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Retrofit – Usługi modernizacji

Zamiana MOVITRAC® 31C  
na MOVITRAC® B

Następna generacja:

Seria MOVITRAC® B

Zamiana MOVITRAC® 31C na MOVITRAC® B

MOVITRAC® 31C (400 V)

MC31C005-503-4

MC31C007-503-4

MC31C011-503-4

MC31C014-503-4

MC31C008-503-4

MC31C015-503-4*

MC31C022-503-4*

MC31C030-503-4*

MC31C040-503-4*

MC31C055-503-4*

MC31C075-503-4*

MOVITRAC® 31C (230 V)

MC31C005-233-4

MC31C008-233-4

MC31C015-233-4

MC31C022-233-4

MOVITRAC® B (400 V)

MC07B0005-5A3-4

MC07B0008-5A3-4  

MC07B0011-5A3-4

MC07B0015-5A3-4

MC07B0008-5A3-4

MC07B0015-5A3-4  

MC07B0022-5A3-4

MC07B0030-5A3-4

MC07B0040-5A3-4

MC07B0055-5A3-4  

MC07B0075-5A3-4

MOVITRAC® B (230 V)

MC07B0005-2A3-4

MC07B0008-2A3-4

MC07B0015-2A3-4

MC07B0022-2A3-4

Adapter

Zestaw adaptera BG0

Nr kat.: 13574140

Zestaw adaptera BG1

Nr kat.: 13574159

Zestaw adaptera BG2

Nr kat.: 13574167

Adapter

Zestaw adaptera BG0   

Nr kat.: 13574140

Zestaw adaptera BG1

Nr kat.: 13574159

Retrofit –  
usługi  
modernizacji

* W zależności od zainstalowanych kart opcyjnych, konieczne może być przejście na falowniki MOVIDRIVE® B



Ciągłość oraz dostępność maszyn i urządzeń

Branża napędów i automatyzacji rozwija się z niewyobrażalną dynamiką.  

Od idącej z duchem czasu techniki napędowej, sterowniczej i regulacji oczekuje 

się obecnie stałego wzrostu w zakresie innowacji, mocy, precyzji, niezawodności 

i modułowości. Dzięki temu można osiągać lepsze wyniki produkcyjne przy zachowaniu 

niższych kosztów oraz niższego zużycia energii.

SEW-EURODRIVE oferuje dostępność części zamiennych znacznie 

dłużej niż obecne standardy rynkowe. Jeśli ze względu na postęp 

techniczny coraz trudniejsza jest konserwacja starszych maszyn 

i urządzeń, gdy nie jest już gwarantowane bezpieczeństwo 

w zgodzie ze standardami EMC i zmniejsza się dostępność 

urządzeń oraz ich bezawaryjność – wtedy jest czas na zastosowanie 

nowych technologii.

Rozwój ten prowadzi naturalnie do coraz 

krótszych cykli życia produktów, w szczególności 

w obszarze elektroniki. Coraz więcej firm jest 

tego świadomych i wymieniają rozbudowują 

funkcje swoich maszyn. Dzięki zmodernizowanej 

technice osiągają gwarantowaną i zarazem 

wyższą dostępność, redukują koszty inspekcji 

i konserwacji oraz zmniejszają zużycie energii.

SEW-EURODRIVE oferuje produkty, know-how 

oraz serwis, aby przy wprowadzaniu zmian 

zagwarantować możliwie najlepsze zdolności 

produkcyjne. Jeżeli na koniec cyklu życia 

produktu lub w ramach modernizacji linii 

planowane jest przejście na nową technologię, 

wówczas wymagana jest precyzyjna 

diagnostyka, odpowiednio dobrane komponenty 

oraz szybkie i pewne działanie. Właśnie to 

oferuje SEW-EURODRIVE.

MOVITRAC® – od lat stosowany w wielu maszynach 

i urządzeniach na całym świecie. Aktualizacja 

i konserwacja falowników staje się z czasem 

nieekonomiczna, a w niektórych przypadkach nawet 

niemożliwa ze względu na brak komponentów.

Równocześnie nowe urządzenia oferują nieznane 

do tej pory szanse i możliwości.

SEW-EURODRIVE gwarantuje ciągłość oferty 
oraz dostępność maszyn i urządzeń

Modernizacja Państwa urządzeń jest opłacalna 
nie tylko przy zamianie na nowszą generację 
naszego produktu MOVITRAC®.
Działamy równie skutecznie przy modernizacji 
techniki napędowej i sterującej innych producentów.

Gdy nadchodzi czas 

na modernizację…

Zapewnij wysoką wydajność 

produkcji i zastosuj zestawy 

zamienne Retrofit – indywidualnie 

dostosowane i wybrane z naszego 

systemu usług CDS®. 

Następna generacja: Następna generacja: rozwiązanie Retrofit 

z MOVITRAC®B zawiera również niezbędne adaptery do modernizacji 

maszyn i systemów. Zamianę na innowacyjną technikę można wykonać 

w łatwy oraz szybki sposób i zapewnić wydajność Państwa urządzeń.

MOVITRAC® 
31C

Twoje korzyści

–  Szybka wymiana komponentów 

mechanicznych oraz elektronicznych

–  Brak zmiany schematów połączeń

–  Zmiany w trybie testowym, możliwość 

szybkiego powrotu do poprzedniego układu

–  Stare/nowe schematy otworów identyczne; 

brak mechanicznych poprawek

–  Minimalne nakłady na okablowanie

–  Zestaw zamienny Retrofit nadaje się 

do szybkiego i samodzielnego montażu 

po stronie klienta

–  Minimalne czasy przestoju

–  Optymalizacja stanów magazynowych

–  Komfortowa obsługa

–  Zastosowanie innowacyjnych technologii

–  Produkty zamienne zoptymalizowane 

pod kątem konserwacji

Retrofit –  
Usługi modernizacji 

Usługi modernizacji to moduł systemu CDS® 
firmy SEW-EURODRIVE – zielone światło 
dla Państwa produkcji.

Oferujemy
 

 – Inwentaryzację zamontowanych komponentów MOVITRAC®

 - identyfikację sprzętu

 - analizę parametrów i schematów obwodowych

 - analizę oprogramowania

 – Doradztwo oraz zalecenia w celu zabezpieczenia dostępności urządzeń

 – Zamianę komponentów MOVITRAC®

 – Montaż urządzeń zamiennych bądź nowych

 - Montaż i przebudowa szafy rozdzielczej / opracowanie schematu połączeń 

/ dodanie nowych komponentów w bazie danych CDM®

 - Parametryzacja falowników oraz dostosowanie oprogramowania 

wewnętrznego (MOVITRAC®)

 - Uruchamianie wraz z pracownikami klienta i wsparcie dla działu UR 

w zakładzie klienta

 – Kompleksową realizację projektu

 – Szkolenia

 – Monitorowanie produkcji 

 – Dodatkowo: usługę CDM® – zarządzanie konserwacją 


