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1 Allmänna anvisningar
1.1 Innehåll i denna dokumentation

Den här dokumentationen innehåller allmänna säkerhetsanvisningar och viss informa-
tion om MOVI-SWITCH®-1E/-2S.
• Observera att den här dokumentationen inte ersätter den utförliga montage- och

driftsinstruktionen.
• Läs därför den utförliga montage- och driftsinstruktionen innan du arbetar med

MOVI-SWITCH®-1E/-2S.
• Observera och följ informationen och anvisningarna i den utförliga montage- och

driftsinstruktionen. Detta är en förutsättning för störningsfri drift av MOVI-SWITCH®-
1E/-2S och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas.

• Den utförliga montage- och driftsinstruktionen samt ytterligare dokumentation om
MOVI-SWITCH®-1E/-2S finns i PDF-format på den medföljande skivan.

• Den kompletta tekniska dokumentationen från SEW-EURODRIVE kan laddas ner i
PDF-format på vår webbplats: www.sew-eurodrive.com

1.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
Säkerhetsanvisningarna i denna montage- och driftsinstruktion är uppbyggda på föl-
jande sätt: 

Symbol SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs
• Åtgärder för avvärjande av fara

Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om 
anvisningen inte följs

Exempel:

Allmän fara

Specifik fara,
t.ex. elektriska stötar

FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

STOPP! Möjliga skador på utrustning och 
material

Skador på drivenheten eller dess omgivning

OBS Nyttig information eller tips.
Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.
A
I
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2 Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisnin-
garna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som
under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen
i sin helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information,
kontakta SEW-EURODRIVE.

2.1 Allmänt
Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella
transportskador till transportföretaget.
Under drift kan MOVI-SWITCH®-drivenheter, beroende på aktuell kapslingsklass,
uppvisa åtkomliga spänningsförande, rörliga eller roterande delar, liksom heta ytor.
Felaktig borttagning av skyddskåpor, felaktig användning och felaktig installation eller
drift medför risk för svåra skador på personer och utrustning. Ytterligare information
finns i dokumentationen.

2.2 Målgrupp
Allt arbete med installation, idrifttagning, reparation och underhåll får endast utföras av
behöriga elektriker (IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och
IEC 60664 eller DIN VDE 0110 samt nationella föreskrifter för förebyggande av olycks-
fall måste följas).
Elektriker, inom ramen för dessa grundläggande säkerhetsanvisningar, är personer som
är förtrogna med uppställning, montering, idrifttagning och drift av produkten, och som
är adekvat kvalificerade för dessa uppgifter.
Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som
har fått motsvarande instruktion.

2.3 Avsedd användning
• MOVI-SWITCH®-drivenheter är avsedda för industriella anläggningar. De motsvarar

gällande normer och föreskrifter och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet
2006/95/EG.

• Tekniska data samt uppgifter om användningsvillkoren på plats finns på typskylten
och i montage- och driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströms-
motor DRS/DRE/DRP".

• Dessa anvisningar måste ovillkorligen följas!
• Idrifttagning (inledning av reguljär drift) är inte tillåten förrän det är fastställt att

maskinen uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG och att slutprodukten överensstäm-
mer med maskindirektivet 2006/42/EG (se EN 60204).
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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2.3.1 Säkerhetsfunktioner
MOVI-SWITCH®-drivenheter får inte användas för att uppfylla säkerhetsfunktioner som
inte uttryckligen beskrivs och tillåts. 

2.3.2 Lyfttillämpningar
MOVI-SWITCH®-drivenheter lämpar sig endast i begränsad utsträckning för lyftanord-
ningar.
MOVI-SWITCH®-drivenheter får inte utnyttjas som säkerhetsfunktion i lyftanordningar.

2.4 Kompletterande underlag
Dessutom ska följande dokument följas:
• Montage- och driftsinstruktion "Växelströmsmotorer DRS/DRE/DRP"
• Handboken "Fältbussgränssnitt/fältfördelare för styrning av MOVI-SWITCH®"

2.5 Transport, lagring
Anvisningarna för transport, lagring och korrekt hantering ska följas. Miljöförhållanden i
enlighet med "Tekniska data" i montage- och driftinstruktionen ska uppfyllas. Inskruvade
lyftöglor måste dras åt väl. De är dimensionerade för vikten av MOVI-SWITCH®-driv-
enheten. Ingen ytterligare last får fästas. Vid behov ska lämpliga och tillräckligt dimen-
sionerade transportanordningar (t.ex. telfrar) användas. 

2.6 Uppställning
Uppställning och kylning av apparater måste ske i enlighet med gällande föreskrifter och
tillhörande dokumentation.
MOVI-SWITCH®-drivenheter ska skyddas mot otillåten belastning.
Om inget annat uttryckligen anges är följande tillämpningar förbjudna:
• Användning i explosionsfarlig miljö.
• Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc.
• Användning i icke-stationära tillämpningar där kraftiga mekaniska vibrationer och

stötar kan förekomma, se "Tekniska data" i montage- och driftinstruktionen till
"MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP".
S
K
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2.7 Elektrisk anslutning
Vid arbete på spänningsförande MOVI-SWITCH®-drivenheter ska gällande nationella
föreskrifter för förebyggande av olycksfall (t.ex. BGV A3) följas.
Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter (om t.ex.
ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad information finns i
dokumentationen.
Tillverkaren av anläggningen eller maskinen ansvarar för att EMC-gränsvärdena enligt
lag respekteras.
Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter (t.ex
EN 60204 eller EN 61800-5-1).

2.8 Säker frånkoppling
MOVI-SWITCH®-drivenheter uppfyller alla krav för säker isolering av matnings- och
elektronikanslutningar i enlighet med EN 61800-5-1. För att garantera säker isolering
måste alla anslutna strömkretsar också uppfylla kraven för säker frånkoppling.

2.9 Drift
Anläggningar som MOVI-SWITCH®-drivenheter är inbyggda i, måste vid behov kom-
pletteras med ytterligare övervaknings- och skyddsanordningar i enlighet med gällande
säkerhetsföreskrifter, t.ex. lagar om maskinutrustning, förebyggande av olycksfall etc.
I tillämpningar med höga risker kan ytterligare skyddsåtgärder vara nödvändiga.
Innan locket på anslutningslådan/MOVI-SWITCH®-styrenheten tas bort måste
MOVI-SWITCH®-drivenheten skiljas från nätet.
Under drift måste anslutningslådan vara stängd, dvs. locket till anslutningslådan och
MOVI-SWITCH®-styrenheten måste vara fastskruvade.
Apparatens interna säkerhetsfunktioner eller yttre mekanisk blockering kan leda till att
motorn stannar. Vid eliminering av orsaken eller vid återställning kan drivenheten starta
av sig själv. Om detta av säkerhetsskäl inte kan tillåtas för den drivna maskinen, skilj
apparaten från matningsnätet innan reparationsarbetet inleds.
Varning för heta ytor: Ytorna på MOVI-SWITCH®-drivenheter kan under drift uppnå tem-
peraturer över 60 °C! 
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
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3 Typbeteckning
3.1 Typskylt, typbeteckning MOVI-SWITCH®-1E (exempel)

1020396043

R 27 DRS 71S4 /BE05/TF/Z/MSW/ASA3/AVS1

M12-kontaktdon för styrsignaler

Tillval stickkontaktdon

MOVI-SWITCH®

Motortillval tung fläkt

Temperaturgivare 
(standard)

Motortillval broms

Motorstorlek och poltal

Motorserie

Växelstorlek

Växelserie
T
T
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3.2 Typskylt, typbeteckning MOVI-SWITCH®-2S
3.2.1 Motorns typskylt (exempel)

1021652363

R 27 DRS 71S4 /BE05/TF/Z/MSW/CB0/ASA3

Tillval stickkontaktdon

Utförande: 0 = standard

Signaltyp: 
B = digital 
K = AS-Interface

Styrning/control

MOVI-SWITCH®

Motortillval tung fläkt

Temperaturgivare 
(standard)

Motortillval broms

Motorstorlek och poltal

Motorserie

Växelstorlek

Växelserie
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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3.2.2 Elektroniktypskylt (exempel)

3.2.3 Utförande "Fristående placering" med tillvalet P22A
Följande bild visar ett exempel på fristående (separat) placering av MOVI-SWITCH®,
med tillhörande typskylt och typbeteckning: 

1022004363

MSW CB0

Utförande: 0 = standard

Signaltyp: 
B = digital, K = AS-Interface

Styrning/control

MOVI-SWITCH®

1068243467

MSW-2S-07A/CB0/P22A/RI2A/ALA4

Kontaktdon för anslutning till motor

Utförande av anslutningslådan

Adapter för fristående placering av MOVI-SWITCH®

Utförande: 0 = standard

Signaltyp: 
B = digital, K = AS-Interface

Styrning/control

MOVI-SWITCH®
T
T
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4 Mekanisk installation (alla MOVI-SWITCH®-varianter)
4.1 Installationsföreskrifter
4.1.1 Innan du börjar

MOVI-SWITCH®-drivenheten får bara monteras under förutsättning att
• uppgifterna på märkskylten överensstämmer med nätspänningen
• drivenheten är oskadad (inga skador från transport eller förvaring)
• ingen olja, syra, gas, ånga, strålning etc. förekommer

Toleranser vid 
monteringsarbete

4.1.2 Uppställning av MOVI-SWITCH®-drivenheten
Observera följande monteringsanvisningar:
• MOVI-SWITCH®-drivenheten får endast ställas upp/monteras i angiven byggform,

på en jämn, vibrationsfri och deformationsstyv underkonstruktion.
• Ta noggrant bort korrosionsskyddsmedlet från axeländarna (använd konventionellt

lösningsmedel). Lösningsmedlet får inte komma in i lager och tätningar – risk för
materialskador!

• Rikta upp MOVI-SWITCH®-drivenheten och maskinen omsorgsfullt så att inte
motoraxlarna belastas på fel sätt (observera tillåtna tvär- och axialkrafter!).

• Inga stötar och slag mot axeländarna får förekomma.
• Vertikala byggformer ska skyddas så att inte främmande partiklar eller vätska kan

tränga in! 
• Se till att kylluft kan cirkulera fritt och att inte varm frånluft från andra aggregat kan

sugas in.
• Balansera i efterhand delar som ska dras på axeln med halv passkil (drivaxlarna är

balanserade med halv passkil). Eventuella kondensvattenavlopp är förslutna med
plastpluggar och får endast öppnas vid behov.

• Öppna kondensvattenutlopp får inte förekomma eftersom kapslingsklasserna i så fall
upphävs.

Axelände Flänsar
Diametertolerans enligt EN 50347
• ISO j6 vid Ø ≤ 26 mm
• ISO k6 vid Ø Ã 38 mm till ≤ 48 mm 
• ISO m6 vid Ø > 55 mm
• Centreringshål enligt DIN 332, form DR..

Centrertolerans enligt EN 50347
• ISO j6 vid Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 vid Ø > 300 mm
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
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4.1.3 Uppställning i våtutrymmen eller utomhus
Vid installation av MOVI-SWITCH®-drivenheten i våtutrymmen eller utomhus ska föl-
jande anvisningar observeras:
• Använd lämpliga kabelförskruvningar för nätkabeln (sätt i reduceringspluggar vid

behov).
• Stryk på tätningsmassa på kabelförskruvningarnas och blindförskruvningarnas

gängor och dra åt ordentligt. Stryk sedan på ännu en gång.
• Täta kabelgenomföringarna noga.
• Före återmontering, rengör noggrant tätningsytorna på anslutningslådans lock/

MOVI-SWITCH®-styrenheten.
• Om det finns skador på korrosionsskyddsskiktet ska målningen bättras.
• Kontrollera att kapslingsklassen på typskylten är godkänd.

4.2 Fristående placering av MOVI-SWITCH® med tillvalet P22A
Följande bild visar monteringsmåtten vid fristående (separat) placering av
MOVI-SWITCH®-anslutningslådan med tillvalet P22A.

986364683

1
7
0
m

m

65mm

M6

M6
M
F

Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP



4Mekanisk installation (alla MOVI-SWITCH®-varianter)
Åtdragningsmoment
4.3 Åtdragningsmoment
4.3.1 MOVI-SWITCH®-styrenhet/-anslutningslåda

Korsdra fästskruvarna för anslutningslådans lock eller MOVI-SWITCH®-styrenheten
med 3.0 Nm.

4.3.2 Kabelförskruvningar
Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av kabelförskruvningarna.

4.3.3 Blindförskruvningar
Dra åt blindförskruvningarna med 2.5 Nm.

4.3.4 Modulär anslutningslåda
Dra åt skruvarna som fixerar anslutningslådan vid monteringsplåten med 3.3 Nm.

986785291

986793739

986891403
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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4.3.5 Åtdragningsmoment för plintar (MOVI-SWITCH®-1E)
Observera följande åtdragningsmoment för plintar vid installationsarbetet:

4.3.6 Åtdragningsmoment för plintar (MOVI-SWITCH®-2S)
Observera följande åtdragningsmoment för plintar vid installationsarbetet: 

[1] 1.6 – 2.0 Nm
[2] 0.3 – 0.5 Nm
[3] 0.5 – 0.7 Nm
[4] 1.2 – 1.6 Nm
[5] 0.5 – 0.7 Nm
[6] 2.0 – 2.4 Nm

1308951051

[2]

[3] [4] [5]

[6]

[1]

[1] 0.5 – 0.7 Nm
[2] 0.5 – 0.7 Nm
[3] 0.8 – 1.1 Nm
[4] 1.2 – 1.6 Nm
[5] 2.0 – 2.4 Nm
[6] 0.5 – 0.7 Nm
[7] 0.5 – 0.7 Nm
[8] 2.0 – 2.4 Nm 

1370327179

MSW-2S

X4 X5

[1]

[5] [6] [7] [8]

[2] [3] [4]
M
Å
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5 Elektrisk installation
5.1 Installationsföreskrifter
5.1.1 Anslutning av nätkablar

• Nominell spänning och frekvens hos MOVI-SWITCH®-drivenheten måste överens-
stämma med uppgifterna om det matande nätet.

• Ledararea: enligt inström Inät vid nominell effekt (se "Tekniska data" i montage- och
driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP").

• Använd ändhylsor utan isolerande kragar (DIN 46228 del 1, material E-CU)
• Installera kabelsäkring i början av nätkabeln efter samlingsskenavgreningen.

Använd D, D0, NH eller ledningsskydd. Dimensionera avsäkringen enligt ledararean.

5.1.2 Anslutning av 24 V DC-matning
• Mata MOVI-SWITCH®-drivenheten antingen via extern 24 V DC och/eller via data-

ledningen1) till AS-Interface.

5.1.3 Konventionell styrning (via digitala kommandon)
• Anslut nödvändiga styrledningar2) (t.ex. höger/stopp, vänster/stopp)
• Förlägg styrledningar skiljt från nätkablar.

5.1.4 Tillåten ledararea för plintar
Tillåten ledararea för MOVI-SWITCH®-1E-plintar och anslutningsskruvarnas diameter:

Tillåten ledararea för MOVI-SWITCH®-2S-plintar:

1) endast på modell MSW-2S CK0
2) endast på modell MSW-1E och MSW-2S CB0

Plintplatta MOVI-SWITCH®-
modul

(för intern 
anslutning)

Bromsstyrning BGW 
(bara på bromsmotorer, för intern 

anslutning)

Anslutningsskruv Styrplintar Nätplintar Styrplintar

M4
0,25 mm2 – 1,0 mm2 1,0 mm2 – 4,0 mm2 

(2 x 4,0 mm2 )
0,25 mm2 – 1,0 mm2 

(2 x 0,75 mm2 )

AWG22 – AWG17 AWG17 – AWG10 
(2 x AWG10)

AWG22 – AWG17
(2 x AWG18)

Nätplintar Styrplintar (för intern anslutning)
1,0 mm2 – 4,0 mm2 (2 x 4,0 mm2) 0,25 mm2 – 1,0 mm2 (2 x 0,75 mm2)

Undantag, OK-plintar X6/X11: 1 x 0,25 mm2 – 0,75 mm2

AWG17 – AWG10 (2 x AWG10) AWG22 – AWG17 (2 x AWG18)
Undantag, OK-plintar X6/X11: 1 x AWG22 – AWG18
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5.1.5 Skyddsanordningar
MOVI-SWITCH®-drivenheter har inbyggda skyddsanordningar mot överbelastning av
motorn. Inga externa motorskydd behövs.

5.1.6 Anvisningar för skyddsjord (PE)

VARNING!
Ledningarna är inte tillräckligt skyddade.
Dödsfall eller svåra skador.
• Vid fristående (separat) montering av MOVI-SWITCH® måste gällande bestämmel-

ser för ledningsskydd följas!
• Ledningsskyddet mellan MOVI-SWITCH® och motorn måste säkerställas med

korrekt dimensionering av ledningsskyddsdelar!

FARA!
Felaktig anslutning av PE.
Dödsfall, svåra kroppsskador eller utrustningsskador på grund av elektrisk stöt.
• Max tillåtet åtdragningsmoment för förskruvningen är 2.0 till 2.4 Nm.
• Observera följande anvisningar för skyddsjord (PE):

Otillåten montering Rekommendation: Montering med 
kabelsko
Tillåtet för alla ledarareor

Montering med massiv ledare
Tillåtet för ledarareor upp till 2,5 mm2

323042443 323034251 323038347

[1] Kabelsko som passar för M5-PE-skruvar

[1]

M5

2.5 mm²

M5
E
I
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5Elektrisk installation
Installationsföreskrifter
5.1.7 Installationshöjder över 1000 m.ö.h
MOVI-SWITCH®-drivenheter med nätspänning 380 till 500 V får under följande förut-
sättningar användas på höjder från 1 000 m över havet, upp till maximalt 4 000 m över
havet1).
• Den konstanta kapaciteten minskar pga. mindre kylning över 1000 m (se "Tekniska

data" i montage- och driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströms-
motor DRS/DRE/DRP").

• Luft- och isolationsavstånden på höjder överstigande 2000 m räcker endast för över-
spänningsklass 2. Om överspänningsklass 3 krävs för installationen måste ett
externt överspänningsskydd installeras, som garanterar att överspänningstopparna
fas-fas och fas-jord begränsas till 2.5 kV. 

• Om säker elektrisk frånskiljning krävs måste detta lösas utanför apparaten på höjder
över 2 000 m.ö.h. (säker elektrisk frånskiljning enligt EN 61800-5-1).

• På höjder över 2 000 m.ö.h. ska den maximalt tillåtna nätspänningen på 3 x 500 V
minskas med 6 V per 100 m, ner till 3 x 380 V vid den maximalt tillåtna höjden
4 000 m.ö.h.

5.1.8 UL-riktig installation
• Använd som anslutningskabel endast kopparledning för temperaturområdet

60/75 °C.
• MOVI-SWITCH®-drivenheter lämpar sig för drift i matningsnät med jordad stjärn-

punkt (TN- och TT-nät) som nominellt levererar max. nätström 5 000 AAC och max.
märkspänning 500 VAC. Säkringarnas effektdata får inte överskrida 25 A/600 V.

• Som extern 24 V DC-spänningskälla ska endast beprövade apparater med
begränsad utspänning (U ≤ 30 V DC) och begränsad utström (I ≤ 8 A) användas.

• UL-godkännandet gäller bara för drift i elnät med spänning mot jord till max. 300 V.

1) Den maximalt tillåtna installationshöjden begränsas av krypavstånd och kapslade komponenter som t.ex.
elektrolytkondensatorer.
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-1E
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5.2 MOVI-SWITCH®-1E
5.2.1 Beskrivning av styrsignalerna (M12-anslutning)

5.2.2 Anslutning av MOVI-SWITCH®-1E 

Stift Beläggning Funktion
1 24 V Matningsspänning 24 V DC

2 RUN Styrsignal 24 V DC, high = start, low = stopp

3 Ø Referensspänning 0V24

4 OK Info funktionsklar, 24 V DC, 
high = funktionsklar, low = för hög temperatur eller ingen 24 V-matning

1302084363

[1] 
[2] 
CW 
CCW 

M12-kontaktdon AVS1 (standardkodat)
M12-hylsdon (standardkodat)
Högerrotation
Vänsterrotation

Ansluten från fabrik 

W2 U2 V2
U1 V1 W1

RUN 24 VDC

OK

4

21
3

2 1
3 4

PE L1 L2 L3 (CW)
(L2 L1 L3) (CCW)

[2]

[1]

MSW
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-1E
5.2.3 MOVI-SWITCH®-1E med stickkontaktdon ASA3 som tillval

1373049995

[1]
[2]
[3]
[4]
CW 
CCW 

M12-kontaktdon AVS1 (standardkodat)
M12-hylsdon (standardkodat)
Stickkontaktdon ASA3 (kontaktdon)
Stickkontaktdon (hylsdon)
Högerrotation
Vänsterrotation

Ansluten från fabrik 

RUN 24VDC

OK

4

21
3

2 1
3 4

W2  U2   V2
U1   V1   W1

10

[4]

L3 L2 L1 (CW)
(L3 L1 L2) (CCW)

[2]

[3][1]

MSW

6 7 8 9

1 2 3 4 5

12345

678910
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
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5.3 MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
5.3.1 Stifttilldelning MOVI-SWITCH®-2S/CB0-styrenhet

Följande bild visar tilldelningen i kontaktdon X102 och X101.

1368821131

Stift Tilldelning Funktion
X102 1 24 V Matningsspänning 24 V DC, byglad till X101/1

2 R Styrsignal 24 V DC för högerrotation, high = start, low = stopp 
(byglad med X101/2)

3 Ø Referensspänning 0V24 (byglad med X101/3)

4 L Styrsignal 24 V DC för vänsterrotation, high = start, low = stopp

X101
1)

1) Kontaktdonet är kompatibelt med M12-kontaktdonet för MOVI-SWITCH®-utförande 1E

1 24 V Matningsspänning 24 V DC (byglad till X102/1)

2 R Styrsignal 24 V DC för högerrotation, high = start, low = stopp 
(byglad till X102/2)

3 Ø Referensspänning 0V24 (byglad till X102/3)

4 OK Info funktionsklar, 24 V DC, 
high = funktionsklar

4

21

3

24 V

L
0V

R

X102

4

21

3

24 V

OK
0V

R

X101

X102 X101

TIPS
Om vinklade stickkontaktdon används för X102 och X101, kan dessa bara monteras
i läget som visas på bilden nedan! 
Vi rekommenderar att raka stickkontaktdon används (se bilden nedan).

996605323
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
5.3.2 Plinttilldelning anslutningslåda
Följande bild visar tilldelningen av MOVI-SWITCH®-2S/CB0-plintarna.

1370474379

Plint Funktion
X1 L1 Nätplint

L2 Nätplint

L3 Nätplint

13 Bromsanslutning (röd)

14 Bromsanslutning (vit)

15 Bromsanslutning (blå)

1 24 V alternativt 24 V-matning (reserverat för stickkontaktdonsvarianter)

2 L Vänster/stopp (reserverat för stickkontaktdonsvarianter)

3 0 V GND (reserverat för stickkontaktdonsvarianter)

4 R Höger/stopp (reserverat för stickkontaktdonsvarianter)

X4 BR+ för intern anslutning 

TF1 för intern anslutning 

BR- för intern anslutning 

TF2 för intern anslutning 

X5 1 för intern anslutning 

2 för intern anslutning 

3 för intern anslutning 

4 för intern anslutning 

X6 OK för intern anslutning 

0V för intern anslutning 

X11 L för intern anslutning 

R för intern anslutning 

L
1

L
2

L
3

1
3

1
4

1
5

P
E

P
E

1 2 3 4

OK 0V

L R

X6

X11
X1

MSW-2S/CB0

B
R

+

T
F

2

T
F

1
B

R
-

X4 

1 2 3 4
X5
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
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5.3.3 Tilldelning, stickkontaktdon ASA3
Följande bild visar stifttilldelningen i kontaktdonstillvalet ASA3.

1370507531

[1] Stickkontaktdon ASA3 (kontaktdon)
[2] Stickkontaktdon (hylsdon)

ASA3 [1]

[2]

L3L2L1

X6
X11 X1

MSW-2S/CB0/ASA3

PE
X4X5 

L1L2L3

710 9 8

5 4 3 2 1

6

1 2 3 4 5

109876
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
5.3.4 Tilldelning, stickkontaktdon AND3
Följande bild visar ledartilldelningen i kontaktdonstillvalet AND3.

5.3.5 Anslutning mellan MOVI-SWITCH® och motor vid fristående placering
Vid fristående (separat) placering av MOVI-SWITCH®-2S med tillvalet P22 ansluts
motorn med en färdigtillverkad kabel. 
På MOVI-SWITCH®-sidan är följande utföranden möjliga:

1372319243

[1] Stickkontaktdon AND3 (kontaktdon)
[2] Stickkontaktdon (hylsdon)

3 2 1

5 4

8 7 6

1 2 3

4 5

6 7 8

L3L2L1

L1

L2

L3

PE

X11
X6

X1

MSW-2S/CB0/AND3

AND3 [1] [2]

PE

X4X5 

• A: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (med ledningsskydd)

• B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (med ledningsskydd)
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)

24
Vid utförande APG4 finns, beroende på vald hybridkabel, följande alternativ för anslut-
ning till motor:

Utförande A1 A2 A3 A4
MOVI-
SWITCH®

APG4 APG4 APG4 APG4

Motor Kabelför-
skruvning/ 
plintar

ASB4 APG4 ISU4

Hybridkabel 0817 887 9 0817 889 5 0186 741 5 0593 278 5 Õ (DR.63)
0593 755 8 Õ (DR.71-DR.112)

1070941451

[1] Anslutning med kabelförskruvning

ISU4

A4
A3

ASB4[1]

APG4

A1

APG4

A2

APG4

APG4

APG4
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
Vid utförande ALA4 finns, beroende på vald hybridkabel, följande alternativ för anslut-
ning till motorn:

Utförande B1 B2
MOVI-SWITCH® ALA4 ALA4

Motor Kabelförskruvning/plintar ASB4

Hybridkabel 0817 886 0 0817 888 7

1071000331

[1] Anslutning med kabelförskruvning

B1

ASB4
[1]

ALA4

B2

ALA4
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)

26
5.3.6 Anslutning av hybridkabel
Följande tabell visar stifttilldelningen för hybridkabel med artikelnummer 0817 887 9 och
0817 886 0 samt tillhörande motorplintar:

Motorplint Ledarfärg/beteckning, hybridkabel
U1 svart/7

V1 svart/8

W1 svart/3

3a svart/4

4a svart/5

5a svart/6

1b svart/1 (skärmad)

2b svart/2 (skärmad)

Jordplint (PE) grön-gul + skärmände (innerskärm)

1008298379

1

BK/2

BK/11b

2b

BK/6

BK/5

BK/4

a a a a a2 3 4 5

BK/3U1 V1 W1

GNYEPE

BK/8

BK/7

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
5.4 MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
5.4.1 Kontaktdons-/hylsdonstilldelning MOVI-SWITCH®-2S/CK0-styrenhet

Följande bild visar tilldelningen i kontaktdon X102 och X101.

1370442763

Stift Tilldelning Funktion
X102 1 AS-

Interface +
AS-Interface-dataledning + 
Spänningsmatning för MSW, när omkopplare AUX-PWR (S1) = 0

2 Ø Referensspänning 0V24

3 AS-
Interface -

AS-Interface-dataledning - 
Spänningsmatning för MSW, när omkopplare AUX-PWR (S1) = 0

4 24 V Spänningsmatning 24 V DC, när omkopplare AUX-PWR (S1) = 1 
(som alternativ till spänningsmatning via AS-Interface-dataledningen)

X101 1 24 V Matningsspänning 24 V DC för givare

2 DI3 Kopplingssignal från sensor 2

3 Ø 0V24-referensspänning för givare

4 DI2 Kopplingssignal från sensor 1

X102 X101

4

21

3

AS-Interface +

24 V
AS-Interface -

0V

2 1

3 4

0V
DI2

24 V
DI3

X102

X101

TIPS
Om vinklade stickkontaktdon används för X102 och X101, kan dessa bara monteras
i läget som visas på bilden nedan!
Vi rekommenderar att raka stickkontaktdon används (se bilden nedan).

996605323
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
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5.4.2 Plinttilldelning
Följande bild visar tilldelningen av MOVI-SWITCH®-2S/CK0-plintarna.

1372406795

Plint Funktion
X1 L1 Nätplint

L2 Nätplint

L3 Nätplint

13 Bromsanslutning

14 Bromsanslutning

15 Bromsanslutning

1 AS-Interface + AS-Interface-dataledning 
+ (reserverat för stickkontaktdonsvarianter)

2 24 V: Matningsspänning 24 V DC (reserverad för stickkontaktdonsvarianter) 

3 AS-Interface - AS-Interface-dataledning 
(reserverad för stickkontaktdonsvarianter)

4 0V24-referensspänning (reserverad för stickkontaktdonsvarianter)

1 2 3 4

L
1

L
2

L
3

1
3

1
4

1
5

P
E

P
E

X1

MSW-2S/CK0

B
R

+

T
F

2

T
F

1
B

R
-

X4 

2 3 4
X5

1

24V 0V

DI2 DI3

X6

X11
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
5.4.3 Utförande med AND3 + AVS0

5.4.4 Anslutning mellan MOVI-SWITCH® och motor vid fristående placering
Vid fristående (separat) placering av MOVI-SWITCH®-2S med tillvalet P22 ansluts
motorn med en färdigtillverkad kabel. På MOVI-SWITCH®-sidan är följande utföranden
möjliga:

1308806667

[1] Stickkontaktdon AVS0 (kontaktdon, standardkodat)
[2] Stickkontaktdon (hylsdon, standardkodat)
[3] Stickkontaktdon AND3 (kontaktdon)
[4] Stickkontaktdon (hylsdon)

1 2 3

4 5

6 7 8

L3L2L1

PE

X1

MSW-2S/CK0/AND3/AVS0

4

21

3

2 1

3 4

0 V

24 V

1 2 3 4

AVS0 [1]

AVS0 [2]

X4X5 

3 2 1

5 4

8 7 6
L1

L2

L3

AND3 [3] AND3 [4]

PE

X6

X11

• A: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (med ledningsskydd)

• B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (med ledningsskydd)
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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OVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
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Vid utförande APG4 finns, beroende på vald hybridkabel, följande alternativ för anslut-
ning till motor:

Utförande A1 A2 A3 A4
MOVI-
SWITCH®

APG4 APG4 APG4 APG4

Motor Kabelför-
skruvning/ 
plintar

ASB4 APG4 ISU4

Hybridkabel 0817 887 9 0817 889 5 0186 741 5 0593 278 5 Õ (DR.63)
0593 755 8 Õ (DR.71-DR.112)

1070941451

[1] Anslutning med kabelförskruvning

ISU4

A4
A3

ASB4[1]

APG4

A1

APG4

A2

APG4

APG4

APG4
E
M
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5Elektrisk installation
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
Vid utförande ALA4 finns, beroende på vald hybridkabel, följande alternativ för anslut-
ning till motorn:

Utförande B1 B2
MOVI-SWITCH® ALA4 ALA4

Motor Kabelförskruvning/plintar ASB4

Hybridkabel 0817 886 0 0817 888 7

1071000331

[1] Anslutning med kabelförskruvning

B1

ASB4
[1]

ALA4

B2

ALA4
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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 31



5 lektrisk installation
OVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
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5.4.5 Anslutning av hybridkabel
Följande tabell visar stifttilldelningen för hybridkabel med artikelnummer
0817 887 9 och 0817 886 0:

 

Motorplint Ledarfärg/beteckning
U1 svart/7

V1 svart/8

W1 svart/3

3a svart/4

4a svart/5

5a svart/6

1b svart/1 (skärmad)

2b svart/2 (skärmad)

Jordplint (PE) grön-gul + skärmände (innerskärm)

1008298379

1

BK/2

BK/11b

2b

BK/6

BK/5

BK/4

a a a a a2 3 4 5

BK/3U1 V1 W1

GNYEPE

BK/8

BK/7

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �
E
M
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6Idrifttagning
Idrifttagningsanvisningar (alla MOVI-SWITCH®-varianter)
6 Idrifttagning 
6.1 Idrifttagningsanvisningar (alla MOVI-SWITCH®-varianter)

Försäkra dig före idrifttagningen om att
• drivenheten är oskadad och inte blockerad
• alla anslutningar är korrekt utförda
• motorns/växelmotorns rotationsriktning stämmer
• alla skydd är korrekt monterade
Försäkra dig under idrifttagandet om att
• motorn går normalt (inga varvtalssvängningar, inga kraftiga oljud etc.)

6.2 Idrifttagning av MOVI-SWITCH®-1E
6.2.1 Motorstart

1. Kontrollera anslutningen av MOVI-SWITCH®-drivenheten.
2. Anslut nätspänningen.
3. När det finns ständig nätspänning (plint U1, V1, W1) till- och frånkopplas drivenheten

med styrsignalen "RUN".

6.2.2 Övervakning
• Motorbrytarens halvledare och motorlindningen övervakas med avseende på

temperatur.
• Vid överbelastning frånkopplas MOVI-SWITCH®-drivenheten automatiskt.
• Övervakningsstatusen signaleras med 24 V-utgångssignalen "OK".
• Utgångssignalen "OK" måste analyseras av en överordnad styrenhet (t.ex. PLC).

• MOVI-SWITCH®-modulen är skyddad mot för hög nätspänning.

FARA!
Det finns ständigt nätpotential i anslutninglådan (även när motorn står stilla).
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt.
• Innan anslutningslådan öppnas ska motorn göras spänningslös och säkras mot

oavsiktlig återinkoppling! 

FARA!
När signalen "RUN" = "1" är aktiv finns det, efter frånkoppling pga. för hög temperatur,
risk för att drivenheten startar av sig själv igen när den svalnat.
Dödsfall eller svåra skador.
• Om det finns risk för person- eller materialskador om drivenheten startar av sig själv

igen måste en extern återstartsspärr installeras. 
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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6 drifttagning
drifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)

34
6.3 Idrifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
6.3.1 Beskrivning av DIP-omkopplarna

MOVI-SWITCH®-2S/CB0 har 2 DIP-omkopplare (S2 och S3). Funktionerna beskrivs
i följande tabell.

Beskrivning av DIP-omkopplarna

DIP-omkopplare S3
DIP-omkopplare S3 används för att övervaka fasföljden

1013697931

Status  S3  S2/1  S2/2

1 Övervakning av fasföljd 
aktiv

Övervakning av nät- och 
fasbortfall aktiv Reserverat för 

specialutföranden0 Övervakning av fasföljd ej 
aktiv

Övervakning av nät- och 
fasbortfall ej aktiv 

S3

S2

S3 = 1: Motorns rotationsriktning styrs av styrplintarna, dvs. den är oberoende av
elnätets fasföljd.

S3 = 0: Motorns rotationsriktning styrs av elnätets fasföljd och styrplintarna. Fasom-
kastning leder till att rotationsriktningen ändras.
I
I
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6Idrifttagning
Idrifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (digital styrning)
DIP-omkopplare S2/1
DIP-omkopplare S2/1 används för att ställa in övervakningen av nät- och fasbortfall.

6.3.2 Motorstart

1. Kontrollera anslutningen av MOVI-SWITCH®-drivenheten.
2. Anslut nätspänningen.
3. När det finns ständig nätspänning (plint L1, L2, L3) till- och frånkopplas drivenheten

med styrsignalen "R" eller "L".

6.3.3 Temperaturövervakning
• Motorlindningens temperatur övervakas.
• Vid överbelastning frånkopplas MOVI-SWITCH®-drivenheten automatiskt.
• Övervakningsstatusen signaleras med 24 V-utgångssignalen "OK".
• Utgångssignalen "OK" måste analyseras av en överordnad styrenhet (t.ex. PLC). 

S2/1 = 1: Övervakning av nät- och fasbortfall är aktiv. Utgångssignalen "OK" måste
analyseras av en överordnad styrenhet (t.ex. PLC).

FARA!
Motorn startar automatiskt när nätspänningen återkommer.
Dödsfall eller svåra skador.
• Om det finns risk för person- eller materialskador om drivenheten startar av sig själv

igen måste en extern återstartsspärr installeras. 

S2/1 = 0: Övervakning av nät- och fasbortfall är inte aktiv. MOVI-SWITCH®-driv-
enheten skiljer inte mellan nät- och fasbortfall.

FARA!
Det finns ständigt nätpotential i anslutninglådan (även när motorn står stilla).
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt.
• Innan anslutningslådan öppnas ska motorn göras spänningslös och säkras mot

oavsiktlig återinkoppling! 
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6 drifttagning
drifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
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6.4 Idrifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
6.4.1 Beskrivning av DIP-omkopplarna

MOVI-SWITCH®-2S-CK0 har 3 DIP-omkopplare (S1, S2 och S3). Funktionerna
beskrivs i följande tabeller.

Omkopplare AUX-PWR (S1):

DIP-omkopplare S2 och S3:

1014376715

Tillstånd AUX-PWR (S1)
0 24 V-matning via AS-Interface-datakabel

1 24 V-matning via AUX-PWR (X102 stift 4 + stift 2)

Tillstånd  S3  S2/1  S2/2

1 Övervakning av fasföljd 
aktiv

Övervakning av nät- och 
fasbortfall aktiv Reserverat för 

specialutföranden0 Övervakning av fasföljd ej 
aktiv

Övervakning av nät- och 
fasbortfall ej aktiv 

S3

S2

S1
I
I
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6Idrifttagning
Idrifttagning av MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (styrning med AS-Interface)
DIP-omkopplare S1
Med DIP-omkopplare S1 väljer man typ av 24 V-matning.
Observera anvisningarna i kapitlet "Anslutningsmöjligheter för nät och styrning"
i montage- och driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströmsmotor
DRS/DRE/DRP".

DIP-omkopplare S3
DIP-omkopplare S3 används för att ställa in övervakningen av fasföljden.

DIP-omkopplare S2/1
DIP-omkopplare S2/1 används för att ställa in övervakningen av nät- och fasbortfall. 

Omkopplare 24 V-matning
Omkopplare AUX-PWR 
(S1) = 1

Matning av MOVI-SWITCH® via AUX-PWR 
(t.ex. svart kabel)

 1372495115

1372592907

Omkopplare AUX-PWR 
(S1) = 0

Matning av MOVI-SWITCH® via AS-Interface-dataledning

1372556427

 1372629387

0

1

AUX-PWR (S1)

BK

YE

4

21

3

X102

1

AUX-PWR (S1)

0

YE

4

21

3
X102

S3 = 1: Motorns rotationsriktning styrs av styrplintarna, dvs. den är oberoende av
elnätets fasföljd.

S3 = 0: Motorns rotationsriktning styrs av elnätets fasföljd och styrplintarna. Fasom-
kastning leder till att rotationsriktningen ändras.

S2/1 = 1: Övervakning av nät- och fasbortfall är aktiv. Utgångssignalen "OK" måste
analyseras av en överordnad styrenhet (t.ex. PLC).

S2/1 = 0: Övervakning av nät- och fasbortfall är inte aktiv. MOVI-SWITCH®-driv-
enheten skiljer inte mellan nät- och fasbortfall.
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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7 rift
riftsindikering (digital styrning)
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7 Drift
7.1 Driftsindikering (digital styrning)

Den trefärgade statuslysdioden sitter på locket till MOVI-SWITCH®-anslutningslådan
(se följande bild).

Statuslysdioden kan indikera följande:

1014078603

[1] Statuslysdiod

Statuslysdiod Driftläge
Släckt Ingen 24 V-matning

Orange1)

1) Statusen indikeras så länge det finns nät-/fasbortfall. Drivenheten startar automatiskt när nät- eller fas-
bortfallet åtgärdats.

24 V-matning finns, nät- eller fasbortfall

Röd2)

2) Felindikeringen visas tills en ny frigivningssignal tas emot. Frigivningssignalen kan först sändas när felet
är avhjälpt (signaleras via OK-utgången).

TF har löst ut

Grön Funktionsklar (24 V-matning finns, nätspänning finns)

[1]
D
D
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7Drift
Driftsindikering (digital styrning)
7.1.1 Lysdiodsstatusen beror på signalnivån vid aktiv övervakning av nätbortfall

1014316939

[1] Frigivning höger eller vänster
[2] TF-signal
[3] Nätspänning
[4] Startberedskap
[5] Motorkontaktor
[6] Röd lysdiod
[7] Grön lysdiod
[8] Orange lysdiod
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
med växelströmsmotor DRS/DRE/DRP
 39



7 rift
riftsindikering (styrning via AS-Interface)
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7.2 Driftsindikering (styrning via AS-Interface)
Den tvåfärgade statuslysdioden sitter på locket till MOVI-SWITCH®-anslutningslådan
(se följande bild).

Statuslysdioden kan indikera följande:

1014078603

[1] Statuslysdiod

Statuslysdiod Driftläge
Släckt Ingen anslutning till AS-Interface

Grön Normal drift (24 V-matning finns, kommunikation finns, ingen felindike-
ring)

Röd • AS-Interface-kommunikationen är störd
• Slavadress 0 har ställts in
• Slavadressen i AS-Interface-mastern är inte projekterad och 

mastern befinner sig i skyddat driftläge

Blinkar röd1)

1) Felindikeringen visas tills en återställning sker genom att frigivningssignalen deaktiveras och sedan
aktiveras igen. Återställningen (bit D3) kan först ske när motortemperaturen är normal igen.

Övertemperatur i motorn

[1]
D
D
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7Drift
Driftsindikering (styrning via AS-Interface)
7.2.1 Lysdiodsstatusen beror på signalnivån vid aktiv övervakning av nätbortfall (S2/1 = 1)
 

1014974475

[1] Frigivning höger eller vänster
[2] Frigivning/återställning
[3] TF-signal
[4] Nätspänning
[5] Startberedskap
[6] Motorkontaktor
[7] Röd lysdiod (blinkar)
[8] Grön lysdiod
Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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8 ervice
OVI-SWITCH®-1E
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8 Service
8.1 MOVI-SWITCH®-1E

8.2 MOVI-SWITCH®-2S 

Problem Möjlig orsak Lösning
Drivenheten har fel 
rotationsriktning

• Fel fasföljd • Kasta om 2 faser på anslutningsplattan

Motorn går inte, 
ingen strömför-
brukning

• Ingen nätspänning • Kontrollera matningsledningen och korrigera vid behov
• Kontrollera ledningsskyddssäkringen och byt ut vid behov

• Ingen styrspänning • Kontrollera 24 V DC-signalen (plint 24 V) och korrigera

• Ingen 
frigivningssignal

• Kontrollera "RUN"-signalen (plint "RUN") och åtgärda styrfel

• Ej funktionsklar, 
"OK"-signal = 
LOW

• Ingen styrspänning (plint 24 V), korrigera
• Utgång "OK" är kortsluten mot gods, åtgärda
• Motorn överhettad, låt svalna, minska lasten
• TF är inte ansluten, kontrollera anslutningarna, korrigera

Motorn brummar 
och har hög ström-
förbrukning

• Mekanisk 
blockering

• Bromsen lossar 
inte

• Lindningen defekt

• Åtgärda mekaniska fel
• Bromsunderhåll enligt kapitlet "Inspektion och underhåll" i montage- 

och driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströms-
motor DRS/DRE/DRP"

• Byt drivenheten

Problem Möjlig orsak Lösning
Drivenheten har fel 
rotationsriktning

• Fel fasföljd och 
DIP-omkopplare 
S3 är deaktiverad

• Kasta om 2 faser på anslutningsplattan
• Aktivera DIP-omkopplare S3 (S3 = 1)

• Udda antal 
växelsteg

• Anpassa höger-/vänsterrotation i styrsystemet

Motorn går inte, 
ingen strömför-
brukning

• Ingen nätspänning • Kontrollera matningsledningen och korrigera vid behov
• Kontrollera ledningsskyddssäkringen och byt ut vid behov

• Ingen styrspänning • Kontrollera 24 V DC-signalen (plint 24 V) och korrigera

• Ingen frigivnings-
signal höger eller 
vänster

• Frigivningssignal (plint H/V), åtgärda styrningsfel

• Frigivningssignal 
höger eller vän-
ster har aktiverats 
samtidigt

• Ej funktionsklar, 
"OK"-signal = 
LOW

• Ingen styrspänning (plint 24 V), korrigera
• Utgång "OK" är kortsluten mot gods, åtgärda
• Motorn överhettad, låt svalna, minska lasten
• TF är inte ansluten, kontrollera anslutningarna, korrigera
• Ingen nätspänning/fas

Motorn brummar 
och har hög ström-
förbrukning

• Mekanisk 
blockering

• Bromsen lossar 
inte

• Lindningen defekt

• Åtgärda mekaniska fel
• Bromsunderhåll enligt kapitlet "Inspektion och underhåll" i montage- 

och driftsinstruktionen "MOVI-SWITCH®-1E/-2S med växelströms-
motor DRS/DRE/DRP"

• Byt drivenheten
S
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9Försäkran om överensstämmelse
MOVI-SWITCH®-2S
9 Försäkran om överensstämmelse
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