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Więcej inteligencji
w automatyce:
MOVIDRIVE®

Przetwornice napędowe



Driving the world – z innowacyjnymi rozwiązaniami napędu dla
każdej branży i każdego zadania. Produkty i systemy firmy 
SEW-EURODRIVE znajdują zastosowanie na całym świecie. 
Wybór techniki napędowej „made by SEW-EURODRIVE” oznacza
niezawodność działania i pewną inwestycję w przemyśle 
motoryzacyjnym, materiałów budowlanych, spożywczym czy 
w przemyśle metalowym.

Więcej inteligencji w automatyce2



MOVIDRIVE® serii B:
Przetwornice napędowe najnowszej generacji

Wraz z przetwornicami napędowymi MOVIDRIVE® serii B SEW-EURODRIVE dostarcza

rozwiązania techniczne, przy projektowaniu których kierowano się w pierwszej kolejności 

kryterium nowoczesności i wydajności. Dzięki wielofunkcyjności, szerokiemu zakresowi mocy,

dużej przeciążalności i modułowej budowie urządzenia MOVIDRIVE® przyczyniają się do

zwiększenia sprawności i elastyczności napędów na całym świecie.

Czy to napędy trójfazowe asynchroniczne, czy
serwonapędy synchroniczne – przetwornice
napędowe MOVIDRIVE® regulują każdy układ
napędowy. Przy czym we wszystkich modelach
MOVIDRIVE® umieszczany jest seryjnie rozszerzony
inteligentny system sterowania IPOSplus®. 
Wyjątkowo wygodną i efektywną automatyzację
napędu w IEC 61131 umożliwia MOVI-PLC®.

Dzięki różnorodnym opcjom w każdej chwili 
istnieje też możliwość rozbudowy MOVIDRIVE® 
o kolejne moduły. 
Prosta regulacja prędkości obrotowej, pozycjono-
wanie czy też aplikacje dynamiczne – przetwornice
napędowe MOVIDRIVE® realizują nawet najtrud-
niejsze zadania, zapewniając jednocześnie prostą
obsługę i niezawodność.
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Bezpieczeństwo i wielofunkcyjność4

Z MOVIDRIVE® bezpieczeństwo jest wkalkulowane

Dzięki MOVIDRIVE® napędy SEW-EURODRIVE
zapewniają nie tylko ekonomiczną pracę, lecz
także znakomitą ochronę: przed przeciążeniami,
przegrzaniem przetwornicy i silnika, zwarciem i
doziemieniem oraz brakiem fazy.

Przetwornice napędowe MOVIDRIVE® eliminują
zakłócenia zgodnie z przepisami o kompatybilności
elektromagnetycznej. Za pośrednictwem czujnika
temperatury kontroluje się temperaturę silnika
zgodnie z kryteriami bezpiecznego rozłączania wg
DIN EN 50178.

Wszystkie przetwornice napędowe MOVIDRIVE®
spełniają kryteria bezpieczeństwa „Bezpieczne
zatrzymanie” wg DIN EN 954-1, kategoria 3.
MOVIDRIVE® spełnia kategorię bezpieczeństwa 
4 wg DIN EN 954-1 jeśli jest wyposażony 
w opcjonalne zabezpieczenia przemiennika.
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Przegląd funkcji MOVIDRIVE® serii B

w wersji standardowej

– przetwornica – o uniwersalnym zastosowaniu:
do asynchronicznych napędów trójfazowych
lub synchronicznych serwonapędów 

– szeroki zakres mocy od 0,55 do 160 kW
– wielofunkcyjność dzięki licznym wejściom i

wyjściom w przetwornicy napędowej
– modułowa koncepcja urządzenia:

Opcjonalne podzespoły komunikacyjne i 
aplikacyjne rozszerzają funkcje podstawowe

– zintegrowana funkcja bezpieczeństwa 
„Bezpieczne zatrzymanie” wg DIN EN 954-1,
kategoria 3

– podłączany moduł serwisowy do szybkiego i
prostego przenoszenia danych urządzenia na
czas prac serwisowych

– uproszczone uruchamianie poprzez „Elektro-
niczną tabliczkę znamionową” w połączeniu z
enkoderem HIPERFACE®

– klawiatura z wyświetlaczem  i 15 przełączanymi
językami

– łagodny rozruch dla ochrony układów 
wpadających w drgania

– wielofunkcyjność zintegrowanego systemu 
sterowania położeniowego i programowego
IPOSplus®



Moc i elastyczność6

Nam wystarczają dwa procesy, by optymalnie 
poradzić sobie z każdym zadaniem

Do MOVIDRIVE® opracowaliśmy dwa polowo zorientowane procesy regulacji, które pozwalają

silnikom trójfazowym sprostać niemal każdemu zadaniu. Za sprawą tych procesów 

MOVIDRIVE® zapewnia taką dynamikę i precyzję asynchronicznych silników trójfazowych, 

jak napędy prądu stałego i w dynamiczny sposób reguluje serwomotory.

Atuty Voltage Flux Control (VFC):

Dzięki VFC do standardowych zadań można
używać silników asynchronicznych także bez
enkoderowego sprzężenia zwrotnego, zachowując
wysoką dynamikę i dużą stałość prędkości.

Zalety Current Flux Control (CFC):

Proces regulacji prądu CFC ze sprzężeniem
zwrotnym od prędkości umożliwia wysoko 
dynamiczne rozwiązania dla standardowych 
silników synchronicznych i serwomotorów. 
Czasy narastania momentu są wyjątkowo krótkie.

Dysponując VFC i CFC, MOVIDRIVE® zawsze oferuje właściwą 
procedurę sterowania. Zintegrowany system sterowania
położeniowego i programowego IPOSplus®, program sterujący
MOVITOOLS® i standardowe programy sterujące (moduły 
aplikacyjne) uzupełniają wyposażenie MOVIDRIVE® – dzięki 
nim zawsze pracuje elastycznie i efektywnie. 

Prędkość jest osiągana w 

cyklu 0,5 ms, w regulacji 

prądu CFC czas cyklu 

wynosi 125 µs

VFC              CFC

Prędkość
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MOVIDRIVE® oferuje wszystko,

co pozwala elastycznie sprostać każdemu zadaniu

Producenci maszyn, decydując się na przetworni-
ce napędowe MOVIDRIVE®, kładą fundament
pod elastyczną i efektywną pracę. Seryjne wypo-
sażenie i opcjonalne rozszerzenia pozwalają na
wieloletnie, stosowanie MOVIDRIVE®.

Przetwornice napędowe MOVIDRIVE® oferują
zakres mocy od 0,55 do 160 kW. Umożliwia to
wszechstronne sterowanie ruchem, dostosowane
do indywidualnych wymagań napędzanego urząd-
zenia lub maszyny.

MOVIDRIVE® dostępne jest w wersji 
standardowej i technologicznej.
W obu wersjach możliwe jest użycie systemu 
sterowania położeniowego i programowego
IPOSplus®. Przy pomocy IPOSplus® można 
opracowywać w asemblerze lub języku wysokiego
poziomu samodzielne programy sterujące.

MOVIDRIVE® w wersji technologicznej posiada
dodatkowe funkcje:

Funkcje technologiczne
– elektroniczna tarcza krzywkowa i
– elektroniczny bieg synchroniczny
lub dostęp do gotowych programów sterujących,
tak zwanych modułów aplikacyjnych. Tym sposobem
MOVIDRIVE® przejmuje funkcję tabelarycznego
sterowania położeniowego, latającej piły czy też
innych aplikacji. Szybka parametryzacja zamiast
czasochłonnego programowania. Wystarczy po
prostu wprowadzić dane mechaniczne i wprowadzić
program do przetwornicy napędowej. System jest
gotowy do eksploatacji!

Przetwornice napędu 

MOVIDRIVE® są dostępne 

w wersji standardowej i 

technologicznej – 

dopasowane do każdego

motoreduktora



MOVIDRIVE® perfekcyjne rozwiązanie8
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Komfort zaczyna się przy montażu i instalacji

Przetwornice napędowe MOVIDRIVE® we wszystkich wielkościach mają kompaktową kon-

strukcję i dzięki temu po zamontowaniu nie zajmują wiele miejsca w szafie sterowniczej.

Dodatkowo przemyślana technika podłączenia upraszcza instalację kabli i akcesoriów.

Przetwornice napędowe

MOVIDRIVE®, przekładnie

i silniki z systemu 

modułowego rozwiązują

nawet najtrudniejsze 

zadania

Już wersja standardowa jest w zasadzie kompletna:
oferuje bardzo wysoką funkcjonalność, zmienne
wejścia enkodera dające się podłączyć do
wszystkich popularnych systemów magistrali,
uzupełniona o zintegrowany system sterowania
położeniowego i programowego IPOSplus®, ta
przetwornica napędowa spełnia wysokie wymagania
współczesnej automatyki. W tej wersji przewidziane
są gniazda rozszerzeń dla kolejnych kart 
opcjonalnych.

Czy każdym typem silników da się sterować 
przy pomocy tylko jednej wersji urządzenia? 
Dla MOVIDRIVE® to żaden problem. Wersja 
standardowa przetwornicy napędowej MOVIDRIVE®
posiada regulację pasującą do każdego typu 
silników.

Asynchroniczne silniki trójfazowe:
– sterowane napędy trójfazowe z procedurą

regulacji strumienia VFC
– napędy trójfazowe o regulowanej prędkości 

(ze sprzężeniem zwrotnym od prędkości) 
z przełączaną procedurą regulacji strumienia
VFC lub CFC

Serwomotory synchroniczne:
– procedura regulacji strumienia CFC
– ze sprężeniem zwrotnym od prędkości 

resolwera bądź enkodera HIPERFACE®
Przy czym wejście enkodera jest całkowicie
zmienne.
– enkoder sin/cos (enkoder przyrostowy)
– enkoder TTL (enkoder przyrostowy)
– enkoder HIPERFACE® 

(enkoder absolutny lub przyrostowy)
– reslolwer lub
– enkoder SSI
mocowany przy silniku lub na obiekcie regulacji.

MOVIDRIVE® umożliwia nieograniczone zastosowanie w budowie
maszyn. Oferuje wszystkie opcje pozwalające efektywnie rozwiązywać
nawet najtrudniejsze zadania. Dzięki różnym wariantom i opcjonalnym
rozszerzeniom MOVIDRIVE® jest optymalną przetwornicą napędową
do każdego układu.



MOVI-PLC® - Karta sterująca DHP11B do MOVIDRIVE®10

Nowy system regulacji Motion- i Logic-Control

Kompleksowe sterowanie sekwencjami ruchu oraz samodzielne napędy wykonane w 

systemie zdecentralizowanym dają znaczące korzyści. Dzięki napędom ze zintegrowanymi

sterownikami i szybką magistralą systemową zalety te można w pełni wykorzystać. 

W sterowniku dostępne są w każdej chwili wszystkie istotne parametry napędu, co umożliwia

wygodne programowanie.

Rozwiązania napędów w technologii Plug & Play

MOVI-PLC® DHP11B, karta sterująca do 
przetwornicy napędowej MOVIDRIVE® B ze 
zintegrowanym złączem PROFIBUS-DP,  łącząca
funkcję Motion Control i sterownika PLC w jednym
napędzie. Standardowe języki programowania 
wg IEC 61131 (KOP, FUP, AWL, ST, AS) oraz 
certyfikowane zgodnie z PLCopen moduły funkcyjne
ułatwiają swobodne programowanie i ruch w
oparciu o technologię Plug & Play. Tak, więc
MOVI-PLC® DHP11B nadaje się szczególnie 
do automatyzacji maszyn, w których trzeba 
koordynować skomplikowane sekwencje ruchowe.

MOVI-PLC® DHP11B umożliwia

optymalną koordynację 

skomplikowanych sekwencji 

ruchowych oraz funkcję 

Motion Control i PLC w 

jednym napędzie
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MOVI-PLC® DHP11B –

przegląd charakterystyki:

– karta sterująca DHP11B do przetwornicy
napędowej MOVIDRIVE® w trzech wersjach :
- DHP11B-T0: Standard
- DHP11B-T1: dodatkowa funkcja krzywki 

elektronicznej, biegu synchronicznego
- DHP11B-T2: dodatkowo funkcja manipulatora

– DP-V1 PROFIBUS slave
– 2 interfejsy CAN, z tego 1 galwanicznie 

oddzielony
– interfejs RS-485
– 7 diod wskazujące status PLC, PROFIBUS, CAN
– 8 cyfrowych wejść/wyjść, z tego 5 obsługuje

przerwania
– pamięć programu 256/512 kB
– pamięć danych 128 kB
– zmienne zachowane 16 kB
– aż do 4000 linijek / ms
– zadania „jednokierunkowe”
– cykliczne zadania: 1 ms, 5 ms, 10 ms, 100 ms
– możliwość programowania wg IEC 61131 w

KOP, FUP, AWL, ST, AS, CFC

– wielopoziomowa koncepcja biblioteki do 
przetwornic MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® 07 i
MOVIMOT® gwarantuje wygodne programowanie

– obsługa za pośrednictwem wszystkich istnieją-
cych interfejsów przy użyciu MOVITOOLS®
MotionStudio

– drugi galwanicznie odseparowany interfejs 
RS-485 w ramach opcji OST11B



Proste i szybkie rozwiązania12

Proste rozwiązanie – perfekcyjne zarządzanie

Wysoki komfort sterowania przetwornicą napędową MOVIDRIVE® gwarantowany jest przez

prostą i szybką parametryzację przy użyciu opcjonalnego urządzenia sterującego lub 

komputera. Użytkownik jest prowadzony „krok po kroku” przez cały proces instalacji i 

wprowadzania parametrów. W większości wypadków wystarczy wprowadzić nazwę 

motoreduktora SEW-EURODRIVE. Wszystkie właściwości silników SEW-EURODRIVE 

zapisywane są fabrycznie w pamięci systemu. Dzięki temu wszystkie standardowe parametry

można szybko i łatwo dopasować do danej aplikacji.

Także „Elektroniczna tabliczka znamionowa”
do serwomotorów pokazuje, że projektując 
MOVIDRIVE® starano się ułatwić życie użytkownikom.
Podczas uruchamiania silnika i przetwornicy
napędowej w napędach wyposażonych w 
elektroniczną tabliczkę znamionową wszelkie
dane silnika wczytywane są automatycznie przez
program MOVITOOLS® i wprowadzane do 
przetwornicy napędowej. Na podstawie tych
danych MOVITOOLS® oblicza optymalne parametry
obwodów regulacji. Gwarantowane jest perfekcyjne
dostrojenie przetwornicy napędowej do podłączonego
silnika. Dzięki funkcji elektronicznej tabliczki 
znamionowej użytkownikowi pozostaje jedynie
wprowadzić kilka parametrów specyficznych dla
danej aplikacji– przezroczystość danych aż do
samego silnika. Tym sposobem oszczędza się
czas przy uruchamianiu i znacznie redukuje 

możliwe źródła błędów. Jedyny warunek, jaki
musi spełniać system: enkoder HIPERFACE® przy
silniku. Albo interfejs fieldbus ETHERNET Modbus
TCP: umożliwia on komunikację poziomą między
sterownikiem a urządzeniami peryferyjnymi oraz
komunikację pionową między poziomem urządzeń
peryferyjnych a poziomem kierowania. W ten 
sposób cała komunikacja w ramach automatyzacji
jest sprzęgana z normalnym środowiskiem Office.
Albo też „Złącze serwisowe”: w wypadku serwisu
można w łatwy sposób wyjąć kartę pamięci i
włożyć do nowej przetwornicy MOVIDRIVE®.
Wszystkie ustawienia urządzeń są wtedy szybko i
bezpiecznie przenoszone do nowej przetwornicy
napędowej.
Obsługa, parametryzacja i technika przyłączeniowa
zarówno w wersji standardowej, jak i technologicznej
są absolutnie jednolite.

Na całym świecie MOVIDRIVE® można
podłączać do różnych sieci zasilania:

3 x 200 ... 240 V ± 10 % / 1,5 ... 37,0 kW
3 x 380 ... 500 V ± 10 % / 0,55 ... 160,0 kW

Z myślą o dodatkowych funkcjach technolo-
gicznych i komunikacyjnych przygotowane
rozliczne podzespoły opcjonalne. Tak, więc np.
dzięki specjalnemu modułowi zasilającemu
można zwracać energie z powrotem do sieci 
zasilającej.
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Przetwornice napędowe 

MOVIDRIVE® oferują 

zakres mocy 

od 0,55 do 160 kW



Opcje i akcesoria14

Elastyczne rozwiązania dla Państwa 
indywidualnych potrzeb

Do wykonywania podstawowych zadań MOVIDRIVE® w wersji standardowej jest oczywiście

świetnie przygotowany. A dzięki modułowej konstrukcji urządzeń opcjonalnych i dużej ilości

akcesoriów MOVIDRIVE® staje się elastyczną przetwornicą napędową indywidualnie 

dopasowywaną do wszystkich wymagań. Dynamika, precyzja i niezawodność! Dla potrzeb

rozbudowy układu przewidziano, w zależności od mocy, od 2 do 3 gniazd rozszerzeń dla

każdej przetwornicy napędowej.

Opcje dla MOVIDRIVE®
– MOVI-PLC®, karta sterująca DHP11B w trzech

wersjach urządzenia:
- DHP11B-T0: Standard
- DHP11B-T1: dodatkowa funkcja krzywki 

elektronicznej, biegu synchronicznego 
- DHP11B-T2: dodatkowo funkcja manipulatora

– złącze magistrali PROFIBUS DPV1
– złącze magistrali INTERBUS
– złącze magistrali INTERBUS z światłowodem
– złącze magistrali DeviceNet
– złącze magistrali CAN
– złącze magistrali CANopen
– złącza magistrali ETHERNET:

Modbus TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP

– karta I/O 
(dodatkowe wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe)

– złącze enkodera
(sin/cos, TTL, HTL lub HIPERFACE®)

– złącze resolwera
– złącze enkodera SSI
– bieg synchroniczny
– klawiatura

Akcesoria do MOVIDRIVE®
– złącze USB do podłączenia komputera
– opornika hamujący
– filtr sieciowy
– dławik sieciowy
– filtr na wyjściu
– dławik na wyjściu
– terminale operatorskie

Wygoda:
Opcjonalna klawiatura podłączana jest bezpośrednio
do przetwornicy napędowej i zapewnia prostą i
szybką obsługę. Zdobywa uznanie dzięki swojej
poręczności i znakomitej przejrzystości:

– klawiatura numeryczna do szybkiego 
wprowadzania

– wyświetlacz z podświetlanym tłem
– 15 przełączanych języków 

(klawisz wyboru języka) 
– stałe podawane statusu
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Sterowanie, obserwacja i wizualizacja przy użyciu

terminali operatorskich SEW-EURODRIVE

Nowoczesne przetwornice napędowe przejmują coraz więcej funkcji sterujących. Zwłaszcza

zadania związane z napędem, jak pozycjonowanie, praca synchroniczna i skoordynowany

ruch kilku napędów względem siebie, wykonywane są w przetwornicy z dużą dokładnością.

Dlatego wraz z przybywaniem funkcji w przetwornicy rosną też wymagania odnośnie 

sterowania, wizualizacji i diagnozowania.

Pięć terminali operatorskich serii DOP (Drive 
Operator Panel) umożliwia optymalną wizualizację
i obsługę instalacji. To ważna cecha, zwłaszcza
we współpracy z nadrzędnym sterownikiem.
Realizowane są nowe dodatkowe funkcje, jak np.
zarządzanie recepturami, funkcja dualdriver, tryb

passthrough, czy też zintegrowany serwer inter-
netowy. Funkcjonalność terminalu operatorskiego
DOP sięga przy tym od wyświetlacza tekstowego
2 x 20 znaków aż do wyświetlacza VGA z
rozdzielczością 640 x 480 pikseli.

Terminale operatorskie

dostępne są w 

następujących wersjach 

– urządzenie podstawowe 

DOP11A-10

– średnia klasa urządzenia

DOP11A-20

– wyższa klasa urządzenia

DOP11A-30, DOP11-40, 

DOP11A-50



Sterownik, program obsługi i komunikacja16

Inteligentny sterownik podnosi wydajność i należy 
w MOVIDRIVE® do wyposażenia podstawowego

Założeniem wstępnym w ekonomicznych projektach maszyn i systemów, zwłaszcza w 

zadaniach wymagających wysokiej elastyczności, jest odpowiednio rozłożona automatyzacja.

Dlatego w MOVIDRIVE® seryjnie zintegrowany jest system sterowania położeniowego i 

programowego IPOSplus®. Podczas, gdy instalacja i włączenie do eksploatacji dotychczasowych

kombinacji przetwornicy i sterownika pochłaniały sporo czasu i niemałe nakłady, MOVIDRIVE®

ze zintegrowanym systemem sterowania IPOSplus® jest szybki i prosty w użyciu.

Co ważne, IPOSplus® nie traci nic na precyzji w
działaniu, ponieważ korzysta z właściwości dokładnej
i bardzo dynamicznej regulacji przetwornicy
napędowej MOVIDRIVE®. Użytkownik może przy
tym wybierać między programowaniem w języku
asembler a programowaniem w języku wysokiego
poziomu lub skorzystać z przygotowanych 
już wcześniej programów sterujących, modułów 
aplikacyjnych.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich
wewnętrznych parametrów przetwornicy IPOSplus®
jest szybki i elastyczny. Ta umiejętność dopasowania
się pozwala też na szybką i ekonomiczną zmianę
partii towaru podczas produkcji. 

Podczas gdy instalacja 

konwencjonalnych 

rozwiązań przysparza wiele

kłopotów, MOVIDRIVE®

seryjnie wyposaża się w

elastyczne narzędzie w

postaci IPOSplus®

IPOSplus® jest seryjnie zintegrowanym systemem sterowania
położeniowego i programowego, umożliwiającym też automatyzację
zdecentralizowaną. Dzięki temu urządzenie jest niezwykle elastyczne.
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Uniwersalny i łatwy w obsłudze – wyróżniające 

cechy oprogramowania MOVITOOLS®

Oprogramowanie MOVITOOLS® jest dostępne
razem z technologiczną wersją MOVIDRIVE®.
Użytkownik jest prowadzony przez fazę uruchamiania.
Zadania takie jak pozycjonowanie tabelaryczne
czy magistrala fielbus stają się dziecinnie proste.

Rozbudowany system diagnostyczno-
sygnalizacyjny, kontrolujący stan pracy i 
wykrywający ewentualne awarie, jest 
dopełnieniem przyjaznego oprogramowania.

MOVIDRIVE® bardzo łatwo komunikuje się
na wszystkich poziomach
Do MOVIDRIVE® można podłączyć wszystkie
popularne systemy magistrali fieldbus: ETHERNET,
PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS LWL, CAN,
CANopen i DeviceNet. MOVILINK® to standary-
zowany protokół komunikacyjny oparty na modułach
magistrali SEW-EURODRIVE i zapewniający
wysoką elastyczność. Umożliwia on jednolitą i
niezależną od systemu transmisji wzajemną

komunikację przetwornic napędowych. Również
pionowa integracja MOVIDRIVE® z systemem
komunikacji nie stanowi żadnego problemu.
Bowiem przetwornice napędowe MOVIDRIVE®
potrafią komunikować się z nadrzędnymi pozio-
mami sterowania. 

Do podstawowego wyposażenia należy także 
zintegrowana pamięć danych. Zapamiętuje ona
online takie dane, jak choćby prędkość i prąd
wyjściowy. Przy pomocy komputerowego programu
SCOPE można przeanalizować graficznie 
zachowanie przetwornicy, obciążenie i sterownik
nadrzędny.      

Aktualizacje MOVITOOLS® 

można wygodnie kopiować 

za pośrednictwem internetu 

lub zamawiać online

Pozycjonowanie 

tabelaryczne i 

magistrala fieldbus to stały

element MOVITOOLS®, 

kompatybilny z Windows 

2000® i XP®
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Z MOVIDRIVE® zawsze znajdzie się 
optymalne rozwiązanie

Systemy aplikacji z SEW-EURODRIVE są standaryzowane i jednocześnie uniwersalne. Dzięki

praktycznym i bezpośrednio podłączanym modułom aplikacyjnym do wielu zadań wystarcza

prosta parametryzacja, co nie wymaga specjalnej wiedzy programisty. Moduły aplikacyjne

zostały specjalnie dostosowane do takich obszarów zastosowania jak pozycjonowanie, 

nawijanie i sterowanie ruchem. Funkcja ta jest sprawdzona i udokumentowana, więc wystarczy

wcisnąć przycisk, by załadować ją do przetwornicy i stosować.

Także uruchamianie urządzenia przebiega 
komfortowo: wszystkie ważne dane maszyny są
w zasięgu ręki. Jakiekolwiek źródła awarii są
praktycznie wyeliminowane, ponieważ trzeba
jedynie wprowadzać parametry niezbędne do

wykonania konkretnego zadania. Dokonując 
prostego serwisu można przy pomocy narzędzia
diagnostycznego śledzić wszystkie istotne dane,
jak np. stany zacisków czy też wartości pozycji w
trakcie pracy.

IPOSplus® zmienia 

MOVIDRIVE® w prawdziwą

nawijarkę z kalkulacją

średnicy dla zachowania

stałego naciągu. Moduł

aplikacyjny: 

Nawijarka centralna z

stałym naciągiem

MOVIDRIVE® przejmuje

funkcję elektronicznego

dyferencjału z aktywną 

regulacją jazdy na zakręcie.

Dzięki temu urządzenia

transportowe mogą 

pokonywać łuki nawet z

trzykrotnie wyższą

prędkością.

Moduł aplikacyjny: 

Magazynowanie/

wyszukiwanie w fazie

przygotowania

W aplikacji żuraw bramowy

MOVIDRIVE® przejmuje

zarówno sterowanie dwoma

mechanizmami jazdy jak

również mechanizmem

podnoszenia. Maksymalna

prędkość jest ograniczana

zależnie od obciążenia

(rozpoznawanie obciążenia).

Moduł aplikacyjny: 

E-SYNC
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W „latającej pile” ciąg 

materiału cięty jest na

długość. MOVIDRIVE® 

zapewnia właściwy 

przebieg ruchu, w trakcie 

i po wykonaniu cięcia. 

Moduł aplikacyjny: 

latająca piła

MOVIDRIVE® zapewnia

elastyczność stołów 

obrotowych i daje 

bezpieczeństwo planowania.

Moduły aplikacyjne: 

pozycjonowanie 

tabelaryczne, 

pozycjonowanie magistrali,

pozycjonowanie

bezwzględne, 

oś obrotowa.

Standardowe i uniwersalne systemy aplikacyjne w jednym: 
przetwornice napędowe MOVIDRIVE® dzięki właściwemu programowi
z SEW-EURODRIVE wnoszą do każdego zadania większą skuteczność
i elastyczność – ekonomicznie i bezpiecznie.

Zakres stosowania pozycjonowania Ruch liniowy, zadania ruchowe administrowane są w przetwornicy:
– pozycjonowanie tabelaryczne
– pozycjonowanie tabelaryczne ze sterowaniem magistrali
– pozycjonowanie magistrali
– rozszerzone pozycjonowanie magistrali
– pozycjonowanie wartości bezwzględnej
– pozycjonowanie względne

Ruch obrotowy:
– pozycjonowanie modulo

Zakres stosowania nawijania Nawijarka centralna z stałym naciągiem
Nawijarka z regulacją rolki napinającej (na życzenie)

Aplikacje sterujące mechanizmem – latająca piła
– E-SYNC

Moduły aplikacyjne do MOVIDRIVE®

w wersji technologicznej
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Typ MOVIDRIVE® MDX60/61B MDX60/61B MDX60/61B MDX60/61B
0005-5A3-4-0_ 0008-5A3-4-0_ 0011-5A3-4-0_ 0014-5A3-4-0_

Wielkość 0S 0M

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 2,0 2,4 3,1 4,0

Zalecana moc silnika [kW]  0,75 1,1 1,5 2,2
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 2,5 3,0 3,8 5,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 45 x 317 x 260 67,5 x 317 x 260

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 0,55 ... 1,5 kW

Objawienie inteligencji: 
techniczne dane MOVIDRIVE®

Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0015-5A3-4-0 0022-5A3-4-0 0030-5A3-4-0 0040-5A3-4-0

Wielkość 1

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400  

Zalecana moc silnika [kW] 1,5 2,2 3,0 4,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 4,0 5,5 7,0 9,5

Zalecana moc silnika [kW]  2,2 3,0 4,0 5,5
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 5,0 6,9 8,8 11,9

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 105 x 314 x 234

MOVIDRIVE® 400/500 V / 1,5 ... 4,0 kW
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Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0055-5A3-4-0_  0075-5A3-4-0_ 0110-5A3-4-0_

Wielkość 2S 2

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 5,5 7,5 11,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 12,5 16,0 24,0

Zalecana moc silnika [kW]  7,5 11,0 15,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 15,6 20,0 30,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 105 x 335 x 294 135 x 315 x 285

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 5,5 ... 11,0 kW

Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0150-503-4-0_   0220-503-4-0_ 0300-503-4-0_

Wielkość 3

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 15,0 22,0 30,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 32,0 46,0 60,0

Zalecana moc silnika [kW]  22,0 30,0 37,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 40,0 57,5 75,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 200 x 465 x 308

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 15,0 ... 30,0 kW
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Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0370-503-4-0_  0450-503-4-0_ 0550-503-4-0_ 0750-503-4-0_

Wielkość 4 5

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 37,0 45,0 55,0 75,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 73,0 89,0 105,0 130,0

Zalecana moc silnika [kW]  45,0 55,0 75,0 90,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 91,0 111,0 131,0 162,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 280 x 522 x 307 280 x 610 x 330

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 37,0... 75,0 kW

Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0900-503-4-0_  1100-503-4-0_ 1320-503-4-0_

Wielkość 6

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 90,0 110,0 132,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 170,0 200,0 250,0

Zalecana moc silnika [kW]  110,0 132,0 160,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 400 V 212,0 250,0 312,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 280 x 1000 x 382 

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 90,0 … 132,0 kW
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Opcje dla MOVIDRIVE®
– MOVI-PLC®, karta sterująca DHP11B w trzech

wersjach urządzenia:
- DHP11B-T0: Standard
- DHP11B-T1: dodatkowa funkcja krzywki 

elektronicznej, biegu synchronicznego
- DHP11B-T2: dodatkowo funkcja manipulatora

– złącze magistrali PROFIBUS DPV1
– złącze magistrali INTERBUS
– złącze magistrali INTERBUS z światłowodem
– złącze magistrali DeviceNet
– złącze magistrali CAN
– złącze magistrali CANopen
– złącza magistrali ETHERNET:

Modbus TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP

– karta I/O (dodatkowe wejścia/wyjścia analogo-
we i cyfrowe)

– złącze enkodera
(sin/cos, TTL, HTL lub HIPERFACE®)

– złącze resolwera
– złącze enkodera SSI
– bieg synchroniczny
– klawiatura

Akcesoria do MOVIDRIVE®
– złącze USB do podłączenia komputera
– opornika hamujący
– filtr sieciowy
– dławik sieciowy
– filtr na wyjściu
– dławik na wyjściu
– terminale operatorskie



Dane techniczne: MOVIDRIVE®24

Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0015-2A3-4-0_   0022-2A3-4-0_ 0037-2A3-4-0_

Wielkość 1

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Częstotliwość siec [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 1,5 2,2 3,7
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 7,3 8,6 5,8

Zalecana moc silnika [kW]  2,2 3,7 5,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 9,1 10,8 18,1

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 105 x 314 x 234

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 1,5 … 3,7 kW

Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B
0055-2A3-4-0_    0075-2A3-4-0_

Wielkość 2

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Częstotliwość siec [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 5,5 7,5
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 22,0 29,0

Zalecana moc silnika [kW]  7,5 11,0
bez rezerwy przeciążeniowe
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 27,5 36,3

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 135 x 315 x 285

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 5,5 … 7,5 kW
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Typ MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0110-203-4-0_  0150-203-4-0_ 0220-203-4-0_ 0300-203-4-0_

Wielkość 3 4

Napięcie zasilania [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Częstotliwość sieci [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 0 ... 400 

Zalecana moc silnika [kW] 11,0 15,0 22,0 30,0
z rezerwą przeciążeniową 1,5 x IN
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 42,0 54,0 80,0 95,0

Zalecana moc silnika [kW]  15,0 22,0 30,0 37,0
bez rezerwy przeciążeniowej
Prąd wyjściowy [A] przy 230 V 52,5 67,5 100,0 118,0

Sposób regulacji silnika VFC, CFC

Wymiary w mm szer. x wys. x gł. 200 x 465 x 308 280 x 522 x 307

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 11,0 … 30,0 kW



Właściwości i funkcje: IPOSplus® i MOVITOOLS®26

Programy użytkownika – programowanie w asemblerze lub w językach wyższego poziomu 
– trzy niezależne od siebie programy cząstkowe Task 1, Task 2 i Task 3
– rozległe funkcje testowe, np. funkcje pojedynczych kroków lub breakpoint

Funkcje PLC – obszerny zestaw rozkazów pozwala wykonywać wszystkie niezbędne zadania sterownicze i 
informacyjne, cyfrowe czy też analogowych dla MOVIDRIVE® ze wszystkimi opcjami

– reakcja przerwania, np. w przypadku zakłóceń lub sygnału z zacisków

Funkcje pozycjonowania – obszerny zestaw rozkazów
– dowolnie wybierana prędkość ruchu
– rampa pozycjonowania liniowa, sinusowa lub kwadratowa
– łagodne przyspieszenie
– 128 zmiennych trwałych
– 8 typów jazd referencyjnych do nastawy enkodera przyrostowego
– możliwy enkoder absolutny
– pozycjonowanie ciągłe

Funkcje kontrolne – sprzętowy wyłącznik krańcowy
– programowy włącznik krańcowy
– ciągła kontrola błędów
– kontrola prędkości obrotowej w celu wykrycia mechanicznych blokad i ochrony maszyn

IPOSplus®

Większy komfort obsługi przy każdym zadaniu:
IPOSplus® i MOVITOOLS®
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Windows 2000®/XP®

Uruchomienie – pliki GSD i typy plików do projektowania z użyciem PROFIBUS bądź pliki EDS do projektowania z  
– użyciem DeviceNet

Parametryzacja – pakiet oprogramowania MOVITOOLS®

– interfejs użytkownika SHELL
– moduły aplikacyjne

Programowanie – aplikacje standardowe IPOSplus®

– system sterowania położeniowego i programowego IPOSplus® w języku wyższego rzędu  
– (IPOS-Compiler) lub programowanie w języku asembler (IPOS-Assembler)
– wizualizacja danych procesowych SCOPE

Opcjonalne moduły aplikacyjne Pozycjonowanie tabelaryczne, pozycjonowanie wartości bezwzględnej lub magistrali, pozycjonowanie 
(za dopłatą)) modulo, nawijarka centralna, latająca piłka, E-SYNC, pozycjonowanie względne

MOVITOOLS®
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Singapur 
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
sewsingapore@sew-eurodrive.com
Słowacja
Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
Szwajcaria 
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
info@imhof-sew.ch
Szwecja 
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
info@sew-eurodrive.se
Tajlandia
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com
Turcja
Tel. +90 216 4419163
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraina
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua
USA 
Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-0566
cslyman@seweurodrive.com

Wenezuela 
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
Węgry
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu
Wielka Brytania
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
info@sew-eurodrive.co.uk
Włochy
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it


