
A

32 
A

48 
A

64 
A

100 
A

Acessó-
rios

Tampa contra contato acidental

[1] x x x x

Conexão do circuito intermediário

[2] 76 mm x x x x

[3] 106 mm x x x x x

[4] 136 mm x x

[5] 160 mm x x x x

[6] 226 mm x

Cabo de alimentação de 24 V

[7] 40 mm x

[8] 50 mm x x x x

[9] 80 mm x x x x x

[10] 110 mm x x

[11] 140 mm x x x x

[12] 200 mm x

Conexão CAN 1/rede de sinal

[13] 200 mm x x x x

[14] 230 mm x x x x x

[15] 260 mm x

[16] 290 mm x x x x

[17] 350 mm x

[18] x

Resistor de terminação

[19] x x x x

Presilha de fixação da blindagem de sinal

[20] 60 mm x x x x

[21] 90 mm x x x x x

[22] 120 mm x

[23] 150 mm x x x x
6) 210 mm x

Tabela prossegue na página seguinte.
Notas de pé na página seguinte.
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Presilha de fixação da blindagem do cabo de potência

[24] 60 mm x x x x x x x x

[25] 105 mm x x x x x x x

Diversos

[26] Abraça-
deiras x

[27] Presilha x

Placa de 
contato x

1) Módulo mestre 
2) Módulo de descarga do circuito intermediário
3) Módulo de fonte chaveada de 24 V
4) Módulo de alimentação
5) Módulo de eixo
6) Sem representação na figura 7

Nr. Unidade MM1) ZKE2) SNT3)
VM4) AM5)

10 
kW

25 
kW

50 
kW

75 
kW 2 A 4 A 8 A 12 

A
16 
A

24 
A

32 
A

48 
A

64 
A

100 
A

Acessó-
rios
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3.5 Visão geral de um sistema de eixos
As unidades na figura seguinte estão representadas em parte com tampas de proteção.

57513axx
Fig. 8: Alimentação de energia no sistema de eixos

[1] X1: Conexão à rede de alimentação

[2] X4: Conexão ao circuito intermediário

[3] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V 

[4] Módulo de alimentação

[5] Módulos de eixo

[6] Módulo de fonte chaveada de 24 V

[2]

[3]

[4] [5] [6]

[1]
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3.6 Estrutura da unidade do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP
As unidades nas figuras seguintes estão representadas sem tampas de proteção.

Estrutura da unidade do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP tamanho 1

58862axx
Fig. 9: Estrutura da unidade do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP tamanho 1

A Vista de cima B Vista frontal

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[2] X12: System bus CAN1

[3] S1, S2: Chave DIP

[4] S3, S4: Chave de endereços de eixo

[5] Indicação de pronto para funcionar (power)

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[8] X4: Conexão do circuito intermediário

[9] Presilha de fixação da blindagem do cabo de 
potência

BA

[1]

X9a

X9b

[2]

[5]

[6]

[7]

[9]

[3]

[4]

[8]
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Estrutura da unidade do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP tamanho 3

55468AXX
Fig. 10: Estrutura da unidade do módulo de alimentação MOVIAXIS® MXP tamanho 3

A Vista de cima B Vista frontal

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[2] X12: System bus CAN1

[3] S1, S2: Chave DIP

[4] S3, S4: Chave de endereços de eixo

[5] Indicação de pronto para funcionar (power)

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[8] X4: Conexão do circuito intermediário

[9] X1: Conexão à rede de alimentação

[10] X3: Conexão do resistor de frenagem

[11] Presilha de fixação da blindagem do cabo de 
potência

[2]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[3]

[4]

[1]

BA

X9a

X9b
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3.7 Estrutura da unidade de módulos de eixo MOVIAXIS® MXA
As unidades nas figuras seguintes estão representadas sem tampas de proteção.

Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 1

55469BXX
Fig. 11: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 1

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

BA C 

[1]

X9a

X9b

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[2] Presilhas de fixação da blindagem de sinal [11] X2: Conexão do motor

[3] X10: Entradas digitais [12] X6: Sistema de controle do 
freio

[4] X11: Saídas digitais [13] X7: 1 relé de segurança 
(versão opcional)

[5] X12: Rede CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: Conexão do encoder do motor (resolver 
ou hiperface + termistor)

[8] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[9] X4: Conexão do circuito intermediário

[10] Presilhas de fixação da blindagem do cabo de 
potência
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Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 2

55470BXX
Fig. 12: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 2

[2]

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[1]

[3]

[5]

BA C 

[13]

X9a

X9b

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[2] Presilhas de fixação da blindagem de sinal [11] X2: Conexão do motor

[3] X10: Entradas digitais [12] X6: Sistema de controle do 
freio

[4] X11: Saídas digitais [13] X7, X8: 2 relés de segu-
rança (versão opcional)

[5] X12: Rede CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: Conexão do encoder do motor 
(resolver ou hiperface + termistor)

[8] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[9] X4: Conexão do circuito intermediário

[10] Presilhas de fixação da blindagem do cabo 
de potência
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Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 3

58864axx
Fig. 13: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 3

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[2] Presilhas de fixação da blindagem de sinal [11] X2: Conexão do motor

[3] X10: Entradas digitais [12] X6: Sistema de controle 
do freio

[4] X11: Saídas digitais [13] X7, X8: 2 relés de segu-
rança (versão opcional)

[5] X12: Rede CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: Conexão do encoder do motor 
(resolver ou hiperface + termistor)

[8] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V 

[9] X4: Conexão do circuito intermediário

[10] Presilhas de fixação da blindagem do cabo 
de potência

[2]

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[3]

[5]

BA C 

[1]

X9a

X9b

[13]

[11]

[12]
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Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 4

55478BXX
Fig. 14: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 4

[3]

[4]

[1]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[5]

[2]

[12]

[13]

BA C 

X9a

X9b

[11]

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo
X9b: Saída, conector vermelho no cabo

[3] X10: Entradas digitais [12] X6: Sistema de controle do 
freio

[4] X11: Saídas digitais [13] X7, X8: 2 relés de segu-
rança (versão opcional)

[5] X12: Rede CAN2

[2] Presilhas de fixação da blindagem 
de sinal

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: Conexão do encoder do motor 
(resolver ou hiperface + termistor)

[8] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[9] X4: Conexão do circuito intermediário

[10] X2: Conexão do motor

[11] Presilhas de fixação da blindagem do cabo 
de potência
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Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 5

58865axx
Fig. 15: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 5

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no
cabo

[3] Presilhas de fixação da blindagem de sinal [13] X6: Sistema de controle do 
freio

[4] X10: Entradas digitais [14] X7, X8: 2 relés de segurança 
(versão opcional)

[5] X11: Saídas digitais

[2] Presilhas de fixação da blindagem 
de sinal [6] X12: Rede CAN2

[7] 2 displays de 7 segmentos

[8] X13: Conexão do encoder do motor (resolver 
ou hiperface + termistor)

[9] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[10] X4: Conexão do circuito intermediário

[11] X2: Conexão do motor

[12] Presilhas de fixação da blindagem do cabo 
de potência

BA C 

[1]

[2]

[13]

[14]

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[6]

X9a

X9b

[3]

[12]



3 Estrutura da unidade
Estrutura da unidade de módulos de eixo MOVIAXIS® MXA

26 Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX

Módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 6

55479BXX
Fig. 16: Estrutura da unidade de módulo de eixo MOVIAXIS® MXA tamanho 6

[1]

[2]

[13]

[14]

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[6]

X9a

X9b

[3]

[12]

A Vista de cima B Vista frontal C Vista de baixo

[1] Rede de sinal 
X9a: Entrada, conector verde no cabo 
X9b: Saída, conector vermelho no 
cabo

[3] Presilhas de fixação da blindagem de sinal [13] X6: Sistema de controle do 
freio

[4] X10: Entradas digitais [14] X7, X8: 2 relés de segurança 
(versão opcional)

[5] X11: Saídas digitais

[2] Presilhas de fixação da blindagem 
de sinal [6] X12: Rede CAN2

[7] 2 displays de 7 segmentos

[8] X13: Conexão do encoder do motor 
(resolver ou hiperface + termistor)

[9] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[10] X4: Conexão do circuito intermediário

[11] X2: Conexão do motor

[12] Presilhas de fixação da blindagem do cabo 
de potência
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3.8 Estrutura do opcional módulo de descarga do circuito intermediário 
MOVIAXIS® MXZ

A unidade na figura seguinte está representada sem tampa de proteção.
Módulo de descarga do circuito intermediário MOVIAXIS® MXZ

54427BXX
Fig. 17: Estrutura do módulo de descarga do circuito intermediário MOVIAXIS® MXZ

Vista frontal

[1] X14: Conector de controle

[2] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[3] X4: Conexão do circuito intermediário

[4] X15: Conexão do resistor de frenagem para descarga

[5] Presilha de fixação da blindagem do cabo de potência

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

Consultar a SEW-EURODRIVE para o planejamento de projeto de um módulo de
descarga do circuito intermediário.
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3.9 Estrutura da unidade do opcional módulo mestre MOVIAXIS® MXM
A unidade na figura seguinte está representada sem tampa de proteção.

Módulo mestre 
MOVIAXIS® MXM

58765axx
Fig. 18: Estrutura da unidade do módulo mestre, versão MOVI-PLC® Basic

Vista frontal

[1] – [6] Para a atribuição dos pinos, ver o manual 
"Controlador MOVI-PLC® DHP11B", 11350709

[7] Braçadeira de conexão à terra

[8] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

[6]
[8]

[7]
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3.10 Estrutura geral do opcional módulo de fonte chaveada de 24 V MOVIAXIS® MXS
A unidade na figura seguinte está representada sem tampa de proteção.

Módulo de fonte chaveada de 24 V

57583axx
Fig. 19: Estrutura geral de fonte chaveada de 24 V

A Vista de cima B Vista frontal

[1] X16: 24 V externo [2] LED State 

[3] LED Load 

[4] X5a, X5b: Tensão de alimentação de 24 V

[5] X4: Conexão do circuito intermediário

[2]
[3]

[4]

[5]

B

[1]

A
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3.11 Disposição das unidades do sistema
Disposição dos 
eixos

Módulo de 
alimentação MXP

Colocar o módulo de alimentação no sistema de eixos à esquerda dos módulos de eixo.

Módulos de eixo 
MXA

Colocar os módulos de eixo de acordo com sua corrente nominal, iniciando no lado
direito do módulo de alimentação, de modo que a corrente nominal decresça da
esquerda para a direita, ver figura 20.

Módulo mestre 
MXM

Colocar o módulo mestre como a primeira unidade no sistema de eixos, ver figura 20.
O módulo mestre é um opcional.

Módulo de 
descarga 
do circuito 
intermediário MXZ

Colocar o módulo de descarga do circuito intermediário à esquerda do módulo de
alimentação, ver figura 20. 
O módulo de descarga do circuito intermediário é um opcional.

Módulo de fonte 
chaveada de 24 V 
MXS

Colocar o módulo de fonte chaveada de 24 V no sistema de freios à direita do último
módulo de eixo, ver figura 20. 
O módulo de fonte chaveada de 24 V é um opcional.

Observar que são permitidos no máximo 8 módulos de eixo em um sistema. Os
módulos de eixo só podem ser colocados à direita do módulo de alimentação. O módulo
de descarga do circuito intermediário só pode ser colocado à esquerda do módulo de
alimentação.

57525axx
Fig. 20: Exemplo de uma disposição dos eixos

MXM Módulo mestre, opcional MXA Módulo(s) de eixo tamanho 1–6

MXZ Módulo de descarga do circuito intermediário, 
opcional

MXS Módulo de fonte chaveada de 
24 V, opcional

MXP Módulo de alimentação, tamanhos 1–3

100 A

MXP MXA MXA MXA MXA MXA MXAMXZ

64 A 48 A 32 A
24 A

16 A
12 A

8 A
4 A
2 A

75 kW

MXM MXS

24 V

O desempenho elétrico dos módulos de eixo deve decrescer da esquerda para a
direita!
A seguinte regra é válida: IMXA 1 Ã IMXA 2 Ã IMXA 3 Ã IMXA 4 ... etc.
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Tensão de 
alimentação

A seguinte figura de exemplo esquemático mostra uma disposição típica de compo-
nentes MOVIAXIS® em um sistema de eixos. A figura mostra a conexão
• do circuito intermediário,
• da rede de sinal
• e da tensão de alimentação 24 VCC.

Legenda:

53771BBP
Fig. 21: Exemplo: Sequência de atribuição das unidades MOVIAXIS® MX

MXM Módulo mestre 
MXZ Módulo de descarga do circuito intermediário
MXP Módulo de alimentação
MXA 1 ... MXA 8 Módulos de eixo: unidade 1 até unidade 8
MXS Módulo de fonte chaveada de 24 V

X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4

X9
a / b

PE

UZ+

UZ-

Eletrônica 24 V

VM

MXP

a
X5

b AM2a
X5

b AM3a
X5

b AM4a
X5

bAM1

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

a
X5

b AM6a
X5

b AM7a
X5

b AM8a
X5

bAM5a
X5

b

Freio 24 V

MXZ

MXZ

a
X5

b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Rede de sinal Resistor de

terminação

X4

MXS

AM8a
X5

b

X16 24 V externo

MXZ

MXM

a
X5

b
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3.12 Combinações de opcionais no fornecimento
Os módulos de eixo podem comportar até 3 placas opcionais. 

Os opcionais podem ser encaixados nas seguintes combinações:

56598axx
Fig. 22: Possibilidades de combinação de encaixe

[1 – 3] Campos 1 – 3, ver tabela a seguir para a atribuição

[4] Placa de controle – Placas da unidade básica

Combinação Placa opcional

XFP11A 
XFA11A

XIO11A 
XIA11A

XIO11A 
XIA11A

1

Campo

1 3

2 1

3 2 1

4 2 1 3

5 1

6 1 3

XFP11A: Profibus

XFA11A: K-Net

XIO11A: Placa de entradas e saídas digitais

XIA11A: Placa de entradas e saídas analógicas / digitais

[1]

[2]

[3]

[4]

A
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3.13 Opcional placa Profibus XFP11A
Função dos 
bornes 

Atribuição 
dos pinos

A conexão à rede PROFIBUS é realizada através de um conector macho Sub-D de
9 pinos, de acordo com IEC 61158. Realizar a conexão rede-T usando um conector
com a correspondente configuração.

Conexão 
MOVIAXIS® / 
PROFIBUS

Via de regra, o opcional XFP11A é conectado ao sistema PROFIBUS através de um
cabo de 2 fios trançados e blindados. Ao selecionar o conector de rede, observar as
taxas de transmissão máximas suportadas.
A conexão do cabo de dois fios ao conector do PROFIBUS é efetuada através do pino 3
(RxD / TxD-P) e do pino 8 (RxD / TxD-N). A comunicação é estabelecida através destes
dois contatos. Os sinais RS-485 RxD / TxD-P e RxD / TxD-N devem ser conectados
nos mesmos contatos em todos os participantes do PROFIBUS.

Vista frontal XFP11A Descrição Chave DIP
Borne Função

56596AXX

RUN: LED PROFIBUS (verde) 
em operação

BUS FAULT: LED de irregulari-
dade do PROFIBUS (vermelho)

Indica que o sistema eletrônico de rede está 
operando corretamente.

Indica uma irregularidade DP do PROFIBUS.

Atribuição

X31: Conexão PROFIBUS X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD / TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V / 100 mA)
N.C.
RxD / TxD-N
DGND (M5V)

ADDRESS: Chaves DIP para 
ajuste do endereço de estação 
PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

Valor: 1
Valor: 2
Valor: 4
Valor: 8
Valor: 16
Valor: 32
Valor: 64
Reservado

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

06227AXX
Fig. 23: Atribuição do conector macho Sub-D de 9 pinos de acordo com IEC 61158

[1] Conector macho Sub-D de 9 pinos

[2] Cabo de sinal, trançado

[3] Larga área condutora de conexão entre a carcaça do conector e a blindagem

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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Através do pino 4 (CNTR-P), a interface do PROFIBUS fornece um sinal de controle
TTL para um repetidor ou adaptador de fibra ótica (referência = pino 9).

Taxas de 
transmissão 
superior a 
1,5 MBaud

A operação do XFP11A com taxas de transmissão > 1,5 MBaud só é possível com
conectores especiais para Profibus de 12 MBaud.

Ajustar o 
endereço de 
estação

O ajuste do endereço da estação de PROFIBUS é feito com as duas chaves DIP 20...
26 na placa opcional. O MOVIAXIS® suporta a faixa de endereços 0...125.

Uma alteração do endereço de estação do PROFIBUS durante a operação não é ime-
diatamente ativada. A alteração só é ativada após voltar a ligar o servoconversor (rede
+ DESLIG./LIG. 24 V).

Em caso de cabos de rede longos, os participantes da rede devem ter um potencial de
referência "físico" comum.

56596AXX

O ajuste de fábrica para o endereço de estação PROFIBUS é 4:
    

20 Æ Valor: 1 × 0 = 0
21 Æ Valor: 2 × 0 = 0
22 Æ Valor: 4 × 1 = 4
23 Æ Valor: 8 × 0 = 0
  

24 Æ Valor: 16 × 0 = 0 
25 Æ Valor: 32 × 0 = 0
26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

06228AXX

Exemplo: Ajuste do endereço de estação PROFIBUS 17
    

20 Æ Valor: 1 × 1 = 1
21 Æ Valor: 2 × 0 = 0
22 Æ Valor: 4 × 0 = 0
23 Æ Valor: 8 × 0 = 0
  

24 Æ Valor: 16 × 1 = 16
25 Æ Valor: 32 × 0 = 0
26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6



3Estrutura da unidade
Opcional placa de entradas e saídas digitais XIO11A

Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX 35

3.14 Opcional placa de entradas e saídas digitais XIO11A 

Alimentação • A lógica do módulo é fornecida pelo MOVIAXIS®.
• As entradas e saídas digitais são alimentadas através dos bornes frontais de 0 V e

24 V. A tensão de alimentação deve ser protegida com 4 A. Para tanto, ver também
a página 74.

• As entradas e saídas digitais estão isoladas galvanicamente da alimentação da
lógica.

Comportamento 
do módulo 
Curto-circuito Em caso de curto-circuito de uma saída digital, o driver passa para uma operação de

pulso, protegendo-se desta forma. O estado da saída digital não é alterado. 
Assim que o curto-circuito for eliminado, a saída digital possui o estado que o MOVI-
AXIS® emite atualmente.

Comutação de 
cargas indutivas

• O módulo não contém nenhum diodo interno de roda livre para receber a energia
indutiva quando cargas indutivas são desligadas.

• A carga indutiva por saída é de 100 mJ em uma freqüência de 1 Hz.
• A energia indutiva é transformada em energia térmica no transistor comutador. Há

uma tensão de –47 V. Assim, a energia pode ser reduzida de maneira mais rápida
que usando um diodo de roda livre. 

• A carga admissível das saídas através de cargas indutivas pode ser aumentada
acrescentando-se um diodo externo de roda livre. Porém, o tempo de desligamento
se prolongará consideravelmente.

Há um isolamento galvânico entre o servoconversor e as entradas e saídas digitais
na placa XIO. 
Observar que as entradas e saídas digitais não estejam isoladas galvanicamente
entre si.

58750abp
Fig. 24: Esquema de ligação para a utilização de um diodo de roda livre

[1] Diodo de roda livre

XIO11A

+24V

+24V

0V

0V

DO0

GND_EXT

Carga

GND_EXT GND GND

Lógica

[1]
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Conexão paralela 
de saídas digitais

Uma conexão paralela de 2 saídas digitais leva à duplicação da corrente nominal.
A carga admissível das saídas digitais individuais não é aumentada através deste pro-
cedimento.

Procedimento 
em caso de 
irregularidades 
nas entradas 
analógicas

Tensões de entrada acima de +10.3 V são avaliadas como rompimento do sensor.
Se houver um rompimento de sensor, a entrada terá uma expansão interna > 10.3 V. 

Esta placa tem
• 8 entradas digitais
• 8 saídas digitais
• Separação de potencial entre as entradas / saídas e a eletrônica.

Função dos bornes

Denominação Borne

0 V 00

+24 V 01

DO 0 02

DO 1 03

DO 2 04

DO 3 05

DO 4 06

DO 5 07

DO 6 08

DO 7 09

DI 0 10

DI 1 11

DI 2 12

DI 3 13

DI 4 14

DI 5 15

DI 6 16

DI 7 17

0 V

+24 V

DO0

DO7

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DI0

DI7

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6
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Diagrama de 
conexão

56935abp
Fig. 25: Esquema de ligação para uma entrada digital

56936abp
Fig. 26: Esquema de ligação para uma saída digital

Tensão de

alimentação

XIO11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DI0

GND_EXT GND

GND_EXT

Lógica

XIO11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DO0
GND

GND_EXT

Carga

Lógica

Caso a alimentação de 24 V seja removida, as entradas também não funcionarão mais.
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3.15 Opcional placa de entradas e saídas analógicas / digitais XIA11A

Alimentação • A lógica do módulo é fornecida pelo MOVIAXIS®.
• As entradas e saídas analógicas também são alimentadas pelo MOVIAXIS®.
• As entradas e saídas digitais são alimentadas através dos bornes frontais de 0 V e

24 V. A tensão de alimentação deve ser protegida com 4 A. Para tanto, ver também
a página 74.

• As entradas e saídas digitais estão isoladas galvanicamente da alimentação da
lógica.

Comportamento 
do módulo 
Curto-circuito Em caso de curto-circuito de uma saída digital, o driver passa para uma operação de

pulso, protegendo-se desta forma. O estado da saída digital permanece. 
Assim que o curto-circuito for eliminado, o estado atual da saída digital é fornecido pelo
MOVIAXIS®.

Comutação de 
cargas indutivas

• O módulo não contém nenhum diodo interno de roda livre para receber a energia
indutiva quando cargas indutivas são desligadas.

• A carga indutiva por saída é de 100 mJ em uma freqüência de 1 Hz.
• A energia indutiva é transformada em energia térmica no transistor comutador.

Há uma tensão de –47 V. Assim, a energia pode ser reduzida de maneira mais
rápida que usando um diodo de roda livre. 

• A carga admissível das saídas através de cargas indutivas pode ser aumentada
acrescentando-se um diodo externo de roda livre. Porém, o tempo de desligamento
se prolongará consideravelmente.

Não há nenhum isolamento galvânico entre o servoconversor e as entradas e saídas
analógicas na placa XIA.

56942abp
Fig. 27: Esquema de ligação para a utilização de um diodo de roda livre

[1] Diodo de roda livre

XIA11A

+24V

+24V

0V

0V

DO0

GND_EXT

Carga

GND_EXT GND GND

Lógica

[1]
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Conexão paralela 
de saídas digitais

Uma conexão paralela de 2 saídas digitais leva à duplicação da corrente nominal.
A carga admissível das saídas digitais individuais não é aumentada através deste pro-
cedimento.

Esta placa tem
• 2 entradas analógicas (diferencial)
• 2 saídas analógicas
• 4 entradas digitais
• 4 saídas digitais
• Separação de potencial entre as entradas / saídas digitais e a eletrônica.

Função dos bornes

Denominação Borne

0 V 00

24 V 01

DO 0 02

DO 1 03

DO 2 04

DO 3 05

DI 0 06

DI 1 07

DI 2 08

DI 3 09

Al 0+ 10

Al 0- 11

Al 1+ 12

Al 1- 13

AO 0 14

AO 1 15

AGND 16

AGND 17

X2
5

X2
6

A

A

0 V

+24 V

DO0

DO1

DO2

DO3

DI0

DI1

DI2

DI3

AI0+

AI0-

AO0

AO1

AI1+

AI1-

AGND

AGND
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Diagrama de 
conexão

58752abp
Fig. 28: Esquema de ligação para uma entrada digital

58753abp
Fig. 29: Esquema de ligação para uma saída digital

Tensão de

alimentação

XIA11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DI0

GND_EXT GND

GND_EXT

Lógica

XIA11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DO0
GND

GND_EXT

Carga

Lógica

A placa de entradas e saídas analógicas/digitais XIA11A não possui nenhum diodo de
roda livre.
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56937abp
Fig. 30: Esquema de ligação para uma entrada analógica

56940abp
Fig. 31: Esquema de ligação para uma saída analógica

GND

GND

XIA11A

GND

Barra de conexão à terra

AI0

+

-

GND

Lógica

GND

ADC

Sensor
-10V<U<10V

+

-

+

-

GND

GND

XIA11A

GND

GND

Barra de conexão à terra

AO0

GND

Lógica

GNDGND

DAC

Atuador

IN+

IN-

Caso a alimentação de 24 V seja removida, as entradas também não funcionarão mais.
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3.16 Opcional placa de comunicação XFA11A (K-Net)
A placa de comunicação XFA (K-Net) é um dispositivo escravo para a conexão em sis-
tema de rede serial para transmissão de dados em alta velocidade. Instalar por módulo
de eixo MOVIAXIS® MXA no máximo um placa de comunicação XFA (K-Net).

Função dos 
bornes

Dados técnicos

Descrição Borne

Conexão K-Net 
(conector fêmea RJ-45) X31:

Conexão K-Net 
(conector fêmea RJ-45) X32:

A função do conector X31 e X32 pode ser selecionada livremente como entrada ou
saída.

K-Net

Isolamento galvânico não

Largura de faixa da rede máx. 50 Mbit/s

Tecnologia de conexão 2xRJ-45

Expansão máx. da rede 50 m

Meio de transmissão Cabo CAT7
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4 Instalação
4.1 Instalação mecânica

• Verificar se todas as peças incluídas no fornecimento estão completas.

• Marcar 4 pontos de perfuração para as roscas de fixação na placa de montagem
para cada unidade de acordo com a figura 32 e figura 33 e a tabela mostrada abaixo.
Realizar os orifícios com uma tolerância de acordo com ISO 2768-mK.

• A distância lateral entre 2 sistemas de eixos deve ser de no mínimo 30 mm.
• Colocar as unidades vizinhas dentro de um sistema bem próximas umas das outras.
• Perfurar a rosca adequada na placa de montagem e aparafusar o servoconversor

de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX com parafusos M6. Diâmetro da cabeça do para-
fuso de 10 mm até 12 mm.

A tabela abaixo indica as dimensões das vistas posteriores da carcaça das unidades:

Cuidado: perigo de ferimento e de danos nas peças da unidade!

Não instalar servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX com defeito ou danifi-
cado. Isto pode causar ferimentos ou danificar peças na unidade de produção.

Antes de cada instalação, verificar o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS®

MX quanto à presença de danos externos e substituir unidades danificadas.

A placa de montagem no painel elétrico deve ser condutora em ampla superfície de
contato (metal puro, boa condutibilidade) para a superfície de montagem do sistema de
conversor. Uma instalação de servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX com-
patível com EMC só pode ser atingida com uma placa de montagem de ampla super-
fície de contato condutora.

MOVIAXIS® MX

Dimensões das vistas posteriores da carcaça MOVIAXIS® MX

A B C D

[mm] [mm] [mm] [mm]

Módulo de eixo tamanho 1 60 30 353 362.5

Módulo de eixo tamanho 2 90 60 353 362.5

Módulo de eixo tamanho 3 90 60 453 462.5

Módulo de eixo tamanho 4 120 90 453 462.5

Módulo de eixo tamanho 5 150 120 453 462.5

Módulo de eixo tamanho 6 210 180 453 462.5

Módulo de alimentação tamanho 1 90 60 353 362.5

Módulo de alimentação tamanho 2 120 90 453 462.5

Módulo de alimentação tamanho 3 150 120 453 462.5

Módulo de descarga do circuito 
intermediário

ver pág. 45

Módulo mestre 60 30 353 362.5

Módulo de fonte chaveada de 24 V 60 30 353 362.5
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 Vista posterior da carcaça MOVIAXIS® MX módulo de eixo e de alimentação

1) Posição do furo roscado
2) A tabela com as indicações de medida encontra-se na página 43

06695AXX
Fig. 32: Gabarito de perfuração

2)

2)

2) 2)
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Vista posterior da carcaça MOVIAXIS® MX módulo de descarga do circuito intermediário

1) Posição do furo roscado

06696AXX
Fig. 33: Gabarito de perfuração
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Espaçamento 
mínimo e posição 
de montagem

• Para garantir uma refrigeração adequada, deixar uma distância de no mínimo
100 mm (4 in) acima e abaixo das unidades. Certificar-se de que a circulação de
ar neste espaço livre não será reduzida por cabos ou outros materiais de instalação.

• Garantir que as unidades não sejam expostas ao ar quente expelido por outras
unidades.

• As unidades dentro de um sistema de eixos devem ser conectadas sem folgas entre si.
• Instalar as unidades apenas na vertical. As unidades não devem ser instaladas na

horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.

55481BXX
Fig. 34: Espaçamento mínimo e posição de montagem das unidades

min. 100 mm

(4 in)

min. 100 mm

(4 in)

Espaços especiais para a flexão de acordo com EN 61800-5-1 devem ser observados
para cabos a partir de 10 mm². Caso necessário, os espaços livres devem ser aumen-
tados.
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4.2 Remoção / Instalação de um módulo
Este capítulo descreve a troca de um módulo de eixo no sistema de eixos. A
remoção / instalação do módulo de alimentação, do módulo de descarga do circuito
intermediário bem como do módulo de fonte chaveada de 24 V é realizada de forma
similar.

Indicações de 
segurança

Observar sempre as seguintes indicações de segurança!

Perigo de choque elétrico durante serviços de instalação

O sistema completo de eixos deve ser desligado da rede elétrica. Ainda podem
existir tensões perigosas no interior da unidade e nas réguas de bornes durante
até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.

Para evitar choques elétricos:
• Desligar o sistema de eixos da rede elétrica e aguardar 10 minutos antes de

retirar as tampas protetoras.
• Após o término dos trabalhos, colocar o sistema de eixos em operação somente com

a tampa protetora, já que a unidade sem a tampa protetora só apresenta a classe
de proteção IP00.

Proteção contra choque elétrico

Uma corrente de fuga à terra > 3,5 mA pode ocorrer em um servoconversor de múlti-
plos eixos MOVIAXIS® MX em operação.

Para a prevenção de choques elétricos:
• em rede de alimentação < 10 mm2, instalar um segundo terra de proteção PE

com a seção transversal da rede de alimentação através de bornes separados.
Alternativamente, é possível utilizar um condutor de proteção com uma seção
transversal de cobre Ã 10 mm2 ou de alumínio Ã 16 mm2;

• em rede de alimentação Ã 10 mm2 é suficiente se instalar um condutor de pro-
teção com uma seção transversal de cobre Ã 10 mm2 ou de alumínio Ã 16 mm2;

• Nas exceções onde um disjuntor FI para proteção contra contato direto ou indireto
deve ser empregado. Este disjuntor deve ser para corrente contínua e alternada
(RCD tipo B).
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Remoção de um módulo de eixo
A remoção de um módulo de eixo é realizada na seguinte ordem:

Presilhas de 
fixação da 
blindagem 

• Remover as presilhas de fixação da blindagem de sinal [1].

Cabos • Remover os cabos do encoder [2] (X13).
• Remover os conectores dos cabos de comunicação CAN1 [3] (X9a, X9b).
• Remover os conectores dos cabos de comunicação CAN2 [4] (X12), caso estejam

presentes.

Coberturas • Remover as coberturas dianteiras [5], também nas unidades à direita e à esquerda
da unidade a ser desmontada.

Cabos de sinal • Remover os conectores dos cabos de sinal [6] (X10, X11).

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Cabos de 24 V • Remover os conectores dos cabos de 24 V [7] (Alimentação da eletrônica e dos
freios) (X5a, X5b).

Barras do circuito 
intermediário 

• Remover as barras do circuito intermediário [8] nas unidades atingidas (X4).

Chapa de 
blindagem 

• Remover a chapa de blindagem no borne de potência [9].
• Soltar o parafuso.
• Retirar a chapa de blindagem puxando-a para baixo.

Cabos do motor • Remover o conector do cabo do motor [10] (X2).

Sistema de 
controle do freio

• Remover o conector do sistema de controle do freio [11] (X6).

Relé de segurança • Remover o conector do relé de segurança, caso esteja presente.

Parafusos de 
fixação

• Soltar os 2 parafusos de fixação inferiores [12] do módulo de eixo.
• Soltar os 2 parafusos de fixação superiores [13] do módulo de eixo.

 

[7]

[8]

[9]

[12]

[13]

[10] [11]
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Retirar o módulo 
de eixo

• Levantar um pouco o módulo de eixo, inclinar para frente e retirá-lo puxando para
cima.
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Instalação de um módulo de eixo

Inserir módulo de 
eixo

• Colocar o módulo de eixo por cima nos parafusos de fixação, empurrar o módulo
para trás até atingir a parede posterior e baixá-lo.
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Parafusos de 
fixação

• Apertar os parafusos de fixação superiores [13].
• Apertar os parafusos de fixação inferiores [12].

Sistema de 
controle do freio

• Inserir o conector para o sistema de controle do freio [11] (X6).

Cabos do motor • Inserir o conector do cabo do motor [10] (X2).

Chapa de 
blindagem

• Colocar a chapa de blindagem no borne de potência [9] e apertá-la.

Barras do circuito 
intermediário

• Colocar as barras do circuito intermediário [8] e apertá-las (X4).

Cabos de 24 V • Inserir os conectores dos cabos de 24 V [7] (Alimentação da eletrônica e dos freios)
(X5a, X5b).

 

Cabos de sinal • Inserir os conectores dos cabos de sinal [6] (X10, X11).

Coberturas • Colocar as tampas frontais [5] e apertá-las.

[7]

[8]

[9]

[12]

[13]

[10] [11]
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Cabos • Inserir os conectores dos cabos de comunicação CAN2 [4] (X12), caso estejam pre-
sentes.

• Inserir os conectores dos cabos de comunicação CAN1 [3], como descrito a seguir
(X9a, X9b).
• Os cabos têm conectores coloridos em cada lado e devem ser colocados na

seguinte ordem: vermelho (b) – verde (a) – vermelho (b) – verde (a) – vermelho
(b) ...... . 
vermelho (b): Saída 
verde (a): Entrada

• Importante: Equipar o último módulo de eixo no sistema com um resistor de ter-
minação [7].

• Inserir os conectores dos cabos de encoder [2] (X13).
 

 

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[7]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Presilhas de 
fixação da 
blindagem

• Instalar os cabos adequadamente e as presilhas de fixação de blindagem de
sinal [1].

Tampa de 
proteção

As seguintes unidades são equipadas com uma tampa de proteção:
• Módulo de descarga do circuito intermediário, todos os tamanhos (não está repre-

sentado)
• Módulo de alimentação, todos os tamanhos,
• Módulo de eixo, todos os tamanhos.

O torque para o aparafusamento da tampa é de 0.8 Nm.
Ao apertar o parafuso auto-atarraxador, é necessário observar que o parafuso entre na
rosca existente.

Tampa contra 
contato acidental

57346axx
Fig. 35: Tampa de proteção e cobertura contra contato acidental

[1] Tampa de proteção

[2] Tampa contra contato acidental

[1] [2]

Inserir as tampas contra contato acidental nos lados esquerdo e direito do sistema de
unidades, de modo que não exista nenhuma possibilidade de tocar partes condutoras
de eletricidade. Cada módulo de alimentação é provido de 2 tampas contra contato aci-
dental.



4Instalação
Instalação elétrica

Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX 55

4.3 Instalação elétrica

Perigo de choque elétrico durante serviços de instalação

O sistema completo de eixos deve ser desligado da rede elétrica. Ainda podem
existir tensões perigosas no interior da unidade e nas réguas de bornes durante
até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.

Para evitar choques elétricos:
• Desligar o sistema de eixos da rede elétrica e aguardar 10 minutos antes de

retirar as tampas protetoras.
• Após o término dos trabalhos, colocar o sistema de eixos em operação somente com

a tampa protetora, já que a unidade sem a tampa protetora só apresenta a classe
de proteção IP00.

Risco de choque elétrico através de corrente de fuga à terra!

Uma corrente de fuga à terra > 3,5 mA pode ocorrer em um servoconversor de múlti-
plos eixos MOVIAXIS® MX em operação.

Para evitar choques elétricos:
• em rede de alimentação < 10 mm2, instalar um segundo terra de proteção PE

com a seção transversal da rede de alimentação paralela ao condutor de
proteção através de bornes separados. Alternativamente, é possível utilizar um
condutor de proteção com uma seção transversal de cobre Ã 10 mm2 ou de
alumínio Ã 16 mm2;

• em rede de alimentação Ã 10 mm2 é suficiente, se instalar um condutor de pro-
teção com uma seção transversal de cobre Ã 10 mm2 (ou de alumínio Ã 16 mm2);

• disjuntores diferenciais para proteção contra contato direto ou indireto devem ser
para corrente contínua e alternada (RCD tipo B).

Observação para a instalação com isolamento seguro

A unidade atende a todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões
de potência e da eletrônica de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um
isolamento seguro, todos os circuitos de sinal conectados devem atender às exigências
de acordo com a SELV (Safe Extremly Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low
Voltage). A instalação deve atender às exigências para o isolamento seguro.
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Termistor no 
motor

Contatores de 
rede e do freio

• Utilizar a categoria de utilização CA-3 (IEC158-1) ou melhor como contatores de
rede e do freio.

• Cabo da rede de alimentação: seção transversal de acordo com a corrente
nominal de entrada Irede para a carga nominal.

• Cabo do motor: seção transversal segundo a corrente nominal de saída IN.

• Cabos de sinal:
– um fio por borne 0,20 ... 2,5 mm2 
– 2 fios por borne 0,25 ... 1 mm2 

Saída da unidade •
Conectar apenas cargas ôhmicas / indutivas como p. ex., motores. Nunca
conectar cargas capacitivas!

Conexão de 
resistores de 
frenagem

• Proteger o resistor de frenagem com um relé de sobrecarga (ver página 59
"Conexão do módulo de alimentação e módulo de eixo"). Ajustar a corrente de dis-
paro de acordo com os dados técnicos do resistor de frenagem.

• A SEW-EURODRIVE recomenda conectar o resistor de frenagem como represen-
tado na figura 37 e figura 38. A chave F16 deve ser colocada próxima às unidade do
sistema. Se um cabo sem blindagem for utilizado para a ligação entre a chave F16
e o módulo de alimentação, manter o seu comprimento o mais curto possível.
Deve-se utilizar de preferência um cabo de potência blindado ou cabos separados
trançados como cabo de conexão para o resistor de frenagem. A seção transversal
deve ser determinada de acordo com a corrente nominal do resistor de frenagem.

Cuidado: tensões de contato perigosas! 
Conectar termistores somente com um isolamento confiável entre o enrolamento do
motor e o sensor de temperatura. Caso contrário, as exigências para um isolamento
seguro não estão asseguradas. Em caso de irregularidade, é possível ocorrer tensões
de contato perigosas através da eletrônica de sinal nos bornes da unidade.

55482AXX
Fig. 36: Conectar apenas cargas ôhmicas / indutivas, nunca conectar cargas capacitivas
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Operação de 
resistores de 
frenagem

• Os cabos de alimentação para os resistores de frenagem em operação nominal con-
duzem alta tensão contínua (aprox. 900 V).

Entradas / saídas 
digitais

• As entradas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores.
• As entradas digitais são à prova de curto-circuito, mas não à prova de inter-

ferências de tensão. Tensões aplicadas externamente podem destruir as saídas
digitais.

Redes de 
alimentação 
permitidas

• MOVIAXIS® é previsto para a operação em redes de alimentação com o neutro
ligado à terra (redes TN e TT). A operação em redes de alimentação com o neutro
não ligado à terra (por exemplo, sistemas IT) também é permitida. A SEW-EURO-
DRIVE recomenda portanto utilizar monitores de corrente de fuga à terra por
medição por pulsos codificados. Assim, são evitados disparos errôneos do monitor
dos monitores de corrente de fuga pela capacitância à terra do servoconversor.

• Os valores limite EMC não são especificados para emissão de interferências em
redes de alimentação que não possuam uma ligação de alimentação com o neutro
ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limi-
tada.

Instalação 
elétrica

• Conectar os bornes de todas as unidades do sistema de eixo MOVIAXIS® MX con-
forme os diagramas de conexão do capítulo 3.

• Verificar se a atribuição do servoconversor de múltiplos eixos e do motor está
correta de acordo com a especificação do planejamento de projeto.

• Verificar se todos os cabos de ligação à terra estão conectados.
• Tomar medidas apropriadas para evitar uma partida acidental do motor, p. ex., reti-

rando a régua de bornes de sinais X10 no módulo de eixo. Além disso, dependendo
da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas
e máquinas a perigos.

As superfícies dos resistores de frenagem alcançam altas temperaturas de até
250 °C quando carregados com PN. Selecionar um local de montagem adequado.
Via de regra, os resistores de frenagem costumam ser montados sobre o teto do painel
elétrico.
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4.4 Esquemas de ligação

Informações gerais sobre os esquemas de ligação

Retificador do freio 
no painel elétrico

Ao montar o retificador do freio no painel elétrico, instalar os cabos de conexão entre o
retificador do freio e o freio separado de outros cabos de potência. Uma passagem con-
junta com outros cabos só é permitida se os cabos de potência forem blindados.

Nota
Os dados técnicos das conexões do sistema eletrônico de potência e de controle
podem ser lidos e consultados no capítulo 6: "Dados técnicos". 

Observação
Todas as unidades do sistema de eixo devem ser ligadas através da conexão do
circuito intermediário (PE, + Uz, – Uz), da tensão de alimentação de 24 V (X5a, X5b) e
da rede de sinal (X9a, X9b). 

É necessária uma rede de alimentação separada para a conexão do retificador dos
freios. Não é permitido utilizar a tensão do motor para alimentar o retificador do freio!

Se a conexão do freio e a conexão do motor estiverem juntas em um cabo de potência,
o cabo de freios deve ser blindado separadamente. A blindagem do cabo de potência
e do cabo de freio deve ser ligada com PE ao motor e ao servoconversor. 
Em caso de instalação separada do cabo do freio, este também deve ser um cabo blin-
dado. 
Observar os diversos critérios do planejamento de projeto para a identificação do com-
primento do cabo do freio e do cabo do motor.
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Conexão do módulo de alimentação e módulos de eixo 
Cablagem das conexões de potência

57183ABP
Fig. 37: Esquema de ligação MOVIAXIS® MX, cablagem recomendada
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Conexão do módulo de alimentação, módulo de descarga do circuito intermediário, módulos de eixo, 
freio e módulo de fonte chaveada de 24 V
Cablagem das conexões de potência

57186ABP
Fig. 38: Exemplo: Esquema de ligação MOVIAXIS® MX e freio, cablagem recomendada
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* Se F16 (contato de acionamento no relé de sobrecarga) for ativado, K11 deve ser aberto e DI00 
"Liberação do estágio de saída" deve receber um sinal "0". F16 é um contato de alarme, ou seja, 
o circuito do resistor não deve ser interrompido.

** No controle de freios com 24 V, é fundamental observar uma blindagem própria apenas para os 
cabos de freio. Portanto, recomendamos os cabos híbridos SEW que possuem a blindagem com-
pleta com suportes de blindagem bem como uma blindagem própria para os cabos de freio.

*** Ao montar o retificador do freio no painel elétrico, instalar os cabos entre o retificador do freio e o 
freio separados de outros cabos de potência. A passagem conjunta com outros cabos só é permitida 
se os cabos de potência forem blindados.
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Conexão do módulo de alimentação
Cablagem do sistema eletrônico de controle

53664ABP
Fig. 39: Esquema de ligação do sistema eletrônico de controle MOVIAXIS® MXP módulo de 

alimentação
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Conexão do opcional módulo de descarga do circuito intermediário
Cablagem do sistema eletrônico de controle

53665ABP
Fig. 40: Esquema de ligação do sistema eletrônico de controle MOVIAXIS® MXZ módulo de 

descarga do circuito intermediário
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Possíveis danos do módulo de alimentação e do resistor de frenagem
Observar durante a operação do módulo de descarga do circuito intermediário, que a
descarga do circuito intermediário seja somente ativada quando os
• contatos principais do relé K11 estiverem abertos,
• a liberação de estágio de saída de todos os módulos de eixo conectados tiver sido

removida.

Para evitar danos no módulo de alimentação e no resistor de frenagem, é necessário
utilizar um contator com contato auxiliar de retardamento.
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Conexão do módulo de eixo 
Cablagem do sistema eletrônico de controle

53659ABP
Fig. 41: Esquema de ligação do sistema eletrônico de controle dos módulos de eixo 
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Conexão do opcional módulo de fonte chaveada de 24 V

Cablagem

Demais informações sobre a alimentação de 24 V e o sistema eletrônico de controle
encontram-se na página 31.

57165abp
Fig. 42: Cablagem do módulo de fonte chaveada de 24 V
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4.5 Função dos bornes

Notas sobre os potenciais de referência internos da unidade

Denominação dos potenciais de referência:

Denominação Significado

DGND
PE

Potencial de referência geral do sistema eletrônico de controle, 
conectado galvanicamente

BGND Potencial de referência para conexão do freio

RGND Potencial de referência para relé de segurança

DCOM Potencial de referência para entradas digitais

Nota para todos os elementos de conexão!

Todos os elementos de conexão estão representados como vistos de cima. 
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Função dos bornes dos módulos de alimentação MXP (10 kW, 25 kW, 50 kW, 75 kW)

Nota!
Os dados técnicos das conexões do sistema eletrônico de potência e de controle
podem ser lidos e consultados no capítulo 6: "Dados técnicos". 

Borne Atribuição Descrição
X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
–R
n.c.
PE

Conexão do resistor de frenagem (tamanho 1 / 10 kW))

X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Conexão à rede de alimentação (tamanho 1 / 10 kW))

X1:PE
X1:1
X1:2
X1:3

PE
L1
L2
L3

Conexão à rede de alimentação (tamanho 3 / 25, 50, 75 kW)

X3:PE
X3:1
X3:2

PE
+R
–R

Conexão do resistor de frenagem (tamanho 3 / 25, 50, 75 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+VZ
– VZ

Conexão do circuito intermediário

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X9a
X9b

a = Entrada: Rede de sinal, equipado com conector verde
b = Saída: Rede de sinal, equipado com conector vermelho

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminação
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminação

Rede CAN1 baixo
Potencial de referência rede CAN
Rede CAN1 baixo
Resistor de terminação interno
Potencial de referência rede CAN
Rede CAN1 alto
Rede CAN1 alto
Resistor de terminação da rede interno da unidade

X3

X1

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1
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Função dos bornes dos módulos de eixo MXA

Borne Atribuição Descrição

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Conexão do motor tamanhos 1, 2 e 3

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Conexão do motor tamanhos 4 e 6

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+VZ
– VZ

Conexão do circuito intermediário

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Conexão do freio (ligada)

1) X7:1
X7:2
X7:3
X7:4

+24 V
RGND
C
NC

Versão da unidade com um relé de segurança, opcional
Relé de segurança I (tamanhos 1–6)

Relé de segurança I (tamanhos 1–6), contato comum
Relé de segurança I (tamanhos 1–6), contato NA
 
O conector é equipado com um nariz codificador.

1) X8:1
X8:2
X8:3
X8:4

+24 V
RGND
C
NC

Versão da unidade com dois relés de segurança, opcional
Relé de segurança II (tamanhos 2–6)

Relé de segurança II (tamanhos 2–6), contato comum
Relé de segurança II (tamanhos 2–6), contato NA
 
O conector é equipado com um nariz codificador.

X9a
X9b

a = Entrada: Rede de sinal, equipado com conector verde
b = Saída: Rede de sinal, equipado com conector vermelho

1) A função dos bornes é idêntica nos dois conectores (X7 e X8) e eles podem ser trocados. A codificação impede uma conexão
incorreta.

PE

3

PE 3

PE

2
1

4

1

4

1
2

1 4

1 4

X9a

X9b
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X10:1
X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
X10:8
X10:9

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DIØ6
DIØ7
DIØ8

Entrada digital 1; com programação fixa com "Libe-
ração do estágio de saída"
Entrada digital 2; programável como desejado
Entrada digital 3; programável como desejado
Entrada digital 4; programável como desejado
Entrada digital 5; programável como desejado
Entrada digital 6; programável como desejado
Entrada digital 7; programável como desejado
Entrada digital 8; programável como desejado
Entrada digital 9; programável como desejado

Isolado eletricamente através 
do optoacoplador com refe-
rência a DCOM (X10:10).

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Potencial de referência para as entradas digitais DIØØ..DIØ8
Potencial de referência geral do sistema eletrônico de controle

X11:1
X11:2
X11:3
X11:4
X11:5

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Saída digital 1; programável como desejado
Saída digital 2; programável como desejado
Saída digital 3; programável como desejado
Saída digital 4; programável como desejado
Potencial de referência para as saídas digitais DOØØ..DOØ3

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminação
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminação

Rede CAN2 baixo
Potencial de referência rede CAN
Rede CAN2 baixo
Resistor de terminação interno
Potencial de referência rede CAN
Rede CAN2 alto
Rede CAN2 alto
Resistor de terminação interno

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S2 (SIN +)
S1 (COS +)
n.c.1)

n.c.1)

R1 (REF +) 
TF / TH / KTY –
n.c.1)

n.c.1)

S4 (SEN –)
S3 (COS –)
n.c.1)

n.c.1)

R2 (REF –)
TF / TH / KTY +
n.c.1)

Conexão de encoder de motor e resolver 

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S1 (COS +)
S2 (SIN +)
n.c.1)

DATA +
n.c.1)

TF / TH / KTY –
n.c.
DGND
S3 (COS –)
S4 (SEN –)
n.c.1)

DATA –
n.c.1)

TF / TH / KTY +
US

Conexão do encoder do motor Hiperface, encoder sen/cos, encoder TTL

1) Não é permitido conectar nenhum cabo.
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Função dos bornes do módulo de descarga do circuito intermediário MXZ..

Função dos bornes do módulo de fonte chaveada de 24 V MXS

Função dos bornes no módulo mestre MXM

Função dos bornes, ver o manual "Controlador MOVI-PLC® DHP11B", 11350881/BP.

Borne Atribuição Descrição

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
– VZ

Conexão do circuito intermediário

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inibido

DGND

DGND
TEMP

n.c.

Sinal de controle para o procedimento de descarga Æ O procedimento de descarga 
é iniciado quando a conexão "Inibido" com GND for estabelecida.
Conectar a entrada Inhibit de modo não separável (instalado fixamente) com o con-
tato NA do contator de alimentação.
Potencial de referência para a saída digital TEMP
Saída digital (= Alto; 24 V) quando a temperatura do interruptor de potência MXZ.. 
estiver na faixa permitida.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
n.c.

Conexão do resistor de frenagem para descarga

PE

2

1

4

1

4

1

5

PE 2

Borne Atribuição Descrição

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
– VZ

Conexão do circuito intermediário

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Tensão de alimentação para a eletrônica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Tensão de alimentação para a alimentação dos freios

X16:1
X16:2

+24 V
–24 V Tensão de alimentação externa de 24 V

PE

2

1

4

1

4

1

2
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4.6 Conexão do encoder à unidade básica

Exemplo

Instruções gerais de instalação
Conexão de 
encoder

• Comprimento máx. do cabo: 100 m com uma capacitância do cabo Â 120 nF / km.
• Seção transversal do cabo: 0,20 ... 0,5 mm2.
• Se não utilizar um fio do cabo do encoder: isolar a extremidade do fio.
• Utilizar cabos blindados com pares trançados, instalando a blindagem em ambos os

lados de maneira uniforme:
– no encoder: no prensa-cabos ou no conector do encoder,
– no servoconversor: na carcaça do conector macho Sub-D.

• Instalar o cabo do encoder separadamente dos cabos de potência.

As cores dos fios especificadas nos esquemas de ligação correspondem às cores dos
fios dos cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE, de acordo com o código de cores
segundo IEC 757. 
Demais informações encontram-se no manual "Sistemas de encoder SEW". O manual
pode ser encomendado à SEW-EURODRIVE.

Vista dos conectores de engate rápido em 
um servomotor

Vista da conexão do encoder 
do motor no módulo de eixo

58364AXX 53934AXX

9 8

7

6

54

11

1210

3

P

[1] [2]
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Instalação da 
blindagem

Instalar a blindagem do cabo do encoder em uma larga superfície de contato.

No servoconversor Colocar a blindagem no lado do servoconversor na carcaça do conector macho Sub-D.

No encoder / 
resolver

Colocar a blindagem no lado do encoder apenas nas respectivas braçadeiras de ater-
ramento, e não no prensa-cabos. Em caso de conversor com conector, colocar a blin-
dagem no conector do encoder.

Cabos pré-
fabricados

A SEW-EURODRIVE oferece cabos pré-fabricados para a conexão de encoders.
A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização destes cabos.
Dados sobre os cabos pré-fabricados encontram-se no catálogo MOVIAXIS®.

01939BXX
Fig. 43: Colocar a blindagem no conector macho Sub-D 
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4.7 Notas sobre a compatibilidade eletromagnética

Eletrodutos 
separados

• Instalar os cabos de potência e os cabos de sinal em eletrodutos separados.

Blindagem e 
conexão à terra

• Utilizar apenas cabos de controle blindados.
• Conectar a blindagem do modo mais curto possível e garantir que a conexão à

terra seja feita numa grande superfície de contato em ambos os lados. Para
evitar um circuito de retorno à terra, é possível conectar uma extremidade da blin-
dagem à terra através de um capacitor de supressão de interferência
(220 nF / 50 V). Em caso de cabo com blindagem dupla (em cabos de vários fios em
alguns casos com vários ramos de cabos), fazer a conexão à terra da blindagem
externa no lado do servoconversor e a conexão à terra das blindagens internas na
outra extremidade.

• Na instalação dos cabos em canais metálicos ligados à terra ou tubos de metal,
estes também podem ser utilizados para a blindagem. Instalar os cabos de
potência e os cabos de controle sempre separadamente.

• Realizar a conexão à terra adequada para sinais de alta freqüência do servocon-
versor de múltiplos eixos e para todas as unidades adicionais. Isto pode ser
obtido através de grandes superfícies de contato metálicas da carcaça da unidade
com a massa, p. ex., com o auxílio de placas de montagem do painel elétrico sem
pintura.

Filtro de rede • Montar o filtro da rede perto do servoconversor, mas fora do espaço livre mínimo
para a refrigeração.

• Reduzir o comprimento do cabo entre o filtro de rede e o servoconversor ao
mínimo necessário, no máx. 600 mm. Cabos trançados não blindados são sufici-
entes. Utilizar também cabos não blindados para o cabo da rede de alimentação.

• Os valores limite EMC não são especificados para emissão de interferências
em redes de alimentação que não possuam o neutro ligado à terra (redes IT).
A eficiência dos filtros de rede em redes IT é bastante limitada.

00755BXX
Fig. 44: Exemplo de uma conexão correta da blindagem com braçadeira 

de metal (presilha de fixação) ou fixação de cabos de metal
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Emissão de 
interferências

Para limitar a emissão de interferências, a SEW-EURODRIVE recomenda as
seguintes providências EMC:
• no lado da rede:

– Selecionar o filtro de rede de acordo com as tabelas de atribuição de resistores
de frenagem e dos filtros de rede no capítulo 4 do catálogo MOVIAXIS. 
Notas sobre o planejamento de projeto de filtros de rede encontram-se no
manual do planejamento de projeto.

• no lado do motor:
– cabos do motor não blindados.

• resistor de frenagem
– Notas sobre o planejamento de projeto de resistores de frenagem encontram-se

no manual do planejamento de projeto.
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4.8 Instalação conforme UL
Para a instalação conforme UL, favor observar as seguintes instruções:
• Utilizar somente cabos de cobre com a faixa de temperatura 60/75 °C como cabos

de conexão.
• Os torques permitidos dos bornes de potência MOVIAXIS® são de:

– O torque permitido para os bornes de sinal X10 – X11 para todas as unidades
é de 0,5 – 0,6 Nm.

– O torque permitido para todas as conexões do circuito intermediário X4 é de
3,0 – 4,0 Nm.

– O torque permitido para os bornes do relé de segurança X7 para todas as
unidades é de 0,22 – 0,25 Nm.

– O torque permitido dos bornes de conexão do freio X6 para os módulos de
eixo é de 0,5 – 0,6 Nm.

Torque 

Módulo de alimentação Conexão à rede de 
alimentação X1

Bornes do resistor de 
frenagem:

Tamanho 1 0.5 – 0.6 Nm 0.5 – 0.6 Nm

Tamanho 2 3.0 – 4.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm

Tamanho 3 6.0 – 10.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm 

Módulo de eixo Conexão do motor X2 –

Tamanho 1 0.5 – 0.6 Nm –

Tamanho 2 1.2 – 1.5 Nm –

Tamanho 3 1.5 – 1.7 Nm –

Tamanho 4 3.0 – 4.0 Nm –

Tamanho 5 3.0 – 4.0 Nm –

Tamanho 6 6.0 – 10.0 Nm 

Módulo de descarga do 
circuito intermediário

Conexão do resistor de 
frenagem X15

–

Todos os tamanhos 3.0 – 4.0 Nm –

Se utilizar outros elementos de conexão que não sejam especificados ou se não
respeitar os torques especificados, o resultado pode ser um aquecimento excessivo
não admissível. Isto pode causar defeitos no servoconversor de múltiplos eixos
MOVIAXIS®.
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• É possível operar o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX em redes de
alimentação com o neutro ligado à terra (redes TN e TT) que possuam uma corrente
da rede máxima de 42000 A e uma tensão da rede máxima de 500 VCA.

• Selecionar o fusível de rede numa categoria (força de corrente) maior que a corrente
nominal da rede especificada.

• Informações sobre a escolha das seções transversais encontram-se no manual de
planejamento de projeto.

• Além das informações acima, observar as normas nacionais em vigor para a insta-
lação.

• Os conectores da alimentação de 24 V são limitados para 10 A. Favor respeitar os
dados no capítulo 3.11, "Disposição das unidades do sistema".

• Placas opcionais que são alimentadas através dos bornes frontais de 0 V e de 24 V
devem ser protegidas separadamente ou em grupos com 4 A.

O certificado UL não se aplica em operação em redes de alimentação sem ponto neutro
ligado à terra (redes IT).

Para obter uma estrutura de aplicação permitida para UL, a proteção do resistor de
frenagem deve ser efetuada com um relé de sobrecarga térmica.



5 Colocação em operação
Informação geral

76 Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX

5 Colocação em operação
5.1 Informação geral

Pré-requisito O planejamento de projeto correto do acionamento é o pré-requisito para efetuar uma
colocação em operação bem sucedida. Indicações detalhadas para o planejamento de
projeto e a explicação dos parâmetros encontram-se no manual de planejamento de
projeto MOVIAXIS® MX.

Aplicações de elevação

Conexão da alimentação do sistema de eixos

Durante a colocação em operação, é fundamental agir de acordo com as indica-
ções de segurança!

As funções de colocação em operação descritas neste capítulo são utilizadas para
ajustar o servoconversor de múltiplos eixos de forma que ele seja otimizado ao motor a
que está ligado e às condições específicas da instalação. A colocação em operação em
conformidade com este capítulo é obrigatória.

Não é permitido o uso do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX como dis-
positivo de segurança para aplicações de elevação. 
Para evitar danos em pessoas ou bens materiais, utilizar dispositivos de segurança
como sistemas de monitoração ou dispositivos de segurança mecânicos.

• Observar o tempo mínimo de desligamento de 10 s para o relé K11.
• Não ligar/desligar a rede mais de uma vez por minuto!

00

I
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5.2 Atribuição da taxa de transmissão e dos endereços de eixo
A taxa de transmissão CAN1 é ajustada no módulo de alimentação usando as duas
chaves de endereços S1 e S2.
A endereço de eixo é ajustado no módulo de alimentação usando as duas chaves de
endereços S3 e S4. A atribuição de outros endereços de eixo é feita automaticamente
baseada nos endereços de eixo ajustados.

Atribuição 
de taxa de 
transmissão 
CAN1

Duas chaves DIP S1 e S2 são instaladas para o ajuste da taxa de transmissão CAN1
no módulo de alimentação, ver a figura 45. 

Fig. 45: Chaves DIP e chave de endereços de eixo no módulo de alimentação

[1] S1, S2: Chave DIP para taxa de transmissão CAN1

[2] S3: Chave de endereços de eixo 100

[3] S4: Chave de endereços de eixo 101
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O ajuste padrão no fornecimento é de 500 kBit/s.
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Atribuição do 
endereço de eixo

Dois seletores S3 e S4 são instalados no módulo de alimentação para o ajuste do ende-
reço de eixo CAN1 do sistema de eixos, ver figura 45. Estes seletores permitem ajustar
um endereço decimal entre 0 e 99.

O endereço de eixo 73 serve como exemplo na representação acima.

Neste exemplo, a atribuição do endereço dentro do sistema de eixos é a seguinte: 

No exemplo, o endereço do primeiro módulo de eixo é "73"; endereços em ordem cres-
cente são atribuídos aos eixos seguintes.
Se houver menos de 8 eixos em um sistema de eixos, os endereços "restantes" perma-
nencem livres.
O endereço de eixo ajustado deste modo é utilizado para os endereços da comunicação
CAN1 (parte da rede de sinal) ou para os endereços do opcional KNet. A atribuição dos
endereços de eixo ocorre apenas uma vez ao ligar a tensão de alimentação de 24 VCC
do sistema de eixos. 
Uma alteração dos endereços básicos durante a operação só será adotada na próxima
inicialização do módulo de eixo (tensão de alimentação de 24 VCC lig / desl.).

Seletor S3 100 = casa de unidade

Seletor S4 101 = casa decimal
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O ajuste padrão no fornecimento é "1".

53917ABP
Fig. 46: Exemplo de atribuição de endereço no sistema de eixos
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5.3 Comprimento do cabo da rede CAN e especificação do cabo 

O comprimento de cabo máximo permitido do adaptador de terminação até o módulo
de alimentação é de 5 m.

O comprimento de cabo máximo permitido do adaptador de terminação até o primeiro
módulo de eixo é de 5 m.

Conexões CAN devem ser feitas apenas no painel elétrico para evitar quaisquer
diferenças de potencial.

59095abp
Fig. 47: Comprimento do cabo CAN1

MXP

CAN1

5 m

Adaptador CAN e 
adaptador de 
terminação

59096abp
Fig. 48: Comprimento do cabo CAN2
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Resistor de

terminação

Rede de sinal

Adaptador CAN e 
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Durante a escolha dos cabos, observar as especificações do fabricante do cabo sobre
a compatibilidade CAN do cabo escolhido.
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5.4 Comunicação através do adaptador CAN
Necessita-se de um adaptador CAN da empresa Peak (http://www.peak-system.com)
para a comunicação entre um PC e um sistema MOVIAXIS®. 
• A SEW-EURODRIVE recomenda o seguinte adaptador: USB-Port PCAN-USB ISO

(IPEH-002022)
• A SEW-EURODRIVE recomenda o adaptador de terminação IEPK003002 da

empresa Peak como resistor de terminação. Se o usuário fizer a terminação,
é necessário instalar um resistor de terminação de 120 Ê entre CAN_H e CAN_L.

• Necessita-se de um cabo blindado para uma transmissão de dados segura.
• Há duas rotas de comunicação possíveis para os participantes no sistema de eixos:

Conexão de cabo CAN1 no módulo de alimentação:
Atribuição dos pinos dos cabos de conexão e de extensão

O cabo de conexão e de extensão entre o adaptador da firma Peak e o sistema de eixos
possui um conector fêmea Sub-D de 9 pinos nas duas extremidades. A atribuição dos
pinos do cabo de conexão com um conector CAN macho Sub-D de 9 pinos está repre-
sentada na figura abaixo.

1. Através do conector macho Sub-D X12 de 9 pinos no módulo de alimentação 
(CAN1).
2. Através do conector macho Sub-D X12 de 9 pinos em um módulo de eixo (CAN2) 
do sistema.

Nota para a conexão e extensão de cabo 
A SEW-EURODRIVE recomenda um cabo com conexão de passagem de 1:1 na
versão blindada para cabos de conexão e de extensão. 
Durante a escolha dos cabos, observar as especificações do fabricante do cabo sobre
a compatibilidade CAN do cabo escolhido.

53921ABP
Fig. 49: Cabos de conexão e de extensão adaptador Peak e módulo de alimentação
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Atribuição dos pinos do conector X12 no módulo de alimentação

Conexão de cabo CAN2 nos módulos de eixo:
Atribuição dos pinos dos cabos de conexão e de extensão

O cabo de conexão e de extensão entre o adaptador da firma Peak e o sistema de
eixos possui um conector fêmea Sub-D de 9 pinos nas duas extremidades. A atribuição
dos pinos do cabo de conexão com um conector CAN macho Sub-D de 9 pinos está
representada na figura abaixo.

53923ABP
Fig. 50: Atribuição dos pinos do conector X12 montado no módulo de alimentação 

6
DGND

CAN_H

CAN_H

7

8

9
5

1

2

3

4

CAN_L

DGND

CAN_L

Resistor de

terminação

(interior da

unidade)

n. c.

Módulo de alimentação

MOVIAXIS® MXP

pino

X12 X

53922ABP
Fig. 51: Cabos de conexão e de extensão adaptador Peak e módulo de eixo
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Atribuição dos pinos do conector X12 no módulo de eixo

Resistores de terminação de rede para conexão CAN / rede de sinal:

A conexão de rede de sinal inclui, entre outras, a conexão CAN1 entre o módulo de
alimentação e o módulo de eixo. A rede CAN1 exige um resistor de terminação.
As figuras a seguir mostram o esquema das possíveis combinações da comunicação
CAN e das posições correspondentes do resistor de terminação (acessório módulo de
alimentação). 

57908ABP
Fig. 52: Atribuição dos pinos do conector X12 montado no módulo de eixo 
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53919ABP
Fig. 53: Comunicação através da CAN1 no módulo de alimentação

X9
a / b

MXP

CAN1

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Resistor de

terminação

Rede de sinal

Adaptador CAN USB

Adaptador de

terminação

(Resistor de

terminação)

00

I



5Colocação em operação
Comunicação através do adaptador CAN

Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX 83

53920ABP
Fig. 54: Comunicação através da CAN2 em um módulo de eixo
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É necessário ativar o resistor de terminação no último módulo de eixo do sistema, ver
página 82.
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5.5 Descrição do software de colocação em operação e seus parâmetros
O MOVITOOLS_MotionStudio é um software de engenharia para a programação, para-
metrização e o diagnóstico de todos os produtos eletrônicos da SEW-EURODRIVE.

Pré-requisitos do 
sistema

Os pré-requisitos do sistema para a instalação do software de colocação em operação
MOVITOOLS_MotionStudio são:
• PC com Microsoft Windows 2000 Professional com pacote service pack 3 ou

Windows XP Professional
• .NET Framework SDK 1.1

Colocação 
em operação 
do software 
MOVITOOLS_ 
MotionStudio

Após a instalação do MOVITOOLS_MotionStudio, os respectivos itens serão encon-
trados no menu inicial do WINDOWS no seguinte diretório: 
"Iniciar\Programas\SEW\ MOVITOOLS MotionStudio".

Iniciando o 
software

Iniciar o software da seguinte maneira:

Estabelecimento 
da comunicação

Ao iniciar o software MOVITOOLS_MotionStudio, o servidor de comunicação SECOS
também é inicializado. Um ícone adicional surge na barra de status do Windows. Antes
de realizar outras ações, é necessário estabelecer a comunicação.

56892axx
Fig. 55: Iniciando o MOVITOOLS_MotionStudio

56891axx
Fig. 56: Ícone na barra de status Windows
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• Fazer duplo clique no ícone selecionado. A seguinte aplicação é iniciada:

• Arrastar o canal de comunicação desejado da seleção abaixo (SBUS) para um dos
campos "PC Communication Interfaces". 
No exemplo apresentado, os 4 canais estão ativos. 
Os campos em cinza escuro na caixa de seleção inferior indicam as conexões de
comunicação já configuradas.

Configuração da 
conexão SBUS

Para estabelecer a comunicação com MOVIAXIS®, é necessária a conexão através do
system bus SBUS. Ao salvar o ícone, surge a seguinte pergunta:

• Introduzir a velocidade de transmissão ajustada no MOVIAXIS®.

56893bxx
Fig. 57: Servidor de comunicação SEW

 

 

 

56896axx
Fig. 58: Configuração da conexão SBUS
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Escaneamento 
das unidades 
conectadas

Após ter realizado a configuração do servidor de comunicação SECOS, é possível
agora estabelecer a conexão com MOVIAXIS®.
• Passar para a janela "MOVITOOLS_MotionStudio".

• Clicar o botão "Scan". Surge uma lista das unidades conectadas.

56897bxx
Fig. 59: Escaneamento de endereços

 

 

Scannen 
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• Clicar na unidade desejada com o botão direito do mouse. Surge o seguinte menu:

57361ade
Fig. 60: Seleção do plug in "Startup"
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Seqüência em 
caso de nova 
colocação em 
operação

Durante a nova colocação em operação, executar os itens de menu mostrados na
figura 61 da seguinte maneira:

1) O procedimento de colocação em operação está descrito na página 89.
2) O editor PDO está descrito na página 109.

57727abp
Fig. 61: Seqüência em caso de nova colocação em operação

Colocação em operação:

Solução de 
controle com 
MOVI-PLC®

Aplicação padrão:
Editor TEC posiciona-
mento de um eixo 
(+ monitor)

Aplicações 
complexas

Escopo:
Gravação de
- Correntes,
- Rotações,
- Posições,
- etc.

Gerenciamento dos dados:
Carregar e salvar registros 
de dados de eixos 
individuais.

- Colocação em oper. do motor,
- Ajuste do controlador,
- Unidades do usuário,
- Limites de aplicação e 
  de sistema.

- Editor PDO:
  Parametrização de
  - Dados do processo
  - Palavras de controle
  - Palavras de estado
  - Configurações do rede,
  - FCBs.
- Árvore de parâmetros

1)

2)

00

I



5Colocação em operação
Descrição do software de colocação em operação e seus parâmetros

Instruções de Operação – Servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX 89

1.Colocação em operação MOVIAXIS® MX

• Iniciar a colocação em operação do motor, clicando o botão direito do mouse na res-
pectiva unidade na árvore de hardware, ver figura 60.

• Clicar o item "Startup".
• Clicar o botão "Next" e continuar a colocação em operação.
Os jogos de parâmetros 2 e 3 não podem ser selecionados no momento.

56503bxx
Fig. 62: Tela inicial da colocação em operação MOVIAXIS® MX
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Ajuste atuais A figura abaixo mostra os ajustes atuais.

58981axx
Fig. 63: Visão geral dos ajustes atuais
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Menu de seleção

Você tem 3 opções de colocação em operação à sua escolha no menu de seleção:
• Complete startup:

Esta opção de ajuste deve ser realizada sempre na primeira colocação em ope-
ração. Esta parte do programa armazena os dados do motor, controlador de rotação,
assim como dados da máquina e do sistema.

• Optimization of the speed controller:
Esta opção de ajuste permite continuar a otimização do controlador de rotação, se
já tiver executado uma colocação em operação completa anteriormente. 

• Machine and system data:
Esta opção de ajuste é uma parte da colocação em operação completa e refere-se
somente aos dados dos sistemas de máquinas como as unidades do usuário,
valores limite das máquinas e de aplicação.

55552bxx
Fig. 64: Menu de seleção dos modos de operação

As seguintes opções de ajuste Optimize speed controller e Machine and system
data são subprogramas da colocação em operação do MOVIAXIS® MX. Estas opções
de ajuste só podem ser selecionadas e executadas se já tiver executado a colocação
em operação completa anteriormente.
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Seqüência de uma colocação em operação completa

Configuração do 
sistema

Selecionar aqui se vários acionamentos operam em uma carga ou se vários motores
estão conectados em um eixo.
• One drive at one servo inverter

Um acionamento opera em uma carga sem a atuação de outros acionamentos
(slaves).

• Several identical drives at one servo inverter
Para poder operar vários acionamentos em um servoconversor, os acionamentos
devem estar acoplados rigidamente entre si. Um acionamento está equipado com
uma realimentação de encoder; os outros motores funcionam com o mesmo campo
girante. Em motores síncronos, também é necessário alinhar os dois rotores. Para
tanto, observar a publicação SEW "10509011/EN Manual de Acionamentos de
vários motores".

• Number of connected slaves
Neste ajuste, cada motor possui o seu próprio servoconversor mas opera na mesma
carga. Isto afeta os parâmetros do controlador e a carga externa. Favor observar,
que, na pior das hipóteses, dois acionamentos acoplados rigidamente que atuam em
uma carga podem interferir mutuamente. Isto pode causar mensagens de irregulari-
dade no servoconversor. Em caso de dúvidas, consultar a SEW-EURODRIVE.

58982axx
Fig. 65: Configuração do sistema
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Seleção do motor

Neste menu é possível ajustar o motor que está conectado no MOVIAXIS. Em motores
SEW, o tipo de motor encontra-se indicado na placa de identificação.
Em motores de outras marcas, selecionar o botão "non-SEW motor". Na próxima
página do menu, o usuário será solicitado a carregar um arquivo XML que deve ser
criado pela SEW-EURODRIVE.

56506bxx
Fig. 66: Menu seleção do motor

Tipo do motor Descrição

Non-SEW motor

O motor conectado é um motor de um outro fabricante.
Para poder utilizar esta opção, necessita-se do arquivo criado pela 
SEW-EURODRIVE com os dados especiais do motor.
Se a função "non-SEW motor" estiver selecionada, surge o botão "Open 
motor file". Selecionar o respectivo fabricante do non-SEW motor no 
banco de dados do motor.
Em caso de motor síncrono, os seguintes dados do motor devem ser 
introduzidos:
• Denominação de tipo
• Pares de pólo
• Rotação nominal
• Torque nominal
• Corrente nominal
• Tensão nominal
• Momento máximo
• Rotação máxima
• Momento de inércia
• Indutância por fase
• Freio sim/não

• Momento de inércia do freio
• Tempo de liberação do freio
• Tempo de atuação do freio

Em motores assíncronos, outros dados são necessários. O motor deve 
ser medido pela SEW-EURODRIVE.
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Placa de 
identificação

• Introduzir os dados de acordo com a placa de identificação do motor utilizado no
respectivo menu rolante.

55562bxx
Fig. 67: Seleção do motor placa de identificação

Em encoders Hiperface com plaqueta de identificação eletrônica, o menu rolante
é preenchido automaticamente e é mostrado sem que o usuário possa alterá-lo. Em
todos os outros tipos de encoder, os dados da tabela abaixo devem ser introduzidos
baseando-se na placa de identificação do motor.

Dados de introdução Descrição

Motor

Introduzir aqui o tipo de motor sem outras denominações como redutor, 
encoder, freio, proteção do motor, por exemplo:

• Placa de identificação com redutor PSF311RCM71S /BR /RH1M /SB51 Æ 
Tipo de motor CM71S;

• Placa de identificação sem redutor CFM90M /BR /RH1M /SB51 Æ Tipo de 
motor CM90M.

Rated voltage
A tensão nominal do motor é a tensão máxima suportada pela bobinagem do 
motor. A tensão nominal do motor refere-se à tensão nominal da rede. Em 
motores síncronos, o valor é especificado como Umáx na placa de identificação.

Rated motor speed A rotação nominal do motor corresponde à categoria de rotação na placa de 
identificação.

Rated power supply 
voltage

Introdução da tensão nominal da rede, p. ex., 400 V
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Temperature 
sensor type

O termistor tipo motor na placa de identificação descreve o tipo de sensor 
usado para a proteção do motor:
• Sem sensor;
• Termostato TH (chave bimetálica);
• Termistor TH (resistência PTC);
• Termistor KTY para identificar a temperatura do motor.
Em caso de ajuste KTY, o modelo de motor térmico é ativado em MOVIAXIS 
com motores SEW. O modelo de motor térmico protege o motor termicamente 
juntamente com o sensor de temperatura KTY.
Em motores não SEW com KTY, é iniciado um modelo I2t se o arquivo XML 
do motor não SEW contiver dados térmicos. Neste processo, o KTY fornece 
apenas um valor inicial. Em seguida, o modelo de cálculo assume a proteção 
do motor.
Em motores não SEW com KTY e sem dados térmicos no arquivo XML de 
motor não SEW, é ativado um desligamento de temperatura limite KTY.

Response

Aqui é possível ajustar a resposta de desligamento do servoconversor de 
múltiplos eixos MOVIAXIS® MX em caso de sobreaquecimento do motor. 
Os seguintes ajustes são possíveis:
• No response – Sobreaquecimento do motor é ignorado.
• Display only – A irregularidade é indicada no display de 7 segmentos, 

o eixo continua a funcionar.
• Output stage inhibit / pending – Eixo passar para regulador bloqueado 

FCB (motor gira por inércia até parar). De acordo com o estado de irregula-
ridade, o eixo executa um "Início a quente" após um "reset" (capítulo Indi-
cações operacionais nas Instruções de operação). Neste processo, 
o tempo de reset reduz-se a um mínimo (sem booting).

• Emergency stop / pending – Eixo desacelera usando a rampa da parada 
de emergência. De acordo com o estado de irregularidade, o eixo executa 
um "warm start" após um "reset" (capítulo Indicações operacionais nas 
Instruções de operação). Neste processo, o tempo de reset reduz-se a um 
mínimo (sem booting).

• Stop at application limits / pending – O eixo desacelera usando a rampa 
de aplicação. De acordo com o estado de irregularidade, o eixo executa um 
"Início a quente" após um "reset" (capítulo Indicações operacionais nas 
Instruções de operação). Neste processo, o tempo de reset reduz-se a um 
mínimo (sem booting).

• Stop at system limits / pending – O eixo desacelera usando a rampa do 
sistema. De acordo com o estado de irregularidade, o eixo executa um 
"Início a quente" após um "reset" (capítulo Indicações operacionais nas 
Instruções de operação e/ou no Manual de Sistema). Neste processo, 
o tempo de reset reduz-se a um mínimo (sem booting).

Forced cooling fan Introduz-se aqui se o motor possui uma ventilação forçada. O valor introduzido 
é utilizado para o modelo de motor térmico na proteção do motor.

Brake Introduz-se aqui se o motor está equipado com freio. Assim, a função do freio é 
ativada.

Dados de introdução Descrição
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Gerenciamento de 
encoder 1

• Encoder data
Introduz-se aqui que entrada física do encoder deve ser utilizada para o controle da
rotação ou de posicionamento. No futuro próximo, será possível atribuir as entradas
de encoder separadas aos diversos jogos de parâmetros, ver também o item "Em
preparação".
O tipo de encoder é ajustado clicando a denominação de encoder (à direita do
símbolo do encoder), ver figura 68.

• Encoder data assignment
• Resolver: RH1M/ RH1L / RH3L/ RH3M
• Hiperface: ES1H / ES2H / EV1H /AS1H / AV1H
• Sine / cosine encoder: EH1S / ES1S / ES2S / EV1S / EV2S
• Hiperface linear encoder: AL1H
• Non-SEW encoder
No ajuste "non-SEW encoder", é necessário introduzir os dados do encoder não
SEW, clicando no símbolo de encoder.

56507bxx
Fig. 68: Gerenciamento de encoder

O tipo de encoder está indicado na placa de identificação do motor.
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Gerenciamento de 
encoder 2

56516bxx
Fig. 69: Gerenciamento de encoder – Encoder não SEW

Dados de introdução Descrição
SEW designation Tipo do encoder não SEW
Encoder type Tipo do encoder ajustado 

Counting direction

Distingue-se entre 2 sentidos de contagem:
• normal – padrão. O encoder gira com o motor (encoder está montado no 

eixo do motor)
• inverted – O encoder gira na direção contrária do motor (encoder não está 

montado no eixo do motor).

Numerator/ 
Denominator factor

Este fator determina a resolução do encoder. O valor a ser introduzido depende 
do tipo de encoder. 
• Non-SEW TTL, non-SEW sin / cos, non-SEW Hiperface  

Exemplo: encoder seno/cosseno:
Fator numerador encoder1 = 1024
Fator denominador encoder1 = 1

• Non-SEW resolver  

Exemplo: Resolver, 1 par de pólos:
Fator numerador encoder1 = 1 
Fator denominador encoder1 = 1

• Non-SEW sin / cos  
Período de sinal do encoder. 
Exemplo: AL1H Lincoder, período de sinal 5 mm 

 

Fator numerador encoder 1
Fator denominador encoder 1 =

Resolução do encoder
Rotação

Fator numerador encoder 1
Fator denominador encoder 1 =

Quantidade de pares de pólo
1
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As seguintes possibilidades de ajuste estão em preparação:
O grupo encoder representa um máximo de 3 entradas físicas de encoders do MOVI-
AXIS®. O encoder 1 é a entrada de encoder da unidade básica. Os encoders 2 e 3
podem ser incorporados através de placas opcionais.
As possibilidades de seleção estão sujeitas às seguintes normas:

• Cada encoder (1 – 3) só pode ser utilizado apenas uma vez.
• Os encoders na coluna "Motor encoder" são utilizados automaticamente para a

fonte rotação atual Æ Tacômetro.
• O encoder de posicionamento pode ser opcionalmente o encoder do motor ou o

encoder síncrono. Para tanto, é possível selecionar "Source actual position" no
encoder do motor ou arrastar um encoder para o campo "Synchronous encoder".

• É possível preparar vários encoders como encoder de posicionamento. Porém,
apenas um encoder pode operar como "Source actual position". É possível sele-
cionar outros encoders usando o canal de parametrização. A mesma janela será
aberta no gerenciamento de encoder em todos os 3 ciclos possíveis para os três
jogos de parâmetros. Isto significa que os encoders são previamente atribuídos
ao jogo de parâmetros 1. Não existe a necessidade de abrir o gerenciamento de
encoder para jogos de parâmetros adicionais.

Exemplo

Neste exemplo, a fonte "actual speed" e "actual position" são atribuídas ao encoder 1
(entrada da unidade básica). 

58987axx
Fig. 70: Exemplo de opção de ajuste atual
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Monitoração

• Introduzir os parâmetros gerais de controle do MOVIAXIS® MX de acordo com a
seguinte tabela.

56520bxx
Fig. 71: Menu ajuste da monitoração

O valor na coluna esquerda do menu de entrada é uma sugestão; o valor atual do
servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX encontra-se na coluna direita.
Clicar em
• "Æ" para aceitar sugestões separadamente. 
• "Accept" para adotar todas as sugestões de uma vez só.

Dados de introdução Descrição

Speed monitoring 
and deceleration time 
n-monitoring

A rotação exigida pelo valor nominal só pode ser atingida se houver torques 
disponíveis suficientes para a exigência de carga. Assim que o limite de cor-
rente for atingido, o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX supõe 
que o torque atingiu o valor máximo. A rotação desejada não pode ser atingida. 
A monitoração de rotação é ativada se este estado permanecer durante o 
tempo delay n-monitoring.

Limite de corrente O limite de corrente refere-se à corrente de saída aparente do servoconversor 
de múltiplos eixos.
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Ajuste do 
controlador 
de rotação

• Introduzir os valores para o controlador de rotação.

55558bxx
Fig. 72: Menu controlador de rotação

Dados de introdução Descrição
Moment of inertia J0 of 
the motor

Campo de indicação do valor do momento de inércia do motor selecionado 
anteriormente.

Load inertia

Campo de introdução para o momento de inércia máximo externo convertido 
para o eixo do motor.
Nos modos de operação "CFC" e "SERVO", existe a possibilidade de identificar 
automaticamente o momento de inércia durante um processo de deslocamento 
Clicar o botão "Determine moment of inertia" para identificar o momento de 
inércia da carga. Para poder usar esta função, a colocação em operação deve 
ser realizada pelo menos uma vez e ser carregada. Além disso, uma rampa 
deve ser percorrida ciclicamente.

Clearance load
Use o cursor deslizante para ajustar o grau de liberdade da carga. 
Atualmente, o regulador permite apenas os valores 0 e 100. 
Futuramente será possível ajustar valores intermediários.

Time interval external 
control

Introduzir aqui o intervalo de tempo do controle externo. Este valor é neces-
sário em todos os FCBs que geram um valor nominal de modo interpolado 
(gerador externo de rampa) bem como na especificação do valor nominal 
analógico. 
Nota: O valor de entrada não é relevante na especificação do valor nominal 
analógico, p. ex., Posicionamento FCB09.

Scanning frequency n/
X control

Especificar a freqüência de amostragem desejada do controlador de rotação 
e/ou de posição. O ajuste padrão de 1 ms deve ser reduzido somente em apli-
cações dinâmicas extremas.
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Diagrama de bloco 
do controlador de 
rotação

Stiffness

Ajustar a rigidez do controlador de rotação com o cursor deslizante. O valor 
para a rigidez depende da transmissão de força (acionamento direto alto, cor-
reia dentada baixa), tornando-se assim uma medida para a rapidez do circuito 
do controlador de rotação). O valor para o ajuste padrão é 1.
A rigidez do circuito do controlador de rotação pode ser opcionalmente ajus-
tada com o cursor deslizante ou ser introduzida no campo de entrada. 
• Se aumentar o valor da rigidez, a velocidade de controle também é aumen-

tada. Durante a colocação em operação, a SEW-EURODRIVE recomenda 
aumentar o valor em pequenos passos (0,05) até o circuito do regulador 
começar a oscilar (ruído no motor). Em seguida, reduzir um pouco o valor. 
Assim, garante-se um ajuste otimizado.

• Se diminuir o valor de rigidez (<1), a taxa de controle torna-se mais lenta e 
o erro por atraso aumenta.

Dados de introdução Descrição

58990axx
Fig. 73: Esquema de ligação em bloco do controlador de rotação
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Parâmetros do controlador de rotação
Além disso, é possível reajustar o parâmetro do controlador de rotação para "Classic".

55559bxx
Fig. 74: Menu de parâmetros do controlador de rotação

O valor na coluna esquerda do menu de entrada é uma sugestão; o valor atual do 
servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX encontra-se na coluna direita.
Clicar em
•  "Æ" para aceitar sugestões separadamente. 
• "Accept" para adotar todas as sugestões de uma vez só.

Dados de introdução Descrição
P-gain speed controller Fator de ganho do componente P do controlador de rotação.

Time constant speed 
controller

Constante de tempo de integração do controlador de rotação. O componente I 
reage de maneira proporcionalmente inversa à constante de tempo, ou seja, 
um valor numérico maior resulta num componente I menor, porém 0 = nenhum 
componente I.

Filter speed actual value Constante do tempo de filtragem do filtro de valor atual de rotação.

Speed setpoint filter A rampa de rotação é filtrada, graduações do valor nominal ou interferências 
por impulsos podem assim ser suavizadas.

Filter acceleration 
precontrol

Constante do tempo de filtragem de pré-controle de aceleração. Esta constante 
influencia a resposta de controle do controlador de rotação. O diferenciador é 
programado.

P-gain position 
controller Valor de ajuste para o controlador P do circuito de controle de posicionamento.

Amplification accelera-
tion control

Fator de ganho de pré-controle de aceleração. Este fator melhora a resposta 
de controle do controlador de rotação.

Amplification speed 
precontrol

Fator de ganho de pré-controle de velocidade. Este fator melhora a resposta de 
controle do controle do posicionamento.
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Configuração do eixo

O MOVIAXIS® possui 4 unidades do usuário ajustáveis para as seguintes variáveis:
• Travel distance,
• Velocity,
• Acceleration,
• Torque (não na colocação em operação do motor Æ Árvore de parâmetros).
Para tanto, um numerador, um denominador e casas decimais depois da vírgula para
cada variável são carregados no módulo de eixo. As casas decimais depois da vírgula
são necessárias apenas para a indicação no MotionStudio e não são consideradas na
conversão das unidades do usuário nem na comunicação de rede.
Botão "Basic configuration"
• Travel distance

Unidade: Rotações (do motor), 4 casas depois da vírgula
Exemplo:

Depois da conclusão da colocação em operação, os seguintes valores são escritos
no módulo de eixo (conversão incremento de 16 bits / rotação):
• Unidade do usuário posição do numerador = 4096
• Unidade do usuário posição do denominador = 625
• Unidade do usuário resolução de posição = 1E-04

• Velocity

56521bxx
Fig. 75: Menu configuração do eixo

Valor nominal Trajeto percorrido Indicação no MotionStudio

10000 1 rotação do motor 1.0000

15000 1,5 rotações do motor 1.5000
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Unidade: rpm, nenhuma casa depois da vírgula
Exemplo:

Depois da conclusão da colocação em operação, os seguintes valores são escritos
no módulo de eixo:
• Unidade do usuário velocidade numerador = 1000
• Unidade do usuário velocidade denominador = 1
• Unidade do usuário resolução da velocidade = 1

• Acceleration
Unidade: 1/(min × s) alteração de rotação por segundo, sem casas depois da vírgula

Exemplo:

Depois da conclusão da colocação em operação, os seguintes valores são escritos
no módulo de eixo:
• Unidade do usuário aceleração numerador = 100
• Unidade do usuário aceleração denominador = 1
• Unidade do usuário resolução da aceleração = 1

• Torque: Em preparação, disponível no momento somente através da árvore de
parâmetros.

• Jerk: é fixo.

Valor nominal Velocidade Indicação no MotionStudio

1000 1000 rpm 1000

2345 2345 rpm 2345

Valor nominal Aceleração Indicação no MotionStudio

65000 65000 1/(min × s) 65000

3000 3000 1/(min × s) 3000
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Exemplo Ajustar assim as unidades do usuário que são diferentes da configuração básica.
Especificação:
• Posição em (mm × 1×10-1)
• Velocidade em rpm
• Aceleração em (m/s2 × 1×10-2)
O movimento rotatório é transformado em um movimento de translação com o auxílio
de um fuso (passo = 5 mm).

56523bxx
Fig. 76: Exemplo de ajuste de unidades do usuário

 Spindelsteigung 

Referenzumdrehungen 

zur Kontrolle 
Gewählte 

Einheiten 

 5 mm wird bei einer Referenz- 

umdrehung von s = 1 zurückgelegt 
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Limites de aplicação e de sistema

Os valores limite de aplicação e da máquina referem-se às unidades do usuário ajus-
tadas, ver figura 76. As unidades do usuário selecionadas anteriormente são mostradas
nesta figura; elas não podem ser alteradas aqui. 
Os campos à direita referem-se ao valor de descarregados no eixo convertido para a
respectiva unidade do usuário. Os campos à esquerda são valores calculados suge-
ridos pelo programa.
Os seguintes valores são baseados na configuração básica e no estado de forneci-
mento:

55557bxx
Fig. 77: Menu limites de aplicação e de sistema

Variáveis Valores limite 
Valores limite do sistema (valores limite da máquina)
VmaxSys 10000 rpm, corresponde à rotação máxima possível do módulo de eixo
a_maxSys 3000 1/(rpm × s) rampa de aceleração
b_maxSys 3000 1/(rpm × s) rampa de atraso
Valores limite de aplicação
VmaxApp 10000 rpm, corresponde à rotação máxima possível do módulo de eixo
a_maxApp 3000 1/(rpm × s) rampa de aceleração
b_maxApp 3000 1/(rpm × s) rampa de atraso
Atraso de parada de emergência
b_maxAppNotStop 3000 1/(rpm × s) Rampa de atraso, o atraso de parada de emergência é usado 

basicamente como resposta a irregularidade.
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Download

• Pressionar o botão "Finish" para fazer a descarga dos ajustes no módulo de eixo. 
• Fechar a janela para concluir a colocação em operação.

55560bxx
Fig. 78:  Menu download
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Parâmetros do controlador Pxxx

Controle de 
rotação Pxxx

Controle da rotação apenas no jogo de parâmetros 1.
O ajuste de todos os parâmetros relevantes para o controle da rotação é suportado
pelas funções da colocação em operação do gerenciador da colocação em operação.
Alterações diretas de parâmetros individuais do controlador são reservadas para a oti-
mização por especialistas.

Ganho P do 
controlador 
de rotação

Fator de ganho do componente P do controlador de rotação.

Constante 
de tempo do 
controlador 
de rotação

Constante de tempo de integração do controlador de rotação O componente I reage de
maneira proporcionalmente inversa à constante do tempo. Um valor numérico maior
resulta em um componente I menor, mas 0 = nenhum componente I.

Filtro do valor 
atual de rotação

Constante do tempo de filtragem do filtro de valor atual da rotação.

Filtro do valor 
nominal da rotação

A rampa de rotação é filtrada, graduações do valor nominal ou interferências por
impulsos na saída analógica podem assim ser suavizadas.

Filtro de pré-
controle de 
aceleração

Constante do tempo de filtragem de pré-controle de aceleração. Esta constante influ-
encia a resposta de controle do controlador de rotação. O diferenciador é programado.

Ganho P do 
controlador de 
posição

Valor de ajuste para o controlador P do circuito de controle de posicionamento.

Ganho de pré-
controle de 
aceleração

Fator de ganho de pré-controle de aceleração. Este fator melhora a resposta de con-
trole do controlador de rotação.

Freqüência PWM Ajuste da freqüência PWM 

06728ABP
Fig. 79: Estrutura básica do circuito do controlador de rotação.

Filtro pré-contr.

de aceler.

Pré-controle de
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Regulador PI
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de torqueValor nominal

de rotação

Valor atual

de rotação

Filtro do valor atual

da rotação
Encoder incremental /

resolver

Processa-

mento

de sinal
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2. Editor PDO Através do editor PDO, é possível ajustar dados de processo.

Estrutura e fluxo 
de dados

É possível escrever valores nominais como p. ex., velocidade, posição como dados de
processo de 16 bits na memória temporária PD IN do MOVIAXIS através de um sistema
de rede, como p. ex., fieldbus. Estes valores nominais podem ser definidos livremente
nas unidades do usuário definíveis como p. ex., 
• [m / s],
• [mm],
• [Ciclos / min].

Estes dados de processo continuam a ser processados como palavra dupla depen-
dendo da configuração do canal PD IN subseqüente. As unidades do usuário são trans-
formadas em unidades de sistema e enviadas para os respectivos FCBs, ver figura 80.
O MOVIAXIS oferece 16 canais PD IN.
Dependendo da configuração dos dados de processo, é possível converter valores
atuais como p. ex. rotação e posição através de 16 canais PD OUT de 32 bits e trans-
ferí-los ao sistema de rede conectado através de 16 memórias temporárias de dados
de processo.
Informações sobre o estado dos eixos como p. ex. 
• "Pronto para funcionar",
• "Parada do motor",
• "Freio liberado"
também podem ser escritas em uma palavra de dado de processo da memória tempo-
rária PD OUT através de uma palavra de estado. As informações também podem ser
processadas por um controlador de nível superior através da rede conectada. 
Quatro palavras de estado configuráveis estão disponíveis, ver a figura 80.

57601abp
Fig. 80: Fluxo de dados PDO
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Exemplo de uma 
parametrização

Este exemplo mostra uma parametrização de uma conexão PROFIBUS para o controle
de rotação.

Parametrização da 
interface fieldbus

Clicando uma memória temporária IN, abre-se a respectiva interface de parametri-
zação. A opção de comunicação é selecionada como fonte de dados para uma conexão
PROFIBUS. 
Neste exemplo, são utilizadas 3 palavras de dados de processo:
• Ativação FCB,
• Rampa,
• Rotação.
Para que o exemplo possa ser testado sem PROFIBUS, a função de atualização é pri-
meiramente desligada. A interface de parametrização para estes ajustes apresenta-se
da seguinte forma:

58413ade
Fig. 81: Configurações memória temporária IN 0
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Parametrização da 
palavra de controle 
e dos dados de 
processo IN

Clicando uma vez em uma das palavras de controle, neste exemplo a palavra de con-
trole 1, abre-se a interface de parametrização e é selecionado o layout de instância/
de FCB. 
O canal de dados de processo IN 0 é definido com a variável de sistema "velocity", o
canal 1 com a variável de sistema "acceleration".

58636ade
Fig. 82: Ajustes da palavra de controle e dos dados de processo IN
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Atribuição 
da memória 
temporária 
de entrada às 
variáveis de 
sistema

Em seguida, as palavras da memória temporária IN devem ser atribuídas à palavra de
controle 1 e aos dados de processo IN. 
Neste exemplo, atribui-se o número FCB à 1a palavra da memória temporária IN, a
rotação à 2a palavra e a rampa à 3a palavra. As respectivas palavras podem ser atribu-
ídas através de drag & drop.

Parametrização de 
FCBs

Clicando "FCB", abre-se a interface de parametrização de FCBs. Para poder controlar
o controle da rotação através do fieldbus, ajustam-se as fontes de valores nominais
para os valores de velocidade e de aceleração na memória temporária de dados de pro-
cesso canal 0 e/ou canal 1 no FCB05.

58414ade
Fig. 83: Interface de dados de processo IN, conversão de variáveis internas de sistema.

58420ade
Fig. 84: Visão geral FCBs
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Teste das 
configurações

Agora a parametrização está concluída e pode ser testada. Enquanto a atualização da
memória temporária IN estiver desligada, é possível alterar as palavras na vista deta-
lhada usando o teclado. 

Assim que a atualização estiver ligada (ver figura 81), as palavras são atualizadas
automaticamente com os valores da rede.

5.6 Lista de parâmetros
Uma lista de parâmetros e a descrição dos parâmetros encontram-se no manual de
planejamento de projeto MOVIAXIS.

58637ade
Fig. 85: Teste da configuração

Em caso de reinício da unidade, a atualização é ligada automaticamente e deve ser
desligada, caso seja necessário.
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6 Operação e Manutenção
6.1 Informações Gerais

Perigo de choque elétrico 
Quando a unidade está ligada, há tensões perigosas nos bornes de saída e nos
cabos e bornes do motor conectados. O mesmo se aplica quando a unidade está
desabilitada ou quando o motor está parado. 
O fato de os LEDs operacionais estarem apagados não significa que o servocon-
versor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX esteja desligado da rede elétrica e sem
tensão. 
Æ Verificar se o servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX está desligado da
rede elétrica antes de tocar os bornes de potência. Observar o capítulo 2.

• Perigo de reinício involuntário
As funções internas de segurança da unidade ou o bloqueio mecânico podem
levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset
podem provocar a partida automática do conversor. 
Æ Se um reinício involuntário não for permitido por motivos de segurança, a uni-
dade deverá ser desligada da rede elétrica.

Nota 
A saída do motor do servoconversor de múltiplos eixos só pode ser ligado ou desligado
com o estágio de saída bloqueado.
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6.2 Indicações operacionais dos módulos de alimentação e de eixo
Indicações operacionais do display de 7 segmentos

• Os 2 displays de 7 segmentos exibem o estado operacional dos módulos de alimen-
tação e de eixo.

• Todos os ajustes e funções relevantes para a colocação em operação do sistema
de unidades encontram-se no módulo de eixo. Por esta razão, há mais indicações
operacionais no módulo de eixo que no módulo de alimentação. O módulo de
alimentação não está equipado com inteligência programável.

• As respostas a irregularidades reconhecidas e avisos encontram-se somente no
módulo de eixo. Porém, as irregularidades e os avisos são indicados no módulo de
alimentação e no módulo de eixo. Em alguns eventos, os números indicados no
módulo de eixo são diferentes dos números no módulo de alimentação. 

• Por esta razão, as indicações operacionais para os módulos de eixo e módulos de
alimentação são descritas separadamente. As indicações operacionais estão repre-
sentadas na seguinte ordem:
– Indicações operacionais para o módulo de eixo:

– Indicações no processo "boot"
– Indicações na operação normal
– Indicações de irregularidades / lista de irregularidades
– Indicações durante a atualização do firmware

– Indicações operacionais para o módulo de alimentação:
– Indicações de irregularidades e avisos.
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Indicações operacionais do módulo de eixo

Descrição Estado Comentário / Ação
Indicações no processo "boot"

Ao carregar o firmware (boo-
ting), a unidade passa por 
vários estados para ficar 
pronta para funcionar.

– Status: não está pronto para funcionar. 
– Estágio de saída está bloqueado. 
– Não é possível nenhuma comunicação.

– Aguardar até que o processo "boot" seja 
concluído. 
– Unidade permanece neste estado: defeito da 
unidade.

Indicações em diversos estados da unidade

Falta tensão do circuito inter-
mediário.

– Status: não está pronto para funcionar. 
– Estágio de saída está bloqueado. 
– Comunicação é possível.

Verificar a rede.

Módulo de alimentação não 
está pronto para funcionar. Verificar o módulo de alimentação.

24 V do módulo de eixo ou 
módulo de fonte chaveada 
interna do eixo não está pronto 
para funcionar.

Verificar 24 V ou defeito da unidade.

piscando

Módulo de eixo em parada 
segura. A função de segurança está ativada.

Sincronização com a rede 
não está em ordem. Processa-
mento de dados de processo 
não está pronto para funcionar.

– Verificar a conexão da rede. 
– Verificar o ajuste de sincronização na unidade 
e no controlador. 
– Verificar os ajustes de dados do processo na 
unidade e no controlador. 
– Verificar se um PDO está faltando.

piscando

A avaliação do encoder não 
está pronta para funcionar.

–  Os encoders são inicializados. 
–  Unidade permanece neste estado: 

a) Nenhum encoder selecionado. 
b) O parâmetro "Source actual speed"
indica um encoder que não existe.

Indicações em processos de inicialização (parâmetros são resetados para valores padrão)

Inicialização básica.

–  Status: não está pronto para funci-
onar. 
–  Estágio de saída está bloqueado. 
–  Comunicação é possível.

Aguardar até que a inicialização seja concluída.

Inicialização no estado de 
fornecimento.

Inicialização no ajuste de 
fábrica.

Inicialização específica do 
cliente jogo 1.

Inicialização específica do 
cliente jogo 2.
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Indicações na operação normal

Bloqueio dos estágios de 
saída –  Estágio de saída está bloqueado.

O acionamento não é controlado pelo estágio 
de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por 
inércia até parar sem freio. Este FCB é selecio-
nado com o borne DI00. Porém, também pode 
ser selecionado por outras fontes.

Não utilizado

Informações encontram-se no capítulo 
"Descrição de parâmetros" do manual 
de planejamento de projeto.

Não utilizado

Não utilizado

Controle n Controle de rotação com gerador interno de 
rampas.

Controle n interpolado

Controle de rotação cíclico com valores nomi-
nais através da rede. O gerador de rampa é dis-
posto externamente, p. ex. em um controlador 
de nível superior.

Controle M Controle de torque

Controle M interpolado Controle de torque cíclico com valores nominais 
através da rede.

Controle de posicionamento Modo de posicionamento com gerador interno 
de rampas.

Controle de posicionamento 
interpolado

Modo de posicionamento com valores nominais 
ciclicamente através da rede. O gerador de 
rampa é disposto externamente, p. ex. em um 
controlador de nível superior.

Desbloquear chaves fim de 
curso (HW e SW) ou apro-
ximar-se delas.

Este FCB é ativado pelo firmware com chave 
fim de curso alcançada.

Referenciamento O acionamento executa um referenciamento.

Parada
Desaceleração no limite de aplicação. Este FCB 
também torna-se ativo se nenhum FCB estiver 
selecionado como padrão FCB.

Parada de emergência Desaceleração no limite de parada de emer-
gência.

Parada no limite de sistema Desaceleração no limite de sistema.

Came eletrônico Came eletrônico está ativo.

Operação em sincronismo Operação em sincronismo está ativa.

Calibragem do encoder Comutação do encoder em motores síncronos.

Controle de retenção Controle de retenção na posição atual.

Modo Jog Modo Jog está ativo.

Teste dos freios Os freios são testados aplicando torque em 
estado fechado.

Descrição Estado Comentário / Ação
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Indicações operacionais para o módulo de alimentação
Abreviaturas utilizadas: Módulo de alimentação: VM

Circuito intermediário: ZK

Descrição Estado Comentário / Ação
Indicações na operação normal

Pronto para funcionar (ready). Sem irregularidade/aviso. Uz = > 100 V. Apenas indicação de estado.

Indicações em diversos estados da unidade
Falta tensão do circuito inter-
mediário ou tensão abaixo de 
100 V.

Sem irregularidade/aviso. Uz = > 100 V. Verificar a rede.

Indicações de avisos

Pré-aviso I2xt. O grau de utilização do VM atingiu o 
nível de pré-aviso. Verificar o grau de utilização da aplicação.

Pré-aviso de temperatura. A temperatura do VM se aproxima do 
nível de desligamento.

Verificar o grau de utilização da aplicação; 
verificar a temperatura ambiente.

Pré-aviso do grau de utilização 
do resistor de frenagem 
(apenas 10 kW VM).

O grau de utilização do resistor de fre-
nagem instalado no VM atingiu o nível 
de pré-aviso.

Verificação o perfil de deslocamento.

Sem rede, mas Uz > 100 V. Queda da rede mas manutenção rege-
nerativa da tensão do ZK. Apenas indicação de estado.

Indicações em caso de irregularidade

Chopper de frenagem. O chopper de frenagem não está 
pronto para funcionar.

Verificar o resistor de frenagem e cabo do 
resistor de frenagem.

Tensão do ZK Uz é demasiado 
alta.

Mensagem de irregularidade do VM 
através da rede de sinal em caso de 
tensão de circuito intermediário muito 
alta (válido também para eixos com-
pactos).

Verificar a configuração da aplicação e o 
resistor de frenagem.

Corrente do ZK demasiado 
alta.

A corrente do circuito intermediário no 
VM ultrapassou o limite máximo permi-
tido de 250 % Inominal.

Verificar o grau de utilização da aplicação.

Pré-aviso I2xt. A utilização do VM atingiu o valor limite. Verificar o grau de utilização da aplicação.

Monitoração da temperatura A temperatura do VM atingiu o nível de 
desligamento.

Verificar o grau de utilização da aplicação; 
verificar a temperatura ambiente.

Grau de utilização pré-aviso do 
resistor de frenagem (apenas 
10 kW VM).

O grau de utilização do resistor de fre-
nagem instalado no VM atingiu o nível 
de desligamento.

Verificação o perfil de deslocamento.

Tensão de alimentação 
(módulo de fonte chaveada no 
interior da unidade).

Uma tensão de alimentação no interior 
da unidade está irregular.

Verificar se há sobrecorrente nas cargas 
conectadas ou se a unidade está defeituosa.

Sem rede, mas Uz > 100 V. Queda da rede mas manutenção rege-
nerativa da tensão do ZK. Apenas indicação de estado.

Todas as mensagens operacionais criam uma mensagem nos módulos de eixo.
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6.3 Mensagens de irregularidades, lista de irregularidades 
dos módulos de alimentação e de eixo

Indicações de 
irregularidades

O servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX reconhece irregularidades ocor-
ridas e indica estas irregularidades como código de irregularidade. Cada irregularidade
é definida de modo inequívoco através de seu código de irregularidade e dos respec-
tivos atributos como a resposta a irregularidade, o estado final após a execução da res-
posta a irregularidade e o tipo de resposta de reset.

Mensagem de 
irregularidade 
através de 
2 displays de 
7 segmentos

Os códigos de irregularidade são representados como valores numéricos que piscam.
O código de irregularidade surge na seguinte seqüência de indicações:

Além do código de irregularidade, é definido um "subcódigo de irregularidade" que pos-
sibilita uma localização da causa da irregularidade. O "subcódigo de irregularidade"
pode ser lido pelo usuário através da conexão de comunicação.

Dependendo do tipo de irregularidade e da resposta programada para uma irregulari-
dade, a indicação pode pular de volta para a indicação operacional estática.

Irregularidade 
no módulo de 
alimentação

As irregularidades no módulo de alimentação são comunicadas e processadas no
módulo de eixo.
Um reset é executado retirando-se a alimentação do sistema eletrônico de 24 V ou
através do software.

53052AXX
Fig. 86: Indicação de irregularidade tendo como exemplo a irregularidade 07

    
0.5 s 0.25 s 1.0 s 0.25 s
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Lista de irregularidades

Explicação dos termos das listas de irregularidades

Em caso de reset de irregularidade, o estado final de irregularidade determina que tipo
de reset será executado, ver tabela abaixo.

Resposta a irregularidade Possível estado final 
após a resposta

Conseqüências 
da confirmação, 
ver também a 
página 121

Descrição

Indica irregularidade Sem resposta Início a quente Em caso de irregularidade, não ocorre 
nenhuma resposta além da indicação do 
código de irregularidade no display e no status 
do sistema.

Bloqueio do estágio de saída Sistema bloqueado 

ou

sistema em estado de 
espera

Reinício do sis-
tema ou reset da 
CPU

Início a quente

Em caso de irregularidade:
• O estágio de saída é bloqueado imediata-

mente.
• O freio é aplicado imediatamente.

Parada com
limitações de sistema

Sistema bloqueado 

ou

sistema em estado de 
espera

Reinício do sis-
tema ou reset da 
CPU

Início a quente

Em caso de irregularidade:
• a monitoração n é desativada,
• o controle n atrasa com o atraso de 

sistema,
Após a parada do motor com freio:
• o freio é aplicado,
• o estágio de saída é bloqueado.
Após a parada do motor sem freio:
• rotação passa para 0, 
• o estágio de saída não é bloqueado.

Parada com
limitações de aplicação

Sistema bloqueado 

ou

sistema em estado de 
espera

Reinício do sis-
tema ou reset da 
CPU

Início a quente

Em caso de irregularidade: 
• a monitoração n permanece ativada,
• o controle n atrasa com o atraso da 

aplicação,
Após a parada do motor com freio:
• o freio é aplicado,
• o estágio de saída é bloqueado.
Após a parada do motor sem freio:
• rotação passa para 0, 
• o estágio de saída não é bloqueado.

Estado final de irregularidade Resposta à confirmação da irregularidade, ver também a página 121

Indicar somente irregularidade Início a quente (apagar código de irregularidade)

Sistema em estado de espera Início a quente (apagar código de irregularidade)

Sistema bloqueado Reinício do sistema (executar soft-reset)

Sistema bloqueado Reset da CPU (executar reset da CPU)
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Reset da CPU Em caso de um reset da CPU, dá-se um verdadeiro reinício do microcontrolador e do
firmware. O sistema de firmware é iniciado como se o módulo de eixo tivesse sido
religado.
O reinício do sistema tem os seguintes resultados:
• o boot loader é ativado; "b0" surge no display,
• perdem-se posições de referência de sistemas de encoder incrementais,
• possíveis interfaces fieldbus presentes são resetadas,
• possíveis opções de controle presentes são resetadas,
• a comunicação fieldbus é interrompida,
• a interface entre os opcionais e o sistema de firmware é reinicializada. Ocorre uma

nova sincronização boot para o opcional fieldbus ou opcional de controle,
• a comunicação através das interfaces system CAN é interrompida,
• a conexão para o módulo de alimentação é mais uma vez sincronizada (sistema de

informação de hardware),
• a "Mensagem de defeito" existente é resetada [saída digital = 1, status de sistema = 0].
A mensagem de pronto para funcionar é recolocada após o reset através do controle
de estado do sistema, dependendo do estado do sistema.

Reinício do 
sistema

Em caso de um reinício do sistema, não ocorre um verdadeiro reset do micro-
controlador. 
O reinício do sistema tem os seguintes resultados:
• o firmware é reinicializado sem que o boot loader seja ativado (sem display "b0" !),
• perdem-se posições de referência de sistemas de encoder incrementais,
• possíveis interfaces fieldbus presentes não são afetadas,
• possíveis opcionais de controle presentes não são afetadas,
• a interface entre os opcionais e o sistema de firmware é reinicializado. Ocorre uma

nova sincronização boot para o opcional fieldbus ou opcional de controle,
• a comunicação através das interfaces system CAN é interrompida,
• a conexão para o módulo de alimentação é mais uma vez sincronizada (sistema de

informação de hardware),
• a "Mensagem de defeito" existente é resetada [saída digital = 1, status de sistema = 0].
A mensagem de pronto para funcionar é recolocada após o reset através do controle
de estado do sistema, dependendo do estado do sistema.

Início a quente Em caso de início a quente, apenas o código de irregularidade é resetado. 
O início a quente tem os seguintes resultados:
• o sistema de firmware não é reinicializado,
• todas as posições de referência são mantidas,
• não há nenhuma interrupção da comunicação,
• a "Mensagem de defeito" existente é resetada [saída digital = 1, status de sistema = 0].
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Um "P" na coluna "Resposta a irregularidade" significa que a resposta é programável. Na
coluna "Resposta a irregularidade" é listada a resposta a irregularidade no ajuste de fábrica.

Nota sobre a lista de irregularidade 
No âmbito dos códigos de irregularidades indicados é possível que sejam indicados
códigos de irregularidade e subcódigos de irregularidade que não estejam na lista.
Neste caso, consultar a SEW-EURODRIVE.

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 

    00 Sem irregulari-
dade (Esta 
indicação é na 
realidade uma 
indicação opera-
cional -> ver 
Indicações 
operacionais)

– – – – Pronto para 
funcionar = 1 
(depende do 
estado do 
sistema)
Falha = 1

    01 Irregularidade 
"Sobrecorrente"

• Saída em curto-circuito
• Motor muito grande
• Estágio de saída com defeito

Bloqueio dos está-
gios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    02 Irregularidade 
"Monitoração 
UCE"

A irregularidade é um outro tipo de 
sobrecorrente, medida na tensão do 
entre coletor e emissor do estágio de 
saída. A possível causa da irregulari-
dade é idêntica à irregularidade 01. 
A diferença só é importante para
propósitos internos.

Bloqueio dos está-
gios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    03 Irregularidade 
"Curto-circuito à 
terra" 

Curto-circuito à terra
• No cabo do motor
• No conversor
• No motor

Bloqueio dos
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    04 Irregularidade 
"Chopper de 
frenagem" 

Mensagem de irregularidade do VM 
através da rede de sinal. 
• Potência regenerativa excessiva
• Circuito do resistor de frenagem 

interrompido
• Curto-circuito no circuito do resistor 

de frenagem
• Resistor de frenagem em alta 

impedância
• Chopper de frenagem com defeito

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda rei-
nício a quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    05 Irregularidade 
"Timeout da rede 
de sinal"

A conexão entre o módulo de alimen-
tação e o módulo de eixo através da 
rede de sinal foi interrompida.

Bloqueio dos está-
gios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do sis-
tema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 A interrupção de conexão rede de sinal
02 A flag do timeout da rede de sinal não 

pode ser resetada. 
    06 Irregularidade 

"Falta de fase na 
alimentação"

Mensagem de irregularidade do VM 
através da rede de sinal. 
Foi constatada a falta de uma fase da 
alimentação (válido também para eixos 
compactos)

Indica somente (D), 
(P)

 --------- sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    07 Irregularidade 
"Circuito inter-
mediário U"

Mensagem de irregularidade do VM 
através da rede de sinal em caso de 
tensão de circuito intermediário muito 
alta (válido também para eixos com-
pactos).

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Fallha = 0

    08 Irregularidade 
"Monitoração da 
rotação" 

A monitoração da rotação que pode 
ser ativada detectou uma diferença 
inadmissível entre a rotação nominal e 
a rotação atual.

Bloqueio dos 
estágios de saída 
(D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

  01 Monitoração da rotação do motor
  02 Monitoração da rotação regenerativa
  03 Limite de velocidade atual do sistema 

foi ultrapassada
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    11 Irregularidade 
"Sobreaqueci-
mento" módulo de 
eixo

A temperatura do AM atingiu e/ou 
ultrapassou o nível de desligamento. 
Causas possíveis: 
– temperatura ambiente demasiado 

alta 
– convecção do ar inadequada
– ventilador com defeito 
– grau de utilização médio 

demasiado alto.

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Limite de temperatura do dissipador foi 
ultrapassado.

    12 Irregularidade 
"Saída de freios" 

– Sem freio conectado 
– Cabo do freio é separado quando

ligado 
– Sobrecarga devido a 

sobrecorrente >2A (F13 tem 
prioridade) 

– Sobrecarga devido a conexão 
excessiva (apr. >0,5 Hz) 

A monitoração só funciona no ajuste de 
parâmetro "Freio instalado" e "Freio 
aplicado". 

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Fallha = 0

01 Saída do freio
    13 Irregularidade 

"Alimentação do 
freio" 

A tensão de alimentação do freio está 
fora da tolerância de +10/–0%. 
A monitoração só funciona no ajuste 
de parâmetro "Freio instalado" e 
"Freio aplicado" e somente em
motores CMP e DS.

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Fallha = 0

01 Tensão de alimentação freio
    14 Irregularidade 

"Resolver"
Irregularidade no resolver ou na 
avaliação do resolver.

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 Detecção de ruptura de fio no resolver  
02 Irregularidade de emulação no resolver 

(rotação alta demais)
19 Ângulo não permitido durante a 

calibragem
   15 Irregularidade 

"Hiperface-
Compare-Check"

Irregularidade no checksum dos sinais 
hiperface.

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 Comparação da posição absoluta do 
encoder (através do canal de parâme-
tros hiperface) com a posição incre-
mental dos eixos a cada segundo. 

02 Tipo de encoder desconhecido
32 Encoder comunica irregularidade 

interna

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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   16 Irregularidade 
"Colocação em 
operação"

Irregularidade na colocação em 
operação

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 Denominador da quantidade de pares 
de pólo do resolver não é igual a 1

02 Numerador da quantidade de pares de 
pólo do resolver é grande demais

03 Numerador da quantidade de pares de 
pólo do resolver é pequeno demais, 
ou seja, zero

04 Denominador do número de pulsos de 
emulação para o resolver não é igual 
a 1

05 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o resolver é pequeno 
demais

06 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o resolver é grande 
demais

07 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o resolver não é 
potência de dois

08 Denominador do número de pulsos de 
emulação para o encoder senoidal não 
é igual a 1

09 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o encoder senoidal é 
pequeno demais

10 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o encoder senoidal é 
grande demais

11 Numerador do número de pulsos de 
emulação para o encoder senoidal não 
é potência de dois

512 Colocação em operação de tipo de 
motor não permitido 

513 Limite de corrente ajustado ultrapassa 
a corrente máxima do eixo 

514 Limite de corrente ajustado é menor 
que a corrente de magnetização 
nominal do motor

515 CFC: Fator para o cálculo da corrente q 
não pode ser representado

516 Freqüência PWM não permitida 
parametrizada 

517 Parametro "tabela de fluxo de rotação 
final" fora da faixa permitida.

518 Parametro "tabela Id de fluxo final" fora 
da faixa permitida

519 Liberação de estágio de saída solici-
tada sem a colocação em operação de 
um motor válido

520 Colocação em operação do motor 
no estágio de saída liberado não é 
possível

521 Fator para o limite de torque não pode 
ser representado (A)

522 Fator para o limite de torque não pode 
ser representado (B)

1024 Parâmetro da memória NV da corrente 
nominal da unidade é maior que o parâ-
metro de memória NV da faixa de 
medição de corrente

1025 Parâmetro da memória NV da faixa de 
medição de corrente é zero

1026 Parâmetro da memória NV da faixa de 
medição de corrente é zero

1027 Parâmetro da memória NV da faixa de 
medição de corrente é grande demais

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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1028 Limites de sistema para a rotação são 
maiores que a rotação máx. possível

1029 Limites de aplicação para a rotação são 
maiores que a rotação máx. possível

1032 CFC: Nenhum encoder absoluto 
utilizado como encoder de motor 
nos motores síncronos

1033 Faixa de posição no modo de detecção 
de posição "sem contador de overflow" 
foi ultrapassada

1034 FCB dual drive: Adaptação da janela de 
erro por atraso não pode ser menor que 
a janela de erro por atraso "normal"

1035 FCB dual drive: Janela de erro por 
atraso não pode ser menor que o limite 
de adaptação

1036 Offset do módulo de referência está 
fora do limite de módulo

1037 Valores de posição das chaves fim 
de curso de software revertidos, 
positivo < negativo

   17 Irregularidade 
interna de compu-
tação (traps)

Uma irregularidade interna foi 
detectada pela CPU

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
reset da CPU

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

   18 Irregularidade 
interna no 
software

Um estado não permitido foi detectado 
no software.

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

66 FCB-Position Control: Especificação de 
destino na unidade do usuário fora da 
faixa permitida na unidade do usuário

67 FCB-Position Control: Especificação de 
destino na unidade do usuário leva a 
uma estouro do destino nas unidades 
do sistema

68 FCB-Position Control: ModuloMin Ã 
ModuloMax

69 Violação de tempo no sistema de 
tarefas

70-78 Irregularidade no driver Knet
   19 Irregularidade nos 

dados do pro-
cesso

Dados do processo não são plausíveis Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 Dados do processo: Torque máximo 
negativo indicado

02 Dados do processo: Torque mínimo 
positivo indicado

03 Dados do processo: Limite de torque do 
motor negativo indicado

04 Dados do processo: Limite de torque 
regenerativo negativo indicado

05 Dados do processo: Limite de torque 
para quadrante 1 é negativo

06 Dados do processo: Limite de torque 
para quadrante 2 é negativo

07 Dados do processo: Limite de torque 
para quadrante 3 é negativo

08 Dados do processo: Limite de torque 
para quadrante 4 é negativo

09 Regulação de torque: Rotação máxima 
< rotação mínima

10 Controle de posicionamento: Valor da 
rotação máxima < 0

11 Controle de posicionamento: Rotação 
máxima < 0

12 Controle de posicionamento: Rotação 
mínima > 0

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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13 Dados do processo: Especificar 
aceleração negativa

14 Dados do processo: Especificar atraso 
negativo

15 Dados do processo: Especificar 
retrocesso negativo

16 Número FCB e combinação de 
instância FCB não existem

17 Posição de destino fora da faixa de fim 
de curso

   20 Erro por atraso 
cames eletrônicos

O limite de erro por atraso especificado 
no modo de cames eletrônicos foi ultra-
passado

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

   21 Erro por atraso 
dual drive

O limite de erro por atraso especificado 
no modo de acionamento dual drive 
"Engel" foi ultrapassado

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 FCB dual drive: Erro por atraso na fase 
de adaptação

02 FCB dual drive: Erro por atraso na 
operação normal

   25 Irregularidade 
"Memória de 
parâmetros não 
volátil" 

Uma irregularidade foi detectada ao 
acessar a memória de parâmetros não 
volátil

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema blo-
queado  
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

 03 Irregularidade ao ler os dados da 
memória não volátil. Os dados não 
podem ser utilizados porque uma 
identificação ou o checksum está 
corrompido.

 04 Irregularidade de inicialização do 
sistema de memória.

 05 A memória exclusiva de leitura contém 
dados inválidos.

 06 A memória exclusiva de leitura contém 
dados incompatíveis de uma outra uni-
dade (em memórias de dados substituí-
veis)

    26 Irregularidade 
"Borne externo"

Uma irregularidade foi comunicada 
através do borne de entrada digital.

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Irregularidade borne externo
    27 Irregularidade 

"Chave fim de 
curso" 

Uma chave e/ou as duas chaves fim de 
curso não podem ser reconhecidas nos 
bornes de entrada programados ou na 
palavra de controle

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 As duas chaves fim de curso faltam ou 
há ruptura de fio

02 Chave fim de curso invertida
    28 Irregularidade no 

timeout dos dados 
do processo

A comunicação de dados do processo 
foi interrompida.

Parada com atraso 
da aplicação (D), 
(P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Irregularidade timeout fieldbus 
    29 Irregularidade 

"Chave de fim de 
curso de hard-
ware alcançada" 

Chave fim de curso de hardware 
alcançada no posicionamento

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Chave fim de curso direita alcançada
02 Chave fim de curso esquerda 

alcançada

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    30 Irregularidade 
"Timeout de 
atraso" 

O acionamento não parou dentro do 
tempo de atraso especificado

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Tempo esgotado na rampa de parada
02 Parada devido à violação do limite de 

tempo da aplicação
03 Parada devido à violação do limite de 

tempo do sistema
04 Ultrapassagem do tempo rampa de 

parada de emergência
    31 Irregularidade 

"Proteção de tem-
peratura do 
motor"

Sensor de sobreaquecimento 
(KTY/TF/TH) do acionamento para a 
proteção do motor foi acionado

"Sem resposta" (D), 
(P)

Sem resposta sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

01 Ruptura de fio no termistor do motor foi 
detectada

02 Curto-circuito no termistor do motor foi 
detectado

03 Sobreaquecimento do motor KTY
04 Sobreaquecimento do motor (modelo 

de motor síncrono)
05 Sobreaquecimento do motor (TF/TH)
06 Sobreaquecimento do motor modelo I2t
07 Conversão AD não foi executada

    32 Não utilizado
    33 Irregularidade 

"Timeout boot 
VM" 

O módulo de alimentação (VM) ainda 
não está pronto para funcionar ou não 
está mais pronto para funcionar.

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    34 Não utilizado
    35 Não utilizado
    36 Irregularidade 

"Erro de distância 
na operação em 
sincronismo"

Uma especificação de erro de distância 
máxima permitida foi ultrapassada em 
operação em sincronismo

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado  
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    37 Irregularidade 
"Watchdog do 
sistema"

Tempo do temporizador de Watchdog 
interno foi esgotado

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
reset da CPU

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    38 Irregularidade 
"Funções
tecnológicas"

Irregularidade em uma função de 
tecnologia

Parada com limita-
ções de aplicação, 
programável

Sistema 
bloqueado  
reinício a 
quente

Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Função de came: Ponto de ligação com 
flanco negativo < flanco positivo foi 
introduzido

sim

02 Função de came: Overflow do 
comando processamento do ponto de 
ligação

sim

    39 Irregularidade 
"Referencia-
mento"

Ocorreu um erro no referenciamento Bloqueio dos 
estágios de saída 
(D), (P)

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

Sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 FCB reference travel: Tempo esgotado 
na busca do pulso zero

02 FCB reference travel: Chave fim de 
curso de hardware antes de came de 
referência. 

03 FCB reference travel: Chave fim de 
curso de hardware e came de refer.
não estão alinhados

04 FCB reference travel: Para o tipo0, o 
referenciamento deve ser selecionado 
para ZP

99 FCB reference travel: Tipo de referen-
ciamento foi alterado durante o deslo-
camento

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    40 Irregularidade 
"Sincronização 
boot" 

A sincronização com uma placa opci-
onal não pôde ser executada correta-
mente

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    41 Irregularidade 
"Temporizador 
Watchdog para 
opcional" 

A conexão entre o computador principal 
e o processador da placa opcional não 
existe mais

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

02 Opcionais demais no total ou opções 
demais de um mesmo tipo

07 Foram encontrados dois opcionais com 
o mesmo endereço

08 Irregularidade CRC XIA11A
09 Watchdog acionado em XIA11A
13 Irregularidade watchdog em CP923X
14 Timeout no acesso a opcional
15 Interrupção de irregularidade para a 

qual nenhuma causa pôde ser identifi-
cada

    42 Irregularidade 
"Erro de distância 
de posiciona-
mento" 

Um erro de distância máximo permitido 
especificado foi ultrapassado no posici-
onamento
• Encoder conectado de modo incor-

reto
• Rampas de aceleração muito 

curtas
• Ganho P do controle de posiciona-

mento muito pequeno
• Erro de parametrização do 

controlador de rotação
• Valor de tolerância para o erro por 

atraso muito baixo

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    43 Irregularidade 
"Remote-Timeout" 

Houve uma interrupção durante o con-
trole através de uma interface serial

Parada com limita-
ções de aplicação

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    44 Irregularidade 
"Grau de utili-
zação Ixt"

O conversor foi sobrecarregado Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Limite de corrente Ixt menor que a 
corrente de torque necessária

02 Limite de diferença de temperatura do 
chip foi ultrapassado

03 Limite de temperatura do chip foi 
ultrapassado

04 Limite de grau de utilização eletro-
mecân. foi ultrapassado

05 Curto-circuito do termistor foi detectado
06 Limite de corrente do motor foi 

excedido
07 Conversão AD não foi executada

    45 Erro na "Iniciali-
zação do sistema" 

Irregularidade na inicialização do 
sistema

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
reset da CPU

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 O offset de corrente medido está fora 
dos valores limites permitidos

02 Ocorreu uma irregularidade na 
formação CRC para o firmware

03 Irregularidade na rede de dados no 
teste RAM

04 Irregularidade na rede de dados de 
endereço no teste RAM

05 Irregularidade na célula de memória no 
teste RAM

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    50 Irregularidade 
tensão de alimen-
tação de 24 V

Irregularidade na tensão de alimen-
tação de 24 V

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim, se o 
sistema 
estiver 
pronto 

para fun-
cionar

Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

01 Sinais de 24 V incorretos ou módulo de 
fonte chaveada com defeito

    51 Irregularidade 
"Chave fim de 
curso de 
software" 

Uma chave fim de curso de software foi 
alcançada durante o posicionamento

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar= 1
Falha = 0

01 A chave fim de curso de software direita 
foi alcançada

02 A chave fim de curso de software 
esquerda foi alcançada

    53 Irregularidade 
"Flash CRC"

Ocorreu uma irregularidade CRC no 
código do programa pelo código 
Flash RAM ou no resolver DSP

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar= 0
Falha = 0

    54 Não utilizado
    55 Irregularidade 

"Configuração 
FPGA" 

Irregularidade interna no componente 
de lógica (FPGA)

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
reset da CPU

sim Pronto para 
funcionar= 0
Falha = 0

    56 Irregularidade 
"RAM externa" 

Irregularidade interna no componente 
RAM externo

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
reset da CPU

sim Pronto para 
funcionar= 0
Falha = 0

    57 Irregularidade 
"Encoder TTL" 

Irregularidade no "Encoder TTL" Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar= 0
Falha = 0

01 Encoder TTL: Ruptura de fio
02 Encoder TTL: Irregularidade de 

emulação (rotação alta demais)
19 Encoder TTL: Ângulo não permitido 

durante a calibragem
512 Encoder TTL: Controle de amplitude 

não foi possível
513 Encoder TTL: EPLD comunica irregula-

ridade
    58 Irregularidade 

"Encoder seno-
cosseno" 

Irregularidade na avaliação do encoder 
seno/cosseno

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do
sistema

sim Pronto para 
funcionar= 0
Falha = 0

01 Encoder seno/cosseno: Detecção de 
ruptura de fio

02 Encoder seno/cosseno: Irregularidade 
de emulação (rotação alta demais)

19 Encoder seno/cosseno: Ângulo não 
permitido durante a calibragem

512 Encoder seno/cosseno: Controle de 
amplitude não foi possível

514 Encoder seno/cosseno: Controle de 
quadrante não foi possível

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    59 Irregularidade 
"Encoder HIPER-
FACE" 

Irregularidade do encoder hiperface ou 
avaliação de hiperface

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar= 1
Falha = 0

01 Encoder hiperface: Controle de 
quadrante não foi possível

02 Encoder hiperface: Offset de ângulo de 
canal não está correto

16 Encoder hiperface: Encoder não 
responde na comunicação

64 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação durante a leitura de tipo

128 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação durante a leitura de status

192 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação durante a leitura do 
número de série

256 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação na inicialização da 
posição absoluta

320 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação na reinicialização da 
posição absoluta

384 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação na verificação da posição 
absoluta

448 Encoder hiperface: Irregularidade de 
comunicação na escrita da posição 
absoluta

    60 Irregularidade 
"DSP Communi-
cation"

Irregularidade durante flash do DSP Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    66 Irregularidade 
na configuração 
de dados do 
processo

Irregularidade na configuração de 
dados do processo

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência

Sistema blo-
queado / 
Reinício do sis-
tema

1 Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

1 A configuração de dados do processo 
foi alterada. O subsistema de dados do 
processo completo deve ser reiniciali-
zado através de um reset de conversor.

10001 Um PDO configurado para CAN possui 
uma ID localizada na faixa (0x200-0x3ff 
e 0x600-0x7ff) utilizada pelo SBUS 
para parametrização.

10002 Um PDO configurado para CAN possui 
uma ID localizada na faixa (0x580-
0x67f) utilizada pela CANopen para 
parametrização.

10003 Um PDO configurado para CAN deve 
transmitir mais de 4 PD. Apenas 
0..4 PD são possíveis para CAN.

10004 Dois ou mais PDOs configurados na 
mesma rede CAN utilizam a mesma ID.

10005 Dois PDOs configurados na mesma 
rede CAN utilizam a mesma ID.

10008 Um modo de transmissão inválido foi 
especificado para um PDO configu-
rado em CAN.

20001 Conflito de configuração com o mestre

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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   67 Irregularidade 
"Timeout de PDO"

Um input PDO cujo intervalo de timeout 
não seja 0, que não foi ligado "offline" e 
que já foi recebido uma vez teve seu 
intervalo de timeout ultrapassado.

Parada com atraso 
da aplicação (D), 
(P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 
6 PDO 6
7 PDO 7
8 PDO 8
9 PDO 9
10 PDO 10 
11 PDO 11
12 PDO 12 
13 PDO 13
14 PDO 14
15 PDO 15 

    68 Irregularidade 
"Sincronização 
externa" 

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

01 Limite de tempo para o sinal de sincro-
nização aguardado foi ultrapassado

02 Sincronização perdida, período de sin-
cronização fora da faixa de tolerância

03 Sincronização para sinal de sincroni-
zação não é possível

04 Período de duração do sinal de sincro-
nização não é um múltiplo inteiro do 
período de duração do sistema PDO

05 Limite de tempo para o sinal de sincro-
nização foi ultrapassado

06 Sincronização perdida, período de 
duração do sinal de sincronização
inválido

07 Nenhuma sincronização para o sinal de 
sincronização é possível

08 Período de duração do período de 
sistema é pequeno demais

09 Período de duração do período de 
sistema é grande demais

10 Período de duração do período de 
sistema não é um múltiplo do período 
básico

    69 Irregularidade 
"Pré-aviso de 
sobreaqueci-
mento do motor"

A temperatura do motor ultrapassou o 
nível de pré-aviso ajustável

Sem resposta, 
só indicação

 --------- sim Pronto para 
funcionar= 1
Falha = 1

01 Proteção térmica do motor: Pré-aviso 
acionado pela temperatura KTY

02 Proteção térmica do motor: Pré-aviso 
acionado pela temperatura de modelo 
de motor síncrono

03 Proteção térmica do motor: Nível de 
aviso do modelo I2t foi ultrapassado

    70 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 0"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta, 
só indicação

--------- sim

    71 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 1"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta, 
só indicação

--------- sim

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    72 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 2"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta, 
só indicação

--------- sim

    73 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 3"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta, 
só indicação

--------- sim

    74 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 4"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta,
só indicação

---------

    75 Irregularidade 
"Palavra de men-
sagem de irregu-
laridade 5"

A mensagem de irregularidade de uma 
unidade desconhecida foi detectada na 
palavra de mensagem de irregularidade

Sem resposta,
só indicação

--------- sim

    76 Não utilizado
    77 Não utilizado
    78 Não utilizado
    79 Não utilizado
    80 Não utilizado
    81 Irregularidade 

"Sobrecorrente 
do circuito inter-
mediário VM" 

A corrente do circuito intermediário no 
VM ultrapassou o limite máximo permi-
tido de 250 % Inominal.

Bloqueio dos está-
gios de saída

Sistema 
aguarda
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    82 Pré-aviso "Moni-
toração I²xt VM" 

O grau de utilização do VM atingiu o 
nível de pré-aviso

Sem resposta (D), 
(P)

  -------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

    83 Irregularidade 
"Monitoração I²xt 
VM" 

O grau de utilização do VM atingiu e/ou 
ultrapassou o nível de desligamento.

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    84 Irregularidade 
chopper de 
frenagem no AM

Mensagem de irregularidade do VM 
através do sistema de informação do 
hardware. O chopper de frenagem no 
VM não está pronto para funcionar, 
acionado pela monitoração de curto-
circuito BRC ou monitoração da tensão 
do driver

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    85 Pré-aviso "Moni-
toração de tempe-
ratura do VM" 

A temperatura do VM se aproxima do 
nível de desligamento 

Sem resposta (D), 
(P)

  --------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

    86 Irregularidade 
"Sobreaqueci-
mento do VM" 

A temperatura do VM atingiu e/ou ultra-
passou o nível de desligamento

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    87 Pré-aviso "Grau 
de utilização do 
resistor de 
frenagem no VM" 

O grau de utilização do resistor de 
frenagem instalado no VM atingiu o 
nível de pré-aviso (refere-se apenas
à versão 10kW)

Sem resposta (D), 
(P)

  --------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

    88 Irregularidade 
"Grau de utili-
zação do resistor 
de frenagem no 
VM" 

O grau de utilização do resistor de 
frenagem instalado no VM atingiu e/ou 
ultrapassou o nível de desligamento 
(refere-se apenas à versão 10kW)

Parada com atraso 
da parada de emer-
gência (D), (P)

Sistema 
aguarda 
reinício a 
quente

sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 0

    89 Irregularidade VM 
"SNT", reservada 
para indicação 
no módulo de 
alimentação

Falta no mínimo uma das tensões
de alimentação no VM -> Sem men-
sagem de irregularidade para o eixo!

Sem resposta --------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

    90 Este código de 
irregularidade só 
é utilizado no VM 
(Æ ver código de 
irregularidade 
VM)

Sem resposta --------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

    91 Aviso "Tensão de 
alimentação de
24 V do VM" só 
é exibido no 
módulo de 
alimentação 

A alimentação do sistema eletrônico de 
24 V é menor que 17 V -> Sem men-
sagem de irregularidade para o eixo!!

Sem resposta --------- sim Pronto para 
funcionar = 1
Falha = 1

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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    92 Não utilizado
    93 Não utilizado
    94 Irregularidade 

"Dados de confi-
guração da uni-
dade"

Ocorreu uma irregularidade no bloco 
dos dados de configuração da unidade 
durante a verificação da fase de reset

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    95 Não utilizado
    96 Não utilizado
    97 Irregularidade 

"Copiar jogo de 
parâmetros"

Um jogo de parâmetros não pôde ser 
copiado sem erros

Bloqueio dos 
estágios de saída

Sistema 
bloqueado / 
Reinício do 
sistema

sim Pronto para 
funcionar = 0
Falha = 0

    98 Não utilizado
    99 Não utilizado

Código 
de irregu-
laridade

Mensagem de 
irregularidade

Subcó-
digo de 
irregula-
ridade

Possível causa da irregularidade: Resposta a 
irregularidade
(P = programável,
D = resposta 
padrão)

Estado final 
de irregulari-
dade / Tipo de 
reset

Salvar
como 
history

Mensagem 
saídas 
digitais 
(válido para 
resposta 
padrão) 
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6.4 Indicações operacionais do opcional módulo de fonte chaveada de 24 V
O estado operacional, como p. ex., o grau de utilização e a falha do módulo de fonte
chaveada, é indicado através de 2 LEDs na parte dianteira da unidade.
LED State:
• Operação normal verde.
• Falha vermelho. Uma falha ocorre em caso de tensão de sobrecarga, sobretensão

ou subtensão.
LED Load:
• Operação normal verde.
• Em aprox. 80 % do grau de utilização por saída (8 A) amarelo.

57910axx
Fig. 87: Indicações operacionais do módulo de fonte chaveada de 24 V

[1] LED State

[2] LED Load

[1]
[2]
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6.5 Manutenção
Durante a operação, não são necessários intervalos de inspeção e manutenção.

Envio para reparo Caso não consiga eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a SEW
Service da SEW-EURODRIVE (Æ "Serviço de assistência técnica e peças de repo-
sição").
Quando contatar a SEW Service, favor informar sempre o número de produção (ver
página 10) e o número da encomenda. Isto possibilita um atendimento mais eficiente.
O número de produção encontra-se na placa de identificação.

6.6 Reciclagem

Nota sobre o armazenamento por longos períodos!

Em caso de armazenamento por longos períodos, a unidade deve ser ligada à rede
elétrica sem operação por 5 minutos a cada 2 anos para a formação dos capacitores
eletrolíticos.  
A tensão de alimentação de 24 VCC  deve ser aplicada sem considerar outras notas. 

Ao enviar uma unidade para reparo, favor informar os seguintes dados:
• Número de produção (ver a placa de identificação),
• Denominação do tipo,
• Versão da unidade,
• Dados do número de produção e número de encomenda,
• Breve descrição da aplicação (aplicação, controle),
• Motor conectado (tipo de motor, tensão do motor),
• Tipo da irregularidade,
• Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu,
• Sua própria suposição quanto às causas,
• Quaisquer acontecimentos anormais, etc. que tenham precedido a irregularidade.

Favor seguir a legislação nacional mais recente!
Caso necessário, eliminar as peças separadamente de acordo com a sua natureza e 
segundo as normas nacionais em vigor, p. ex.:
• Sucata eletrônica (circuitos impressos),
• Plástico,
• Metal,
• Cobre,
• Alumínio.
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7 Dados técnicos
7.1 Dados técnicos gerais

Os dados técnicos nas seguintes tabelas são válidos para todos os servoconversores
de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX, independentemente do tipo, versão, tamanho e
potência.

Redes de alimentação permitidas, ver página 57.

MOVIAXIS® MX 

Imunidade a interferências Atende à norma EN 61800-3

Emissão de interferências em caso 
de instalação compatível com EMC

De acordo com a classe de valor limite A de acordo com 
EN 55011 e EN 55014
Atende à norma EN 61800-3

Temperatura ambiente âU
Classe climática 0 °C...+ 45 °C em ID = 100 % IN e fPWM = 8 kHz

Temperatura de  âL
armazenamento

–25 °C...+ 70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tempo de 
armazenagem

até 2 anos sem medidas especiais; depois deste período, 
ver capítulo 6.5 Manutenção

Tipo de refrigeração 
(DIN 51751)

Refrigeração externa e refrigeração de convecção, dependendo 
do tamanho

Classe de proteção EN 60529 
(NEMA1)1)

Módulos de eixo tamanho 1 ... 3
Módulos de eixo tamanho 4 – 6
Módulo de alimentação tamanho 1, 2
Módulo de alimentação tamanho 3

1) – Coberturas VDE são inseridas nas tampas de proteção da unidade nos lados esquerdo e direito das
unidades do sistema, ver também a figura 35. 

– Todos os prensa-cabos são isolados.

IP20
IP10
IP20
IP10

Modo de operação DB (EN 60034-1)

Classe de impurezas 2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Categoria de sobretensão III de acordo com IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Altitude de instalação h
Até h Â 1000 m sem restrições.
A h Ã 1000 m são válidas as seguintes restrições:
– De 1000 m até máx. 2000 m:  

redução de IN em 1 % por 100 m

P
i

f
kVA

Hz

n
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7.2 Dados técnicos: módulo de alimentação
Unidade de potência do módulo de alimentação

MOVIAXIS®  
Módulo de alimentação
MXP80A-...-503-00

1) 2) Tamanho
1 2 3

Tipo 010 0253) 050 075
ENTRADA
Tensão de alimentação CA Vrede U V 3 × 380 V-10 % ... 3 × 500 V+10 %
Corrente nominal de 
rede4) CA Irede

I A 15 36 72 110

Potência nominal PN P kW 10 25 50 75
Freqüência de rede frede f Hz 50... 60 ±5 %

Seção transversal6) e contatos mm2 COMBICON PC4 
encaixável, máx. 4 

COMBICON PC6 
encaixável, máx. 6 

Cavilhas com rosca M8
máx. 50

SAÍDA (CIRCUITO 
INTERMEDIÁRIO)
Tensão nominal do circuito 
intermediário4) UNZK

U V CC 560

Corrente nominal do circuito 
intermediário5) CC INZK

I A 18 45 90 135

Corrente do circuito inter-
mediário máx. CC IZK máx 

Imáx. A 45 112.5 225 337.5

Capacidade de sobrecarga 
por no máx. 1 s 250 %

Potência chopper de frenagem kW Pico de potência: 250 % × PN 
Potência contínua:  0.5 × PN

Potência regenerativa média 
que pode ser absorvida kW 0.5 x PN

Seção transversal6) e contatos mm Trilhos de cobre 3 × 14 
Prensa-cabos M6

RESISTOR DE FRENAGEM
Valor mínimo permitido de 
resistor de frenagem R 
(operação em 4 quadrantes)

Ê 26 10 5.3 3.5

Integrado, potência contínua W 250 – – – 

Seção transversal6) e contatos mm2 COMBICON PC4 
encaixável, máx. 4 

COMBICON PC6 
encaixável, máx. 6 

Cavilhas com rosca M6
máx. 16

GERAL
Potência dissipada na potência 
nominal W 30 80 160 280

Quantidade permitida de 
ligação/desligamento da rede min-1 < 1/min

Tempo mínimo de desligamento 
para desligar a rede

s > 10 

Peso kg 10.2 10.7 12.1
L mm 90 120 150

Dimensões: A mm 300 400
P mm 254

1) Dados na etiqueta de identificação
2) Unidade
3) Em preparação
4) Na Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais
5) Valor decisivo para o planejamento de projeto da atribuição do módulo de alimentação e de eixo
6) Força do material [mm] × largura [mm]

P
i

f
kVA

Hz

n
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Construções 
especiais módulo 
de alimentação MOVIAXIS® MX 

Módulo de alimentação
MXP80A-...-503-01

1)

1) Dados na etiqueta de identificação

2)

2) Unidade

Tamanho 3

Tipo 025

ENTRADA

Tensão de alimentação CA Vrede U V 3 × 380 –10 %  
3 × 500 +10 %

Corrente nominal de rede3) CA Irede

3) Na Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída
sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais

I A 36

Potência nominal PN P kW 25

Freqüência de rede frede f Hz 50... 60 ±5%

Seção transversal5) e contatos mm2
Cavilhas com 

rosca M8
máx. 50

SAÍDA (CIRCUITO 
INTERMEDIÁRIO)

Tensão nominal do circuito 
intermediário3) UNZK

U V CC 560

Corrente nominal do circuito 
intermediário4) CC INZK

4) Valor decisivo para o planejamento de projeto da atribuição do módulo de
alimentação e de eixo

I A 45

Corrente do circuito intermediário 
máx. CC IZK máx 

Imáx. A 112,5

Capacidade de sobrecarga por no 
máx. 1 s

250 %

Potência chopper de frenagem kW

Pico de potência: 
250 % × PN 

potência contínua:   
0.5 × PN

Potência regenerativa média que 
pode ser absorvida kW 0.5 x PN

Seção transversal5) e contatos

5) Força do material [mm] × largura [mm]

mm
Trilhos de cobre 

3 × 14, 
prensa-cabos M6

RESISTOR DE FRENAGEM

Valor mínimo permitido de 
resistor de frenagem R 
(operação em 4 quadrantes) 

Ê 10

Integrado, potência contínua W – 

Seção transversal5) e contatos mm2
Cavilhas com 

rosca M6
máx. 16 

GERAL

Potência dissipada na potência 
nominal W 80

L mm 150

Dimensões: A mm 400

P mm 254

P
i

f
kVA

Hz

n
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Unidade de controle do módulo de alimentação

MOVIAXIS® MX 
Módulo de alimentação Dados gerais da eletrônica

Interface CAN 1 CAN1: Conector macho Sub-D de 9 pinos

Rede CAN de acordo com a especificação 
CAN 2.0, parte A e B, técnica de trans-
missão de acordo com ISO 11898, máx. 
64 participantes,
resistor de terminação (120 Ê) deve ser 
implementado externamente,
velocidade de transmissão ajustável 
125 kBaud ... 1 MBaud,
protocolo MOVILINK expandido,
ver capítulo 5.4 "Comunicação através do 
adaptador CAN"

Seção transversal e contatos

Tensão de alimentação de 24 VCC

24 VCC ± 25 % (EN 61131)

COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5 mm2

dois fios por borne: 0.25...1 mm2 

P
i

f
kVA

Hz

n
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7.3 Dados técnicos: módulo de eixo
Unidade de potência do módulo de eixo

MOVIAXIS® 
Módulo de eixo
MXA80A-...-503-00

1) 2) Tamanho

1 2 3 4 5 6

Tipo 002 004 008 012 016 024 032 048 064 100

ENTRADA (circuito 
intermediário)

Tensão nominal do circuito 
intermediário UNZK

U V CC 560

Corrente nominal do circuito 
intermediário INZK

3) I A 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100

Seção transversal 4)

e contatos mm Trilhos de cobre 3 × 14, prensa-cabos M6

SAÍDA

Tensão de saída U U V 0...máx. Vrede

Corrente contínua de saída 
CA I PWM = 4 kHz I A 2 4 8 12 16 32 42 64 85 133

Corrente nominal de saída 
CA IN  PWM = 8 kH I A 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100

Corrente de saída máx. da 
unidade Imáx

5) Imáx. A 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

Capacidade de sobrecarga 
por no máx. 1 s 250 %

Corrente de saída aparente 
SNDesl

6) S kVA 1.4 2.8 5.5 8.5 11 17 22 33 44 69

Freqüência PWM fPWM kHz Ajustável: 4/8; ajuste de fábrica 8

Freqüência de 
saída máx. fmáx

f Hz 600

Conexão do motor mm2 COMBICON PC4
encaixável, máx. 4 

7) 8) Cavilhas com 
rosca
M6

máx. 16 

9)

Conexão do freio UBR / 
IBR

V / A

1 saída digital sistema 
de controle de freio

Adequada para operação direta do freio, à prova de curto-
circuito. 24 V externa necessária. A tolerância depende do 
tipo de freio utilizado, ver manual de planejamento de projeto. 
Ver exemplo para carga máxima após as notas de pé.

Nível do sinal: "0" = 0 V "1" = +24 V Importante: Não aplicar tensão externa!

Função: progr. fixo com "/freio"

Contatos de conexão freio
COMBICON 5.08

mm2 um fio por borne: 0.20...2.5
dois fios por borne: 0.25...1

Presilhas de fixação da 
blindagem

Presilhas de fixação da blindagem para os cabos de controle disponíveis

Tabela prossegue na página seguinte.  
Notas de pé na página seguinte.
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Notas sobre o 
sistema de 
controle do freio

Carga permitida 
do controle de 
freio e no freio

Um procedimento completo de comutação (abrir e fechar) só pode ser repetido no
máximo a cada 2 segundos. O tempo mínimo de desligamento é de 100 ms.

GERAL

Potência dissipada na 
potência nominal10) W 30 60 100 150 210 283 375 450 670 1050

Peso kg 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 9.2 9.2 9.2 15.6 15.6

L mm 60 90 90 120 150 210

Dimensões: A mm 300 300 400 400 400 400

P mm 254

1) Dados na etiqueta de identificação
2) Unidade
3) com simplificação: INZK = IN (aplicação de motor típica)
4) Força do material [mm] × largura [mm]
5) Valores indicados são válidos apenas para a operação no modo motor. A mesma potência de pico está disponível nos modos motor

e regenerativo.
6) com Vrede = 400 V
7) COMBICON PC6 encaixável, máx. 6 mm2 

8) IPC16 encaixável, um fio por borne: 0.5...16 mm2; dois fios por borne: 0.5...6 mm2

9) Cavilhas com rosca M8, máx. 50 mm2 
10) É válido para tensão da rede 400 V e 50 Hz / PWM = 8 kHz

MOVIAXIS® 
Módulo de eixo
MXA80A-...-503-00

1) 2) Tamanho

1 2 3 4 5 6

Nota sobre a exigência de tolerância da tensão do freio!
A tensão do freio deve ser configurada. Para tanto, ver o manual de planejamento de
projeto, capítulo 2.8.

O controle direto é projetado apenas para os seguintes motores com freio: 
– CMP40 / 50 / 63. 
– DS56.
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Construções 
especiais módulo 
de eixo MOVIAXIS® MX 

Módulo de eixo
MXA8A-...-503-01

1) 2) Tamanho

4 6

Tipo 024 032 064

ENTRADA (circuito 
intermediário)

Tensão nominal do circuito 
intermediário UNZK

U V CC 560

Corrente nominal do circuito 
intermediário INZK 3) I A 24 32 64

Seção transversal 4)

e contatos mm Trilhos de cobre 3 × 14, prensa-cabos M6

SAÍDA

Tensão de saída U U V 0...máx. Vrede

Corrente nominal de saída 
CA IN  PWM = 8 kH I A 24 32 64

Corrente de saída máx. da 
unidade Imáx 5) Imáx. A 60 80 160

Capacidade de sobrecarga 
por no máx. 1 s 250 %

Corrente de saída aparente 
SNDesl 6) S kVA 17 22 44

Freqüência PWM fPWM kHz Ajustável: 4/8; ajuste de fábrica 8

Freqüência de 
saída máx. fmáx

f Hz 600

Conexão do motor mm2
Cavilhas com 

rosca M6
máx. 16

Cavilhas com 
rosca M8
máx. 50

Conexão do freio UBR / 
IBR

V / A

1 saída digital 
sistema de 

controle de freio

Adequada para operação direta do 
freio, à prova de curto-circuito. 24 V 

externa necessária. A tolerância 
depende do tipo de freio utilizado, ver 
manual de planejamento de projeto. 
Ver exemplo para carga máxima 
após as notas de pé da tabela 

"Módulo de potência módulo de 
eixo".

Nível do sinal: "0" = 0 V "1" = +24 V 
Importante: Não aplicar tensão externa!

Função: progr. fixo com "/freio"

Contatos de conexão freio mm2
COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5
dois fios por borne: 0.25...1

Presilhas de fixação da 
blindagem

Presilhas de fixação da blindagem e conexões de 
potência disponíveis

Tabela prossegue na página seguinte.  
Notas de pé na página seguinte.
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Unidade de controle do módulo de eixo 

GERAL

Potência dissipada na 
potência nominal7) W 285 375 670

L mm 120 210

Dimensões: A mm 400

P mm 254

1) Dados na etiqueta de identificação
2) Unidade
3) com simplificação: INZK = IN (aplicação de motor típica)
4) Força do material [mm] × largura [mm]
5) Valores indicados são válidos apenas para a operação no modo motor. A mesma potência de pico está

disponível nos modos motor e regenerativo.
6) com Vrede = 400 V
7) É válido para tensão da rede 400 V e 50 Hz / PWM = 8 kHz

MOVIAXIS® MX 
Módulo de eixo
MXA8A-...-503-01

1) 2) Tamanho

4 6

MOVIAXIS® MX 
Módulo de eixo

Dados gerais da eletrônica

Tensão de alimentação de 24 VCC 24 VCC ± 25 % (EN 61131)

Entradas digitais X10:1 e X10:10
Resistência interna

Isoladas (optoacoplador), compatível com CLP (EN 61131), tempo de amostragem 1 ms
Ri À 3.0 kÊ, IE À 10 mA

Nível do sinal +13 V...+30 V = "1" = contato fechado
– 3 V...+5 V = "0" = contato aberto de acordo com EN 61131

Função DIØØ: progr. fixa com "/liberação do estágio de saída"
DIØ1...DIØ8: Possibilidade de seleção Æ menu de parâmetro
DIØ1 e DIØ2 apropriados para a função Touch-Probe (tempo de latência < 100 µs)

4 saídas digitais Compatível com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms, à prova de curto-circuito, 
Imáx = 50 mA

Nível do sinal "0"=0 V, "1"=+24 V, Importante: Não aplicar tensão externa.

Função DOØØ ... DOØ3: Possibilidade de seleção Æ menu de parâmetro

Contatos de conexão para funções 
de segurança

Relé de segurança integrado na unidade como opcional (Æ página 150)
Adequado para a utilização como dispositivo da categoria de parada 0 ou 1 de acordo com 
EN 60204-1 com prevenção de reinício involuntário para aplicações de segurança em:
• Categoria 3 segundo EN 954-1
• Tipo de proteção III de acordo com EN 201

Seção transversal e contatos
COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5 mm2

dois fios por borne: 0.25...1 mm2

Presilhas de fixação da blindagem Presilhas de fixação da blindagem para os cabos de controle disponíveis
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7.4 Dados técnicos: opcional módulo de descarga do circuito intermediário
Unidade de potência do módulo de descarga do circuito intermediário

Unidade de controle do módulo de descarga do circuito intermediário

MOVIAXIS® MX 
Módulo de descarga do circuito intermediário
MXZ80A-...-503-00

1)

1) Dados na etiqueta de identificação

2)

2) Unidade

Tamanho 1

Tipo 050

ENTRADA (circuito intermediário)

Tensão nominal do circuito intermediário3) UNZK

3) Na Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.

U V CC 560

Seção transversal4) e contatos

4) Força do material [mm] × largura [mm]

Trilhos de cobre 3 × 14 mm, prensa-cabos M6

Energia conversível E E J 5000

SAÍDA

Resistor de frenagem R R Ê 1

Conexão de descarga Aparafusamento especial da SEW

Seção transversal4) e contatos mm2 Cavilhas com rosca M6, máx. 16

GERAL

Pronto para funcionar após ligar a 
alimentação e 24 V s Â 10

Pronto para funcionar após curto-circuito s Depende da aplicação, ver capítulo 5 
"Colocação em operação"

Possibilidade de repetir a descarga rápida s 60

Duração da descarga rápida s Â 1

Temperatura de desligamento °C 70

Peso kg 3.8

L mm 120

Dimensões: A mm 235

P mm 254

MOVIAXIS® MX 
Módulo de descarga do 
circuito intermediário

1)

1) Unidade

Dados gerais da eletrônica

Inhibit Sinal de controle para o processo de descarga

Tensão de alimentação de 24 VCC V CC 24± 25 % (EN 61131-2)

Seção transversal e contatos mm2
COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5
dois fios por borne: 0.25...1 
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7.5 Dados técnicos: opcional módulo mestre

MOVIAXIS® MX 
Módulo mestre
MXM80A-...-000-00

1)

1) Dados na etiqueta de identificação

2)

2) Unidade

Tamanho 1

Tipo 000

Tensão de alimentação U U V CC 24 V ± 25 % de acordo EN 61131

Seção transversal e contatos
COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5 mm2

dois fios por borne: 0.25...1 mm2

GERAL

Peso kg 2.3

L mm 60

Dimensões: A mm 300

P mm 254

Demais dados técnicos encontram-se no manual "Controlador MOVI-PLC® DHP11B",
11350881/BP.
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7.6 Dados técnicos: opcional módulo de fonte chaveada de 24 V

MOVIAXIS® 

Módulo de fonte chaveada de 24 V
MXS80A-...-503-00

1) 2)

Tipo 060

ENTRADA através do circuito intermediário

Tensão nominal do circuito intermediário UNZK U V CC 560

Seção transversal3) e contatos Trilhos de cobre 3 × 14 mm, prensa-cabos M6

ENTRADA através de 24 V externa

Tensão nominal de entrada UN
• em caso de controle direto dos freios para 

motores CMP e DS
• em outros casos

U V CC-24 –0 % / +10 %  

CC-24 ±25 % (EN 61131)

Seção transversal3) e contatos mm2 
PC6 

um fio por borne: 0.5...6
dois fios por borne: 0.5...6

SAÍDA

Tensão nominal de saída U U V

CC 3 x 24 (massa comum) 
tolerância em caso de alimentação através do circuito 

intermediário: CC-24 –0 % / +10 % 
tolerância em caso de alimentação através de 24 V externa: 

De acordo com a tensão que seja alimentada

Corrente nominal de saída I I A 3 x 104)

Potência nominal de saída P P W 600

Seção transversal3) e contatos mm2
COMBICON 5.08

um fio por borne: 0.20...2.5
dois fios por borne: 0.25...1

GERAL

Tempo de transição em caso de queda de UZ
5) t s Potência nominal acima de 10 ms

Rendimento aprox. 80 %

Peso kg 4.3

Dimensões L mm 60

A mm 300

P mm 254

1) Dados na etiqueta de identificação
2) Unidade
3) Força do material [mm] × largura [mm]
4) Não é possível simultaneamente, pois a potência total é limitada em 600 W
5) Válido somente em: (dUZK / dt) > (200 V / 1 ms); válido em: UZK Ã 460 V
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7.7 Consumo de potência dos componentes eletrônicos

Consumo de potência de módulos de alimentação MOVIAXIS® MXP

Consumo de potência de módulos de eixo MOVIAXIS® MXA

Consumo de potência de placas opcionais

Consumo de potência do módulo mestre MOVIAXIS® MXM

Consumo de potência do módulo de descarga do circuito intermediário MOVIAXIS® MXZ

Os dados de potência e de corrente referem-se a 24 VCC. Foram consideradas as
perdas de módulos de fonte chaveada no interior da unidade.

Módulo de alimentação
Tamanho 1 Tamanho 3 Tamanho 3

10 kW  50 kW 75 kW

Potência P 9 W 12 W

Módulo de 
eixo

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 4 Tamanho 5 Tamanho 6

2, 4, 8 A 12, 16 A 24, 32 A 48 A 64 A 100 A

Potência 12 W 13 W 16 W 16 W 21 W 36 W

Opcional

XFP 2.5 W

XIO 0.6 W

XIA 0.7 W

K-Net 2 W

Módulo mestre 

Potência Ver dados técnicos na página 145 
mais 85 % do módulo de conexão à rede integrado no módulo mestre

Módulo de descarga do 
circuito intermediário

Tamanho 1

Potência 2.4 W / 0.1 A
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7.8 Dados técnicos: resistores de frenagem e filtros
Resistores de frenagem

Resistor de frenagem tipo 1) BW027-006 BW027-012 BW012-015 BW012-025 BW012-050 BW012-100

Código 822 422 6 822 423 4 821 679 7 821 680 0 821 681 9 821 682 7

Módulo de alimentação Tamanho 1 Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 2 Tamanho 2 Tamanho 2

Carga admissível
com ED2)  100 % kW 0.6 1.2 1.5 2.5 5.0 10

Valor do resistor RBW Ê 27 ±10 % 12 ±10 %

Corrente de disparo
(de F16) IF ARMS 4.7 6.7 11.2 14.4 20.4 28.9

Tipo Resistor enrolado  
com fio Resistor de grade

Conexões mm2 Bornes de cerâmica 2.5 

Carga elétrica permitida 
para os bornes com 
100 % ED2)

A CC 20

Carga elétrica permitida 
para os bornes com 
40 % ED2)

A CC 25

Classe de proteção IP20 (já montado)

Temperatura ambiente âU °C –20 ... +45

Tipo de refrigeração KS = autorefrigeração

1) Unidade
2) ED = Duração da conexão do resistor de frenagem, relativo a uma duração de ciclo TD Â 120 s.

Resistor de frenagem tipo 1)

1) Unidade

BW006-025-012)

2) Resistores de frenagem apresentam uma derivação de 1 Ê

BW006-050-012) BW004-050-012)

Código 1 820 011 7 1 820 012 5 1 820 013 3

Módulo de alimentação Tamanho 3 Tamanho 3 Tamanho 3

Carga admissível 
com ED3) 100 % 

3) ED = Duração da conexão do resistor de frenagem, relativo a uma duração de ciclo TD Â 120 s.

kW 2.5 5.0 5.0

Valor do resistor RBW Ê 5.8 ±10 % 3.6 ±10 %

Corrente de disparo 
(de F16) IF ARMS 20.8 29.4 37.3 

Tipo Resistor de grade

Conexões Pino M8

Carga elétrica permitida do 
pino roscado terminal com 
100 % ED2

A CC 115

Carga elétrica permitida do 
pino roscado terminal com 
40 % ED

A CC 143

Classe de proteção IP20 (já montado)

Temperatura ambiente âU °C –20 ... +45

Tipo de refrigeração KS = autorefrigeração
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Filtro de rede

Bobina de rede

Filtro de rede tipo 1) NF018-503 NF048-503 NF085-503 NF150-503

Código 827 413 4 827 117 8 827 415 0 827 417 7

Módulo de alimentação Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 3

Tensão nominal VN VCA 3 × 500 +10 %, 50/60 Hz

Corrente nominal IN ACA 18 48 85 150

Potência dissipada em IN PV W 12 22 35 90

Corrente de fuga à terra em VN mA < 25 < 40 < 30 < 30

Temperatura ambiente âU °C –25 ... +40 

Classe de proteção IP20 (EN 60529)

Conexões  L1-L3/L1'-L3'
 PE mm2 4 

Pino M5
10 

Pino M5/M6
35 
M8

95
M10

Filtro de rede tipo NF...2)

1) Unidade
2) A SEW-EURODRIVE pode fornecer um comprovante sob solicitação do cliente.

Tipo de bobina de rede 1) ND020-013 ND045-013 ND085-013 ND150-013

Código 826 012 5 826 013 3 826 014 1 825 548 2

Módulo de alimentação Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 3

Tensão nominal VN VCA 3 × 500 +10 %, 50/60 Hz

Corrente nominal IN ACA 20 45 85 150

Potência dissipada em IN PV W 10 15 25 62

Indutância LN mH 0.1 – – –

Temperatura ambiente âU °C –25 ... +40 

Classe de proteção IP00 (EN 60529)

Conexões L1-L3/L1'-L3'
 PE mm2 4 

Régua de bornes
10 

Régua de bornes
35 

Régua de bornes
Pino M10 

PE: Pino M8

1) Unidade
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7.9 Técnica de segurança (parada segura)
Uma versão dos servoconversores de múltiplos eixos MOVIAXIS® também pode ser
equipada com contatos de conexão para funções de segurança. O MOVIAXIS® pode
executar a "parada segura" com estes contatos de conexão. Estes contatos de conexão
para as funções de segurança são implementados com um relé de segurança. Como
alternativa, é possível utilizar um relé de segurança para o tamanho 1. Para os tama-
nhos 2 – 6, é possível utilizar 1 ou 2 relés de segurança.
Os relés de segurança (X7, X8) são consultados e avaliados separadamente em caso
de uso de 2 relés de segurança.

Atenção:
O fabricante especifica uma carga mínima para os contatos de ligação para que possa
ligar o relé de segurança de modo seguro.

MOVIAXIS® com técnica de 
segurança (parada segura) Módulo de eixo tamanho 1 Módulo de eixo tamanhos 2 – 6

Componentes possíveis 1 relé de segurança 1 ou 2 relés de segurança

Carga mínima necessária nos 
contatos do relé de segurança 
(X7, X8)

CC 12 V / 10 mA

Tipo de relé Contato aberto (nos contatos de alarme X7, X8)

Bobina do relé Tensão de controle 30 VCC (CC 19.2 ... 30 V)
Consumo de potência típico 700 mW (500 ... 950 mW)

Contato de retorno 
(monitoração)

Tensão de ligação 30 VCC (CC 19.2 ... 30 V)
Fusível fornecido pelo cliente I = 3 A

Seção transversal do cabo na 
entrada de segurança 0.75 ... 1.5 mm2

Intervalo de tempo do pedido 
no MOVIAXIS® até o desliga-
mento do estágio de saída

Sem diodo de roda livre: máx. 5 ms
Com diodo de roda livre 1N4148 paralelo ao relé: mín. 20 ms

Intervalo de tempo do pedido 
no MOVIAXIS® até a mensagem 
de retorno para o controle 
externo de segurança

Sem diodo de roda livre: máx. 20 ms
Com diodo de roda livre 1N4148 paralelo ao relé: mín. 20 ms

Tempo de pausa mínimo até a 
nova liberação de estágio de 
saída após o estágio de alimen-
tação da bobina do relé através 
de X7, X8

100 ms

Possíveis categorias de 
segurança

Adequado para a utilização como dispositivo da categoria de 
parada 0 ou 1 de acordo com EN 60204-1 com prevenção de 
reinício involuntário para aplicações de segurança em:
• Categoria 3 segundo EN 954-1
• Tipo de proteção III de acordo com EN 201

Módulos de eixo na versão de unidade 81 / 82 podem ser equipados com um e/ou dois
relés de segurança óticos. Estes relés de segurança têm uma vida útil limitada, que é
de aprox. 500000 ciclos de ligação (ativação / desativação do relé). Esta vida útil limi-
tada deve ser considerada no planejamento de projeto das unidades.

Para aplicações de segurança, é fundamental observar a publicação "Técnica de segu-
rança para MOVIAXIS – Condições".
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8 Anexo
8.1 Unidades de medida de cabos segundo AWG

AWG é a abreviatura de American Wire Gauge e refere-se ao tamanho dos fios. Este
número indica o diâmetro e/ou a seção transversal de um fio de forma codificada. Este
tipo de denominação de cabo é basicamente utilizado apenas nos E.U.A. Estes dados
também encontram-se às vezes nos catálogos ou nas folhas de dados na Europa.

Denominação AWG Seção transversal em mm2

000000 (6/0) 185

00000 (5/0) 150

0000 (4/0) 120

000 (3/0) 90

00 (2/0) 70

0 (1/0) 50

1 50

2 35

3 25

4 25

5 16

6 16

7 10

8 10

9 6

10 6

11 4

12 4

13 2.5

14 2.5

15 2.5

16 1.5

16 1

18 1

19 0.75

20 0.5

21 0.5

22 0.34

23 0.25

24 0.2
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8.2 Índice de abreviaturas 

Abreviatura Por extenso Significado

CAN Controller Area Network

DI Digital In

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Sistema alemão de padronização

DIN EN
Norma européia EN, cuja versão 
alemã recebeu o status de 
padrão alemão.

DIN EN ISO

Norma ISO que foi declarada 
como norma européia e foi ado-
tada sem alterações no livro 
alemão de padrões.

DIN IEC
Padrão internacional que foi ado-
tado sem alterações no padrão 
alemão.

DO Digital Out

EN Europäische Norm Padrão europeu

GND Ground

IP International Protection Classe de proteção internacional

ISO International Organisation for Standardization
A ISO elabora "normas ISO" que 
devem ser adotadas sem altera-
ções pelos países membros.

PDO Process data object Dados do processo

PE Protected Earth Conexão à terra

PELV Protective Extra Low Voltage Proteção contra baixa tensão

PWM Pulsweiten-Modulation Modulação da largura de pulso

SELV Safety Extra Low Voltage

TH/TF Thermostat/Temperaturfühler Termostato/Termistor

Underwriters Laboratories Inc. Certificado emitido na América do 
Norte

ZK Zwischenkreis Circuito intermediário

UL®C UL®
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8.3 Definições dos termos

Sistemas de rede CAN

Sistema de rede serial para a fabricação de automóveis e de unidades de 
controle industriais. A rede é um par de condutores trançados com boas 
características de transmissão em uma faixa de trajetos curtos inferior 
a 40 m.

Profibus PROFIBUS (Process Field Bus) é um padrão para a comunicação fieldbus 
na técnica de automatização.

K-Net A placa de comunicação XFA (K-Net) é um dispositivo escravo para a 
conexão em sistema de rede serial para transmissão de dados em alta 
velocidade.

Carcaças compatíveis com 
EMC

As carcaças compatíveis com EMC formam uma blindagem contra campos 
elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos. Estes campos de interferência 
surgem p. ex., em descargas eletrostáticas, em processos de ligação, em 
alterações rápidas de tensão ou de corrente, em operação de motores ou 
de geradores de alta freqüência. Via de regra, estas carcaças compatíveis 
com EMC são utilizadas com um prensa-cabos EMC.

Prensa-cabos EMC Isolamento do conduto de cabo com a opção de colocar uma blindagem de 
cabo e/ou de fazer contato.

Código IP
Um sistema de denominação para indicar níveis de proteção oferecidos 
por uma carcaça contra a entrada de peças perigosas, a penetração de 
corpos estranhos rígidos e a entrada de água.

Resistência de isolação
Capacidade de isolamento de um material que separa dois contatos 
vizinhos ou um contato com conexão à terrra com a mais alta impedância 
possível.

Materiais de isolamento
Utilizam-se materiais termoplásticos e duroplásticos para o isolamento de 
conectores. A escolha do material depende das características térmicas 
e mecânicas exigidas.

Cabo

Cabos podem consistir de um ou vários fios, podem conter capas de isola-
mento, com blindagens e com uma capa para proteger os elementos estru-
turais. Cabos que são conectados em conectores são geralmente cabos 
flexíveis, cabos chatos, condutos de mangueira, cabos blindados e cabos 
coaxiais. Ver a definição de "cabo" para uma delimitação. 

Firmware Software fornecido pelo fabricante que não pode ser alterado pelo usuário.
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Alemanha

Administração
Fábrica
Vendas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postfachadresse
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Centro 
Redutores/ 
Motores

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Assistência 
eletrônica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (próximo a Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Leste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sul SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline/Plantão 24 horas +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.

França

Fábrica
Vendas
Assistência técnica

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Para mais endereços consulte os serviços de assistência na França.

Austria

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bélgica

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Bruxelas SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be
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Itália

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Milão SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Países Baixos

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Suiça

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Basileia Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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