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1 Generelle merknader
1.1 Omfanget av denne dokumentasjonen

Denne dokumentasjonen inneholder de generelle sikkerhetsinstruksene samt utvalgt
informasjon om enheten.
• Disse dokumentene erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen. 
• Les derfor den utførlige driftsveiledningen før du begynner å arbeide med enheten. 
• Les og følg informasjonen, instruksene og merknadene i den utførlige driftsveiled-

ningen. Dette er en forutsetning for feilfri drift og for at eventuelle garantikrav kan gjø-
res gjeldende. 

• Den utførlige driftsveiledningen samt ytterligere dokumenter til enheten finnes i PDF-
format på vedlagte CD eller DVD. 

• Du kan laste ned hele den tekniske dokumentasjonen til SEW-EURODRIVE i PDF-
format fra Internettsidene til SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com

1.2 Dokumentasjonens gyldighet.
Denne dokumentasjonen gjelder for følgende stasjonære MOVITRANS®-enheter:
• Forsyningsenhet TPS 
• Tilkoblingsmodul TAS 
• Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Sikkerhetsmerknader
2.1 Innledende merknader

Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og
materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerkna-
dene følges og overholdes. 
Kontroller at de som er ansvarlige for anlegget og driften, samt personer som arbeider
med enheten, har lest og forstått alt innholdet i dokumentasjonen. Henvend deg til SEW-
EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon.
Sikkerhetsmerknadene nedenfor refererer primært til bruk av MOVITRANS®-enheter.
Ved bruk av andre SEW-komponenter må sikkerhetsinstruksene for respektive kompo-
nenter i tilhørende dokumentasjon følges.
Overhold også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne dokumenta-
sjonen.

2.2 Generelt
Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betje-
ning kan innebære alvorlige person- og materialskader.

2.3 Målgruppe
Mekanisk arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell med tilsvarende opplæring.
Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med
oppbygging, mekanisk installasjon og reparasjon av enhetene, og som har følgende
kvalifikasjoner:
• Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker)

med bestått slutteksamen.
• Kjennskap til denne dokumentasjonen.

Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker med tilsvarende opplæring.
Med autorisert elektriker menes i denne dokumentasjonen personer som har erfaring
med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av enhetene og som
har følgende kvalifikasjoner:
• Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektroniker eller mekatro-

niker) med bestått slutteksamen.
• Kjennskap til denne dokumentasjonen.

Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun
utføres av personer med nødvendig opplæring.
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2.4 Korrekt bruk
Kontroller at nedenstående MOVITRANS®-enheter brukes korrekt:
• MOVITRANS®-enheter generelt

MOVITRANS®-enhetene brukes til drift av berøringsfrie energioverføringssystemer i
industrielle og kommersielle anlegg.

• Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmoduler TAS
Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS er enheter for stasjonær oppbygging
i koblingsskap. Til forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS skal det kun kobles
egnede MOVITRANS®-enheter, f.eks. strømsløyfer TLS, tilkoblingsfordeler TVS og
kompensasjonsbokser TCS.

• Strømsløyfe TLS
Strømsløyfer TLS legges langs overføringsstrekningen. Strømsløyfer TLS er egnet
for tilkobling på utgangssiden av tilkoblingsmodul TAS.

• Kompensasjonsbokser TCS
Kompensasjonsboksene TCS kobles i rekke til strømsløyfe TLS ved lengre overfø-
ringsstrekninger. 

• Tilkoblingsfordeler TVS
Tilkoblingsfordelerne TVS brukes som tilkoblingspunkt for strømsløyfen TLS i felten. 

• Installasjonsmateriell TIS
Installasjonskomponenter TIS…025... må kun brukes med de flate overføringsenhe-
tene THM..E.
Installasjonskomponenter TIS…008... må kun brukes med de U-formede overfø-
ringsenhetene THM..C.

Alle angivelser om tekniske data og godkjente betingelser på enhetenes driftssted må
overholdes.
Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at
maskinene oppfyller EMC-retningslinjen 2004/108/EØF og at sluttproduktet er i samsvar
med maskinretningslinjen 98/37/EF (ta også hensyn til EN 60204).
BG-forskriften og BG-reglene B11 "Elektromagnetiske felt" (BG, Berufsgenossenschaft)
må overholdes ved installasjon, oppstart og drift av anlegg med berøringsfri energiover-
føring ved induksjon for bruk ved industrielle arbeidsplasser.
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2.5 Transport
Følg prosedyrene nedenfor når en forsendelse ankommer:
• Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader.
• Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har transportskader.
• Utelukk muligheter for oppstart dersom transportskader foreligger.

Følg prosedyrene nedenfor ved transport av MOVITRANS®-enheter:
• Kontroller at enhetene ikke utsettes for mekaniske slag under transport.
• Bruk egnet og korrekt tilmålt transportmiddel.
• Se informasjonen vedrørende klimatiske betingelser i henhold til tekniske data.
• Fjern eksisterende transportutstyr før igangkjøring.

2.6 Lagring
Vær oppmerksom på følgende informasjon når MOVITRANS®-enhetene skal settes ut
av drift eller lagres:
• Kontroller at enheten ikke utsettes for mekaniske slag under lagring.
• Ved langtidslagring må du koble forsyningsenheten TPS til nettspenning i minst fem

minutter annethvert år.
• Se informasjonen vedrørende lagertemperatur i henhold til tekniske data.

2.7 Montasje
Følg prosedyrene nedenfor ved montering av MOVITRANS®-enheter:
• Beskytt MOVITRANS®-enhetene mot belastning/bruk som ikke er tillatt. 
• Sørg spesielt for at ingen komponenter deformeres/bøyes og/eller at isolasjons-

avstander endres ved transport og håndtering. 
• Påse at elektriske komponenter ikke skades eller ødelegges mekanisk.

Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller forbudt:
• Bruk i potensielt eksplosive områder.
• Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv.
• Bruk i applikasjoner der det forekommer mekaniske svingnings- og støtbelastninger

som overskrider kravene i henhold til EN 61800-5-1.

2.8 Funksjonell sikkerhetsteknikk
MOVITRANS®-enhetene skal aldri ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sik-
kerhetssystemer!
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2.9 Elektrisk tilkobling
Gå frem i henhold til følgende informasjon når MOVITRANS®-enhetene skal kobles til
elektrisk:
• Koble aldri fra eller til ledninger, hurtigkontakter eller strømskinner så lenge de er

under spenning!
• Ved arbeid på MOVITRANS®-enheter som står under spenning må gjeldende nasjo-

nale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes. 
• Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for

eksempel ledningstverrsnitt, sikringer, jordlederforbindelse). Ytterligere merknader
står i dokumentasjonen. 

• Vernetiltak og verneinnretninger må tilsvare gyldige forskrifter (f.eks. EN 60204-1
eller EN 50178). 

• Sørg med egnede tiltak for at sikkerhetstiltakene som er beskrevet i driftsveilednin-
gene for de forskjellige MOVITRANS®-enhetene er oppfylt og at tilsvarende verne-
innretninger er montert.

2.10 Sikker atskillelse
Forsyningsenhet TPS oppfyller alle krav om sikkert skille mellom effekt- og elektronik-
koblinger iht. EN 50178. For at et slikt sikkert skille skal være gitt, må alle tilkoblede
strømkretser også oppfylle kravene om sikkert skille.

Nødvendige sikkerhetstiltak:  – Jording av enhetene 
Nødvendig verneinnretning:  – Overstrømsvern for nettilførselsledningen
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2.11 Idriftsettelse/drift
Vær oppmerksom på følgende ved oppstart og drift av MOVITRANS®-enhetene:
• Installasjons-, idriftsettings- og servicearbeid på enhetene må kun utføres av elektro-

fagfolk med godkjent utdannelse innen sikkerhet/ulykkesforebygging. Dessuten skal
gyldige forskrifter (for eksempel EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) over-
holdes.

• Enheter med skader må aldri installeres og aldri settes i drift.
• Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal ikke settes ut av drift under prøvekjøring.
• Sørg med egnede tiltak (for eksempel forbind binærinngang DI00 "/UTGANGS-

TRINNSPERRE" med DGND på forsyningsenheten TPS) for at anlegget ikke starter
utilsiktet når det kobles til nettet. 

• Under drift kan MOVITRANS®-enheter, avhengig av kapsling, ha spenningsførende,
blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater.

• I tilkoblet tilstand forekommer det farlige spenninger på utgangsklemmene og på
kabler, klemmer og MOVITRANS®-enheter som er tilkoblet disse. Det kan også opp-
stå farlige spenninger når forsyningsenheten TPS er sperret og anlegget er ute av
drift.

• Når driftslysdioden V1 og andre indikatorer på forsyningsenheten TPS slukner, er
ikke dette noen indikator på at enheten og tilkoblede MOVITRANS®-enheter er skilt
fra nettet og uten spenning.

• Sikkerhetsfunksjoner internt i enheten kan foråsake at anlegget settes ut av drift.
Utbedring av feilen eller reset kan føre til at anlegget starter igjen av seg selv.
Dersom dette av sikkerhetsmessige årsaker ikke er tillatt, skilles forsyningsenhet
TPS10A fra nettet før årsaken til feilen elimineres.

• Skill enhetene fra nettet før du tar av vernedekslet. Farlig spenning kan fremdeles
forekomme i enhetene og tilkoblede MOVITRANS®-enheter i ti minutter etter at
strømnettet er koblet fra.

• Når dekselet er fjernet, har MOVITRANS®-enhetene kapsling IP00. Farlige spen-
ninger forekommer på alle modulene. Under driften må alle enhetene være lukket.

• Bruk egnet vernetøy under prefabrikkering, og da spesielt når strømsløyfen TLS
loddes. 

• Utelukk forbrenninger fra loddebolten eller varmt loddetinn med egnede sikkerhets-
tiltak. Forhindre med egnede sikkerhetstiltak at varmt loddetinn renner ut.
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2.12 Kontroll/vedlikehold
Reparasjoner skal kun foretas av SEW-EURODRIVE.
Åpne ikke enhetene under noen omstendigheter!

2.13 Avfallshåndtering
Følg aktuelle nasjonale bestemmelser: 
Kasser komponentene, eventuelt også atskilt etter egenskaper og gjeldende forskrifter,
for eksempel som:
• elektronikkavfall
• kunststoff
• plate
• kobber
• aluminium     
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3 Mekanisk installasjon
3.1 Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS
3.1.1 Tiltrekkingsmomenter

Bruk kun originale tilkoblingselementer.
Overhold følgende tiltrekkingsmomenter:
• Forsyningsenhet TPS, byggstørrelse 2:

– alle effektklemmer → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Forsyningsenhet TPS, byggstørrelse 4:

– alle effektklemmer → 14 Nm (124 lb.in)
• Tilkoblingsmodul TAS, byggstørrelse 2:

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

• Tilkoblingsmodul TAS, byggstørrelse 4:
– alle effektklemmer → 14 Nm (124 lb.in)

3.1.2 Plassering
For forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS er kun loddrett montering tillatt.
Montering liggende, på tvers eller opp-ned er ikke tillatt.

3.1.3 Montasje
Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS kan monteres over hverandre og ved
siden av hverandre. SEW-EURODRIVE anbefaler montering over hverandre.

Montering over 
hverandre

Vær oppmerksom på følgende ved montering av forsyningsenhet TPS og tilkoblings-
modul TAS over hverandre:
• Monter forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS loddrett over hverandre.
• Ved tilkobling av tilkoblingsmodul TAS, byggstørrelse 2, på forsyningsenhet TPS,

byggstørrelse 2, skal det brukes tvunnede ledninger som beskrevet i kapitlet Kob-
lingsskjema effektklemmer.
Ved tilkobling av tilkoblingsmodul TAS, byggstørrelse 4, på forsyningsenhet TPS,
byggstørrelse 4, skal det brukes standardiserte tilkoblingsstrømskinner som
beskrevet i kapitlet Koblingsskjema effektklemmer.
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• Vær oppmerksom på avstanden mellom enhetene, se bildet nedenfor:

Montering ved 
siden av hverandre

Du finner informasjon om montering ved siden av hverandre i følgende dokument.
• Driftsveiledning MOVITRANS® tilkoblingsmodul TAS10A

3.1.4 Kompensasjon
Du finner informasjon om montering av kompensasjonskondensatorer i følgende
dokument.
• Driftsveiledning MOVITRANS® tilkoblingsmodul TAS10A

147038347

Byggstørrelse A [mm] B [mm] C [mm]

Byggstørrelse 2
105 300+1 348+2 

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

Byggstørrelse 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 Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS (overføringsstrekning)
Du finner informasjon om oppbygging av overføringsstrekningen i henhold til anleggets
topologi i følgende dokumenter:
• Driftsveiledning MOVITRANS® installasjonsmaterial TVS / TCS / TLS / TIS
• Håndbok MOVITRANS® prosjektering
• Håndbok MOVITRANS® montering 

Overføringsstrekninger med støpning for overføringshoder THM10E 
• Håndbok MOVITRANS® montering 

Overføringsstrekninger med forleggingsplate TIS for overføringshoder THM10E 
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4 Elektrisk installasjon
4.1 Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS
4.1.1 Kabeltverrsnitt

Overhold følgende kabeltverrsnitt:
• Forsyningsenhet TPS:

– Nettilførselsledning → Kabeltverrsnitt i henhold til nominell inngangsstrøm Inett
ved nominell belastning.

– Elektronikkledninger: 

• Forsyningsenhet TPS og tilkoblingsmodul TAS:
– Kabeltverrsnitt mellom X2/X3 (TPS) og X2/X3 (TAS):

4.1.2 Jordtilkobling (EN 50178)
Vær oppmerksom på følgende ved jordtilkoblingen:
• Ved nettledning < 10 mm2 (AWG8) er to varianter av jordtilkobling tillatt:

– Legg en ekstra jordleder med nettledningens tverrsnitt parallelt med vernelederen
over separate klemmer eller

– Legg en verneleder av kobber med et tverrsnitt på 10 mm2 (AWG8). 
• Ved nettledning ≥ 10 mm2 (AWG8) legger du en Cu-jordledning med samme tverr-

snitt som nettledningen.

4.1.3 Strømsløyfetilkobling
Vær oppmerksom på følgende ved strømsløyfetilkoblingen:
• Koble kun til godkjente strømsløyfer TLS. Strømsløyfer TLS må være fagkyndig til-

koblet. 
• Forbind ringkabelskoene til høyfrekvenstråden kun ved lodding med en effektsterk

loddebolt (min. 200 W) eller i loddebad. Pressing er ikke tillatt! 
• Ved tilkobling av strømsløyfe TLS, se også ytterligere informasjon og koblingsskje-

maer i kapitlet Koblingsskjema effektklemmer.

En leder pr. klemme  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
To ledere pr. klemme  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Byggstørrelse 2 (TPS10A040 og 
TAS10A040)

 →  4 mm² (AWG11)

Byggstørrelse 4 (TPS10A160 og 
TAS10A160)

 → Tilkoblingsstrømskinne eller
 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Strømsløyfeføring
Vær oppmerksom på følgende ved strømsløyfeføringen:
• Før strømsløyfekablene tett inntil hverandre (kabelstrips, kabelkanal osv.). Unngå

direkte nærhet til stålplater eller andre magnetiske metaller (oppvarming som følge
av virvelstrøm). Konstruktive muligheter i denne forbindelse er f.eks.
– Kunststoffkanal eller -rør på avstandsstykker 
– Mellomlegg i aluminiumplate 

• Ved veggjennomføringer (koblingsskap osv.) må det om mulig tilrettelegges for felles
skruforbindelse for tur- og returledning. Hvis dette ikke er mulig, brukes en gjennom-
føringsplate i aluminium eller kunststoff. Legg strømsløyfer, effekt- og signalled-
ninger separat.

4.1.5 Skjerming og jording
Vær oppmerksom på følgende ved skjerming og jording:
• SEW-EURODRIVE anbefaler å avskjerme styreledningene. 
• Legg skjermen over kortest mulig avstand til gods med størst mulig kontaktflate. For

å hindre jordsløyfer, kan en skjermende jordes over en støydemperkondensator
(220 nF / 50 V). Hvis det brukes dobbeltskjermet ledning, jordes den ytre skjermen
på enhetssiden og den indre skjermen på den andre enden. 

• Ledningene (ikke strømsløyfen!) kan også legges i koblingsskapet i jordede metall-
kanaler eller metallrør for skjermingsformål. Legg effekt- og signalledningene
separat. 

• MOVITRANS®-enheten og alle tilleggsenheter skal jordes for høyfrekvens. Opprett
en plan, metallisk kontakt mellom enhetens hus og gods (f.eks. ulakkert montasje-
plate for koblingsskap).
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4.1.6 Koblingsskjema for effektklemmer

Byggstørrelse 2 Effektdelen for forsyningsenheten TPS, byggstørrelse 2, og tilkoblingsmodulen TAS,
byggstørrelse 2, skal tilkobles som vist på bildet nedenfor:

146871179

[1] Tvunnede ledninger [A] Tilkoblingsvariant A: for oppstart 
[2] Kortslutningsbøyle for forsyningsenhet TPS uten 
[3] Strømsløyfe TLS tilkoblede strømsløyfer TLS

[B] Tilkoblingsvariant B: for oppstart 
og for drift med tilkoblede 
strømsløyfer 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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Byggstørrelse 4 Effektdelen for forsyningsenheten TPS, byggstørrelse 4, og tilkoblingsmodulen TAS,
byggstørrelse 4, skal tilkobles som vist på bildet nedenfor:

[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] Avskjermede ledninger [A] Tilkoblingsvariant A: for oppstart 
[2] Tilkoblingsstrømskinne for forsyningsenhet TPS uten 
[3] Kortslutningsbøyle tilkoblede strømsløyfer TLS
[4] Opsjon jordtilkobling for sikring av [B] Tilkoblingsvariant B: for oppstart 

høyfrekvens-egnet jording og for drift med en strømsløyfe
[5] Strømsløyfe TLS [C] Tilkoblingsvariant C: for oppstart 

og for drift med to strømsløyfer
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4.1.7 Koblingsskjema for styreklemmer

Byggstørrelse 2 
og 4

Styreenheten til forsyningsenhet TPS, byggstørrelse 2 og 4, skal tilkobles som vist på
bildet nedenfor:

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

S
kj

er
m

kl
em

m
e

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

Forsyningsenhet TPS

Referansepotensial analogsignaler

Spenningskontroll/strømregulering
Skal-verdimodus A
Skal-verdimodus B

Referanse X10:DI00...DI05
+24 V utgang

+24 V inngang

Systembuss avslutningsmotstand
Omkobling I-signal U-signal

Fra fabrikken på U-signal

Referansepotensial binærsignaler

Referansepotensial binærsignaler

/Feil

Driftsklar

/Sluttrinnsperre
/Ekst. feil

Auto-reset

AGND (referansepotensial 10 V analogsignaler)
DGND (referansepotensial 24 V binærsignaler)
Jordledning (skjerm)

-10…+10 V -40…+40 mA

Binærinnganger

Binærutganger

Referanse 
binærutganger

Overordnet
styring

DGND

Systembuss high

Systembuss low

Synk-signal low

Synk-signal high

+ + --

146888587
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4.1.8 Funksjonsbeskrivelse av effekt- og styreklemmene

Forsyningsenhet 
TPS

Tabellen nedenfor viser en funksjonsbeskrivelse av effekt- og styreklemmene til forsy-
ningsenhet TPS, byggstørrelse 2 og 4:

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

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

Nettilkobling
Gyrator-tilkobling
Strømretur
Mellomkretstilkobling

X10: 1
X10: 2/4

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

REF1
AI11/AI12

REF2
SC11/SC12
-
AGND

Referansespenning +10 V (maks. 3 mA) for potensiometer for nominell verdi
Nominell verdiinngang IL1 (differanseinngang), omkobling strøm-/spenningsinngang 
med S11
Referansespenning -10 V (maks. 3 mA) for potensiometer for nominell verdi
Systembuss (SBus) High/Low
Ingen funksjon
Referansepotensial for analoge 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

Binærinngang 1, fast tilordnet med /sluttrinnsperre
Binærinngang 2, fast tilordnet med /ekst. feil
Binærinngang 3, auto-reset, fast tilordning
Binærinngang 4, fast tilordnet med spennings-
styring/strømregulering
Binærinngang 5, fast tilordnet med nominell verdi-
modus A
Binærinngang 6, fast tilordnet med nominell verdi-
modus B
Referanse for binærinnganger DI00...DI05
Hjelpespenningsutgang +24 V (maks. 200 mA)
Referansepotensial for binærsignaler

Binærinngangene er poten-
sialadskilt med optoko-
blere.  Hvis 
binærinngangene forsynes 
med DC +24 V fra VO24, 
må DCOM forbindes med 
DGND!

X10: 18 - Ingen funksjon

X10: 19
X10: 21
X10: 23

DO02
DO00
DGND

Binærutgang 2, feil kan parametriseres
Binærutgang 0 kan parametriseres driftsklar 
Referansepotensial for binærsignaler

Belastbarhet: maks. 50 mA

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

X10: 24 VI24 Inngang +24-V-spenningsforsyning (kun nødvendig for diagnoseformål)

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

AI11/AI12-omkobling I-signal (-40 ... +40 mA) ↔ U-signal (-10 ... +10 V), fra 
fabrikken på U-signal
Systembuss avslutningsmotstand
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Tilkoblingsmodul 
TAS

Tabellen nedenfor viser en funksjonsbeskrivelse av effektklemmene til tilkoblingsmodul
TAS, byggstørrelse 2:

Tabellen nedenfor viser en funksjonsbeskrivelse av effektklemmene til tilkoblingsmodul
TAS, byggstørrelse 4:

Klemme Funksjon
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyrator-tilkobling ( → ankommende fra TPS X2: G1/G2)
Strømtilbakeføring ( → ankommende fra TPS X3: -I/+I)

LA
LI

Strømsløyfetilkobling utvendig
Strømsløyfetilkobling innvendig

Klemme Funksjon
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Gyrator-tilkobling ( → ankommende fra TPS X2: G1/G2)
Strømtilbakeføring ( → ankommende fra TPS X3: -I/+I)

LA1
LI1
LA2
LI2

Tilkobling 1. Strømsløyfe utvendig
Tilkobling 1. Strømsløyfe innvendig
Tilkobling 2. Strømsløyfe utvendig
Tilkobling 2. Strømsløyfe innvendig
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