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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Inhoud van deze documentatie

Deze documentatie bevat algemene veiligheidsaanwijzingen en geselecteerde infor-
matie over het apparaat.
• Let erop dat deze documentatie geen vervanging van de uitgebreide technische

handleiding is. 
• Lees eerst de uitgebreide technische handleiding vóór u met het apparaat gaat

werken. 
• Neem de informatie, instructies en aanwijzingen in de uitgebreide technische hand-

leiding in acht en volg deze op. Dit is de voorwaarde voor het storingsvrije bedrijf van
het apparaat en de honorering van eventuele garantieaanspraken. 

• De uitgebreide technische handleiding alsook de andere documentatie bij het appa-
raat vindt u als PDF-bestand op de meegeleverde CD of DVD. 

• Op de internetpagina van SEW-EURODRIVE kunt u de volledige technische documen-
tatie van SEW-EURODRIVE in pdf-formaat downloaden: www.sew-eurodrive.com

1.2 Geldigheid van deze documentatie
Deze documentatie geldt voor de volgende stationaire MOVITRANS®-apparaten:
• Voedingsmodule TPS 
• Koppelmodule TAS 
• Installatiemateriaal TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Veiligheidsaanwijzingen
2.1 Inleidende opmerkingen

De volgende fundamentele veiligheidsaanwijzingen moeten worden doorgelezen om
persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. De gebruiker moet garanderen dat
de fundamentele veiligheidsaanwijzingen worden gelezen en opgevolgd. 
Verzeker u ervan dat personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de wer-
king, en personen die zelfstandig aan de apparaten werken de documentatie helemaal
gelezen en begrepen hebben. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer infor-
matie contact op met Vector Aandrijftechniek.
De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben in de eerste plaats betrekking op de toe-
passing van MOVITRANS®-apparaten. Neem bij de toepassing van meerdere SEW-
componenten tevens de veiligheidsaanwijzingen voor de desbetreffende componenten
in de bijbehorende documentatie in acht.
Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillende
hoofdstukken van deze documentatie.

2.2 Algemeen
Bij niet-toegestane verwijdering van de vereiste afdekking, ondeskundig gebruik, bij
onjuiste installatie of bediening bestaat gevaar voor ernstig persoonlijk letsel of ernstige
schade aan installaties.

2.3 Doelgroep
Mechanische werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden ver-
richt. Geschoold personeel zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd zijn
met de opbouw, de mechanische installatie, het verhelpen van storingen en de reparatie
van de apparaten, en de volgende kwalificaties hebben:
• succesvol afgesloten scholing op het gebied van mechanica (bijvoorbeeld als meca-

nicien of mechatronicus)
• kennis van deze documentatie

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een geschoolde elektricien
worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd
zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het verhelpen van storingen en de
reparatie van de apparaten, en de volgende kwalificaties hebben:
• succesvol afgesloten scholing op het gebied van elektrotechniek (bijvoorbeeld als

elektronicus of mechatronicus)
• kennis van deze documentatie

Alle werkzaamheden in de overige afdelingen transport, opslag, bedrijf en afvoer mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door goed opgeleide personen.
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2.4 Toepassing conform de voorschriften
Neem de toepassing conform de voorschriften van de volgende MOVITRANS®-appa-
raten in acht:
• MOVITRANS®-apparaten algemeen

MOVITRANS®-apparaten zijn apparaten die bestemd zijn voor het gebruik van con-
tactloze energieoverdrachttrajecten in industriële installaties.

• Voedingsmodules TPS en koppelmodules TAS
De voedingsmodule TPS en de koppelmodule TAS zijn apparaten die bestemd voor
de stationaire opbouw in schakelkasten. Op de voedingsmodule TPS en de koppel-
module TAS mogen alleen de daarvoor bestemde en geschikte MOVITRANS®-
apparaten worden aangesloten zoals inductiekabel TLS, aansluitverdeler TVS en
compensatiedozen TCS.

• Inductiekabel TLS
De inductiekabels TLS worden langs het overdrachtstraject gelegd. De inductie-
kabels TLS worden gebruikt om de koppelmodule TAS aan te sluiten op de uitgang.

• Compensatiedozen TCS
Bij langere overdrachtstrajecten worden de compensatiedozen TCS in serie gescha-
keld met de inductiekabel TLS. 

• Aansluitverdeler TVS
De aansluitverdelers TVS worden gebruikt als aansluitpunten voor de inductiekabel
TLS in het veld. 

• Installatiemateriaal TIS
De installatiecomponenten TIS...025... mogen alleen met de vlakke overdrachts-
koppen THM..E worden gebruikt.
De installatiecomponenten TIS...008... mogen alleen met de U-vormige overdrachts-
koppen THM..C worden gebruikt.

Alle informatie over de technische gegevens en de toegestane omstandigheden op de
plaats van opstelling van de apparaten moeten altijd worden aangehouden.
De inbedrijfstelling (ingebruikname conform de voorschriften) is niet toegestaan,
voordat vastgesteld is dat de machine voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG en de
conformiteit van het eindproduct met machinerichtlijn 98/37/EG vaststaat (met inacht-
neming van EN 60204).
Het BG-voorschrift (BG = Berufsgenossenschaft) en de BG-regels B11 "Elektromagne-
tische velden" moeten in acht worden genomen bij de installatie, inbedrijfstelling en wer-
king van installaties met contactloze energieoverdracht volgens het inductieve principe
op werkplekken.
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2.5 Transport
Neem bij de ontvangst van een levering op de volgende aanwijzingen:
• Controleer de levering direct na ontvangst op eventuele transportschade.
• Stel het transportbedrijf direct op de hoogte van eventuele transportschade.
• Stel de inbedrijfstelling bij eventuele transportschade uit.

Let bij het transport van de MOVITRANS®-apparaten op de volgende aanwijzingen:
• Voorkom dat de apparaten tijdens het transport blootgesteld worden aan mechani-

sche schokken.
• Gebruik geschikte, voldoende bemeten transportmiddelen.
• Neem de aanwijzingen voor de klimaatvoorwaarden conform de technische gege-

vens in acht.
• Verwijder de aanwezige transportbeveiligingen vóór de inbedrijfstelling.

2.6 Opslag
Let bij het stilzetten of de opslag van de MOVITRANS®-apparaten op de volgende
aanwijzingen:
• Voorkom dat de apparaten tijdens de opslag blootgesteld worden aan mechanische

schokken.
• Sluit de voedingsmodule TPS bij langdurige opslag steeds om de twee jaar gedu-

rende minimaal vijf minuten op de netspanning aan.
• Neem de aanwijzingen voor de opslagtemperatuur volgens de technische gegevens

in acht.

2.7 Montage
Let bij de montage van de MOVITRANS®-apparaten op de volgende aanwijzingen:
• Beveilig de MOVITRANS®-apparaten tegen ontoelaatbare belasting. 
• Let er vooral op dat tijdens het transport en het gebruik geen componenten worden

verbogen en/of isolatieafstanden worden veranderd. 
• Let erop dat elektrische componenten niet mechanisch beschadigd of vernield

worden.

Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, zijn de volgende toepassingen verboden:
• toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen
• toepassing in omgevingen met schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stof, stra-

ling, etc.
• gebruik in toepassingen waarbij mechanische slinger- en stootbelastingen optreden

die de normen van EN 61800-5-1 overschrijden

2.8 Functionele veiligheidstechniek
De MOVITRANS®-apparaten mogen zonder overkoepelende veiligheidssystemen
geen veiligheidsfuncties uitvoeren!
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2.9 Elektrische aansluiting
Let bij de elektrische aansluiting van de MOVITRANS®-apparaten op de volgende aan-
wijzingen:
• Leidingen, stekerverbindingen en stroomrails mogen niet worden aangesloten en

losgekoppeld als zij onder spanning staan!
• Neem bij werkzaamheden aan onder spanning staande MOVITRANS®-apparaten

de geldende nationale veiligheidsvoorschriften in acht. 
• Voer de elektrische installatie volgens de geldende voorschriften uit (bijv. kabeldoor-

sneden, beveiligingen, aardverbinding). Verdere aanwijzingen met betrekking tot dit
onderwerp zijn opgenomen in de documentatie. 

• Veiligheidsmaatregelen en beveiligingsvoorzieningen moeten voldoen aan de gel-
dende voorschriften (bijv. EN 60204-1 of EN 50178). 

• Zorg er door middel van geschikte maatregelen voor dat de in de technische hand-
leidingen van de desbetreffende MOVITRANS®-apparaten beschreven veiligheids-
maatregelen zijn getroffen en dat de desbetreffende beveiligingsvoorzieningen zijn
aangebracht.

2.10 Veilige scheiding
De voedingsmodule TPS voldoet aan alle vereisten voor de veilige scheiding van ver-
mogens- en elektronica-aansluitingen conform EN 50178. Om de veilige scheiding te
waarborgen moeten ook alle aangesloten stroomcircuits aan de vereisten voor de vei-
lige scheiding voldoen.

Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen:  – aarding van de apparaten 
Noodzakelijke beveiliging:  – beveiligingen tegen overstroom voor 

de voedingskabel
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2.11 Inbedrijfstelling/bedrijf
Let bij de inbedrijfstelling en het bedrijf van de MOVITRANS®-apparaten op de volgende
aanwijzingen:
• Installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de apparaten

mogen alleen met inachtneming van de geldende voorschriften (bijv. EN 60204, VBG
4, DIN-VDE 0100/0113/0160) worden uitgevoerd door elektrotechnisch geschoold
personeel dat een relevante ongevallenpreventietraining heeft gevolgd.

• Installeer nooit beschadigde apparaten en stel deze niet in bedrijf.
• Stel de bewakings- en beveiligingsvoorzieningen ook tijdens het proefdraaien niet

buiten bedrijf.
• Zorg er door middel van geschikte maatregelen (bijv. door op voedingsmodule

TPS de binaire ingang DI00 "/OUTPUT STAGE INHIBIT" op DGND aan te sluiten)
voor dat de installatie niet onbedoeld aanloopt als de voedingsspanning wordt
ingeschakeld. 

• Tijdens het bedrijf kunnen MOVITRANS®-apparaten, overeenkomstig hun bescher-
mingsgraad, spanningsvoerende, ongeïsoleerde, eventueel bewegende of rote-
rende delen en hete oppervlakken hebben.

• In ingeschakelde toestand staan op de uitgangsklemmen en op de hierop aange-
sloten kabels, klemmen en MOVITRANS®-apparaten gevaarlijke spanningen. Ook
als de voedingsmodule TPS geblokkeerd is en de installatie stilstaat, kunnen er
gevaarlijke spanningen optreden.

• Als de bedrijfsled V1 en andere indicatie-elementen op de voedingsmodule TPS
uitgaan, betekent dit niet automatisch dat het apparaat en de aangesloten
MOVITRANS®-apparaten van het net gescheiden en spanningsloos zijn.

• Veiligheidsfuncties in het apparaat kunnen tot gevolg hebben dat de installatie tot
stilstand komt. Als u de oorzaak van de storing verhelpt of een reset uitvoert, kan dit
ertoe leiden dat de installatie vanzelf weer aanloopt. Als dit om veiligheidsredenen
niet is toegestaan, moet eerst de voedingsmodule TPS10A van het net worden
gescheiden, voordat u de oorzaak van de storing verhelpt.

• Voordat de beschermkap wordt verwijderd, moet de apparaten van het net
gescheiden worden. Gevaarlijke spanningen kunnen nog tot tien minuten na het uit-
schakelen van de netspanning in de apparaten en de aangesloten MOVITRANS®-
apparaten aanwezig zijn.

• Zonder beschermkap hebben de MOVITRANS®-apparaten beschermingsgraad
IP00. Op alle onderdelen staan gevaarlijke spanningen. Alle apparaten moeten tij-
dens bedrijf gesloten zijn.

• Draag geschikte beschermende kleding bij de prefabricatie en met name bij het sol-
deren van de inductiekabels TLS. 

• Tref passende veiligheidsmaatregelen om verbranding te voorkomen door de sol-
deerbout of door heet soldeertin. Voorkom uitlopen van het hete soldeertin door pas-
sende veiligheidsmaatregelen te treffen.
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2.12 Inspectie/onderhoud
Reparaties worden uitsluitend door Vector Aandrijftechniek uitgevoerd.
Open het apparaat nooit!

2.13 Afvoer
Let op de geldende nationale bepalingen! 
Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van
het afval en overeenkomstig de geldende voorschriften, bijvoorbeeld als:
• elektronica-afval
• kunststof
• plaatwerk
• koper
• aluminium     
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3 Mechanische installatie
3.1 Voedingsmodule TPS en koppelmodule TAS
3.1.1 Aanhaalmomenten

Gebruik alleen origineel aansluitmateriaal.
Neem de volgende aanhaalmomenten in acht:
• Voedingsmodule TPS, bouwgrootte 2:

– alle vermogensklemmen → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Voedingsmodule TPS, bouwgrootte 4:

– alle vermogensklemmen → 14 Nm (124 lb.in)
• Koppelmodule TAS, bouwgrootte 2:

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

• Koppelmodule TAS, bouwgrootte 4:
– alle vermogensklemmen → 14 Nm (124 lb.in)

3.1.2 Montagepositie
De voedingsmodule TPS en de koppelmodule TAS mogen alleen verticaal worden inge-
bouwd. Het is niet toegestaan om de apparatuur liggend, dwars of ondersteboven in te
bouwen!

3.1.3 Montage
De voedingsmodule TPS en de koppelmodule TAS kunnen boven elkaar en naast
elkaar worden gemonteerd. SEW-EURODRIVE adviseert montage boven elkaar.

Montage boven 
elkaar

Neem bij de montage van de voedingsmodule TPS en de koppelmodule TAS boven
elkaar de volgende aanwijzingen in acht:
• Monteer de voedingsmodule TPS en de koppelmodule TAS verticaal boven elkaar.
• Gebruik bij de aansluiting van de koppelmodule TAS, bouwgrootte 2, op de voe-

dingsmodule TPS, bouwgrootte 2, getwiste kabels zoals beschreven in het hoofd-
stuk "Aansluitschema vermogensklemmen".
Gebruik bij de aansluiting van de koppelmodule TAS, bouwgrootte 4, op de
voedingsmodule TPS, bouwgrootte 4, gestandaardiseerde stroomrails zoals
beschreven in het hoofdstuk "Aansluitschema vermogensklemmen".
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• Let bij de montage op de afstand tussen de apparaten volgens de onderstaande
afbeelding:

Montage naast 
elkaar

In het volgende document vindt u informatie over de montage naast elkaar:
• Technische handleiding "MOVITRANS® Koppelmodule TAS10A"

3.1.4 Compensatie
In het volgende document vindt u informatie over de montage van de compensatie-
condensatoren:
• Technische handleiding "MOVITRANS® Koppelmodule TAS10A"

147038347

Bouwgrootte A [mm] B [mm] C [mm]

Bouwgrootte 2
105 300+1 348+2 

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

Bouwgrootte 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
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3.2 Installatiemateriaal TCS, TVS, TLS, TIS (overdrachtstraject)
In de volgende documenten vindt u informatie over de opbouw van de overdrachts-
trajecten overeenkomstig de topologie van de installatie:
• Technische handleiding "MOVITRANS® Installatiemateriaal TVS / TCS / TLS / TIS"
• Handboek "MOVITRANS® Configuratie"
• Handboek "MOVITRANS® Montage 

overdrachtstrajecten met afdichtingsmassa voor overdrachtskoppen THM10E" 
• Handboek "MOVITRANS® Montage 

overdrachtstrajecten met installatieplaat TIS voor overdrachtskoppen THM10E" 
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4 Elektrische installatie
4.1 Voedingsmodule TPS en koppelmodule TAS
4.1.1 Kabeldoorsneden

Neem de volgende kabeldoorsneden in acht:
• Voedingsmodule TPS:

– Voedingskabel → kabeldoorsnede overeenkomstig nominale ingangsstroom Inet
bij nominale belasting

– Elektronicakabels: 

• Voedingsmodule TPS en koppelmodule TAS:
– Kabeldoorsnede tussen X2/X3 (TPS) en X2/X3 (TAS):

4.1.2 PE-netaansluiting (EN 50178)
Neem voor de PE-netaansluiting de volgende aanwijzingen in acht:
• Bij voedingskabels < 10 mm2 (AWG8) zijn twee varianten van een PE-netaansluiting

toegestaan:
– Leg een tweede PE-geleider met dezelfde doorsnede als de netvoedingskabel

parallel aan de aardleiding via gescheiden klemmen of
– Leg een koperen aardleiding met een doorsnede van 10 mm2 (AWG8) 

• Bij voedingskabels ≥ 10 mm2 (AWG8) moet een koperen aardleiding met dezelfde
doorsnede als de voedingskabel worden gelegd.

4.1.3 Aansluiting van de inductiekabel
Let bij de aansluiting van de inductiekabel op de volgende aanwijzingen:
• Sluit alleen TLS-inductiekabels aan die toegestaan zijn. Inductiekabels TLS moeten

vakkundig worden aangesloten. 
• De kabelschoenen mogen alleen door middel van een soldeerbout met een hoog

vermogen (min. 200 W) of in een soldeerbad aan de hogefrequentiedraad worden
bevestigd. Persen is niet toegestaan! 

• Neem voor de aansluiting van inductiekabel TLS ook de andere aanwijzingen en
schakelschema's in het hoofdstuk "Aansluitschema's vermogensklemmen" in acht.

Eén ader per klem  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
Twee aders per klem  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Bouwgrootte 2 (TPS10A040 en 
TAS10A040)

 →  4 mm² (AWG11)

Bouwgrootte 4 (TPS10A160 en 
TAS10A160)

 → stroomrails voor de aansluiting, of
 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Leggen van inductiekabels
Let bij het leggen van de inductiekabels op de volgende aanwijzingen:
• Leg de inductiekabels vlak bij elkaar (kabelbinder, kabelgoot enz.). Zorg ervoor

dat ze niet vlakbij staalplaat of andere magnetische metalen liggen (om verwarming
door wervelstroom te voorkomen). Constructieve mogelijkheden hiervoor zijn
bijvoorbeeld:
– kunststofgoot of -pijp op afstandhouders 
– tussenschot van aluminiumplaat 

• Indien mogelijk, moet er bij doorvoeringen in de wand (schakelkasten enz.) voor
gezorgd worden dat de inkomende en uitgaande geleiders samen worden vastge-
schroefd. Als dit niet mogelijk is, moet u een doorvoerplaatje van aluminium of kunst-
stof gebruiken. Leg de inductiekabel en vermogens- en signaalkabels gescheiden
van elkaar.

4.1.5 Afscherming en aarding
Neem bij de afscherming en aarding de volgende aanwijzingen in acht:
• SEW-EURODRIVE adviseert de stuurstroomleidingen af te schermen. 
• Aard de afscherming langs de kortste weg met een vlakke contactverbinding met

massa. Om aardlussen te vermijden kunt u één afschermingsuiteinde via een ontsto-
ringscondensator (220 nF / 50 V) aarden. Bij een dubbel afgeschermde kabel moet
de buitenste afscherming aan de apparaatzijde en de binnenste afscherming aan de
andere zijde worden geaard. 

• Voor de afscherming kunnen de kabels (niet de inductiekabels!) in de schakelkast
ook in geaarde stalen goten of metalen buizen worden gelegd. Leg de vermogens-
en signaalkabels gescheiden van elkaar. 

• Aard het MOVITRANS®-apparaat en alle extra apparatuur op een voor hoge fre-
quenties geschikte manier. Zorg hierbij voor een vlak, metalen contact van de appa-
raatbehuizing met massa (bijv. een ongelakte montageplaat in de schakelkast).
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4.1.6 Aansluitschema vermogensklemmen

Bouwgrootte 2 Sluit het vermogensdeel van de voedingsmodule TPS, bouwgrootte 2, en de koppelmo-
dule TAS, bouwgrootte 2, aan zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

146871179

[1]
[2]
[3] 

Getwiste kabels
Kortsluitbeugel
Inductiekabel TLS

[A] Aansluitvariant A: voor de inbedrijfstel-
ling van de voedingsmodule TPS zonder 
aangesloten inductiekabel TLS

[B] Aansluitvariant B: voor de inbedrijfstel-
ling en voor het bedrijf met aangesloten 
inductiekabels 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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Bouwgrootte 4 Sluit het vermogensdeel van de voedingsmodule TPS, bouwgrootte 4, en de koppelmo-
dule TAS, bouwgrootte 4, aan zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

[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] Afgeschermde kabels [A] Aansluitvariant A: voor de inbedrijfstelling 
[2] Aansluitstroomrail van de voedingsmodule TPS zonder 
[3] Kortsluitbeugel aangesloten inductiekabel TLS
[4] Optionele PE-aansluiting om [B] Aansluitvariant B: voor de inbedrijfstelling 

de voor hoge frequenties geschikte en voor het bedrijf met een kabellus
aarding te waarborgen [C] Aansluitvariant C: voor de inbedrijfstelling 

[5] Inductiekabel TLS en voor het bedrijf met twee kabellussen
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4.1.7 Aansluitschema besturingsklemmen

Bouwgrootte 2 
en 4

Sluit de besturingskop van de voedingsmodule TPS, bouwgrootte 2 en 4 aan zoals
weergegeven in de volgende afbeelding:

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

S
ch

er
m

kl
em

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
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

Voedingsmodule TPS

Referentiepotentiaal analoge signalen

Spanningsregeling/stroomregeling
Setpointmodus A
Setpointmodus B

Referentie X10:DI00...DI05
+24V-uitgang

+24V-ingang

Afsluitweerstand systeembus
Omschakeling I-signaal U-signaal

Af fabriek op U-signaal

Referentiepotentiaal binaire signalen

Referentiepotentiaal binaire signalen

/Storing

Bedrijfsgereed

/Controller inhibit
/Ext. fout

Auto-reset

AGND (referentiepotentiaal analoge 10V-signalen)
DGND (referentiepotentiaal binaire 24V-signalen)
Aardleiding (afscherming)

-10…+10 V -40…+40 mA

Binaire ingangen

Binaire uitgangen

Referentie  
binaire uitgangen

Overkoepelende
besturing

DGND

Systeembus High

Systeembus Low

Sync-signaal Low

Sync-signaal High

+ + --

146888587
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4.1.8 Functiebeschrijving vermogens- en besturingsklemmen

Voedingsmodule 
TPS

De volgende tabel laat de functiebeschrijving van de vermogens- en besturings-
klemmen van de voedingsmodule TPS, bouwgrootte 2 en 4 zien:

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

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

Netaansluiting
Gyratoraansluiting
Stroomterugvoer
Tussenkringaansluiting

X10: 1
X10: 2/4

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

REF1
AI11/AI12

REF2
SC11/SC12
-
AGND

Referentiespanning +10 V (max. 3 mA) voor setpointpotentiometer
Setpointingang IL1 (differentiële ingang), omschakeling stroom-/spanningsingang 
met S11
Referentiespanning -10 V (max. 3 mA) voor setpointpotentiometer
Systeembus (SBus) High/Low
Geen functie
Referentiepotentiaal voor analoge signalen (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

Binaire ingang 1, vast bezet door /blokkade eind-
transformator
Binaire ingang 2, vast bezet door /ext. fout
Binaire ingang 3, auto reset, vast bezet
Binaire ingang 4, vast bezet door spanningsrege-
ling/stroomregeling
Binaire ingang 5, vast bezet door setpointmodus A
Binaire ingang 6, vast bezet door setpointmodus B
Referentie voor binaire ingangen DI00...DI05
Hulpspanningsuitgang + 24 V (max. 200 mA)
Referentiepotentiaal voor binaire signalen

De binaire ingangen worden 
door optorelais potentiaal-
gescheiden. Als de binaire 
ingangen met +24 V vanuit 
VO24 worden geschakeld, 
moet DCOM worden aange-
sloten op DGND!

X10: 18 - Geen functie

X10: 19
X10: 21

X10: 23

DO02
DO00

DGND

Binaire uitgang 2, parametreerbaar bij storing
Binaire uitgang 0, parametreerbaar bij bedrijfsgereed-
heid
Referentiepotentiaal voor binaire signalen

Belastbaarheid: 
max. 50 mA

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

X10: 24 VI24 Ingang +24 V voeding (alleen vereist voor diagnosedoeleinden)

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

AI11/AI12-omschakeling I-signaal (-40 ... +40 mA) ↔ U-signaal (-10 ... +10 V), af 
fabriek op U-signaal
Afsluitweerstand systeembus



4 Elektrische installatie
Voedingsmodule TPS en koppelmodule TAS

20 Compacte technische handleiding – MOVITRANS® Stationaire componenten

Koppelmodule 
TAS

De volgende tabel laat de functiebeschrijving van de vermogensklemmen van de kop-
pelmodule TAS, bouwgrootte 2, zien:

De volgende tabel laat de functiebeschrijving van de vermogensklemmen van de kop-
pelmodule TAS, bouwgrootte 4, zien:

Klem Functie
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyratoraansluiting ( → van TPS X2: G1/G2 komend)
Stroomterugvoer ( → van TPS X3: -I/+I komend)

LA
LI

Aansluiting inductiekabel buiten
Aansluiting inductiekabel binnen

Klem Functie
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyratoraansluiting ( → van TPS X2: G1/G2 komend)
Stroomterugvoer ( → van TPS X3: -I/+I komend)

LA1
LI1
LA2
LI2

Aansluiting eerste inductiekabel buiten
Aansluiting eerste inductiekabel binnen
Aansluiting tweede inductiekabel buiten
Aansluiting tweede inductiekabel binnen
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