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1 Důležitá upozornění
1.1 Bezpečnostní upozornění a varování

Bezpodmínečně respektujte následující bezpečnostní upozornění a varování!

Přečtěte si proto návod k obsluze příslušných součástí dříve, než začnete instalovat
software MOVITOOLS® MotionStudio a uvádět do provozu regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A.

Nebezpečí
Upozorňuje na možné ohrožení, které může vést k těžkému poranění nebo k usmrcení
osob.

Varování
Upozorňuje na možné ohrožení výrobkem, které může bez dostatečné prevence vést
k těžkému poranění nebo dokonce k usmrcení osob. Tento symbol naleznete také jako
varování před vznikem hmotných škod.

Pozor
Upozorňuje na možnou rizikovou situaci, která může vést k poškození výrobku nebo
okolí.

Upozornění
Upozorňuje Vás na užitečné informace, např. v souvislosti s uvedením do provozu.

Odkaz na dokumentaci
Odkazuje na dokumentaci, např. na návod k obsluze, katalog nebo datový list.

Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro:
• bezporuchový provoz,
• uplatnění nároků vyplývajících ze záruky.
D
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1Důležitá upozornění
Použití v souladu s určeným účelem
1.2 Použití v souladu s určeným účelem

Regulátory napájení MOVITRANS® TPS10A jsou zařízení určená pro stacionární
instalaci ve spínacích skříních. Všechny údaje ohledně technických parametrů
a přípustných podmínek na místě použití je třeba bezpodmínečně dodržet.
Uvedení do provozu (počátek provozu v souladu s předpisy) není možné, dokud není
zajištěna shoda stroje se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG
a shoda koncového produktu se směrnicí 89/392/EWG (s ohledem na EN 60204).
Při instalaci, uvedení do provozu a provozu zařízení s bezdotykovým přenosem energie
na principu indukce v rámci pracoviště je třeba respektovat předpisy a směrnice
profesních družstev B11 "Elektromagnetická pole".

1.3 Okolní prostředí
Použití je zakázáno v následujících prostředích, pokud není zařízení pro tato prostředí
výslovně určeno:

1.4 Likvidace
Dbejte prosím na dodržení platných předpisů: Podle podmínek a existujících norem,
přístroje likvidujte např. jako:
• elektronický šrot (plošné spoje),
• plasty (kryt),
• plech,
• měď
atd.

Regulátory napájení MOVITRANS® TPS10A jsou zařízení, určená k provozu na tratích
s bezdotykovým přenosem energie pro průmyslové a výrobní aplikace. K regulátoru
napájení připojujte pouze vhodné součásti, určené k tomuto účelu.

• v oblastech ohrožených explozí,
• v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod.,
• u nestacionárních aplikací, ve kterých vznikají mechanická chvění a rázová zatížení,

která přesahují požadavky normy EN 50178.
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2 Rejstřík změn
2.1 Změny oproti předcházející verzi

Níže jsou popsány změny provedené v jednotlivých odstavcích oproti předcházející
verzi "Softwaru pro uvádění do provozu MOVITRANS® Shell TPS verze 1.0", vydání
10/2004, objednací číslo 11272716 (EN).

Členění
• Kapitola "Instalace" byla zrušena.

Obsluha
• Kapitola "Obsluha" byla zkrácena o následující podkapitoly:

– Navázání spojení
– Ukončení spojení
– Výměna rozhraní
– Vyvolání funkce

Funkce
• Kapitola "Funkce" byla doplněna o následující parametry:

– Zadávání žádaných hodnot
– Binární výstup
– Sériová komunikace
– Modulace
– Setup
– Popis dat procesu
– Chybové reakce 
– Ruční provoz
– Seznam chyb
R
Z
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Co je MOVITOOLS® MotionStudio?
3 Úvod
3.1 Co je MOVITOOLS® MotionStudio?
3.1.1 Popis

Software pro uvádění do provozu MOVITOOLS® MotionStudio je inženýrský software
pro programování, parametrizaci a diagnostiku všech elektronických výrobků firmy
SEW-EURODRIVE. 

3.1.2 Systémové předpoklady
Pro instalaci softwaru pro uvádění do provozu MOVITOOLS® MotionStudio musí být
splněny následující předpoklady:
• Na počítači je nainstalován systém Microsoft Windows 2000 Professional SP 3 nebo

Windows XP Professional.
• Na počítači je nainstalován systém .NET Framework SDK 2.0.

Po instalaci softwaru MOVITOOLS® MotionStudio naleznete v nabídce Start systému
Windows příslušné položky v následující složce: 
• Start/Programme/SEW/MOVITOOLS_MotionStudio

3.2 Oblasti použití
3.2.1 Použití

Software MOVITOOLS® MotionStudio nabízí prostřednictvím stromu parametrů
MOVITRANS® možnost zobrazení aktuálních procesních a indikačních hodnot nebo
diagnostických vlastností a zároveň umožňuje čtení a úpravu parametrů, např. při: 
• kompenzaci trasy při uvedení do provozu,
• parametrizaci během uvedení do provozu,
• diagnostice a ukládání chyb během řešení problémů.

3.3 Komunikace
Komunikace mezi regulátorem napájení MOVITRANS® TPS10A a počítačem (PC nebo
notebookem) probíhá přes sériové rozhraní. 
Regulátor napájení MOVITRANS® TPS10A musí být pro tento účel vybaven
bezpotenciálovým rozhraním USS21A (RS232) a na počítači musí být k dispozici volný
sériový port. 
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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3.4 Sériové rozhraní USS21A (RS232)
3.4.1 Popis

Sériové rozhraní USS21A (RS232) je realizováno jako 9pólová zdířka Sub-D
(EIA-Standard) a je umístěno v tělese pro připojení měniče (konektor TERMINAL).
Rozhraní je možné připojovat během provozu. Přenosová rychlost rozhraní RS232 činí
9600 Bd.

3.4.2 Připojení
Pro připojení počítače (PC nebo notebooku) na sériové rozhraní USS21A (RS232)
použijte běžný stíněný sériový kabel se spojením 1:1:

520342411

RxD

TxD
22
33

55

max. 5 m

USS21A PC COM 1-4

55

33
22 2

3

55

3
2

9pólová zdířka Sub-D9pólový konektor Sub-D

GND (Hmotnost)
Ú
S
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Struktura monitoru
4 Struktura
4.1 Struktura monitoru 

Po spuštění programu se zobrazí uživatelské rozhraní softwaru MOVITOOLS®

MotionStudio. Následující obrázek znázorňuje strukturu stromu parametrů
MOVITRANS®: 

Potřebný postup pro zobrazení tohoto rozhraní je popsán na  (Æ str. 11).

4.2 Pracovní prostředí 
4.2.1 Součásti

Uživatelské rozhraní při zobrazení stromu parametrů MOVITRANS® v programu
MOVITOOLS® MotionStudio obsahuje záložku "Parameterbaum" (strom parametrů),
strom parametrů a pracovní a zobrazovací oblast. V následujících odstavcích jsou
popsány funkce a možnosti těchto součástí:

516265867

[1]

[2]

[3]

[1] Záložka "Parameterbaum" (strom parametrů)
[2] Strom parametrů
[3] Pracovní a zobrazovací oblast
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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4.2.2 Záložka "Parameterbaum" (strom parametrů)
Záložka "Parameterbaum" (strom parametrů) obsahuje ikonu a název zařízení a také
adresu rozhraní. Před názvem programu je zobrazena aktuální adresa spojení přes
RS485.

4.2.3 Strom parametrů
Strom parametrů obsahuje seznam všech možných zobrazovaných oken. Položky
v seznamu je možné otevřít dvojitým kliknutím. 

4.2.4 Pracovní a zobrazovací oblast
V pracovní a zobrazovací oblasti se zobrazují okna s indikačními hodnotami, daty pro
uvedení do provozu a funkcemi připojeného regulátoru napájení MOVITRANS®

TPS10A. 
Okna je možné otevírat dvojitým kliknutím.
Ve třech skupinách "Anzeigewerte" (zobrazované hodnoty), "Inbetriebnahme" (Uvedení
do provozu) a "Gerätefunktionen" (Funkce zařízení) je možné jednotlivě nebo současně
zobrazovat následující informační okna:
• Zobrazované hodnoty

– Data zařízení
– Hodnoty procesu
– Minimální / maximální hodnoty
– PaměÏ chyb (t-0, t-1, t-2, t-3 a t-4)

• Uvedení do provozu
– Kompenzace

• Funkce zařízení
– Chování při resetu
– Předvolba žádaných hodnot
– Binární výstupy
– Sériová komunikace
– Modulace
– Setup
– Popis dat procesu
– Chybové reakce 

• Ruční provoz
S
P
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5 Obsluha
5.1 Předpoklady

Ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:
• Regulátor napájení TPS10A musí být vybaven sériovým rozhraním USS21A

(RS232).
• Počítač (PC nebo notebook) musí být spojen s regulátorem napájení TPS10A

pomocí běžného sériového kabelu. 
• Obě zařízení musí být zapnutá.

5.2 Spuštění programu
5.2.1 Úvod

Při spouštění softwaru MOVITOOLS® MotionStudio postupujte následujícím způsobem:
1. SpusÏte program MOVITOOLS® MotionStudio na počítači kliknutím myší na položku

v nabídce Start:
• Start/Programy/SEW/MOVITOOLS®-MotionStudio/MOVITOOLS®-MotionStudio

5.XX 
V případě potřeby můžete změnit jazyk. Klikněte pro tento účel v liště nástrojů na
"Einstellungen" (nastavení) / "Sprache" (jazyk). Zvolte požadovaný jazyk, např.
"Deutsch" (němčina).

2. Po spuštění budete vyzváni k vytvoření nového projektu. Zadejte popisný název
a zadání potvrďte kliknutím na "OK".

3. Budete vyzváni k založení nové sítě. Založte novou síÏ a volbu potvrďte kliknutím na
"OK".

4. Nakonfigurujte komunikační přípojky (např. sériový port, port COM 1, 9600kB).
5. Po dokončení konfigurace klikněte na  tlačítko [Scannen] (prohledávat). Připojená

zařízení se zobrazí.
6. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojené zařízení, např. "TPS10A040-503". 

7. Otevřete zobrazení stromu parametrů kliknutím na "Parameterbaum" (strom
parametrů) v zobrazeném kontextovém menu.

V tabulce se zobrazí pouze připojená a zapnutá zařízení. Pokud nějaké zařízení nebylo
rozpoznáno, je třeba zkontrolovat splnění následujících předpokladů:

• Zkontrolujte sériové spojení mezi zařízením a počítačem.
• Ujistěte se, že je regulátor napájení TPS10A zapnutý.
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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5.3 Ukončení programu
5.3.1 Úvod

Pro ukončení práce s programem MOVITOOLS® MotionStudio použijte jednu
z následujících možností:
• V menu "Projekt" zvolte položku "Beenden" (ukončit).
• Použijte symbol pro uzavření na liště okna.
• Přidržte klávesu <Alt> a poté stiskněte funkční klávesu <F4>. 
O
U
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Data zařízení
6 Parametry
V následujícím odstavci jsou popsána informační okna zobrazení stromu parametrů
MOVITRANS® s indikačními hodnotami pro uvedení do provozu a pro funkce zařízení.
V následujícíh kapitolách jsou uvedeny popisy parametrů. Názvy parametrů odpovídají
zobrazení v programu MOVITOOLS® MotionStudio.
Výrobní nastavení jsou zvýrazněna tučně Fettdruck. 

6.1 Data zařízení
6.1.1 Zobrazení na displeji

Pro zobrazení dat zařízení postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Anzeigewerte" (zobrazované hodnoty)

poklepejte na položku "Gerätedaten" (data zařízení).
Zobrazí se okno "Gerätedaten" (data zařízení):

6.1.2 Význam 
V okně "Gerätedaten" (data zařízení) se zobrazují následující informace:
• Typ zařízení [1]

Zde se zobrazuje připojený typ regulátoru napájení TPS10A.

• Skupina zařízení [2]
Zde se zobrazuje skupina připojeného zařízení.

• Výkonová část [3]
Zde se zobrazuje jmenovitý výkon připojeného regulátoru napájení TPS10A.

• Firmware [4]
Zde se zobrazuje katalogové číslo použitého firmwaru.

267636747

[1] Pole "Gerätetyp" (typ zařízení)
[2] Pole "Gerätefamilie" (skupina zařízení)
[3] Pole "Leistungsteil" (výkonová část)
[4] Pole "Firmware"

[1]

[2]

[3]

[4]
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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6.2 Hodnoty procesu
6.2.1 Zobrazení na displeji

Pro zobrazení dat hodnot procesu postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Anzeigewerte" (zobrazované hodnoty)

poklepejte na položku "Prozesswerte" (hodnoty procesu).
Zobrazí se okno "Prozesswerte" (hodnoty procesu):

6.2.2 Význam 
V okně "Prozesswerte" (hodnoty procesu) se zobrazují následující informace:
• Fehlercode (kód chyby) [1]

Zde je zobrazován aktuální chybový stav s příslušným chybovým kódem. Pokud
dojde k chybě, zobrazí se pod polem "Code" (kód) další pole s označením "Subcode"
(podřazený kód). Kompletní seznam všech možných chybových hlášení, včetně
příčin chyb a potřebných opatření, naleznete v přehledu chyb  (Æ str. 35).

266977163

[1] Pole "Fehlercode" (kód chyby)
[2] Pole "Endstufe" (koncový stupeň)
[3] Pole "Betriebsart" (provozní režim)
[4] Pole "Sollwert" (žádaná hodnota)
[5] Pole "Rampenzeit" (čas rampy)
[6] Pole "Ausgangsspannung" (výstupní napětí)
[7] Pole "Ausgangsstrom" (výstupní proud)
[8] Pole "Laststrom" (proud zátěže)
[9] Pole "Schwingneigung" (náchylnost k rozkmitání)
[10] Pole "Kühlkörpertemperatur" (teplota chladicího tělesa)
[11] Pole "Auslastung" (vytížení)
[12] Pole "Zwischenkreisspannung" (napětí meziobvodu)
[13] Pole "Zwischenkreiswelligkeit" (zvlnění meziobvodu)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
P
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Hodnoty procesu
• Endstufe (koncový stupeň) [2]
Zde se zobrazuje stav koncového stupně. Jsou možné následující zobrazované
hodnoty:
– gesperrt (blokováno)

Koncový stupeň je momentálně zablokován.
– freigegeben (uvolněno)

Koncový stupeň je momentálně uvolněn.

Stav koncového stupně je možné ovlivnit pomocí řídicího příkazu (např. svorka DI00)
nebo vzniklou chybou. 

• Betriebsart (provozní režim) [3]
Zde je zobrazován aktuální provozní režim. Jsou možné následující zobrazované
hodnoty:
– Spannungssteuerung (napěÏové řízení)

Regulátor napájení TPS10A se nachází v provozním režimu napěÏového řízení.

– Stromregelung (proudové řízení)
Regulátor napájení TPS10A se nachází v provozním režimu proudového řízení.

SEW-EURODRIVE doporučuje aktivovat proudové řízení. Provozní režim se nastavuje
v závislosti na zdroji řízení buď přes svorky (DI03), nebo přes řídicí slovo (Bit3).

• Sollwert (žádaná hodnota) [4]
Zde se zobrazuje zadaná hodnota žádaného proudu. Nastavená žádaná hodnota se
volí v závislosti na zdroji žádaných hodnot nebo na zdroji řízení/pevné žádané
hodnoty. V následujících odstavcích je zobrazen příklad možného způsobu zadávání
žádané hodnoty:
– 7,5 A 100,0 % digital I11

Procentuální údaje žádané hodnoty proudu se vztahují k uvedenému
nominálnímu proudu zátěže IL. Výše uvedené hodnoty ukazují např. žádané
hodnoty pro regulátor napájení TPS10A o výkonu 4 kW s nominálním proudem
zátěže IL = 7,5 Aeff.

• Rampenzeit (čas rampy) [5]
Zde se zobrazuje čas rampy. Časy ramp se nastavují ve skupině parametrů
"Gerätefunktionen" (funkce zařízení) v okně předvolby žádaných hodnot.

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitolách "Uvedení do provozu" a "Servis".
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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• Ausgangsspannung (výstupní napětí) [6]
Zde se zobrazuje efektivní hodnota výstupního napětí regulátoru napájení TPS10A.

• Ausgangsstrom (výstupní proud) [7]
Zde se zobrazuje efektivní hodnota výstupního proudu IG. Regulátor napájení
TPS10A tímto proudem napájí přípojný modul TAS. Výstupní proud je přímo úměrný
přenášenému zdánlivému výkonu. Provedením kompenzace dráhy 
se minimalizuje jalový příkon, takže je výstupní proud v zásadě přímo úměrný
výstupnímu výkonu.

• Laststrom (proud zátěže) [8]
Zde se zobrazuje efektivní hodnota proudu zátěže IL. Takzvané gyroskopické
zapojení přípojného modulu TAS zajišÏuje, že obvodem teče stále konstantní proud
zátěže, nezávisle na zatížení. Zadáním žádané hodnoty se nastaví proud zátěže.
Takzvaný adaptační transformátor přípojného modulu TAS tak svým transformačním
poměrem zajišÏuje, že při zadání žádané hodnoty 100 % IL teče obvodem výstupní
jmenovitý proud přípojného modulu (např. 60 Aeff nebo 85 Aeff).

• Schwingneigung (náchylnost k rozkmitání) [9]
Zde se zobrazuje náchylnost k rozkmitání.
Náchylnost k rozkmitání je dána rozsahem kolísání proudu zátěže vzhledem
k příslušnému nominálnímu proudu zátěže (Í IL / IL).

• Teplota chladicího tělesa [10]
Zde se zobrazuje teplota chladicího tělesa.

• Auslastung (vytížení) [11]
Zde se zobrazuje vytížení.
Vytížení je dáno aktuálním výstupním proudem zařízení, vztaženým k maximálnímu
přípustnému výstupnímu proudu. Dosažením vytížení 100 % dojde k odpojení
zařízení s chybovým hlášením "Chyba - nadproud".

• Zwischenkreisspannung (napětí meziobvodu) [12]
Zde se zobrazuje napětí meziobvodu.

• Zwischenkreiswelligkeit (zvlnění meziobvodu) [13]
Zde se zobrazuje zvlnění meziobvodu. Zvlnění meziobvodu představuje šířku
kolísání napětí meziobvodu.

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitolách "Provoz" a "Servis".
P
H
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6.3 Minimální / maximální hodnoty
V okně "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty) se zobrazují minimální
a maximální hodnoty procesu od posledního zapnutí. 

6.3.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení minimálních/maximálních hodnot postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Anzeigewerte" (zobrazované hodnoty)

poklepejte na položku "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty).
Zobrazí se okno "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty):

6.3.2 Význam
V okně "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty) se zobrazují minimální
a maximální hodnoty procesu.

6.3.3 Reset
Tyto hodnoty je možné prostřednictvím resetu vrátit na aktuální hodnoty procesu.
Existují 2 možnosti, jak provést reset minimálních/maximálních hodnot:
1. V okně "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty) v seznamu "Reset

Statistikdaten" (reset statistických údajů) [9] zvolte možnost "Min-/Max-Werte"
(minimální/maximální hodnoty). 

2. V okně "Setup" (nastavení) v seznamu "Reset Statistikdaten" (reset statistických
údajů) zvolte možnost "Min-/Max-Werte" (minimální/maximální hodnoty).

266974987

[1] Pole "Ausgangsspannung" (výstupní napětí)
[2] Pole "Ausgangsstrom" (výstupní proud)
[3] Pole "Laststrom" (proud zátěže)
[4] Pole "Schwingneigung" (náchylnost k rozkmitání)
[5] Pole "Kühlkörpertemperatur" (teplota chladicího tělesa)
[6] Pole "Auslastung" (vytížení)
[7] Pole "Zwischenkreisspannung" (napětí meziobvodu)
[8] Pole "Zwischenkreiswelligkeit" (zvlnění meziobvodu)
[9] Seznam "Reset Statistikdaten" (reset statistických údajů)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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6.4 PaměÏ chyb
Regulátor napájení TPS10A může uložit několik chybových událostí. Celkově je
k dispozici 5 pamětí pro chyby (t-0, t-1, t-2, t-3 a t-4). 
Chyby se ukládají v chronologickém pořadí, přičemž poslední chybová událost je
uložena vždy v paměti t-0. Pokud se vyskytne více než 5 chyb, pak se nejstarší chybová
událost, která je uložena v paměti t-č, smaže.

6.4.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení paměti chyb postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Anzeigewerte" (zobrazované hodnoty)

poklepejte např. na položku "Fehlerspeicher t-0" (chybová paměÏ t-0).
Zobrazí se okno "Fehlerspeicher t-0" (chybová paměÏ t-0):

266979339

[1] Pole "Fehlercode" (kód chyby)
[2] Pole "Endstufe" (koncový stupeň)
[3] Pole "Betriebsart" (provozní režim)
[4] Pole "Sollwert" (žádaná hodnota)
[5] Pole "Rampenzeit" (čas rampy)
[6] Pole "Ausgangsspannung" (výstupní napětí)
[7] Pole "Ausgangsstrom" (výstupní proud)
[8] Pole "Laststrom" (proud zátěže)
[9] Pole "Schwingneigung" (náchylnost k rozkmitání)
[10] Pole "Kühlkörpertemperatur" (teplota chladicího tělesa)
[11] Pole "Auslastung" (vytížení)
[12] Pole "Zwischenkreisspannung" (napětí meziobvodu)
[13] Pole "Zwischenkreiswelligkeit" (zvlnění meziobvodu)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
P
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6.4.2 Chybová událost 
V okně "Fehlerspeicher t-x" (paměÏ chyb t-x) jsou zobrazeny informace, které byly
zjištěny při chybové události v okamžiku výskytu chyby a uložily se do paměti "t-x".
Zobrazovaná pole jsou shodná s poli v okně "Prozesswerte" (hodnoty procesu).

6.5 Kompenzace
Okno "Kompensation" (kompenzace) slouží k podpoře uvedení regulátoru napájení
TPS10A do provozu při kompenzaci linkového vodiče.

6.5.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení aktuální chyby kompenzace postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Inbetriebnahme" (uvedení do provozu)

poklepejte na položku "Kompensation" (kompenzace).
Zobrazí se okno "Kompensation" (kompenzace):

Další informace k zobrazovaným hodnotám a jejich významu naleznete v kapitole
"Procesní hodnoty".

Pro co nejlepší výsledky měření je důležité, aby při měření nebyl přenášen žádný činný
výkon.

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitole "Uvedení do provozu".

266972811

[1] Políčko "nominaler Linienleiterstrom" (nominální proud linkového vodiče)
[2] Pole "relativer Kompensationsfehler" (relativní chyba kompenzace)
[3] Pole "absoluter Kompensationsfehler" (absolutní chyba kompenzace)

[1]

[2]

[3]
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6.5.2 Význam
V okně "Kompensation" (kompenzace) se nastavují resp. zobrazují následující data
kompenzace:
• Nominaler Linienleiterstrom (nominální proud linkového vodiče) [1]

Zde se zobrazuje nominální proud linkového vodiče při 100 % žádané hodnoty.
V poli linkového proudu vodiče se zapisuje linkový proud vodiče, který je specifický
pro dané zařízení (jmenovitý výstupní proud přípojného modulu MOVITRANS®

TAS10A). Tato hodnota slouží ke správnému výpočtu absolutní chyby kompenzace.
• Relativer Kompensationsfehler (relativní chyba kompenzace) [2]

Zde se zobrazuje relativní chyba kompenzace (Ír = výstupní proud/proud zátěže v %).
• Absoluter Kompensationsfehler (absolutní chyba kompenzace) [3]

Zde se zobrazuje absolutní chyba kompenzace.

6.6 Chování při resetu
V okně "Reset-Verhalten" (chování při resetu) se zobrazují informace k funkci reset. 
Pomocí funkce resetu je možné chyby, ke kterým na regulátoru napájení TPS10A dojde,
po určité, pevně nastavené době automaticky resetovat.

6.6.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení informací k resetu postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Reset-Verhalten" (chování při resetu).
Zobrazí se okno "Reset-Verhalten" (chování při resetu):

6.6.2 Význam 
V okně "Reset-Verhalten" (chování při resetu) se zobrazují následující informace:

Funkce autoresetu nesmí být používána u zařízení, jejichž samočinný rozběh může vést
k ohrožení osob a strojů!

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitole "Servis" (funkce autoresetu).

266970635

[1] Pole "Auto-Reset"
[2] Pole "Reset-Zähler" (čítač resetů)
[3] Pole "Restart-Zeit" (čas restartu)

[2]

[3]

[4]
P
C
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• Auto-Reset [1]
Zde se zobrazuje aktuální stav funkce autoresetu. Jsou možné následující
zobrazované hodnoty:
– ein (zap.)

Funkce autoresetu je aktivována. Tato funkce vede v případě chybové události
po pevně nadefinované době 50 ms (čas restartu) k samočinnému resetu
zařízení. V jedné fázi autoresetu je možné provést nejvýše 3 autoresety. Pokud
se vyskytnou více než 3 chyby, které byly resetovány pomocí autoresetu, není
možné provést žádný další autoreset, dokud nejsou splněny obě následující
podmínky:
–reset chyb, jak je popsáno v odstavci "Fehler-Reset" (reset chyb),
–kompletní vypnutí a opětovné zapnutí zařízení.

Poté je autoreset opět možný.

Je možné resetovat tyto chyby:
– Chyba "Überstrom" (nadproud).
– Chyba "Übertemperatur" (nadměrná teplota).

– aus (vyp.)
Funkce autoresetu je vypnutá.

Funkci autoresetu je možné nastavit třemi způsoby, v závislosti na zvoleném zdroji
řízení:
• Zdroj řízení = "svorky": Funkci autoresetu je možné zapnout nebo vypnout přes

binární vstup DI02 (DI02 = "1" - zapnutí, DI02 = "0" - vypnutí).
• Zdroj řízení = "řídicí slovo SBus": Funkce autoresetu se zapíná a vypíná přes Bit2

řídicího slova.
• Zdroj řízení = "Řídicí slovo parametrů": Funkce autoresetu se zapíná a vypíná

přes Bit2 řídicího slova.

• Reset Zähler (čítač resetů) [2]
Zde se zobrazuje počet resetů, které je ještě možné provést.
Při zapnuté funkci autoresetu jsou možné nejvýše 3 automatické resety (zrušení
chyb).

• Restartzeit (čas restartu) [3]
Zde se zobrazuje čas restartu, tedy doba mezi výskytem chyby a resetem.
Čas restartu je nastaven na 50 ms.

Funkce autoresetu nesmí být používána u zařízení, jejichž samočinný rozběh může vést
k ohrožení osob a strojů!

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitole "Uvedení do provozu".
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6.7 Předvolba žádaných hodnot
Prostřednictvím okna "Sollwertvorwahl" (předvolba žádaných hodnot) je možné zobrazit
a nastavit předvolby žádaných a řídicích hodnot. 

6.7.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení žádaných hodnot postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Sollwertvorwahl" (předvolba žádaných hodnot).
Zobrazí se okno "Sollwertvorwahl" (předvolba žádaných hodnot):

267621515

[1] Seznam "Sollwertquelle" (zdroj žádaných hodnot)
[2] Seznam "Steuerquelle" (zdroj řízení)
[3] Zadávací políčko "Analog-Sollwert-Bezug I00" (vztažná žádaná analog. hodnota I00)
[4]...[6] Zadávací políčka "Festsollwert IXX" (pevná žádaná hodnota IXX)
[7]...[10] Seznam "Rampenzeit TXX" (čas rampy TXX)
[11]...[14] Seznam "Pulsmode PXX" (pulzní režim PXX)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
P
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6.7.2 Význam
V okně "Sollwertvorwahl" (předvolba žádaných hodnot) je možné nastavit následující
informace:
• Zdroj žádaných hodnot [1]

Pomocí tohoto parametru se nastavuje, odkud regulátor napájení TPS10A odebírá
žádanou hodnotu s časem rampy. 

Další možnosti výběru jsou: 
– pevná žádaná hodnota/AI01  

Žádaná hodnota přichází z analogového vstupu (AI01), resp. z pevných
žádaných hodnot.
Výběr žádané hodnoty IXX se provádí pomocí aktivovaného zdroje řízení:
– přes svorky DI04, DI05 (zdroj řízení: svorky),
– nebo přes Bit4 a Bit5 řídicího slova z výstupních dat procesu PA1 (zdroj řízení:

SBus 1) nebo
– přes Bit4 a Bit5 řídicího slova parametrů (zdroj řízení: řídicí slovo parametrů).
Přitom platí následující nastavení:

– SBus 1
Zadávání žádaných hodnot se provádí prostřednictvím komunikace procesních
dat přes SBus 1. Žádaná hodnota se nachází ve výstupním procesním datovém
slově 2. Nastavený čas rampy T00 a pulzní režim P00 jsou aktivní.

– Žádaná hodnota parametru
Zadávání žádaných hodnot se provádí pomocí parametrické služby WRITE
indexu 10237/10. Je možné je realizovat přes rozhraní RS485 nebo SBus.
Nastavený čas rampy T00 a pulzní režim P00 jsou aktivní.

• Steuerquelle (zdroj řízení) [2]
Zdrojem řízení se nastavuje, odkud regulátor napájení TPS10A přijímá řídicí příkazy
(blokování koncového stupně, autoreset a provozní režim). Při aktivovaném zdroji
žádaných hodnot "Festsollwert/AI01" (pevná žádaná hodnota/AI01) se kromě toho
provádí výběr žádané hodnoty IXX prostřednictvím řídicích příkazů zdroje řízení. Viz
odstavec "Zdroj řízení" / "Pevná žádaná hodnota/AI01". 

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A" v kapitole "Uvedení do provozu".

DI05/Bit5  DI04/Bit4  Žádaná hodnota Čas rampy Pulzní režim

0 0 Analogový vstup AI01 Čas rampy T00 Pulzní režim P00

0 1 Pevná žádaná hodnota I01 Čas rampy T01 Pulzní režim P01

1 0 Pevná žádaná hodnota I10 Čas rampy T10 Pulzní režim P10

1 1 Pevná žádaná hodnota I11 Čas rampy T11 Pulzní režim P11
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Je možné nastavit následující zdroje řízení:
– Svorky

Řízení je prováděno prostřednictvím binárních signálů. 
– SBus 1

Řízení probíhá přes cyklickou komunikaci procesních dat na sběrnici SBus a přes
binární vstupy. Řídicí příkazy se do zařízení předávají přes řídicí slovo 1 (PA1).

– Řídicí slovo parametrů
Řízení se provádí pomocí parametrické služby WRITE přes SBus nebo přes
rozhraní RS485 a binární signály. 

• Analogová vztažná žádaná hodnota I00 [3]
Rozsah nastavení: 100..150 % IL.
Analogová vztažná žádaná hodnota I00 určuje rozsah nastavení analogového
vstupu (AI01): -10 ...+10 V (-40...+40 mA) = 0 ...I00 [% IL].

• Pevná žádaná hodnota IXX [4]..[6]
Rozsah nastavení: 0..150 % IL.

• Čas rampy TXX [7]..[10]
Zde se nastavuje čas rampy (tR). Na výběr jsou následující předdefinované časy
ramp: 20 ms, 100 ms, 200 ms, 600 ms, 1700 ms und 3500 ms.

Čas rampy se vztahuje k rozdílu žádaných hodnot 100 %. Při změně žádané hodnoty
najede nová žádaná hodnota s příslušnou rampou.

• Pulzní režim PXX [11]..[14]
Pomocí pulzního režimu se určuje čas sepnutí, resp. doba prodlevy napájení.
V závislosti na výkonovém odběru mobilních spotřebičů je možné aktivovat také
zkrácené časy sepnutí.
K dispozici jsou následující 4 pulzní režimy:
– ED100: Čas sepnutí se 100 %, bez pulzů
– ED95: Čas sepnutí je 95 %
– ED67: Čas sepnutí je 67 %
– ED20: Čas sepnutí je 20 %

482023435

t [ms]

IL

0

tR

100% IL 

 50% IL
P
P

Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®



6Parametry
Binární výstupy
6.8 Binární výstupy
V okně "Binärausgänge" (binární výstupy) je možné provádět nastavení binárních
výstupů.

6.8.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení okna "Binärausgänge" (binární výstupy) postupujte následujícím
způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Binärausgänge" (binární výstupy).
Zobrazí se okno "Binärausgänge" (binární výstupy):

6.8.2 Význam
V okně "Binärausgänge" (binární výstupy) je možné oba výstupy obsadit funkcemi.
• Binární výstupy DO0X [1] / [2]

Binární výstupy mohou být obsazeny následujícími funkcemi:

267625867

[1] / [2] Seznam "Binärausgänge DO0X" (binární výstupy DO0X)

[1]

[2]

Funkce
Binární výstup z výroby 

zapnutýsignál "0" signál "1"

žádná funkce vždy signál "0" -- --

Porucha, 0 aktivní Souhrnné chybové hlášení Žádná porucha DO02

Připraveno k provozu Není připraveno k provozu Připraveno k provozu DO00

Referenční hlášení proudu Žádaná hodnota 
ILast < IXX nebyla dosažena

Žádaná hodnota
ILast = IXX dosažena

--

Hlášení meze napětí Mez napětí nebyla dosažena Mez napětí dosažena --
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6.9 Sériová komunikace
V okně "Serielle Kommunikation" (sériová komunikace) se nastavují adresy
a komunikační údaje. 

6.9.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení nastavovaných hodnot sériové komunikace postupujte následujícím
způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Serielle Kommunikation" (sériová komunikace).
Zobrazí se okno "Serielle Kommunikation" (sériová komunikace):

6.9.2 Význam
V okně "Serielle Kommunikation" (sériová komunikace) je možné nastavit následující
adresy a komunikační údaje.
• Adresa RS485 [1]

Rozsah nastavení: 0...99.
Nastavením adresy je možné v programu MOVITOOLS® MotionStudio provádět
komunikaci přes sériové rozhraní RS485 (USS21A). Při expedici z výroby má
regulátor napájení TPS10A vždy adresu 0. Aby při sériové komunikaci s několika
regulátory napětí nedocházelo ke kolizím při přenosu dat, doporučujeme nepoužívat
adresu 0. 

• Skupinová adresa RS485 [2]
Rozsah nastavení: 100...199.  
S tímto parametrem je možné spojit několik regulátorů napájení TPS10A do jedné
skupiny pro komunikaci přes sériové rozhraní. Všechna zařízení se stejnou
skupinovou adresou RS485 jsou pak kontaktována prostřednictvím jedné zprávy
Multicast. Data přijatá prostřednictvím skupinové adresy pak regulátor napájení
TPS10A nepotvrzuje. Pomocí skupinové adresy RS485 je např. také možné zadávat
žádané hodnoty současně na celou skupinu regulátorů napájení. Skupinová adresa
100 znamená, že regulátor napájení TPS10A není přiřazen žádné skupině.

267632395

[1] Zadávací pole "RS485 Adresse" (adresa RS485)
[2] Zadávací pole "RS485 Gruppenadresse" (skupinová adresa RS485)
[3] Zadávací pole "SBus 1 Adresse" (adresa SBus 1)
[4] Zadávací pole "SBus 1 Gruppenadresse" (skupinová adresa SBus 1)
[5] Seznam "SBus 1 Baudrate" (přenosová rychlost SBus 1)
[6] Zadávací pole "SBus 1 Timeout -Zeit" (doba timeoutu SBus 1)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
P
S
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• Adresa SBus 1 [3]
Rozsah nastavení: 0...63.
Zde se nastavuje adresa systémové sběrnice regulátoru napájení TPS10A.

• Skupinová adresa SBus 1 [4]
Rozsah nastavení: 0...63.  Zde se nastavuje skupinová adresa systémové sběrnice
pro zprávy multicast regulátoru napájení.

• Přenosová rychlost SBus 1 [5]
Rozsah nastavení: 125; 250; 500; 1000 kBd. 
Pomocí tohoto parametru se nastavuje přenosová rychlost systémové sběrnice.

• Čas timeoutu systémové sběrnice SBus 1 [6]
Rozsah nastavení: 0...650 s.  
Pomocí tohoto parametru se nastavuje doba sledování cyklického přenosu dat přes
systémovou sběrnici. Pokud po nastavenou dobu nedochází k žádné cyklické
výměně dat (komunikaci procesních dat) přes systémovou sběrnici, vykoná regulátor
napájení TPS10A nastavenou chybovou reakci. Viz parametr Reakce na timeout
systémové sběrnice.  Pokud je doba timeoutu systémové sběrnice nastavena na
hodnotu "0", neprovádí se žádná kontrola cyklického přenosu dat přes systémovou
sběrnici.
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6.10 Modulace
V okně "Modulation" (modulace) se nastavují parametry pro modulaci.

6.10.1 Zobrazení na displeji
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Modulation" (modulace).
Zobrazí se okno "Modulation" (modulace):

6.10.2 Význam
V okně "Modulation" (modulace) se nastavují parametry pro modulaci.
• Frequenzmode (frekvenční režim) [1]

Prostřednictvím tohoto parametru se nastavuje frekvence proudu linkového vodiče
v regulátoru napájení TPS10A. 
Regulátor napájení TPS10A poskytuje možnost vzájemné synchronizace několika
regulátorů napájení nebo nastavení definovaného frekvenčního posunutí mezi
několika regulátory napájení. Pro provedení synchronizace musí být regulátory
napájení TPS10A vzájemně propojeny synchronizačním vedením.

K dispozici jsou následující frekvenční režimy:
– 25,00 kHz - (Master)

Výstupní frekvence regulátoru napájení je 25,00 kHz. V synchronizačním provozu
funguje toto napájení jako master a předává synchronizační signál přes
synchronizační vedení na zařízení slave. V synchronizovaném svazku může být
pouze jeden master.

267628043

[1] Seznam "Frequenzmode" (frekvenční režim)
[2] Seznam "Reaktion Sync-Timeout" (reakce na timeout synchronizace)
[3] Zadávací pole "Sync-Phasenwinkel" (synchr. fázový úhel)
[4] Seznam "Dämpfung" (tlumení)
[5] Zadávací pole "Schwingneigung" (náchylnost k rozkmitání)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Další informace k tomuto tématu naleznete v návodu k obsluze "Regulátor napájení
MOVITRANS® TPS10A", objednací číslo 11491418/DE.
P
M
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– Slave
Regulátor napájení TPS10A očekává synchronizační signál na synchronizačním
rozhraní. Doplňkově se navíc zobrazují parametry Reaktion Sync-Timeout
(reakce na timeout) a Sync-Phasenwinkel (synchr. fáz. úhel). Pokud slave
nepřijme žádný synchronizační signál nebo přijme chybný signál, provede
regulátor napájení TPS10A nastavenou chybovou reakci. Viz popis parametru
"Reaktion Sync-Timeout" (reakce na timeout synchronizace).

– 24,95 kHz
Výstupní frekvence regulátoru napájení je 24,95 kHz. Synchronní provoz není
možný.

– 25,05 kHz
Výstupní frekvence regulátoru napájení je 25,05 kHz. Synchronní provoz není
možný.

• Reaktion Sync-Timeout (reakce na timeout synchronizace) [2]
Pokud se regulátor napájení TPS10A nachází ve frekvenčním režimu "Slave"
a nepřijme žádný synchronizační signál, resp. přijme chybný signál, provede se
chybová reakce, která je nastavena zde. 

Mohou být nastaveny následující reakce:

• Sync-Phasenwinkel (synchr. fáz. úhel) [3]
Rozsah nastavení: 0...360°.
V synchronizačním provozu je možné nastavit fázový úhel linkového vodiče zařízení
slave vůči masteru. Pokud je fázový úhel ponechán na hodnotě výrobního nastavení
(0°), jsou polohy fází shodné. Obrácení směru proudu je možné nastavením úhlu 180°.

• Tlumení
Rozsah nastavení: Zap nebo Vyp. 
Pomocí tohoto parametru je možné zapnout nebo vypnout algoritmus tlumení.
Při vysoké náchylnosti k rozkmitání (> 5%) je třeba tlumení aktivovat.

• Náchylnost k rozkmitání
Náchylnost k rozkmitání je dána rozsahem kolísání proudu zátěže vzhledem
k příslušnému nominálnímu proudu zátěže (ÖIL / IL).

Reakce Popis

Žádná reakce Ohlášená chyba se ignoruje, tj. nedojde ani k zobrazení chyby, ani k provedení 
chybové reakce. 

Pouze zobrazit Chyba se zobrazí prostřednictvím provozní kontrolky LED V3 a programu 
MOVITOOLS® MotionStudio. Pokud je provedeno odpovídající nastavení, 
následuje chybové hlášení přes výstupní binární svorky. Jinak zařízení 
nevykoná žádnou chybovou reakci. Chybu je možné zrušit resetem.

Zablokování koncového 
stupně/blokováno

Dojde k okamžitému vypnutí regulátoru napájení TPS10A. Zobrazí se příslušné 
chybové hlášení a koncový stupeň se zablokuje. Pokud je provedeno 
odpovídající nastavení, následuje zrušení indikace provozní pohotovosti přes 
výstupní binární svorky. Uvolnění regulátoru napájení je možné teprve po 
provedení resetu chyby.
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6.11 Setup
V okně "Setup" je možné resetovat statistické údaje a přejít zpět k výrobnímu nastavení.

6.11.1 Zobrazení na displeji
Pro zobrazení okna "Setup" postupujte následujícím způsobem:
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Setup".
Zobrazí se okno "Setup":

6.11.2 Význam
V okně "Setup" je možné resetovat statistické údaje a přejít zpět k výrobnímu nastavení. 
• Reset statistických údajů

Volba: PaměÏ chyb a minimální/maximální hodnoty.  
Pomocí parametru Reset Statistikdaten (reset statistických údajů) je možné
resetovat statistické údaje chybové paměti nebo dočasné minimální a maximální
hodnoty uložené v paměti EEPROM. 

• Výrobní nastavení
Volba: Standard.  
Prostřednictvím funkce výrobního nastavení (Standard) se parametry nastavení
uložené v paměti EEPROM vrátí zpět do výrobního nastavení. Statistické údaje se
přitom neresetují, ale musí být resetovány zvlášÏ, prostřednictvím parametru Reset
Statistikdaten (reset statistických údajů). 

267634571

[1] Seznam "Reset Statistikdaten" (reset statistických údajů)
[2] Seznam "Werkseinstellung" (výrobní nastavení)

[1]

[2]
P
S
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6.12 Popis dat procesu
V okně "Popis dat procesu" se zobrazují obsahy procesních dat.

6.12.1 Zobrazení na displeji
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Prozessdaten-Beschreibung" (popis dat procesu). 
Zobrazí se okno "Prozessdaten-Beschreibung" (popis dat procesu):

6.12.2 Popis
V okně "Popis dat procesu" se zobrazují obsahy procesních dat. 
Pomocí následujících parametrů PAX [1] až [3] se zobrazuje pevně definovaný obsah
výstupních procesních dat PA1/PA2/PA3. 
• Popis žádané hodnoty PA1 [1]: řídicí slovo 1 
• Popis žádané hodnoty PA2 [2]: žádaná hodnota proudu
• Popis žádané hodnoty PA3 [3]: žádná funkce

Pomocí následujících parametrů PEX [4] až [6] se zobrazuje pevně definovaný
obsah vstupních procesních dat PE1/PE2/PE3. 

• Popis žádané hodnoty PE1 [4]: stavové slovo 1
• Popis žádané hodnoty PE2 [5]: teplota chladiče
• Popis žádané hodnoty PE3 [6]: vytížení

267630219

[1] Zobrazované pole "Sollwert-Beschreibung PA1" (popis žádaných hodnot PA1)
[2] Zobrazované pole "Sollwert-Beschreibung PA2" (popis žádaných hodnot PA2)
[3] Zobrazované pole "Sollwert-Beschreibung PA3" (popis žádaných hodnot PA3)
[4] Zobrazované pole "Istwert-Beschreibung PE1" (popis žádaných hodnot PE1)
[5] Zobrazované pole "Istwert-Beschreibung PE2" (popis žádaných hodnot PE2)
[6] Zobrazované pole "Istwert-Beschreibung PE3" (popis žádaných hodnot PE3)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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6.13 Chybové reakce
V okně "Fehlerreaktionen" (chybové reakce) se nastavují programovatelné chybové
reakce. 

6.13.1 Zobrazení na displeji
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Fehlerreaktionen" (chybové reakce). 
Zobrazí se okno "Prozessdaten-Beschreibung" (popis dat procesu):

6.13.2 Popis
V okně "Fehlerreaktionen" (chybové reakce) se nastavují programovatelné chybové
reakce.
• Reaktion Ext. Fehler (Reakce na ext. chybu)

Tovární nastavení: Zablokování koncového stupně/blokováno
Prostřednictvím tohoto parametru je možné naprogramovat reakci, která se spustí
přes vstupní svorku DI01.
Mohou být naprogramovány následující reakce:

• Reakce na timeout SBus 1
Výrobní nastavení: Pouze zobrazit
Pomocí tohoto parametru je možné naprogramovat reakci. Možné naprogramo-
vatelné reakce viz Reaktion Ext. Fehler (Reakce na ext. chybu).
Pokud po nastavenou dobu timeoutu SBus 1 (SBus 1 Timeout-Zeit) nedojde
k výměně dat přes systémovou sběrnici, tj. neprobíhá žádná komunikace procesních
dat, provede regulátor napájení TPS10A nastavenou chybovou reakci.

• "Reaktion Uz-Unterspannung" (reakce na nízké napětí Uz)

516113803

[1] Seznam "Reaktion Ext. Fehler" (Reakce na ext. chybu)
[2] Seznam "Reaktion SBus 1 - Timeout" (reakce na timeout SBus 1)
[3] Seznam "Reaktion Uz-Unterspannung" (reakce na nízké napětí Uz)
[4] Seznam "Reaktion Sync-Timeout" (reakce na timeout synchronizace)

[1]

[2]

[3]

[4]

Reakce Popis

Žádná reakce Ohlášená chyba se ignoruje, tj. nedojde ani k zobrazení chyby, ani k provedení 
chybové reakce.  

Pouze zobrazit Chyba se zobrazí prostřednictvím provozní kontrolky LED V3 a programu 
MOVITOOLS® MotionStudio. Pokud je provedeno odpovídající nastavení, 
následuje chybové hlášení přes výstupní binární svorky. Jinak zařízení nevykoná 
žádnou chybovou reakci. Chybu je možné zrušit resetem.

Zablokování 
koncového 
stupně/blokováno

Dojde k okamžitému vypnutí regulátoru napájení TPS10A. Zobrazí se příslušné 
chybové hlášení a koncový stupeň se zablokuje. Pokud je provedeno 
odpovídající nastavení, následuje zrušení indikace provozní pohotovosti přes 
výstupní binární svorky. Uvolnění regulátoru napájení je možné teprve po 
provedení resetu chyby.
P
C
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Výrobní nastavení: Zobrazení/paměÏ chyb.
Prostřednictvím tohoto parametru je možné naprogramovat reakci, která se spustí
při příliš nízkém napětí Uz:

• Reakce na timeout synchronizace
Výrobní nastavení: Pouze zobrazit
Možné naprogramovatelné reakce viz Reaktion Ext. Fehler (reakce na ext. chybu).
Pokud regulátor napájení TPS10A ve frekvenčním režimu "Slave" nepřijme žádný
synchronizační signál, resp. přijme chybný signál, provede se chybová reakce, která
je nastavena zde.

6.14 Ruční provoz
V okně "Handbetrieb" (ruční provoz) je možné regulátor napájení TPS10A řídit
manuálně z počítače.

6.14.1 Zobrazení na displeji
1. V zobrazení stromu parametrů v seznamu "Gerätefunktionen" (funkce zařízení)

poklepejte na položku "Handbetrieb" (ruční provoz).

Reakce Popis

Žádná reakce Ohlášená chyba se ignoruje, tj. nezobrazí se žádná chyba a nevykoná se 
žádná chybová reakce (nastavení při podpůrném provozu na 24 V).

Pouze zobrazit Chyba se zobrazí prostřednictvím provozní kontrolky LED V3 a programu 
MOVITOOLS® MotionStudio. Pokud je provedeno odpovídající nastavení, 
následuje chybové hlášení přes výstupní binární svorky. Jinak zařízení 
nevykoná žádnou chybovou reakci. Chybu je možné zrušit resetem.

Zablokování koncového 
stupně/blokováno

Dojde k okamžitému vypnutí regulátoru napájení TPS10A. Zobrazí se 
příslušné chybové hlášení a koncový stupeň se zablokuje. Pokud je 
provedeno odpovídající nastavení, následuje zrušení indikace provozní 
pohotovosti přes výstupní binární svorky. Uvolnění regulátoru napájení je 
možné teprve po provedení resetu chyby.

Zobrazení/paměÏ chyb. Chyba se zobrazí prostřednictvím provozní kontrolky V3 a programu 
MOVITOOLS® MotionStudio a zároveň se zapíše do paměti chyb. Pokud je 
provedeno odpovídající nastavení, následuje chybové hlášení přes výstupní 
binární svorky. Jinak zařízení nevykoná žádnou chybovou reakci. Chybu je 
možné zrušit resetem.
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Zobrazí se okno "Handbetrieb" (ruční provoz):

6.14.2 Popis
V okně "Handbetrieb" (ruční provoz) je možné ručně zadávat řídicí příkazy a žádané
hodnoty. V režimu ručního provozu je podporováno uvedení regulátoru napájení
TPS10A do provozu a kompenzace linkového vodiče. 

• Handbetrieb ein- oder ausschalten (vypnutí a zapnutí ručního provozu) [1]
Prostřednictvím tlačítka [Handbetrieb ein- oder ausschalten] (vypnutí a zapnutí
ručního provozu) je možné přepínat ruční provoz.

• Steuerung (řízení) [2]
V oblasti "Řízení" je možné regulátoru napájení TPS10A předávat řídicí příkazy. Pro
uvolnění koncového stupně musí být navíc svorka DI00 nastavena na "1". 

• Sollwert (žádaná hodnota) [3]
V oblasti "žádaná hodnota" je pro regulátor napájení TPS10A předvolena žádaná
hodnota 0...150 % IL.

516105867

[1] Tlačítko [Handbetrieb ein- oder ausschalten] (zapnout/vypnout ruční provoz)
[2] Tlačítko [Steuerung] (řízení)
[3] Tlačítko [Sollwert] (žádaná hodnota)

[1]

[2]

[3]

Při vypnutí ručního provozu se pevně uložené žádané hodnoty a řídicí příkazy
opět zaktivují. Ujistěte se:
• že samočinný rozběh nepředstavuje riziko pro osoby a stroje nebo 
• že je aktivován provozní stav "Endstufensperre" (blokování koncového

stupně) (signál "0" na DI00 Æ X10:9 spojeno s DGND).
P
R
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7.1 Přehled chyb

V následující tabulce se nachází seznam chybových kódů, subkódů a možných
způsobů odstranění chyb:

Kód Subkód Popis Reakce P Příčina(y) Opatření

0 0 Žádná chyba. -- -- --

1 0 Chyba "Überstrom" 
(nadproud).

Zablokování 
koncového stupně.

• Zkrat na výstupu.
• Impedance gyrátoru je 

příliš nízká.
• Výstup TAS je otevřený.

• Vadný koncový stupeň.

• Odstraňte zkrat.
• Připojte správný TAS.
• Respektujte schémata 

připojení, uvedená v 
návodu k obsluze pro 
MOVITRANS® TAS10A.

• Použijte zkratovací 
propojku.

• Kontaktujte servisní 
středisko SEW.

7 2 Chyba "Zwischenkreis-
spannung" (meziobvodové 
napětí) / příliš nízká 
hodnota UZ . 

Pouze chybové 
hlášení; bez 
zablokování 
koncového stupně.

P1) • Příliš nízké napětí sítě.

• Úbytek napětí v síÏových 
přívodech je příliš vysoký.

• Výpadek fáze na síÏovém 
přívodu.

• Připojte přístroj na správné 
síÏové napětí (400/500 V).

• SíÏové přívody proveďte 
tak, aby byl úbytek napětí 
co nejnižší.

• Přezkoušejte síÏové 
přívody a pojistky.

11 10 Chyba "Übertemperatur" 
(nadměrná teplota).

Zablokování 
koncového stupně.

• Tepelné přetížení zařízení. • Snižte zátěž, resp. 
zajistěte dostatečné 
chlazení.

25 0 Chyba "EEPROM". Zablokování 
koncového stupně.

• Chyba při přístupu na 
EEPROM.

• Zkontrolujte výrobní 
nastavení.

• Zařízení znovu spusÏte 
a proveďte novou 
parametrizaci.

• Při opětovném výskytu 
problému kontaktujte 
servisní středisko SEW.

26 0 Chyba "Externe Klemme" 
(externí svorka).

Zablokování 
koncového stupně.

P • Přes DI01 byl načten 
externí chybový signál.

• Odstraňte externí chybu. 
• Ujistěte se, že DI01 má 

hodnotu "1".

43 0 Chyba "Kommunikations-
Timeout an RS485-
Schnittstelle" (timeout 
komunikace na rozhraní 
RS485).

Zablokování 
koncového stupně.

• Komunikace mezi 
regulátorem napájení a PC 
přerušena.

• Překontrolujte spojení mezi 
regulátorem napájení a 
PC.

• Kontaktujte servisní 
středisko SEW.

45 0 Chyba "System-
Initialisierung" (inicializace 
systému) / "Allgemeiner 
Fehler bei der 
Initialisierung" (všeobecná 
chyba inicilizace).

Zablokování 
koncového stupně.

• PaměÏ EEPROM ve 
výkonové části není 
parametrizovaná nebo je 
parametrizovaná 
nesprávně.

• Přejděte zpět do výrobního 
nastavení. Pokud chybu 
není možné resetovat:

• Kontaktujte servisní 
středisko SEW.

47 0 Chyba "Timeout-SBus #1" / 
"Timeout Systembus 
(CAN) 1".

Pouze chybové 
hlášení; nedojde 
k zablokování 
koncového stupně.

P • Chyba při komunikaci přes 
systémovou sběrnici 1.

• Zkontrolovat zapojení 
systémové sběrnice.

68 11 Chyba 
"Externe Synchronisation" 
(externí synchronizace) / 
"Synchronisation verloren" 
(ztráta synchronizace) 
neplatný synchronizační 
signál.

Pouze chybové 
hlášení; nedojde 
k zablokování 
koncového stupně.

P • Chyba při přenosu 
synchronizačního signálu.

• Překontrolujte 
synchronizační spojení.

• Překontrolujte nastavení 
pro master a slave.

97 0 Chyba "Parametersatz 
kopieren" (kopírování sady 
parametrů).

Zablokování 
koncového stupně.

• Chyba při přenosu dat. • Zopakujte kopírování.

1) Tuto reakci je možné naprogramovat. Proto je ve sloupci "Reakce" uvedena chybová reakce nastavená z výroby.
Příručka – Softwarový inženýrský modul MotionStudio Strom parametrů MOVITRANS®
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Seznam adres
Seznam adres
Německo

Ředitelství
Výrobní závod
Odbyt

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Poštovní přihrádka
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

Střed 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@sew-eurodrive.de

Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (u Hannoveru)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Východ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (u Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Jih SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (u Mnichova)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (u Düsseldorfu)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní 
služba

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Německu.

Francie

Výrobní závod
Odbyt
Servis

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

Výrobní závod Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montážní závody
Odbyt
Servis

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

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích ve Francii.

Alžírsko

Odbyt Alžír Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentina

Montážní závod
Odbyt
Servis

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Seznam adres

38
Austrálie

Montážní závody
Odbyt
Servis

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Belgie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Brusel SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service 
Competence 
Center

Průmyslových 
převodovek

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Bělorusko

Odbyt Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brazílie

Výrobní závod
Odbyt
Servis

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Brazílii.

Bulharsko

Odbyt Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Česká republika

Odbyt Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Čína

Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Montážní závod
Odbyt
Servis

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Číně.
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Seznam adres
Dánsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Kodaň SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypt

Odbyt
Servis

Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estonsko

Odbyt Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Výrobní závod
Montážní závod
Servis

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Odbyt Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Hongkong

Montážní závod
Odbyt
Servis

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Chile

Montážní závod
Odbyt
Servis

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Poštovní přihrádka
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chorvatsko

Odbyt
Servis

Záhřeb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Indie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Irsko

Odbyt
Servis

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
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Seznam adres

40
Itálie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Milán SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Izrael

Odbyt Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Japonsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Jihoafrická republika

Montážní závody
Odbyt
Servis

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Kamerun

Odbyt Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Kanada

Montážní závody
Odbyt
Servis

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Kanadě.

Kolumbie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co
11/2007



Seznam adres
Korea

Montážní závod
Odbyt
Servis

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Libanon

Odbyt Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Litva

Odbyt Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Lotyšsko

Odbyt Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Lucembursko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Brusel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Maďarsko

Odbyt
Servis

BudapešÏ SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Malajsie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroko

Odbyt Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexiko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nizozemsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

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
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42
Norsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nový Zéland

Montážní závody
Odbyt
Servis

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Peru

Montážní závod
Odbyt
Servis

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pobřeží slonoviny

Odbyt Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Polsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

24h servis Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugalsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rakousko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Vídeň 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

Rumunsko

Odbyt
Servis

BukurešÏ Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Rusko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Sankt-Petěrburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Řecko

Odbyt
Servis

Athény Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
S
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Seznam adres
Senegal

Odbyt Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Singapur

Montážní závod
Odbyt
Servis

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovensko

Odbyt Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovinsko

Odbyt
Servis

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Srbsko

Odbyt Bělehrad DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Španělsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Švédsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Švýcarsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Basilej Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thajsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisko

Odbyt Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn
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eznam adres

44
Turecko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 +
216 3838014 / 15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukrajina

Odbyt
Servis

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA

Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montážní závody
Odbyt
Servis

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA.

Velká Británie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Venezuela

Montážní závod
Odbyt
Servis

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
S
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.com

Jak je možné pohnout světem

S lidmi, kteří
rychleji a správně
uvažují a společně
s vámi pracují na
budoucnosti.

Se službami, které
jsou na dosah po
celém světě.

S pohony a řídicími
systémy, které
automaticky zlepší
váš výkon.

S rozsáhlým
know how
v nejdůležitějších
oborech naší doby.

S nekompromisní
kvalitou, jejíž vysoké
standardy o něco
usnadní každodenní
práci.

S globálním citem pro
rychlá a přesvědčivá
řešení.
V každém místě.

S inovativními
nápady, ve kterých
se již zítra bude
skrývat řešení pro
pozítří.

S internetovou
prezentací, která 
24 hodin denně 
nabízí přístup 
k informacím a 
updatům pro
software.

Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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