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1 Általános tudnivalók
1.1 A jelen dokumentáció terjedelme

Ez a dokumentáció általános biztonsági tudnivalókat tartalmaz, valamint válogatott
információkat a MOVI-SWITCH®-1E/-2S készülékről.
• Vegye figyelembe, hogy ez a dokumentáció nem helyettesíti a részletes üzemelteté-

si utasítást.
• A MOVI-SWITCH®-1E/-2S készülékek használatának megkezdése előtt olvassa el

a részletes üzemeltetési utasítást!
• Vegye figyelembe és kövesse a részletes üzemeltetési utasításban szereplő infor-

mációkat, utasításokat és tudnivalókat. Ez a MOVI-SWITCH®-1E/-2S zavarmentes
üzemeltetésének és az esetleges garanciaigények érvényesítésének feltétele.

• A MOVI-SWITCH®-1E/-2S részletes üzemeltetési utasítása, valamint a rá vonatkozó
további dokumentáció megtalálható PDF formátumban a hozzá mellékelt CD-n vagy
DVD-n.

• Az SEW-EURODRIVE teljes műszaki dokumentációja letölthető PDF formátumban
az SEW-EURODRIVE honlapjáról: www.sew-eurodrive.com.

1.2 A biztonsági utasítások felépítése
Ezen üzemeltetési utasítás biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel: 

Piktogram JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram Jelzőszó Jelentés Következmények a figyelmen 
kívül hagyása esetén

Példa:

Általános veszély

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető 
veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések

STOP! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének 
károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy 
tanács.
Megkönnyíti a hajtásrendszer 
kezelését.
Á
A
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Általános tudnivalók
2 Biztonsági tudnivalók
Az alábbi alapvető biztonsági utasítások a személyi sérülések és az anyagi károk elke-
rülését célozzák. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető bizton-
sági utasításokat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy
az üzemeltetési utasítást a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken
saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben
bizonytalan vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon az
SEW-EURODRIVE céghez.

2.1 Általános tudnivalók
Sérült terméket soha ne telepítsen és ne helyezzen üzembe. Kérjük, haladéktalanul
jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak.
Üzem közben a MOVI-SWITCH® hajtások védettségi fokozatuknak megfelelően
feszültség alatt álló, fedetlen, adott esetben mozgó vagy forgó alkatrészekkel rendel-
kezhetnek, valamint felületük forró lehet.
A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen alkalmazás,
helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk
veszélye áll fenn. További információk a dokumentációban találhatók.

2.2 Célcsoport
Minden telepítési és üzembe helyezési, zavarelhárítási és karbantartási munkát villa-
mossági szakembernek kell végeznie (tartsa be az IEC 60364 ill. a CENELEC HD 384
vagy a DIN VDE 0100 és az IEC 60664 vagy a DIN VDE 0110 előírásait és a nemzeti
balesetvédelmi előírásokat).
Ennek az alapvető biztonsági utasításnak értelmében villamossági szakember az a sze-
mély, aki ismeri a termék felállítását, szerelését, üzembe helyezését és üzemeltetését,
valamint rendelkezik a tevékenységének megfelelő képzettséggel.
Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen vég-
zett munkát megfelelően betanított személyekkel kell végeztetni.

2.3 Rendeltetésszerű használat
• A MOVI-SWITCH® hajtások ipari berendezésekhez valók. Megfelelnek az érvényes

szabványoknak és előírásoknak, és eleget tesznek a kisfeszültségről szóló
2006/95/EK irányelv követelményeinek.

• A műszaki adatok és a megengedett felhasználási körülmények a típustáblán és a
"MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú
motorral" c. üzemeltetési utasításban találhatók.

• Feltétlenül tartsa be ezeket az előírásokat!
• Tilos az üzembe helyezés (az üzemszerű használat megkezdése) addig, amíg meg-

állapítást nem nyer, hogy a gép teljesíti-e az elektromágneses kompatibilitásról szóló
2004/108/EK irányelv követelményeit, és hogy a végtermék megfelel-e a gépekről
szóló 2006/42/EK irányelvnek (figyelembe kell venni az EN 60204 szabvány előírá-
sait is).
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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2.3.1 Biztonsági funkciók
A MOVI-SWITCH® hajtásokkal tilos biztonsági funkciót megvalósítani, kivéve ha az le
van írva és kifejezetten megengedett.

2.3.2 Emelőmű-alkalmazások
A MOVI-SWITCH® hajtások emelőmű-alkalmazásokhoz csak korlátozottan alkalmasak!
A MOVI-SWITCH® hajtásokat tilos emelőmű-alkalmazások biztonsági berendezése-
ként használni.

2.4 További vonatkozó dokumentáció
Emellett az alábbi kiadványokat kell még figyelembe venni:
• "DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorok" c. üzemeltetési utasítás
• "Terepi elosztók, terepibusz-interfészek MOVI-SWITCH® vezérlésére" c. kézikönyv

2.5 Szállítás, tárolás
Tartsa be a szállításra, tárolásra és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat. A kli-
matikus feltételeket az üzemeltetési utasítás "Műszaki adatok" c. fejezetének megfele-
lően be kell tartani. Húzza meg jól a becsavart szállítószemeket. Ezeket a
MOVI-SWITCH® hajtás tömegére méretezték. További súllyal nem szabad őket ter-
helni. Szükség esetén a célnak megfelelő szállítóeszközt (pl. kötélvezetőket) kell
használni.

2.6 Telepítés
A készülékek felállítását és hűtését a készülékhez tartozó dokumentáció előírásainak
megfelelően kell végezni.
A MOVI-SWITCH® hajtásokat óvja a meg nem engedett igénybevételektől.
Ha a készüléket nem kifejezetten arra tervezték, akkor a következő alkalmazások
tiltottak:
• a robbanásveszélyes helyen történő használat,
• a káros olajoknak, savaknak, gázoknak, gőzöknek, pornak, sugárzásnak stb. kitett

környezetben történő használat,
• a nem telepített kialakítás olyan környezetben, ahol erős mechanikai rezgések és

lökésszerű igénybevételek fordulnak elő, lásd a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás
DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral" üzemeltetési utasításának
"Műszaki adatok" c. fejezetét.
B
T
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Elektromos csatlakoztatás
2.7 Elektromos csatlakoztatás
Feszültség alatt álló MOVI-SWITCH® hajtásokon végzett munkáknál figyelembe kell
venni a vonatkozó nemzeti balesetvédelmi előírásokat (pl. BGV A3).
Az elektromos szerelést a vonatkozó előírások szerint kell végezni (pl. kábelkeresztmet-
szetek, biztosítékok, védővezeték csatlakoztatása). Az ezen túlmutató tudnivalókat ez
a dokumentáció tartalmazza.
Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó törvények által megkövetelt határér-
tékek betartása a gép vagy berendezés gyártójának felelőssége.
Az óvintézkedéseknek és a védőberendezéseknek meg kell felelniük a hatályos előírá-
soknak (pl. EN 60204 vagy EN 61800-5-1).

2.8 Biztonságos leválasztás
A MOVI-SWITCH® hajtások eleget tesznek az EN 61800-5-1 szabvány erősáramú és
elektronikai csatlakozások biztonságos leválasztására vonatkozó összes követelmé-
nyének. A biztonságos leválasztás biztosításához az összes csatlakoztatott áramkör-
nek szintén teljesítenie kell a biztonságos leválasztás követelményeit.

2.9 Üzemeltetés
Azokat a berendezéseket, amelyekbe a MOVI-SWITCH® hajtásokat beépítik, adott
esetben az érvényes biztonsági rendelkezéseknek, pl. a műszaki munkaeszközökről
szóló törvénynek, a balesetvédelmi előírásoknak stb. megfelelő további ellenőrző és
védőberendezésekkel kell felszerelni. Fokozott veszélypotenciállal rendelkező alkalma-
zásoknál további óvintézkedések lehetnek szükségesek.
A csatlakozódoboz fedelének ill. a MOVI-SWITCH® vezérlőnek az eltávolítása előtt
a MOVI-SWITCH® hajtást le kell választani a hálózatról.
Üzem közben a csatlakozódoboznak zárva kell lennie, azaz a csatlakozódoboz fedelé-
nek és a MOVI-SWITCH® vezérlőnek felcsavarozott állapotban kell lennie.
A mechanikai akadályok vagy a készüléken belüli biztonsági funkciók a motor leállásá-
hoz vezethetnek. A zavar okának elhárítása vagy a visszaállítás (reset) következtében
a hajtás önműködően ismét elindulhat. Ha ez a hajtott gépnél biztonsági okokból nem
megengedett, akkor a zavarelhárítás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.
Vigyázat, égésveszély: A MOVI-SWITCH® hajtás felületi hőmérséklete üzem közben
60 °C-nál magasabb is lehet! 
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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3 Típusjel
3.1 Típustábla, a MOVI-SWITCH®-1E típusjele (példa)

1020396043

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

vezérlőjelek M12 csatlakozódugója

dugaszolható csatlakozó opció

MOVI-SWITCH®

nehéz ventilátor motoropció

hőérzékelő
(standard)

fék motoropció

motorméret és pólusszám

a motor típussorozata

a hajtómű mérete

a hajtómű típussorozata
T
T
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Típustábla, a MOVI-SWITCH®-2S típusjele
3.2 Típustábla, a MOVI-SWITCH®-2S típusjele
3.2.1 Motor-típustábla (példa)

1021652363

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

dugaszolható csatlakozó opció

kivitel: 0 = standard

jelfajta:
B = bináris
K = AS-i

vezérlés/control

MOVI-SWITCH®

nehéz ventilátor motoropció

hőérzékelő
(standard)

fék motoropció

motorméret és pólusszám

a motor típussorozata

a hajtómű mérete

a hajtómű típussorozata
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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3.2.2 Elektronikai típustábla (példa)

3.2.3 "Motorhoz közeli szerelés" kivitelezése a P22A opcióval
A következő ábra példaként a MOVI-SWITCH® készülék motorhoz közeli (elkülönített)
szerelését mutatja be, a hozzá tartozó típustáblával és típusjellel: 

1022004363

MSW CB0

kivitel: 0 = standard

jelfajta:
B = bináris, K = AS-interfész

vezérlés/control

MOVI-SWITCH®

1068243467

MSW-2S-07A/CB0/P22A/RI2A/ALA4
dugaszolható csatlakozó a motorhoz való 
csatlakoztatáshoz

csatlakozódoboz kivitele

adapter a MOVI-SWITCH® motorhoz közeli 
szereléséhez

kivitel: 0 = standard

jelfajta:
B = bináris, K = AS-interfész

vezérlés/control

MOVI-SWITCH®
T
T
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Szerelési előírások
4 Mechanikai szerelés (minden MOVI-SWITCH® változat esetében)
4.1 Szerelési előírások
4.1.1 Mielőtt hozzákezdene

A MOVI-SWITCH® hajtás csak akkor szerelhető fel, ha
• a hajtás típustáblájának adatai megegyeznek a hálózati feszültséggel
• a hajtás sértetlen (szállítás vagy tárolás közben nem sérült meg)
• meggyőződtek arról, hogy nincsenek káros olajok, savak, gázok, gőzök, sugárzá-

sok stb.

A szerelési 
munkák tűrései

4.1.2 A MOVI-SWITCH® hajtás felállítása
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szerelési utasításokat:
• A MOVI-SWITCH® hajtást csak a megadott beépítési helyzetben, sík, rázkódásmen-

tes és csavarodásmentes alapra szabad telepíteni/felszerelni.
• A tengelyvégeket gondosan tisztítsa meg a korrózióvédő szertől (a kereskede-

lemben kapható oldószerrel). Ne engedje, hogy oldószer jusson a csapágyakra és a
tömítőgyűrűkre, mert ez anyagkárosodást eredményezhet!

• Gondosan igazítsa be a MOVI-SWITCH® hajtást és a hajtott gépet, hogy ne terhelje
túl a motortengelyeket (vegye figyelembe a megengedett keresztirányú és axiális
erőket)!

• Ne érje a tengelyvégeket lökés és ütés.
• A függőleges beépítési helyzetű készülékeket burkolattal kell védeni a szilárd

részecskék és a folyadékok behatolása ellen!
• Ügyeljen a hűtőlevegő akadálytalan hozzávezetésére; a készülék ne a más beren-

dezésekből kiáramló meleg levegőt szívja be ismét.
• A tengelyre utólag felhúzandó reteszhornyos alkatrészeket fél retesszel kell kiegyen-

súlyozni (a kihajtótengelyek fél retesszel vannak kiegyensúlyozva); az esetleges
kondenzvíz-elvezető furatok műanyag dugóval vannak lezárva, ezeket csak szükség
esetén szabad kinyitni.

• A kondenzvíz-furatokat nem szabad nyitott állapotban tartani, mert nem tarthatók be
a hatályos védettségi fokozatok.

Tengelyvég Perem
Az átmérő tűrése az EN 50347 szerint
• ISO j6 Ø ≤ 26 mm esetén
• ISO k6 38 mm Ã Ø ≤ 48 mm esetén
• ISO m6 Ø > 55 mm esetén
• Központosító furat a DIN 332 szerint, 

DR.. alak

A központosító perem tűrése az EN 50347 
szerint
• ISO j6 Ø ≤ 250 mm esetén
• ISO h6 Ø > 300 mm esetén
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral
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4.1.3 Telepítés nedves helyiségben vagy a szabadban
A MOVI-SWITCH® hajtás nedves helyiségben vagy szabadban történő felszerelésekor
vegye figyelembe a következő tudnivalókat:
• A tápkábelekhez illeszkedő kábeltömszelencéket használjon (szükség esetén hasz-

náljon szűkítő idomot).
• A kábeltömszelencék és a vakdugós tömszelencék meneteit kenje be tömítőmas-

szával és húzza meg szorosan – majd ismét kenje át őket.
• A kábelbevezetéseket jól tömítse le.
• A csatlakozódoboz-fedél ill. a MOVI-SWITCH® vezérlőegység tömítőfelületeit vis-

szaszerelés előtt gondosan tisztítsa meg.
• Ha sérült a korrózióvédő festés, javítsa ki.
• Ellenőrizze a típustábla szerinti védettség megbízhatóságát.

4.2 A MOVI-SWITCH® motorhoz közeli szerelése a P22A opcióval
A következő ábrán a MOVI-SWITCH® csatlakozódoboz és a P22A opció motorhoz
közeli (elkülönített) szerelésének szerelési méretei láthatók.

986364683

1
7
0
m

m

65mm

M6

M6
M
A
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4Mechanikai szerelés (minden MOVI-SWITCH® változat esetében)
Meghúzási nyomatékok
4.3 Meghúzási nyomatékok
4.3.1 MOVI-SWITCH® vezérlőegység és csatlakozódoboz

A csatlakozódoboz-fedél ill. a MOVI-SWITCH® vezérlőegység rögzítőcsavarjait 3,0 Nm
nyomatékkal, átlósan húzza meg.

4.3.2 Kábeltömszelencék
A kábeltömszelencéknél feltétlenül vegye figyelembe a gyártó által közölt adatokat.

4.3.3 Kábelbevezetések vakdugózása
A vakdugókat 2,5 Nm nyomatékkal húzza meg.

4.3.4 Moduláris csatlakozódoboz
A csatlakozódobozt a szerelőlapon rögzítő csavarokat 3,3 Nm nyomatékkal húzza meg.

986785291

986793739

986891403
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral
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4.3.5 Kapcsok meghúzási nyomatékai (MOVI-SWITCH®-1E)
A telepítési munkáknál vegye figyelembe a kapcsok alábbi meghúzási nyomatékait:

4.3.6 Kapcsok meghúzási nyomatékai (MOVI-SWITCH®-2S)
A telepítési munkáknál vegye figyelembe a kapcsok alábbi meghúzási nyomatékait: 

[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
M
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5 Elektromos szerelés
5.1 Szerelési előírások
5.1.1 Hálózati tápvezetékek csatlakoztatása

• A MOVI-SWITCH® hajtás névleges feszültségének és frekvenciájának meg kell
egyeznie a betápláló hálózat adataival.

• Vezeték-keresztmetszet: a névleges teljesítmény esetén fellépő Ihál bemeneti áram-
nak megfelelően (lásd a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP háromfázi-
sú váltakozó áramú motorral" c. üzemeltetési utasítás "Műszaki adatok" c. fejezetét).

• Szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyeket használjon (DIN 46228, 1. rész, anyag: E-CU).
• A vezeték biztosítékát a hálózati tápvezeték elején, a gyűjtősín leágazása után sze-

relje fel. D, D0, NH biztosítékot vagy vezetékvédő kapcsolót használjon. A biztosíték
méretezése a vezeték keresztmetszetének megfelelően történjen.

5.1.2 A DC 24 V-os tápfeszültség csatlakoztatása
• A MOVI-SWITCH® hajtás külső DC 24 V feszültségről és/vagy AS-i adatkábelen át

táplálható1).

5.1.3 Hagyományos vezérlés (bináris parancsokkal)
• Csatlakoztassa a szükséges vezérlővezetékeket2) (pl. jobbra/állj, balra/állj).
• A vezérlővezetékeket a hálózati tápvezetékektől elkülönítve fektesse.

5.1.4 A kapcsok megengedett vezeték-keresztmetszete
A MOVI-SWITCH®-1E kapcsainak megengedett vezeték-keresztmetszete és a csatla-
kozócsapok átmérője:

A MOVI-SWITCH®-2S kapcsainak megengedett vezeték-keresztmetszete:

1) csak MSW-2S CK0 kivitel esetén
2) csak MSW-1E és MSW-2S CB0 kivitel esetén

Kapocslemez MOVI-SWITCH® 
modul
(belső 

huzalozáshoz)

BGW fékvezérlő
(csak fékes motoroknál, belső 

huzalozáshoz)

Csatlakozócsap Vezérlőkapcsok Erősáramú kapcsok Vezérlőkapcsok

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

(2 × 4,0 mm2)
0,25 mm2 – 1,0 mm2

(2 × 0,75 mm2)

AWG 22 – AWG 17 AWG 17 – AWG 10
(2 × AWG 10)

AWG 22 – AWG 17
(2 × AWG 18)

Erősáramú kapcsok Vezérlőkapcsok (belső huzalozáshoz)
1,0 mm2 – 4,0 mm2 (2 × 4,0 mm2) 0,25 mm2 – 1,0 mm2 (2 × 0,75 mm2)

Kivétel az X6/X11 OK-kapocs: 1 × 0,25 mm2 – 0,75 mm2

AWG 17 – AWG 10 (2 × AWG 10) AWG 22 – AWG 17 (2 × AWG 18)
Kivétel az X6/X11 OK-kapocs: 1 × AWG 22 – AWG 18
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral
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5.1.5 Védőberendezések
A MOVI-SWITCH® hajtások integrált motortúlterhelés elleni védőberendezéssel rendel-
keznek. Külső motorvédő berendezés nem szükséges.

5.1.6 Tudnivalók a PE csatlakozásról

VIGYÁZAT!
A vezetékek elégtelen védelme.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Ha a MOVI-SWITCH® készüléket a motor közelében (elkülönítve) szerelik fel, akkor

figyelembe kell venni a vezetékvédelemre vonatkozó előírásokat!
• A MOVI-SWITCH® készülék és a motor közötti vezetékek védelmét az opcionális

vezetékvédő elemek megfelelő méretezésével kell biztosítani!

VESZÉLY!
Hibás a PE csatlakoztatása.
Áramütés általi halál, súlyos testi sérülés vagy anyagi kár.
• A tömszelence megengedett meghúzási nyomatéka 2,0…2,4 Nm.
• A PE csatlakozásnál vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:

Nem megengedett szerelés Javaslat: szerelés villás kábelsaruval
Az összes keresztmetszethez 
megengedett

Szerelés masszív csatlakozóhuzallal
Megengedett keresztmetszet: 
max. 2,5 mm2

323042443 323034251 323038347

[1] M5-ös PE csavarokhoz való villás kábelsaru

[1]

M5

2.5 mm²

M5
E
S
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5.1.7 A tengerszint fölötti 1000 m-en túli telepítési magasság
A 380…500 V hálózati feszültségű MOVI-SWITCH® hajtások a következő peremfelté-
telekkel használhatók a tengerszint feletti 1000 és 4000 m közötti magasságban.1)

• A tartós névleges teljesítmény a csökkent hűtés következtében 1000 m fölött csök-
ken (lásd a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó
áramú motorral" c. üzemeltetési utasítás "Műszaki adatok" c. fejezetét).

• A légrések és a kúszóáramutak a tengerszint feletti 2000 m-es magasságtól csak
2-es túlfeszültségi osztályhoz elegendőek. Amennyiben a telepítéshez 3-as túlfe-
szültségi osztály szükséges, akkor kiegészítő külső túlfeszültség-védelemmel kell
biztosítani, hogy a fázis-fázis és fázis-föld túlfeszültségi csúcsok értéke 2,5 kV-ra
legyen korlátozva.

• Ha biztonságos villamos leválasztás szükséges, akkor azt tengerszint feletti
2000 m-es magasságtól a készüléken kívül kell megvalósítani (az EN 61800-5-1
szerinti biztonságos leválasztás).

• A tengerszint feletti 2000 m-es magasságig megengedett 3 × 500 V hálózati feszült-
ség 100 m-enként 6 V-tal csökken, legfeljebb a 4000 m tengerszint feletti magasság-
nál megengedett 3 × 380 V értékig.

5.1.8 UL szerinti telepítés
• Csatlakozókábelként kizárólag olyan rézvezetéket használjon, amelynek megenge-

dett hőmérséklet-tartománya 60 / 75 °C.
• A MOVI-SWITCH® hajtás alkalmas olyan földelt csillagpontú hálózatokon történő

üzemeltetésre (TN és TT hálózatok), amelyek max. AC 5000 A hálózati áramot szál-
lítanak, és amelyeknek max. hálózati feszültsége AC 500 V. A biztosítékok teljesít-
ményadatai nem haladhatják meg a 25 A / 600 V értéket.

• Külső DC 24 V feszültségforrásként csak korlátozott kimeneti feszültséggel (U ≤ DC
30 V) és korlátozott kimeneti árammal (I ≤ 8 A) rendelkező bevizsgált készüléket
használjon.

• Az UL engedély csak a földhöz képest max. 300 V feszültségű hálózatokon való üze-
meltetésre vonatkozik.

1) A maximális magasságot a kúszóáramutak és a tokozott alkatrészek, pl. az elektrolit-kondenzátorok kor-
látozzák.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5.2 MOVI-SWITCH®-1E
5.2.1 A vezérlőjelek leírása (M12 csatlakozó)

5.2.2 MOVI-SWITCH®-1E csatlakoztatása

Érintkező Bekötés Funkció
1 24 V DC 24 V-os feszültségellátás

2 RUN DC 24 V vezérlőjel, high = start, low = stop

3 Ø 0V24 referenciapotenciál

4 OK üzemkész állapot visszajelzése, DC 24 V,
high = üzemkész, low = túlmelegedés vagy nincs 24 V-os tápfeszültség

1302084363

[1]
[2]
CW
CCW

AVS1 csatlakozódugó (M12, standard kódolás)
M12 csatlakozóaljzat (standard kódolás)
jobbra forgás
balra forgás

gyári huzalozás

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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MOVI-SWITCH®-1E
5.2.3 MOVI-SWITCH®-1E opcionális ASA3 dugaszolható csatlakozóval

1373049995

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

AVS1 csatlakozódugó (M12, standard kódolás)
M12 csatlakozóaljzat (standard kódolás)
ASA3 dugaszolható csatlakozó (dugó)
dugaszolható csatlakozó (aljzat)
jobbra forgás
balra forgás

gyári huzalozás

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
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5.3 MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (bináris vezérlés)
5.3.1 A MOVI-SWITCH®-2S/CB0 vezérlőegység csatlakozókiosztása

A következő ábrán az X102 és az X101 csatlakozó kiosztása látható.

1368821131

Érintkező Bekötés Funkció
X102 1 24 V DC 24 V tápfeszültség, átkötve az X101/1 kapocsra

2 R jobbra forgás DC 24 V vezérlőjele, high = start, low = stop
(átkötve az X101/2 kapocsra)

3 Ø 0V24 referenciapotenciál (átkötve az X101/3 kapocsra)

4 L balra forgás DC 24 V vezérlőjele, high = start, low = stop

X101
1)

1) A csatlakozó kompatibilis a MOVI-SWITCH®-1E kivitel M12 csatlakozójával

1 24 V DC 24 V tápfeszültség (átkötve az X102/1 kapocsra)

2 R jobbra forgás DC 24 V vezérlőjele, high = start, low = stop
(átkötve az X102/2 kapocsra)

3 Ø 0V24 referenciapotenciál (átkötve az X102/3 kapocsra)

4 OK üzemkész állapot visszajelzése, DC 24 V,
high = üzemkész

4

21

3

24 V

L
0V

R

X102

4

21

3

24 V

OK
0V

R

X101

X102 X101

MEGJEGYZÉS
Ha az X102 és az X101 csatlakoztatására derékszögű csatlakozókat használ, akkor
azok csak az alábbi ábrán látható helyzetben szerelhetők fel!
Ezért javasoljuk az egyenes csatlakozók használatát (lásd alábbi ábra)!

996605323
E
M
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MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (bináris vezérlés)
5.3.2 A csatlakozódoboz kapocskiosztása
A következő ábrán a MOVI-SWITCH®-2S/CB0 kapcsainak kiosztása látható.

1370474379

Kapocs Funkció
X1 L1 hálózati kapocs

L2 hálózati kapocs

L3 hálózati kapocs

13 fékcsatlakozó (piros)

14 fékcsatlakozó (fehér)

15 fékcsatlakozó (kék)

1 24 V alternatív 24 V-os feszültségellátás (a dugaszolható csatlakozós változatok 
számára fenntartva)

2 L balra/állj (a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

3 0 V GND (a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

4 R jobbra/állj (a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

X4 BR+ belső huzalozáshoz

TF1 belső huzalozáshoz

BR- belső huzalozáshoz

TF2 belső huzalozáshoz

X5 1 belső huzalozáshoz

2 belső huzalozáshoz

3 belső huzalozáshoz

4 belső huzalozáshoz

X6 OK belső huzalozáshoz

0V belső huzalozáshoz

X11 L belső huzalozáshoz

R belső huzalozáshoz

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
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5.3.3 Az ASA3 dugaszolható csatlakozó kiosztása
A következő ábrán az opcionális ASA3 dugaszolható csatlakozó kiosztása látható.

1370507531

[1] ASA3 dugaszolható csatlakozó (dugó)
[2] dugaszolható csatlakozó (aljzat)

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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5.3.4 Az AND3 dugaszolható csatlakozó kiosztása
A következő ábrán az opcionális AND3 dugaszolható csatlakozó kiosztása látható.

5.3.5 A MOVI-SWITCH® és a motor összekapcsolása motorhoz közeli felszerelés esetén
A MOVI-SWITCH®-2S és a P22 opció motorhoz közeli (elkülönített) felszerelése esetén
a motorhoz kapcsolás konfekcionált kábellel történik.
A MOVI-SWITCH® oldalán a következő kivitelek lehetségesek:

1372319243

[1] AND3 dugaszolható csatlakozó (dugó)
[2] dugaszolható csatlakozó (aljzat)

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 (vezetékvédővel)

• B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (vezetékvédővel)
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Az APG4 kivitelnél az alkalmazott hibridkábeltől függően a következő lehetőségek
adódnak a motorhoz kapcsolásra:

Kivitel A1 A2 A3 A4
MOVI-
SWITCH®

APG4 APG4 APG4 APG4

Motor kábeltöm-
szelence/ 
kapocs

ASB4 APG4 ISU4

Hibridkábel 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] csatlakoztatás kábeltömszelencén át

ISU4

A4
A3

ASB4[1]

APG4

A1

APG4

A2

APG4

APG4

APG4
E
M
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Az ALA4 kivitelnél az alkalmazott hibridkábeltől függően a következő lehetőségek adód-
nak a motorhoz kapcsolásra:

Kivitel B1 B2
MOVI-SWITCH® ALA4 ALA4

Motor Kábeltömszelence/kapocs ASB4

Hibridkábel 0817 886 0 0817 888 7

1071000331

[1] csatlakoztatás kábeltömszelencén át

B1

ASB4
[1]

ALA4

B2

ALA4
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5.3.6 Hibridkábel csatlakoztatása
Az alábbi táblázat a 0817 887 9 és 0817 886 0 cikkszámú hibridkábel érkiosztását és a
hozzá tartozó motorkapcsokat mutatja.

Motorkapocs Ér színe / hibridkábel jelölése
U1 fekete / 7

V1 fekete / 8

W1 fekete / 3

3a fekete / 4

4a fekete / 5

5a fekete / 6

1b fekete / 1 (árnyékolt)

2b fekete / 2 (árnyékolt)

PE kapocs zöld-sárga + árnyékolás vége (belső árnyékolás)

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� �
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5Elektromos szerelés
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)
5.4 MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)
5.4.1 A MOVI-SWITCH®-2S/CK0 vezérlőegység csatlakozódugóinak és -aljzatainak kiosztása

A következő ábrán az X102 és az X101 csatlakozó kiosztása látható.

1370442763

Érintkező Bekötés Funkció
X102 1 AS-i + AS-i adatvezeték +

az MSW feszültségellátása, ha az AUX-PWR kapcsoló (S1) = 0

2 Ø 0V24 referenciapotenciál

3 AS-i - AS-i adatvezeték -
az MSW feszültségellátása, ha az AUX-PWR kapcsoló (S1) = 0

4 24 V DC 24 V feszültségellátás, ha az AUX-PWR kapcsoló (S1) = 1
(az AS-i adatvezetéken át történő feszültségellátás alternatívája)

X101 1 24 V DC 24 V-os feszültségellátás az érzékelők számára

2 DI3 kapcsolójel a 2. érzékelőről

3 Ø 0V24 referenciapotenciál az érzékelők számára

4 DI2 kapcsolójel az 1. érzékelőről

X102 X101

4

21

3

AS-Interface +

24 V
AS-Interface -

0V

2 1

3 4

0V
DI2

24 V
DI3

X102

X101

MEGJEGYZÉS
Ha az X102 és az X101 csatlakoztatására derékszögű csatlakozókat használ, akkor
azok csak az alábbi ábrán látható helyzetben szerelhetők fel!
Ezért javasoljuk az egyenes csatlakozók használatát (lásd alábbi ábra)!

996605323
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5 lektromos szerelés
OVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)

28
5.4.2 Kapocskiosztás
A következő ábrán a MOVI-SWITCH®-2S/CK0 kapcsainak kiosztása látható.

1372406795

Kapocs Funkció
X1 L1 hálózati kapocs

L2 hálózati kapocs

L3 hálózati kapocs

13 fékcsatlakozó

14 fékcsatlakozó

15 fékcsatlakozó

1 AS-i +, AS-i adatvezeték + 
(a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

2 24 V: DC 24 V tápfeszültség
(a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

3 AS-i -, AS-i adatvezeték
(a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

4 0V24, 0V24 referenciapotenciál
(a dugaszolható csatlakozós változatok számára fenntartva)

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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5Elektromos szerelés
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)
5.4.3 Kivitel AND3-mal és AVS0-val

5.4.4 A MOVI-SWITCH® és a motor összekapcsolása motorhoz közeli felszerelés esetén
A MOVI-SWITCH®-2S és a P22 opció motorhoz közeli (elkülönített) felszerelése esetén
a motorhoz kapcsolás konfekcionált kábellel történik. A MOVI-SWITCH® oldalán a követ-
kező kivitelek lehetségesek:

1308806667

[1] AVS0 dugaszolható csatlakozó (dugó, standard kódolás)
[2] dugaszolható csatlakozó (aljzat, standard kódolás)
[3] AND3 dugaszolható csatlakozó (dugó)
[4] dugaszolható csatlakozó (aljzat)

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 (vezetékvédővel)

• B: MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4

MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (vezetékvédővel)
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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5 lektromos szerelés
OVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)

30
Az APG4 kivitelnél az alkalmazott hibridkábeltől függően a következő lehetőségek
adódnak a motorhoz kapcsolásra:

Kivitel A1 A2 A3 A4
MOVI-
SWITCH®

APG4 APG4 APG4 APG4

Motor kábeltöm-
szelence/ 
kapocs

ASB4 APG4 ISU4

Hibridkábel 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] csatlakoztatás kábeltömszelencén át

ISU4

A4
A3

ASB4[1]

APG4

A1

APG4

A2

APG4

APG4

APG4
E
M
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5Elektromos szerelés
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)
Az ALA4 kivitelnél az alkalmazott hibridkábeltől függően a következő lehetőségek adód-
nak a motorhoz kapcsolásra:

Kivitel B1 B2
MOVI-SWITCH® ALA4 ALA4

Motor kábeltömszelence/kapocs ASB4

Hibridkábel 0817 886 0 0817 888 7

1071000331

[1] csatlakoztatás kábeltömszelencén át

B1

ASB4
[1]

ALA4

B2

ALA4
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5 lektromos szerelés
OVI-SWITCH®-2S/CK0 (AS-i vezérlés)
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5.4.5 Hibridkábel csatlakoztatása
Az alábbi táblázat a 0817 887 9 és 0817 886 0 cikkszámú hibridkábel érkiosztását
mutatja.

 

Motorkapocs Ér színe / jelölése
U1 fekete / 7

V1 fekete / 8

W1 fekete / 3

3a fekete / 4

4a fekete / 5

5a fekete / 6

1b fekete / 1 (árnyékolt)

2b fekete / 2 (árnyékolt)

PE kapocs zöld-sárga + árnyékolás vége (belső árnyékolás)

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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6Üzembe helyezés
Üzembe helyezési tudnivalók (minden MOVI-SWITCH® változat esetében)
6 Üzembe helyezés
6.1 Üzembe helyezési tudnivalók (minden MOVI-SWITCH® változat esetében)

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy
• a hajtás sértetlen és nincs megakasztva
• minden csatlakoztatást helyesen elvégeztek
• a motor / hajtóműves motor forgásiránya megfelelő
• és az összes védőburkolat szabályszerűen fel van szerelve.
Üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy
• a motor kifogástalanul fut (nincs fordulatszám-ingadozás, erős zajkibocsátás stb.)

6.2 A MOVI-SWITCH®-1E üzembe helyezése
6.2.1 A motor indítása

1. Ellenőrizze a MOVI-SWITCH® hajtás csatlakozását.
2. Kapcsolja rá a hálózati feszültséget.
3. Állandó hálózati feszültség esetén (U1, V1, W1 kapocs) a hajtás be- / kikapcsolása

a "RUN" vezérlőjellel történik.

6.2.2 Felügyelet
• A motorkapcsoló teljesítmény-félvezetője és a motortekercs termikus felügyelet

alatt áll.
• Túlterhelés esetén a MOVI-SWITCH® hajtás önállóan lekapcsol.
• A felügyelet állapotát 24 V-os "OK" kimeneti jel jelzi.
• Az "OK" kimeneti jelet fölérendelt vezérlőberendezésnek (pl. PLC) kell kiértékelnie.

• A MOVI-SWITCH® modul védett a hálózati túlfeszültség ellen.

VESZÉLY!
A hálózati potenciál a csatlakozódobozban állandóan jelen van (álló motornál is).
Áramütés általi halál vagy súlyos testi sérülés.
• Felnyitása előtt feszültségmentesítse a csatlakozódobozt, és biztosítsa a feszültség

véletlen újbóli bekapcsolása ellen.

VESZÉLY!
Ha a "RUN" jel = "1", akkor a túlmelegedés miatti lekapcsolást követően fennáll annak
veszélye, hogy a hajtás lehűléskor önműködően ismét elindul.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Ha az automatikus újraindítás a személyzet vagy a berendezés számára veszélyt

jelent, külső újraindítás-gátlót kell telepíteni.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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6 zembe helyezés
 (bináris vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CB0 üzembe helyezése

34
6.3 A (bináris vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CB0 üzembe helyezése
6.3.1 A DIP kapcsolók leírása

A MOVI-SWITCH®-2S/CB0 két DIP kapcsolóval rendelkezik (S2 és S3). A funkciókat az
alábbi táblázat tartalmazza.

A DIP kapcsolók leírása

S3 DIP kapcsoló
Az S3 DIP kapcsoló a fázissorrend figyelésére szolgál

1013697931

Állapot  S3  S2/1  S2/2

1 Fázissorrend-figyelés 
aktív

Hálózat- és fáziskimara-
dás figyelése aktív Különleges kivitelek 

számára fenntartva0 Fázissorrend-figyelés 
kikapcsolva

Hálózat- és fáziskimara-
dás figyelése kikapcsolva

S3

S2

S3 = 1: A motor forgásirányát a vezérlőkapcsok határozzák meg, tehát az független
a hálózat fázissorrendjétől.

S3 = 0: A motor forgásirányát a hálózat fázissorrendje és a vezérlőkapcsok határoz-
zák meg. A fáziscsere forgásirányváltást eredményez.
Ü
A
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I
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6Üzembe helyezés
A (bináris vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CB0 üzembe helyezése
S2/1 DIP kapcsoló
Az S2/1 DIP kapcsolóval a hálózat- és a fáziskimaradás felügyelete állítható be.

6.3.2 A motor indítása

1. Ellenőrizze a MOVI-SWITCH® hajtás csatlakozását.
2. Kapcsolja rá a hálózati feszültséget.
3. Állandó hálózati feszültség esetén (L1, L2, L3 kapocs) a hajtás be- / kikapcsolása az

"R" vagy az "L" vezérlőjellel történik.

6.3.3 Hőmérséklet-figyelő
• A motortekercs termikus felügyelet alatt áll.
• Túlterhelés esetén a MOVI-SWITCH® hajtás önállóan lekapcsol.
• A felügyelet állapotát 24 V-os "OK" kimeneti jel jelzi.
• Az "OK" kimeneti jelet fölérendelt vezérlőberendezésnek (pl. PLC) kell kiértékelnie.

S2/1 = 1: A hálózat- és fáziskimaradás felügyelete aktív. Az "OK" kimeneti jelet fölé-
rendelt vezérlőberendezésnek (pl. PLC) kell kiértékelnie.

VESZÉLY!
A motor önműködő újraindulása a hálózati feszültség helyreállásakor.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Ha az automatikus újraindítás a személyzet vagy a berendezés számára veszélyt

jelent, külső újraindítás-gátlót kell telepíteni.

S2/1 = 0: A hálózat- és fáziskimaradás felügyelete nem aktív. A MOVI-SWITCH®

hajtás nem tesz különbséget a hálózat- és a fáziskimaradás között.

VESZÉLY!
A hálózati potenciál a csatlakozódobozban állandóan jelen van (álló motornál is).
Áramütés általi halál vagy súlyos testi sérülés.
• Felnyitása előtt feszültségmentesítse a csatlakozódobozt, és biztosítsa a feszültség

véletlen újbóli bekapcsolása ellen.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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6 zembe helyezés
z (AS-i vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CK0 üzembe helyezése
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6.4 Az (AS-i vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CK0 üzembe helyezése
6.4.1 A DIP kapcsolók leírása

A MOVI-SWITCH®-2S-CK0 három DIP kapcsolóval rendelkezik (S1, S2 és S3). A funk-
ciókat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

AUX-PWR (S1) kapcsoló:

S2 és S3 DIP kapcsoló:

1014376715

Állapot AUX-PWR (S1)
0 24 V-os tápfeszültség az AS-i adatkábelről

1 24 V-os tápfeszültség az AUX-PWR-ről (X102 4. érintkező + 2. érintkező)

Állapot  S3  S2/1  S2/2

1 Fázissorrend-figyelés 
aktív

Hálózat- és fáziskimara-
dás figyelése aktív Különleges kivitelek 

számára fenntartva0 Fázissorrend-figyelés 
kikapcsolva

Hálózat- és fáziskimara-
dás figyelése kikapcsolva

S3

S2

S1
Ü
A
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6Üzembe helyezés
Az (AS-i vezérlésű) MOVI-SWITCH®-2S/CK0 üzembe helyezése
S1 DIP kapcsoló
Az S1 DIP kapcsolóval választható ki a 24 V-os feszültségellátás módja.
Vegye figyelembe a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP háromfázisú vál-
takozó áramú motorral" c. üzemeltetési utasítás "A hálózat és a vezérlés csatlakoztatási
lehetőségei" c. fejezetében leírt tudnivalókat.

S3 DIP kapcsoló
Az S3 DIP kapcsolóval a fázissorrend figyelése állítható be.

S2/1 DIP kapcsoló
Az S2/1 DIP kapcsolóval a hálózat- és a fáziskimaradás felügyelete állítható be. 

Kapcsoló 24 V-os tápfeszültség
AUX-PWR (S1) kapcsoló = 1 A MOVI-SWITCH® ellátása AUX-PWR-en át

(pl. fekete kábel)

1372495115

1372592907

AUX-PWR (S1) kapcsoló = 0 A MOVI-SWITCH® ellátása az AS-i adatvezetéken át

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: A motor forgásirányát a vezérlőkapcsok határozzák meg, tehát az független
a hálózat fázissorrendjétől.

S3 = 0: A motor forgásirányát a hálózat fázissorrendje és a vezérlőkapcsok határoz-
zák meg. A fáziscsere forgásirányváltást eredményez.

S2/1 = 1: A hálózat- és fáziskimaradás felügyelete aktív. Az "OK" kimeneti jelet fölé-
rendelt vezérlőberendezésnek (pl. PLC) kell kiértékelnie.

S2/1 = 0: A hálózat- és fáziskimaradás felügyelete nem aktív. A MOVI-SWITCH®

hajtás nem tesz különbséget a hálózat- és a fáziskimaradás között.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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7 zemeltetés
zemi kijelzés (bináris vezérlés)

38
7 Üzemeltetés
7.1 Üzemi kijelzés (bináris vezérlés)

A 3 színű állapotjelző LED a MOVI-SWITCH® csatlakozódoboz-fedélben található (lásd
az alábbi ábrát).

Az állapotjelző LED következő állapotai lehetségesek:

1014078603

[1] állapotjelző LED

Állapotjelző LED Üzemállapot
sötét A 24 V-os tápfeszültség hiányzik

narancs1)

1) Az állapot kijelzése addig tart, amíg fennáll a hálózat/fázis kimaradása. A hajtás a hálózat vagy fázis
kimaradásának megszűnésekor önállóan újraindul.

A 24 V-os tápfeszültség rendelkezésre áll, hálózati vagy fáziskimaradás

piros2)

2) A hibajelzés az újabb engedélyező jel megadásáig tart. Az engedélyező jel csak akkor adható meg, ha a
hiba már nem áll fenn (az OK kimenet jelzi).

A TF megszólalt

zöld Üzemkész (a 24 V-os tápfeszültség és a hálózat rendelkezésre áll)

[1]
Ü
Ü
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7Üzemeltetés
Üzemi kijelzés (bináris vezérlés)
7.1.1 LED-állapot a jelszintektől függően, ha a hálózat-kimaradás felügyelete aktív

1014316939

[1] jobbra vagy balra forgás engedélyezése
[2] TF-jel
[3] hálózati feszültség
[4] üzemkész állapot jelzése
[5] motorkontaktor
[6] piros LED
[7] zöld LED
[8] narancs LED
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVI-SWITCH®-1E/-2S 
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7 zemeltetés
zemi kijelzés (vezérlés AS-i-n át)
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7.2 Üzemi kijelzés (vezérlés AS-i-n át)
A 2 színű állapotjelző LED a MOVI-SWITCH® csatlakozódoboz-fedélben található (lásd
az alábbi ábrát).

Az állapotjelző LED következő állapotai lehetségesek:

1014078603

[1] állapotjelző LED

Állapotjelző LED Üzemállapot
sötét Nincs kapcsolat az AS-interfésszel

zöld Normál üzem (a 24 V-os tápfeszültség rendelkezésre áll, van kommuni-
káció, nincs hibajelzés)

piros • AS-i kommunikációs zavar
• 0. slave cím beállítva
• Slave cím az AS-i masterben nincs megtervezve, a master védett 

üzemmódban van

pirosan villog1)

1) A hibajelzés az újabb engedélyező jel ki- majd újbóli bekapcsolásával végrehajtott nyugtázásig tart.
A nyugtázás (D3 bit) csak akkor történhet meg, ha a motor hőmérséklete ismét elérte a normál értéket.

A motor túlmelegedése

[1]
Ü
Ü
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7Üzemeltetés
Üzemi kijelzés (vezérlés AS-i-n át)
7.2.1 LED-állapot a jelszintektől függően, ha a hálózat-kimaradás felügyelete aktív (S2/1 = 1)
 

1014974475

[1] jobbra vagy balra forgás engedélyezése
[2] engedélyezés/nyugtázás
[3] TF-jel
[4] hálózati feszültség
[5] üzemkész állapot jelzése
[6] motorkontaktor
[7] piros LED (villog)
[8] zöld LED
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8 zerviz
OVI-SWITCH®-1E
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8 Szerviz
8.1 MOVI-SWITCH®-1E

8.2 MOVI-SWITCH®-2S 

Hiba Lehetséges ok Megoldás
A hajtás forgásirá-
nya nem megfelelő

• Helytelen 
fázissorrend

• Cseréljen fel 2 fázist a kapocslécen

A motor nem 
forog, nincs 
áramfelvétele

• Nincs hálózati 
feszültség

• Ellenőrizze és korrigálja a tápvezetéket
• Ellenőrizze ill. cserélje ki a vezetékvédő biztosítékot

• Nincs 
vezérlőfeszültség

• Ellenőrizze, korrigálja a DC 24 V-os jelet (24 V kapocs)

• Nincs 
engedélyezőjel

• Ellenőrizze a "RUN" jelet ("RUN" kapocs), szüntesse meg a vezérlé-
si hibát

• Nem üzemkész, 
"OK" jel = LOW

• Nincs vezérlőfeszültség (24 V kapocs), korrigálja
• Az "OK" kimenet testpotenciálon, korrigálja
• Túl forró a motor, hagyja lehűlni, csökkentse a terhelést
• TF nincs csatlakoztatva, ellenőrizze ill. korrigálja a csatlakoztatást

A motor búg, 
és nagy az 
áramfelvétele

• A mechanika 
megakadt

• A fék nem old ki
• Hibás a tekercs

• Szüntesse meg a mechanikai hibát
• Fékkarbantartás a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP 

háromfázisú váltakozó áramú motorral" c. üzemeltetési utasítás 
"Ellenőrzés és karbantartás" c. fejezetének megfelelően

• Cserélje ki a hajtást

Hiba Lehetséges ok Megoldás
A hajtás forgásirá-
nya nem megfelelő

• Helytelen fázissor-
rend és az S3 DIP 
kapcsoló ki van 
kapcsolva

• Cseréljen fel 2 fázist a kapocslécen
• Aktiválja az S3 DIP kapcsolót (S3 = 1)

• Páratlan számú 
hajtásfokozat

• A vezérlésben igazítsa hozzá a jobbra/balra forgást

A motor nem 
forog, nincs 
áramfelvétele

• Nincs hálózati 
feszültség

• Ellenőrizze és korrigálja a tápvezetéket
• Ellenőrizze ill. cserélje ki a vezetékvédő biztosítékot

• Nincs vezérlőfe-
szültség

• Ellenőrizze, korrigálja a DC 24 V-os jelet (24 V kapocs)

• Hiányzik a jobbra 
vagy balra forgás 
engedélyezőjele

• Engedélyező jel (R/L kapocs), szüntesse meg a vezérlési hibát

• A jobbra ill. balra 
forgás engedélye-
ző jele egyidejűleg 
aktív

• Nem üzemkész, 
"OK" jel = LOW

• Nincs vezérlőfeszültség (24 V kapocs), korrigálja
• Az "OK" kimenet testpotenciálon, korrigálja
• Túl forró a motor, hagyja lehűlni, csökkentse a terhelést
• TF nincs csatlakoztatva, ellenőrizze ill. korrigálja a csatlakoztatást
• Hálózati feszültség/fázis kimaradása

A motor búg, 
és nagy az 
áramfelvétele

• A mechanika 
megakadt

• A fék nem old ki
• Hibás a tekercs

• Szüntesse meg a mechanikai hibát
• Fékkarbantartás a "MOVI-SWITCH®-1E/-2S hajtás DRS/DRE/DRP 

háromfázisú váltakozó áramú motorral" c. üzemeltetési utasítás 
"Ellenőrzés és karbantartás" c. fejezetének megfelelően

• Cserélje ki a hajtást
S
M
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9Megfelelőségi nyilatkozat
MOVI-SWITCH®-2S
9 Megfelelőségi nyilatkozat

2780051467

EK megfelelőségi nyilatkozat  

 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Helység Dátum ügyvezető műszaki igazgató  a)  b) 

 
a)  a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy 
b)  a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy 
 

 
 
 

900330010

24.02.10

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi termékek a megnevezett 
irányelveknek megfelelnek

Elektronikus motorindító-típussorozat: MOVI-SWITCH®

adott esetben a következővel együtt: Háromfázisú váltakozó áramú
motor

Irányelvek:

Kisfeszültségről szóló irányelv: 2006/95/EK

Az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelv:

2004/108/EK 4)

Alkalmazott harmonizált szabványok: EN 50178:1997
EN 60034-1:2004
EN 60664-1:2007
EN 61800-3:2007

4) A felsorolt termékek az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv értelmében nem
számítanak önállóan üzemeltethető terméknek. Az elektromágneses összeférhetőség csak a
terméknek a teljes rendszerbe történő bevonását követően értékelhető. Az értékelés igazolása nem
az önálló termékre, hanem egy jellemző berendezés-összeállításra vonatkozóan történt.
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