
Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service

Kompakt montage- och driftsinstruktion

Mobil energiförsörjning
MOVITRANS® stationära komponenter

Utgåva 10/2010 16732065 / SV



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVITRANS® stationära komponenter 3

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1  Allmänna anvisningar ........................................................................................... 4

1.1 Innehåll i denna dokumentation ..................................................................... 4
1.2 Dokumentationens giltighet............................................................................ 4

2 Säkerhetsanvisningar ............................................................................................ 5
2.1 Inledande kommentarer ................................................................................. 5
2.2 Allmänt ........................................................................................................... 5
2.3 Målgrupp ........................................................................................................ 5
2.4 Avsedd användning ....................................................................................... 6
2.5 Transport........................................................................................................ 7
2.6 Lagring ........................................................................................................... 7
2.7 Montering ....................................................................................................... 7
2.8 Funktionell säkerhetsteknik............................................................................ 7
2.9 Elektrisk anslutning ........................................................................................ 8
2.10 Säker frånskiljning.......................................................................................... 8
2.11 Idrifttagning och drift ...................................................................................... 9
2.12 Inspektion och underhåll .............................................................................. 10
2.13 Återvinning ................................................................................................... 10

3 Mekanisk installation ........................................................................................... 11
3.1 Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS.......................................... 11
3.2 Installationsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS (överföringssträcka) ................... 13

4 Elektrisk installation ............................................................................................ 14
4.1 Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS.......................................... 14



1 Allmänna anvisningar
Innehåll i denna dokumentation

4 Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVITRANS® stationära komponenter

1  Allmänna anvisningar
1.1 Innehåll i denna dokumentation

Den här dokumentationen innehåller allmänna säkerhetsanvisningar och viss informa-
tion om apparaten.
• Observera att den här dokumentationen inte ersätter den utförliga montage- och

driftsinstruktionen. 
• Läs först den utförliga montage- och driftsinstruktionen innan apparaten tas i drift. 
• Observera och följ informationen och anvisningarna i den utförliga montage- och

driftsinstruktionen. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella
garantianspråk ska uppfyllas. 

• Den utförliga montage- och driftsinstruktionen samt ytterligare dokumentation om
apparaten 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 Dokumentationens giltighet
Dokumentationen gäller för följande stationära MOVITRANS®-apparater:
• Matningsenhet TPS 
• Anslutningsmodul TAS 
• Installationsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Inledande kommentarer

Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisning-
arna följs och respekteras. 
Anläggnings- och driftsansvariga samt personer som under eget ansvar arbetar med
apparaterna, måste läsa dokumentationen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kon-
takta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller behov av ytterligare information.
Följande säkerhetsanvisningar gäller i första hand användning av MOVITRANS®-
apparater. Vid användning av andra SEW-produkter ska även säkerhetsanvisningarna
för dessa komponenter i motsvarande dokumentation följas.
Följ även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen i denna doku-
mentation.

2.2 Allmänt
Felaktig borttagning av skyddskåpor, felaktig användning och felaktig installation eller
drift medför risk för svåra skador på personer och utrustning.

2.3 Målgrupp
Mekaniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad och kompetent personal. Med
utbildad och kompetent personal avses i denna dokumentation personer som är för-
trogna med uppbyggnad, mekanisk installation, åtgärdande av störningar samt under-
håll av apparaterna, och som har följande kvalifikationer:
• Utbildning inom området mekanik (exempelvis som mekaniker eller mekatroniker)

med godkänt slutprov.
• Kunskap om denna dokumentation.

Elektrotekniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad elektriker. Med elektriker
avses i denna dokumentation personer som är förtrogna med elektrisk installation, idrift-
tagning, åtgärdande av störningar samt underhåll av apparaterna, och som har följande
kvalifikationer:
• Utbildning inom området elektroteknik (exempelvis som elektriker eller mekatroniker)

med godkänt slutprov.
• Kunskap om denna dokumentation.

Allt arbete med övriga områden, som transport, lagring, drift och återvinning, får endast
utföras av personer som har fått motsvarande instruktion.
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2.4 Avsedd användning
Observera avsedd användning av följande MOVITRANS®-apparater:
• MOVITRANS®-apparater i allmänhet

MOVITRANS®-apparater är avsedda för kontaktfria energiöverföringssträckor för
industri- och verkstadsanläggningar.

• Matningsenheter TPS och anslutningsmoduler TAS
Matningsenheten TPS och anslutningsmodulen TAS är avsedda för stationär instal-
lation i elskåp. Endast avsedda och lämpade MOVITRANS®-apparater får anslutas
till matningsenheten TPS och anslutningsmodulen TAS, t.ex. linjeledare TLS, anslut-
ningsfördelare TVS och kompensationsenheter TCS.

• Linjeledare TLS
Linjeledare TLS förläggs längs överföringssträckan. En linjeledare TLS är avsedd att
anslutas till utgången från en anslutningsmodul TAS.

• Kompensationsenheter TCS
Kompensationsenheter TCS seriekopplas med linjeledare TLS vid längre överfö-
ringssträckor. 

• Anslutningsfördelare TVS
Anslutningsfördelare TVS10A utgör anslutningspunkt för linjeledare TLS i fält. 

• Installationsmaterial TIS
Installationskomponenterna TIS...025... får endast användas med de plana överfö-
ringshuvudena THM..E.
Installationskomponenterna TIS...008... får endast användas med de U-formade
överföringshuvudena THM..C.

Alla anvisningar med avseende på tekniska data och tillåtna förhållanden på drifts-
platsen måste följas.
Idrifttagning (inledning av reguljär drift) är inte tillåten förrän det är fastställt att maskinen
uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG och att slutprodukten uppfyller maskindirektivet
98/37/EG (observera EN 60204).
Vid installation, idrifttagning och drift av anläggningar med kontaktfri induktiv energiöver-
föring på arbetsplatser skall BG-föreskrifterna och BG-reglerna B11 "Elektromagnetiska
fält" respekteras.
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2.5 Transport
Observera följande anvisningar när leveransen tas emot:
• Undersök direkt vid mottagandet om leveransen skadats under transporten.
• Informera i så fall genast transportföretaget om detta.
• Apparaten får inte tas i drift om den är transportskadad.

Observera följande anvisningar vid transport av MOVITRANS®-apparater:
• Kontrollera att apparaterna inte kan utsättas för mekaniska stötar under transporten.
• Använd ändamålsenliga transportanordningar med tillräcklig bärförmåga.
• Följ anvisningarna om klimatförhållanden i de tekniska data.
• Ta bort alla transportsäkringar före idrifttagning.

2.6 Lagring
Observera följande vid urdrifttagning eller förvaring av MOVITRANS®-apparater:
• Kontrollera att apparaterna inte kan utsättas för mekaniska stötar under förvaringen.
• Vid långtidsförvaring ska matningsenheten TPS anslutas till nätspänning i minst

5 minuter med ett intervall på 2 år.
• Följ anvisningarna om lagringstemperatur i de tekniska data.

2.7 Montering
Tänk på följande vid montering av MOVITRANS®-apparater:
• Skydda MOVITRANS®-apparater mot otillåten belastning. 
• Framför allt vid transport och hantering är det viktigt att inga komponenter defor-

meras och/eller isolationsavstånd förändras. 
• Var försiktig så att elkomponenter inte skadas eller förstörs.

Om inget annat uttryckligen föreskrivs är följande tillämpningar förbjudna:
• Användning i explosionsfarlig miljö.
• Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc.
• Användning i tillämpningar där det förekommer mekaniska vibrations- och stötbelast-

ningar som överstiger vad som tillåts enligt EN 61800-5-1.

2.8 Funktionell säkerhetsteknik
MOVITRANS®-apparater får inte användas för att uppfylla säkerhetsfunktioner utan
överordnade säkerhetssystem.
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2.9 Elektrisk anslutning
Observera följande anvisningar vid elektrisk anslutning av MOVITRANS®-apparater:
• Anslut och frånskilj inte ledningar, kontaktdon och strömskenor under spänning!
• Vid arbete på spänningsförande MOVITRANS®-apparater ska gällande nationella

arbetarskyddsföreskrifter följas. 
• Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter (gäl-

lande t.ex. ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad informa-
tion finns i dokumentationen. 

• Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter (t.ex.
EN 60204-1 eller EN 50178). 

• Säkerställ genom lämpliga åtgärder att de skyddsåtgärder som beskrivs i dokumen-
tationen för respektive MOVITRANS®-apparat är uppfyllda och att nödvändiga
skyddsanordningar finns på plats.

2.10 Säker frånskiljning
Matningsenheterna TPS uppfyller alla krav för säker frånskiljning av matnings- och elek-
tronikanslutningar i enlighet med EN 50178. För att garantera säker frånskiljning måste
alla anslutna strömkretsar också uppfylla kraven för säker frånskiljning.

Nödvändiga skyddsåtgärder:  – Jordning av apparaterna 
Nödvändiga skyddsanordningar:  – Överströmsskyddsanordningar för mat-

ningsledningen
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2.11 Idrifttagning och drift
Tänk på följande vid idrifttagning och drift av MOVITRANS®-apparater:
• Installation, idrifttagning och underhåll får endast göras av behörig fackpersonal med

adekvat utbildning i olycksfallsskydd och i enlighet med gällande föreskrifter (t.ex.
EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• Installera aldrig skadade apparater och ta aldrig sådana i drift.
• Försätt inte övervaknings- och skyddsanordningar ur funktion i samband med funk-

tionsprovning.
• Säkerställ genom lämpliga åtgärder (t.ex. genom att på den stationära frekvensom-

formaren TPS koppla samman digital ingång DI00 "/SLUTSTEGSPÄRR" med
DGND) att anläggningen inte kan starta oväntat vid anslutning av matningsspänning. 

• Under drift kan MOVITRANS®-apparaterna, beroende på aktuell kapslingsklass,
uppvisa åtkomliga spänningsförande, rörliga eller roterande delar, liksom heta ytor.

• I spänningssatt tillstånd finns farliga elektriska spänningar på utgångsplintarna och i
till dessa anslutna kablar, plintar och MOVITRANS®-apparater. Farliga spänningar
kan förekomma även om matningsenheten TPS befinner sig i spärrat tillstånd.

• Att driftindikeringen V1 eller annan indikering på den matningsenheten TPS är släckt
är ingen garanti för att apparaten och anslutna MOVITRANS®-apparater är spän-
ningslösa och skilda från nätspänningen.

• Apparatinterna säkerhetsfunktioner kan leda till driftstopp i anläggningen. Vid elimi-
nering av orsaken eller vid återställning kan anläggningen starta av sig själv. Om
detta av säkerhetsskäl ej kan tillåtas, skilj först matningsenheten TPS10A från nätet
och åtgärda sedan orsaken till störningen.

• Skilj apparaterna från matningsnätet innan kåpan tas av. Farliga spänningar kan
dock finnas kvar i apparaterna och i anslutna MOVITRANS®-apparater i upp till
10 minuter efter frånskiljning.

• När kåpan är avtagen har MOVITRANS®-apparater kapslingsklass IP00. Samtliga
komponenter kan föra farliga spänningar. Under drift måste alla apparater vara
stängda.

• Bär lämpliga skyddskläder under monteringsarbetet, i synnerhet vid lödning av linje-
ledare TLS. 

• Vidta skyddsåtgärder för att förhindra brännskador från lödkolv eller hett lödtenn.
Vidta skyddsåtgärder så att smält lödtenn inte kan rinna ut.
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2.12 Inspektion och underhåll
Reparationer får endast utföras av SEW-EURODRIVE.
Öppna inte apparaten!

2.13 Återvinning
Följ gällande föreskrifter! 
Separera vid behov material för återvinning, beroende på materialtyp och gällande före-
skrifter. T.ex:
• Elektronikskrot
• Plast
• Plåt
• Koppar
• Aluminium     
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3 Mekanisk installation
3.1 Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS
3.1.1 Åtdragningsmoment

Använd endast anslutningskomponenter av originalfabrikat.
Följ angivna åtdragningsmoment:
• Matningsenhet TPS, byggstorlek 2:

– alla nätplintar → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Matningsenhet TPS, byggstorlek 4:

– alla nätplintar → 14 Nm (124 lb.in)
• Anslutningsmodul TAS, byggstorlek 2:

– plintar X2/X3 → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
– plintar LA/LI → 8 Nm (69.33 lb.in)

• Anslutningsmodul TAS, byggstorlek 4:
– alla nätplintar → 14 Nm (124 lb.in)

3.1.2 Monteringsposition
Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS får endast monteras lodrätt. Liggande,
sned eller upp och nervänd installation är inte tillåten!

3.1.3 Montering
Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS kan monteras över och bredvid
varandra. SEW-EURODRIVE rekommenderar att de monteras över varandra.

Montering över 
varandra

Observera följande när matningsenheten TPS och anslutningsmodulen TAS monteras
över varandra:
• Montera matningsenheten TPS och anslutningsmodulen TAS lodrätt över varandra.
• Använd tvinnade kablar (se kapitlet "Kretsschema för nätplintar") när anslutnings-

modulen TAS, byggstorlek 2 ansluts till matningsenheten TPS, byggstorlek 2.
Använd standardströmskenor (se kapitlet "Kretsschema för nätplintar") när anslut-
ningsmodulen TAS, byggstorlek 4 ansluts till matningsenheten TPS, byggstorlek 4.
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• Observera följande avstånd mellan apparaterna vid monteringen:

Montering sida vid 
sida

Information om montering sida vid sida finns i följande dokument:
• Montage- och driftinstruktion "MOVITRANS®-anslutningsmodul TAS10A"

3.1.4 Kompensering
Information om montering kompensationskondensorer finns i följande dokument:
• Montage- och driftinstruktion "MOVITRANS®-anslutningsmodul TAS10A"

147038347

Byggstorlek A [mm] B [mm] C [mm]

Byggstorlek 2
105 300+1 348+2 

(4.13 in) (11.8 + 0.04 in) (13.7 + 0.08 in)

Byggstorlek 4
140 502+1 548+2

(5.51 in) (19.8 + 0.04 in) (21.6 + 0.08 in)

A

B

C
 

B

TPS

TAS



3Mekanisk installation
Installationsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS (överföringssträcka)

Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVITRANS® stationära komponenter 13

3.2 Installationsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS (överföringssträcka)
Information om överföringssträckans uppbyggnad med avseende på anläggningens
topologi finns i följande dokument:
• Montage- och driftsinstruktion "MOVITRANS®-installationsmaterial TVS/TCS/TLS/TIS"
• Handbok "MOVITRANS®-projektering"
• Handbok "MOVITRANS® montering av 

överföringssträckor med fäste för överföringshuvud THM10E" 
• Handbok "MOVITRANS® montering av 

överföringssträckor med platta för överföringshuvud THM10E" 
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4 Elektrisk installation
4.1 Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS
4.1.1 Ledarareor

Observera följande ledarareor:
• Matningsenhet TPS:

– Matningsledning → ledararea utgående från nominell ingångsström Inät vid nomi-
nell last.

– Elektronikledningar: 

• Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS:
– Ledararea mellan X2/X3 (TPS) och X2/X3 (TAS):

4.1.2 Skyddsjordledare (EN 50178)
Observera följande anvisningar för skyddsjord (PE):
• Med nätkabel < 10 mm2 (AWG8) är två varianter av skyddsjordanslutning tillåtna:

– Förlägg en andra jordskyddsledare med nätkabelns ledararea parallellt med
skyddsledaren via skilda plintar eller

– förlägg en skyddsledare i koppar med en ledararea på 10 mm2 (AWG8). 
• Med nätkabel ≥ 10 mm2 (AWG8) förläggs en skyddsledare i koppar med samma

ledararea som nätkabeln.

4.1.3 Anslutning av linjeledare
Observera följande när linjeledare ansluts:
• Anslut endast godkända linjeledare TLS. Linjeledare TLS måste anslutas fack-

mässigt. 
• Fäst rörkabelskorna på högfrekvensledarna endast genom att löda med en kraftig

lödkolv (min. 200 W) eller i lödbad. Det är inte tillåtet att pressa fast! 
• Observera även anvisningarna och kretsschemana i kapitlet "Kretsschema för nät-

plintar") när linjeledare TLS ansluts.

En ledare per plint  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
Två ledare per plint  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Byggstorlek 2 (TPS10A040 och TAS10A040)  → 4 mm² (AWG11)
Byggstorlek 4 (TPS10A160 och TAS10A160)  → strömskenor eller

 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Dragning av linjeledare
Observera följande vid linjeledardragning:
• Förlägg linjeledarkablar tätt intill varandra (buntband, kabelkanal osv.). Undvik direkt

närhet till stål eller andra magnetiska metaller (värms upp av virvelströmmar). Kon-
struktiva åtgärder är bl.a.
– plastkanal eller -rör på avståndshållare 
– mellanlägg av aluminiumplåt 

• Förskruva fram- och returledningar tillsammans vid dragning genom väggenom-
föring (elskåp etc.). Om detta inte går ska en genomföringsplatta av aluminium eller
plast användas. Förlägg linjeledare, kraft- och signalledare separat.

4.1.5 Skärmning och jordning
Observera följande vid skärmning och jordning:
• SEW-EURODRIVE rekommenderar att styrledningarna skärmas. 
• Förlägg skärmen med kortast möjliga avstånd och anslut den med stor kontaktyta till

jord. För att undvika jordslingor kan den ena skärmänden jordas via en avstörnings-
kondensor (220nF/50V). Vid dubbelskärmad ledning, jorda den yttre skärmen i appa-
ratänden och den inre skärmen i den andra änden. 

• För avskärmning kan ledningarna (inte linjeledaren!) även förläggas i jordade plåt-
kanaler eller i metallrör i elskåpet. Förlägg kraft- och signalledare separat. 

• Jorda MOVITRANS®-apparaten och alla tilläggsapparater högfrekvensmässigt.
Säkerställ god metallisk ytkontakt mellan apparatkapsling och jord (t.ex. via skåpets
omålade monteringsplåt).
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4.1.6 Kretsschema för nätplintar

Byggstorlek 2 Anslut effektdelen för matningsenhet TPS, byggstorlek 2 och anslutningsmodul TAS,
byggstorlek 2 enligt följande bild:

146871179

[1] Tvinnade ledare [A] Anslutningsvariant A: för idrifttagning 
matningsenheten TPS utan ansluten 
linjeledare TLS

[2] Kortslutningsbygel
[3] Linjeledare TLS

[B] Anslutningsvariant B: för idrifttagning 
och drift med ansluten linjeledare TLS

[2]

[1]

[1]

[3]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2 N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2 N.C. -I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

LA LI
TASTAS

[B]

LA LI

[A]
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Byggstorlek 4 Anslut effektdelen för matningsenhet TPS, byggstorlek 4 och anslutningsmodul TAS,
byggstorlek 4 enligt följande bild:

[3] [4] [4] [4][3]

[2]

[5]

[1]

[5] [5]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2
TASTAS TAS

[B]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[C]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[A]

1331776523

[1] Skärmade ledningar [A] Anslutningsvariant A: för idrifttagning av 
[2] Anslutningsströmskena matningsenheten TPS utan ansluten
[3] Kortslutningsbygel linjeledare TLS
[4] Alternativ skyddsjordanslutning (PE) för [B] Anslutningsvariant B: för idrifttagning av 

säkerställande av högfrekvens- och drift med en ledarslinga
mässig jodrning [C] Anslutningsvariant C: för idrifttagning av 

[5] Linjeledare TLS och drift med två ledarslingor
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4.1.7 Kretsschema för styrplintar

Byggstorlek 2 
och 4

Anslut styrhuvudet för matningsenhet TPS, byggstorlek 2 och 4 enligt följande bild:
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1
2
3
4
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6
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

U

Matningsenhet TPS

Referensspänning, analoga signaler

Spänningsstyrning/strömreglering
Börvärdesläge A
Börvärdesläge B

Referens X10:DI00...DI05
+24 V-utgång

+24 V-ingång

Systembuss termineringsmotstånd
Omkoppling I-signal U-signal

Fabriksinställning U-signal

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler

/Störning

Driftklar

/Slutstegspärr
/Ext. fel

Automatisk återställning

AGND (referensspänning 10 V analoga signaler)
DGND (referensspänning 24 V digitala signaler)
Skyddsjord (skärm)

-10…+10 V -40…+40 mA

Digitala ingångar

Digitala utgångar

Referens 
Digitala utgångar

Överordnat
styrsystem

DGND

Systembuss High

Systembuss Low

Synk-signal Low

Synk-signal High

+ + --

146888587
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4.1.8 Funktionsbeskrivning av nät- och styrplintar

Matningsenhet 
TPS

Följande tabell innehåller funktionsbeskrivningen av nät- och styrplintarna på matnings-
enheten TPS, byggstorlek 2 och 4:

Plint Funktion
X1: 1/2/3
X2: 4/5
X3: 6/9
X4: +UZ/-UZ

L1/L2/L3
G1/G2
-I/+I
+UZ/-UZ

Nätanslutning
Gyratoranslutning
Strömretur
Mellankretsanslutning

X10: 1
X10: 2/4

X10: 3
X10: 5/7
X10: 6
X10: 8

REF1
AI11/AI12

REF2
SC11/SC12
-
AGND

Referensspänning +10 V (max. 3 mA) för börvärdespotentiometer
Börvärdesingång IL1 (differentialingång), omkopplingsbar, ström-/spänningsingång, 
med S11
Referensspänning -10 V (max. 3 mA) för börvärdespotentiometer
Systembuss (SBus) High/Low
Ingen funktion
Referensspänning för analoga signaler (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10: 9
X10: 10
X10: 11
X10: 12

X10: 13
X10: 14
X10: 15
X10: 16
X10: 17

DI00
DI01
DI02
DI03

DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND

Digital ingång 1, fast tilldelad med /Slutstegspärr
Digital ingång 2, fast tilldelad med /Ext.  fel
Digital ingång 3, Auto-Reset, fast tilldelad
Digital ingång 4, fast tilldelad med spännings-
styrning/strömreglering
Digital ingång 5, fast tilldelad med börvärdesläge A
Digital ingång 6, fast tilldelad med börvärdesläge B
Referens för digitala ingångar DI00 ...DI05
Hjälpspänningsutgång +24 V (max. 200 mA)
Referensspänning för digitala signaler

De digitala ingångarna är 
potentialskilda via opto-
kopplare.  Om de digitala 
ingångarna matas med 
+24 V från VO24, måste 
DCOM sammankopplas 
med DGND!

X10: 18 - Ingen funktion

X10: 19
X10: 21
X10: 23

DO02
DO00
DGND

Digital utgång 2, störning, parametrerbar
Digital utgång 0, driftklar, parametrerbar
Referensspänning för digitala signaler

Belastbarhet: max. 50 mA

X10: 20/22 SS11/SS12 Synkroniseringssignal High/Low

X10: 24 VI24 Ingång +24 V-spänningsmatning (behövs endast för diagnosändamål)

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

AI11/AI12-omkoppling I-signal (-40 ... +40 mA) ↔ U-signal (-10 ... +10 V), från fabrik 
inställd på U-signal
Systembuss-termineringsmotstånd



4 Elektrisk installation
Matningsenhet TPS och anslutningsmodul TAS

20 Kompakt montage- och driftsinstruktion – MOVITRANS® stationära komponenter

Anslutningsmodul 
TAS

Följande tabell innehåller funktionsbeskrivningen av nätplintarna på anslutnings-
modulen TAS, byggstorlek 2:

Följande tabell innehåller funktionsbeskrivningen av nätplintarna på anslutnings-
modulen TAS, byggstorlek 4:

Plint Funktion
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyratoranslutning ( → kommer från TPS X2: G1/G2)
Strömåterföring ( → kommer från TPS X3: -I/+I)

LA
LI

Anslutning av linjeledare, yttre
Anslutning av linjeledare, inre

Plint Funktion
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyratoranslutning ( → kommer från TPS X2: G1/G2)
Strömåterföring ( → kommer från TPS X3: -I/+I)

LA1
LI1
LA2
LI2

Anslutning av linjeledare 1, yttre
Anslutning av linjeledare 1, inre
Anslutning av linjeledare 2, yttre
Anslutning av linjeledare 2, inre
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