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1 Informações gerais
1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação inclui as informações gerais de segurança e uma selecção de infor-
mações relativas ao MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV.
• Tenha em atenção que esta documentação não substitui as instruções de operação

detalhadas.
• Por isso, leia atentamente as instruções de operação detalhadas antes de trabalhar

com o MOVIMOT® MM..D.
• Observe as informações, instruções e notas incluídas nas instruções de operação

detalhadas e nas instruções de operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/DTE/DVE, ..".
Esta medida é condição para um funcionamento sem falhas do MOVIMOT® MM..D e
para manter o direito à garantia.

• As instruções de operação detalhadas e documentação adicional relativas ao
MOVIMOT® MM..D podem ser encontradas como ficheiro PDF no CD ou DVD
fornecido.

• No site da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) pode também encontrar
toda a documentação técnica da SEW-EURODRIVE em forma de ficheiros PDF. 

1.2 Estrutura das informações de segurança
As informações de segurança destas instruções de operação estão estruturadas da
seguinte forma: 

Pictograma PALAVRA DO SINAL!
Tipo e fonte de perigo.
Possíveis consequências se não observado.
• Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

Pictograma Palavra do 
sinal

Significado Consequências se não 
observado

Exemplo:

Perigo geral

Perigo específico, por 
ex., choque eléctrico

PERIGO! Perigo eminente Morte ou ferimentos graves

AVISO! Situação eventualmente 
perigosa

Morte ou ferimentos graves

CUIDADO! Situação eventualmente 
perigosa

Ferimentos ligeiros

STOP! Eventuais danos materiais Danos no sistema de accionamento ou 
no meio envolvente

NOTA Observação ou conselho útil.
Facilita o manuseamento do 
sistema de accionamento.
I
C
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2 Informações de segurança
As informações básicas de segurança abaixo apresentadas devem ser lidas com aten-
ção a fim de serem evitados danos pessoais e materiais. Garanta que estas informa-
ções de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. Garanta, igualmente,
que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas
as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e
compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas
tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a
SEW-EURODRIVE.

2.1 Informações gerais
Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Em caso de danos,
favor reclamar imediatamente à empresa transportadora ou ao fornecedor.
Durante a operação e de acordo com os seus índices de protecção, os accionamentos
MOVIMOT® poderão possuir partes livres ou móveis condutoras de tensão e super-
fícies quentes.
A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação
ou a operação incorrectas do equipamento poderá conduzir à ocorrência de danos e
ferimentos graves. Para mais informações, consulte a documentação.

2.2 Utilizador alvo
Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento, eliminação de anomalias e
manutenção só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado (sob conside-
ração das seguintes normas e regulamentos: IEC 60364 ou CENELEC HD 384 ou
DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e os regulamentos nacionais sobre a
prevenção de acidentes).
É considerado pessoal qualificado, no âmbito destas informações de segurança, todas
as pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento
e operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem
efectuar estas tarefas.
Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto
devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

2.3 Uso recomendado
Os accionamentos MOVIMOT® são unidades destinadas a serem instaladas em
sistemas eléctricos ou máquinas.
Quando instalado em máquinas, é proibido colocar o conversor de frequência
MOVIMOT® em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as
máquinas cumprem os regulamentos da Directiva Comunitária 2006/42/CE (directiva
para máquinas).
A colocação em funcionamento (início da utilização correcta) só é permitida se for
garantido o cumprimento da Directiva EMC (2004/108/CE).
Os conversores de frequência MOVIMOT® cumprem as exigências da Directiva de
Baixa Tensão 2006/95/CE. As normas mencionadas na Declaração de Conformidade
são aplicadas aos conversores de frequência MOVIMOT®.
As informações técnicas e as especificações sobre as condições de ligação estão indi-
cadas na chapa de características e na documentação.
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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2.3.1 Funções de segurança
Os conversores de frequência MOVIMOT® não devem ser usados em funções de segu-
rança, a não ser que estas estejam devidamente descritas e expressamente autorizadas. 
Em funções de segurança, observe e siga as informações apresentadas nas documen-
tações fornecidas.
Em aplicações de segurança, só devem ser utilizados os componentes fornecidos pela
SEW-EURODRIVE expressamente para esse efeito.

2.3.2 Aplicações de elevação
Se os conversores de frequência MOVIMOT® forem utilizados em aplicações de eleva-
ção, devem ser observadas as informações especiais de configuração e ajuste para
aplicações de elevação, de acordo com as instruções de operação do MOVIMOT®.
Os conversores de frequência MOVIMOT® não devem ser utilizados como dispositivo
de segurança em aplicações de elevação.

2.4 Transporte, armazenamento
Siga as instruções relativas ao transporte, armazenamento e manuseamento correcto.
Cumpra as condições climatéricas de acordo com o capítulo "Informação técnica" das
instruções de operação. Aperte firmemente os anéis de suspensão instalados para o
transporte. Estes anéis foram concebidos para suportar somente o peso do acciona-
mento MOVIMOT®. Não podem ser colocadas cargas adicionais. Se necessário, use
equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado (por ex., guias
para cabos). 

2.5 Instalação
A instalação e o arrefecimento das unidades têm que ser levadas a cabo de acordo com
as normas indicadas na documentação correspondente.
Os conversores de frequência MOVIMOT® devem ser protegidos contra esforços não
permitidos.
As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas
expressas para as tornar possíveis:
• uso em ambientes potencialmente explosivos.
• uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases,

vapores, pó, radiações, etc.
• uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e impactos

fortes, de acordo com as informações apresentadas na documentação.

2.6 Ligação eléctrica
Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes (por ex., BGV A3) ao
trabalhar com unidades MOVIMOT® sob tensão.
Efectue a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex., secções trans-
versais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Informações
adicionais estão incluídas na documentação.
Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra,
disposição de filtros e instalação de cabos, podem ser encontradas na documentação.
I
T
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Desconexão segura
O fabricante do sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos valores
limite estabelecidos pela legislação EMC.
As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem seguir os regula-
mentos em vigor (por ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).
Para garantir o isolamento correcto, devem ser realizados testes de tensão antes da
colocação em funcionamento dos accionamentos MOVIMOT®, de acordo com a norma
EN 61800-5-1:2007 e informação apresentada no capítulo 5.2.3.2.

2.7 Desconexão segura
Os conversores de frequência MOVIMOT® cumprem todas as exigências para uma
desconexão segura das ligações do cabos e dos componentes electrónicos, de acordo
com a norma EN 61800-5-1. Para garantir uma desconexão segura, todos os circuitos
eléctricos ligados devem também satisfazer os requisitos de desconexão segura.

2.8 Operação
Sistemas com conversores de frequência MOVIMOT® integrados têm eventualmente
que ser equipados com dispositivos adicionais de monitorização e de protecção, como
estipulado nos regulamentos de segurança em vigor (por ex., lei sobre equipamento
técnico, regulamentos de prevenção de acidentes, etc.). Aplicações sujeitas a perigos
acrescidos podem eventualmente requerer medidas de protecção suplementares.
Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob
tensão depois de ter separado o conversor de frequência MOVIMOT®, do distribuidor
de campo ou do módulo de bus (se instalados), da tensão de alimentação, pois poderão
ainda existir condensadores com carga. Aguarde pelo menos 1 minuto após desligar a
tensão de alimentação.
Antes de ligar o conversor de frequência MOVIMOT® à alimentação, é necessário que
a caixa de terminais esteja fechada, i.e.:
• o conversor de frequência MOVIMOT® tem que estar aparafusado.
• a tampa da caixa de ligação do distribuidor de campo e do módulo de bus (se insta-

lados) tem que estar aparafusada.
• a ficha do cabo híbrido (se usado) tem que estar ligada e aparafusada.
Atenção: o interruptor de manutenção do distribuidor de campo (se instalado) apenas
desliga a alimentação do conversor de frequência MOVIMOT® ou do motor. Os termi-
nais do distribuidor de campo permanecem com tensão, mesmo depois do interruptor
de manutenção ter sido desligado.
O facto de os LEDs de operação e outros elementos de indicação não estarem ilumi-
nados não significa que a unidade tenha sido desligada da alimentação e esteja sem
tensão.
As funções de segurança interna da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à
paragem do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem
provocar o rearranque automático do motor. Se, por motivos de segurança, tal não for
permitido, a unidade deverá ser desligada da alimentação antes de se proceder à elimi-
nação da causa da irregularidade.
Atenção – perigo de queimaduras: Durante a operação, a superfície do accionamento
MOVIMOT® e das opções externas, por ex., do dissipador da resistência de frenagem,
pode atingir temperaturas superiores a 60 °C! 
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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3 Designação das unidades
3.1 Chapa de características do motor (exemplo)

1996182283

KA 77 DT 90L4 BMG / MM15 / MLU

Opção para o conversor1)

1) Na chapa de características apenas estão especificadas as opções instaladas de fábrica.

Conversor de frequência 
MOVIMOT®

Opção para o motor (freio)

Tamanho, número de pólos (motor)

Série do motor

Tamanho do redutor

Série do redutor

SEW -EURODRIVESEW -EURODRIVE
Typ
Nr.
KW

kg 73

50Hz
60Hz

r/min
Bremse

KA77 DT90L4/BMG/MM15/MLU
3009818304. 0001. 99
1,5 / 50 HZ

V 380-500
V 380-500

22/1400
V 230
Ma 665

IEC 34
B3
0,99

3,50
3,50
54 F

64,75

Kl

:1

Schmierstoff

Bruchsal / Germany
3 ~
IM
cos
A
A
IP
Gleichrichter
i

Nm 20
Nm

Made in Germany 184103 3.14
D
C
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Chapa de características do conversor de frequência (exemplo)
3.2 Chapa de características do conversor de frequência (exemplo)

3.3 Código de identificação da unidade
O código de identificação da unidade [1] instalado no lado superior do conversor de
frequência MOVIMOT®, fornece informações sobre o tipo [2], referência [3] e potência
[4] da unidade.

1957927307

MM 15 D – 503 – 00

Versão (00 = standard)

Tipo de ligação (3 = trifásica)

Tensão de alimentação
(50 = 380 – 500 VCA)
(23 = 200 – 240 VCA)

Versão D

Potência do motor (15 = 1,5 kW)

Série de produtos MOVIMOT®

Status: 10  12  --  A --  --  10  10  12 02 / 08  444

Typ MM15D-503-00
Sach.Nr.  18215033
Eingang  /  Input
U=

f=
I=

T= -30...40C
I=3.5A AC 4.0A AC
f=50...60HzD-76646 Bruchsal

MOVIMOT
Antriebsumrichter P-Motor

P-Motor  (S3/25%): 2.2kW  /  3.3HP
1.5kW  /  2.0HP

Drive Inverter
Use 60/75°C copper wire only. Tighten terminals to 13,3in. - ibs.(1.5 Nm)
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000ms

Made in Germany
2...120Hz
3x0V...UInputU=3x380...500V AC

Ausgang  /  Output
Serien Nr.0886946

CH01

N2936

457916555

[2]

[4][3]

[1]
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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3.4 Versão "montagem próxima do motor"
A figura seguinte ilustra um exemplo de uma montagem do conversor de frequência
MOVIMOT® próxima do motor, com a respectiva chapa de características e designação
da unidade:
 

457921547

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4

Conector de ligação ao motor

Versão da caixa de terminais

Adaptador para a montagem próxima do motor
21 = tamanho 1
22 = tamanho 2

Tipo de ligação
0 = Õ 
1 = Ö 

Conversor de frequência MOVIMOT®

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4
D
V
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4 Instalação mecânica
4.1 Moto-redutor MOVIMOT®

4.1.1 Antes de começar
O accionamento MOVIMOT® só pode ser instalado se:
• os dados da chapa de características do accionamento estiverem de acordo com a

tensão da rede de alimentação
• o accionamento não estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou

armazenamento)
• as seguintes condições forem cumpridas:

– A temperatura ambiente corresponde à indicada no capítulo "Informação técnica"
das instruções de operação. Note que a gama de temperaturas do redutor
também pode ser restringida (consulte as instruções de operação do redutor).

– Não existe óleo, ácido, gás, vapor, radiação etc.

Tolerâncias de 
instalação

A tabela seguinte mostra as tolerâncias permitidas para as pontas dos veios e para a
flange do accionamento MOVIMOT®.

Ponta do veio Flange
Tolerância diamétrica de acordo com a norma 
EN 50347
• ISO j6 para Ø ≤ 26 mm
• ISO k6 para Ø Ã 38 mm até ≤ 48 mm 
• ISO m6 para Ø > 55 mm
• Furo de centragem de acordo com a 

norma DIN 332, forma DR..

Tolerância dos ressaltos de centragem de 
acordo com EN 50347
• ISO j6 para Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 para Ø > 300 mm
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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4.1.2 Instalação do MOVIMOT®

Observe os seguintes aspectos ao efectuar instalação do accionamento MOVIMOT®:
• O accionamento MOVIMOT® só pode ser montado/instalado na posição de

montagem especificada na chapa de características do motor, e sobre uma estrutura
de suporte plana, rígida a torções e que não esteja sujeita a vibrações.

• Remova completamente quaisquer agentes anticorrosivos nas pontas dos veios
(use um solvente disponível comercialmente). Não permita que o solvente se infiltre
nos rolamentos nem nos vedantes dos veios – danos no material.

• Alinhe cuidadosamente o conversor de frequência MOVIMOT® e o motor de forma
a evitar qualquer esforço nos veios do motor (cumpra os valores permitidos para as
cargas radiais e axiais!)

• Não dê pancadas nem martele na ponta do veio.
• Use uma cobertura apropriada para proteger os motores em montagem vertical

contra a entrada acidental de objectos ou líquidos. 
• Garanta a entrada de ar de arrefecimento desobstruída e não deixe entrar ar aque-

cido ou reutilizado por outros componentes.
• Equilibre posteriormente as peças a montar no veio com meia chaveta (os veios de

saída estão equilibrados com meia chaveta).
• Todos os furos de drenagem de condensação estão fechados com tampas plásticas

e só devem ser abertos quando necessário.
• Não são permitidos furos de drenagem abertos. Furos de drenagem de condensa-

ção abertos levam à perda dos índices de protecção mais elevados.

4.1.3 Instalação em áreas húmidas ou em locais abertos
Observe os seguintes aspectos ao efectuar instalação do accionamento MOVIMOT®

em áreas húmidas ou ao ar livre:
• Use bucins roscados adequados para os cabos de alimentação (se necessário, use

adaptadores de redução).
• Revista as roscas dos bucins e os bujões com massa vedante, aperte-as bem e

aplique uma nova camada de massa vedante.
• Vede bem as entradas dos cabos.
• Limpe completamente as superfícies de vedação do conversor de frequência

MOVIMOT® antes de o tornar a montar.
• Se necessário, aplique uma nova camada de produto anticorrosivo.
• Verifique se o índice de protecção é autorizado (consulte a chapa de características).

STOP!
O índice de protecção indicado na informação técnica aplica-se apenas para os
conversores de frequência MOVIMOT® correctamente instalados. 
Perigo de danificação do conversor de frequência MOVIMOT® por infiltração de humi-
dade ou entrada de pó para dentro da unidade, quando esta é desmontada da caixa
de terminais.
• Proteja o conversor de frequência devidamente sempre que o desmontar da caixa

de terminais.
I
M
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4.2 Montagem do conversor de frequência MOVIMOT® próxima do motor
A figura seguinte ilustra as dimensões para a montagem do MOVIMOT® próxima do
motor:

458277771

A B
MM03D503-00 – MM15D-503-00
MM03D233-00 – MM07D-233-00 140 mm 65 mm

MM22D503-00 – MM40D-503-00
MM11D233-00 – MM22D-233-00 170 mm 65 mm

A

B

M6

M6
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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4.3 Binários de aperto
4.3.1 Conversor de frequência MOVIMOT®

Aperte os parafusos de fixação do conversor MOVIMOT® alternadamente aplicando um
binário de 3,0 Nm (27 lb.in).

4.3.2 Bujões
Aperte os bujões do potenciómetro f1 e do conector X50 aplicando um binário de
2,5 Nm (22 lb.in).

4.3.3 Bucins roscados
Siga sempre as informações do fabricante dos bucins roscados.

458577931

458570379
I
B
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Binários de aperto
4.3.4 Bujões para as entradas dos cabos
Aperte os bujões aplicando um binário de 2,5 Nm (22 lb.in).

4.3.5 Binários de aperto para os terminais
Durante a instalação observe por favor os seguintes binários de aperto para os
terminais: 

322777611

1999952907

[1]
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

0,5 – 0,7 Nm (4 – 6 lb.in)
0,5 – 0,7 Nm (4 – 6 lb.in)
0,8 – 1,5 Nm (7 – 10 lb.in)
1,2 – 1,6 Nm (11 – 14 lb.in)
2,0 – 2,4 Nm (18 – 21 lb.in)

[1]

[5][2] [3] [4]
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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5 Instalação eléctrica
5.1 Instruções de instalação
5.1.1 Ligação dos cabos de alimentação

• A tensão e a frequência nominais do conversor de frequência MOVIMOT® devem
estar de acordo com os dados da rede de alimentação.

• Secção transversal do cabo: Seleccione a secção transversal do cabo de acordo
com a corrente de entrada Ialim com potência nominal (consulte o capítulo "Informa-
ção técnica" das instruções de operação).

• Secção transversal permitida para os cabos dos terminais do MOVIMOT® (não se
aplica para distribuidores de campo):

• Comprimento máximo permitido para as ponteiras: pelo menos 8 mm
• Utilize pontas de terminais de fio sem isolamento (DIN 46228 Parte 1, material

E-CU).
• Instale os fusíveis de protecção no início do cabo do sistema de alimentação após

a junção do sistema de alimentação (ver capítulo "Ligação da unidade base
MOVIMOT®". Para F11/F12/F13, utilize fusíveis do tipo D, D0, NH ou disjuntores.
Dimensione os fusíveis de acordo com a secção transversal do cabo.

• A SEW recomenda a utilização de sistemas de monitorização da corrente com medi-
ção por impulsos em sistemas de alimentação com o neutro não ligado à terra
(sistemas IT). Desta forma, evitam-se falhas do controlador de isolamento devido à
capacitância em relação à terra do conversor de frequência.

Terminais de potência
1,0 mm2 – 4,0 mm2 (2 x 4,0 mm2)

AWG17 – AWG10 (2 x AWG10)

Terminais de controlo
Cabo monofio

(fio descarnado)
Cabo flexível 

(fio descarnado)
Fios com ponteiras 

sem isolamento
Fios com ponteiras 

com isolamento
0,5 mm2 – 1,0 mm2 0,5 mm2 – 0,75 mm2

AWG20 – AWG17 AWG20 – AWG19
Ligue apenas condutores de um fio ou condutores flexíveis com/sem ponteiras (DIN 46228 
parte 1, material E-CU).
I
I
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5.1.2 Disjuntor diferencial
• Não é permitido usar um disjuntor diferencial convencional como dispositivo de

protecção. Como dispositivos de protecção podem ser utilizados disjuntores diferen-
ciais universais (corrente de actuação 300 mA). Durante a operação normal do
conversor de frequência MOVIMOT® podem ocorrer correntes de fuga > 3,5 mA.

• A SEW-EURODRIVE recomenda abdicar de disjuntores diferenciais. Se, no
entanto, for estipulado o uso de um disjuntor diferencial (FI) para a protecção directa
ou indirecta contra o contacto acidental, deve ser observada a seguinte nota, de
acordo com a norma EN 61800-5-1:

5.1.3 Contactor de alimentação
• Use apenas contactores da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como

contactores de alimentação (K11).

5.1.4 Instalação em conformidade com EMC

No âmbito das estipulações de EMC, os conversores de frequência não podem
funcionar como unidades autónomas. Só após a ligação das unidades a um sistema de
accionamento é que estas podem ser activadas de acordo com a EMC. A conformidade
é declarada para um sistema de accionamento típico CE. Para informações mais deta-
lhadas, consulte as respectivas secções destas instruções de operação.

AVISO!
Instalação de um disjuntor diferencial do tipo incorrecto.
Morte ou ferimentos graves.
O MOVIMOT® pode causar uma corrente contínua no condutor de protecção. Se for
utilizado um disjuntor diferencial para uma protecção contra contacto acidental directa
ou indirecta, só é permitido um disjuntor diferencial (FI) do tipo B no lado da alimenta-
ção do MOVIMOT®.

STOP!
• Não use o contactor de alimentação K11 (Esquema de ligações (→ pág. 20)) para

o modo manual. Use este contactor apenas para ligar e desligar o conversor de
frequência. No modo manual (Jog), utilize os comandos "S.Hor./Paragem" ou "S.A-
Hor/Paragem".

• Aguarde 2 s antes de ligar de novo o contactor de alimentação K11.

AVISO!
Este sistema de accionamento não pode ser utilizado em redes de baixa tensão públi-
cas que alimentem áreas habitacionais.

NOTAS
• Este equipamento é um produto com distribuição limitada segundo a norma

IEC 61800-3 e pode causar interferências electromagnéticas. Neste caso, pode ser
necessário que o operador tome as medidas de prevenção e protecção adequadas.

• A documentação " EMC na tecnologia de accionamentos" da SEW-EURODRIVE
contém informações detalhadas sobre a instalação em conformidade com EMC.
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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5.1.5 Notas referentes à ligação à terra PE

Durante o funcionamento normal do equipamento podem ocorrer correntes de fuga
≥ 3,5 mA. Para cumprir a norma EN 61800-5-1, observe o seguinte ponto:
• Utilize um segundo condutor de terra PE com secção transversal igual à do cabo de

alimentação em paralelo à terra de protecção através de terminais separados ou use
um condutor de terra de protecção em cobre com uma secção transversal de
10 mm2.

PERIGO!
Ligação incorrecta da terra PE.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais por choque eléctrico.
• O binário de aperto da união roscada é 2,0 – 2,4 Nm (18 – 21 lb.in).
• Por favor observe as informações seguintes ao efectuar a ligação de terra PE.

Montagem não permitida Recomendação: 
instalação com terminal para cabo 
tipo forquilha
Permitido para todas as secções de 
cabos

Montagem com cabo de ligação 
de filamento rígido
Só permitido para secções 
transversais até 2,5 mm2

323042443 323034251 323038347

[1] Terminal para cabo tipo forquilha adequado para parafusos PE M5

[1]

M5

2.5 mm²

M5
I
I
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5.1.6 Instalação a uma altitude superior a 1000 m acima do nível do mar
Os accionamentos MOVIMOT® com tensões de alimentação entre 200 e 240 V ou
380 e 500 V podem ser utilizados em altitudes superiores a 1000 m, no máximo 4000 m,
acima do nível do mar1), sob as seguintes condições:
• A potência nominal contínua é reduzida devido ao arrefecimento reduzido acima de

1000 m (ver capítulo "Informação técnica" das instruções de operação).
• A partir de 2000 m acima do nível do mar, o ar e a distância entre os pontos de fuga

são suficientes apenas para a classe de sobretensão 2. Se a instalação exigir a
classe de sobretensão 3, é necessário garantir, através de uma protecção externa
contra sobretensão, que os picos de sobretensão sejam limitados a 2,5 kV nas liga-
ções fase-fase e fase-terra. 

• Se for necessária uma "separação eléctrica segura", em altitudes a partir de 2000 m
acima do nível do mar esta deve ser realizada fora da unidade (separação eléctrica
segura de acordo com EN 61800-5-1).

• Em altitudes entre 2000 m e 4000 m acima do nível do mar, há a seguinte redução
da tensão de alimentação permitida:
– 6 V por cada 100 m, para MM..D-503-00
– 3 V por cada 100 m, para MM..D-233-00

5.1.7 Ligação da alimentação de 24 V
• Alimente o conversor de frequência MOVIMOT® com tensão de 24 VCC externa ou

através das opções MLU..A ou MLG..A.

5.1.8 Controlo binário
• Efectue a ligação dos cabos de controlo necessários.
• Utilize cabos blindados para os cabos de controlo e instale-os separadamente dos

cabos do sistema de alimentação.

5.1.9 Instalação em conformidade UL
• Use apenas cabos em cobre que permitam gamas de temperaturas entre 60 e 75 °C.
• Os binários de aperto permitidos para os terminais de potência do MOVIMOT® são:

1,5 Nm (13 lb.in)
• A tensão de alimentação permitida é de 500 V (conversores de 400 / 500 V) e 240 V

(conversores de 230 V). Para informações sobre as correntes de curto-circuito máxi-
mas permitidas para a alimentação e fusíveis, consulte a etiqueta de características
do conversor de frequência MOVIMOT®.

1) A altitude máxima está limitada pelos pontos de fuga e por componentes encapsulados, como por ex.,
condensadores electrólitos.

NOTAS
• Como fonte de alimentação externa de 24 VCC, use apenas unidades aprovadas

com tensão de saída limitada (Vmáx = 30 VCC) e potência limitada (P ≤ 100 VA).
• O certificado UL só é válido para a operação em sistemas de alimentação com

tensões à terra até ao máx. 300 V. O certificado UL não é válido para a operação
em sistemas de alimentação sem o ponto de estrela (neutro) ligado à terra
(sistemas IT).
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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5.2 Ligação do MOVIMOT®

2000232971

Funções dos terminais S.Hor./Paragem 
e S.A-Hor./Paragem com comando binário:

Rotação no 
sentido horário 
activa

Rotação no 
sentido anti-horário 
activa

Funções dos terminais f1/f2:

Referência f1 
activa

Referência f2 
activa

Funções dos terminais S.Hor./Paragem 
e S.A-Hor./Paragem com controlo através 
de interface RS-485/bus de campo:

Os dois sentidos de rotação estão 
habilitados.

Apenas a rotação no sentido 
horário está habilitada, 
A aplicação de uma referência para
a rotação no sentido anti-horário 
provoca a paragem do acciona-
mento
Apenas a rotação no sentido 
anti-horário está habilitada, 
A aplicação de uma referência 
para a rotação no sentido horário 
provoca a paragem do acciona-
mento

O accionamento está inibido ou 
parado.

[1] Tensão de alimentação 24 VCC (externa ou opção MLU..A /
MLG..A)

[2] = S.Hor./Paragem
[3] = S.A-Hor./Paragem
[4] Comutação da referência f1/f2
[5] Sinal de pronto a funcionar (contacto fechado = pronto a funcionar)
[6] Resistência de frenagem BW.. 
 (só em accionamento MOVIMOT® sem freio mecânico)

M
3~

L1
L2
L3
PE

K11

F11/F12/F13

K
1

R
S

-4
85

13 14 15
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L
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/f2

K
1a
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R
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]
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]
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V
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5.3 Ligação entre MOVIMOT® e motor com montagem próxima do motor
No caso da montagem do conversor de frequência MOVIMOT® próxima do motor, a
ligação ao motor efectua-se através de um cabo pré-fabricado (cabo híbrido). 
Utilize, apenas, cabos híbridos da SEW-EURODRIVE para ligar o conversor de
frequência MOVIMOT® ao motor. 
Para o MOVIMOT® são possíveis as seguintes versões:
• A: MM../P2.A/RO.A/APG4
• B: MM../P2.A/RE.A/ALA4
Na versão APG4, resultam as seguintes ligações possíveis ao motor, dependendo do
tipo de cabo híbrido usado:
Versão A1 A2 A3 A4
MOVIMOT® APG4 APG4 APG4 APG4
Motor Bucim roscado / 

Terminais
ASB4 APG4 IS

Cabo híbrido 0 186 742 3 0 593 076 6 0 186 741 5 0 816 325 1 Ö
0 816 326 X Ö
0 593 278 5 Õ
0 593 755 8 Õ

2000749067
[1] Ligação por terminais

A2

A3

ASB4

APG4

APG4

APG4

APG4

ISU4

A4

A1

APG4

[1]
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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Na versão ALA4 resultam as seguintes ligações possíveis ao motor, dependendo do
tipo de cabo híbrido usado:

Versão B1 B2
MOVIMOT® ALA4 ALA4

Motor Bucim roscado / Terminais ASB4

Cabo híbrido 0 817 948 4 0 816 208 5

2000812811
[1] Ligação por terminais

B1 B2

ASB4
[1]

ALA4 ALA4
I
L
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5.3.1 Ligação do cabo híbrido
A tabela seguinte mostra a atribuição dos condutores dos cabos híbridos (referências
0 186 742 3 e 0 817 948 4) e respectivos terminais do motor DT/DV:

A figura seguinte mostra a ligação do cabo híbrido à caixa de terminais do motor DT/DV.
 

Terminal do motor DT/DV Cor do condutor / designação do cabo híbrido

U1 Preto / U1 

V1 Preto / V1 

W1 Preto / W1 

4a Vermelho / 13 

3a Branco / 14 

5a Azul / 15 

1a Preto / 1 

2a Preto / 2 

Ligação à terra PE Verde / amarelo + ponta da blindagem (blindagem interna)

2000865419

1

BK/1

BK/2

BU
RD
WH

a a a a a2 3 4 5

BK/W1U1 V1 W1

GNYEPE

BK/V1
BK/U1

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �
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6 Colocação em funcionamento
6.1 Notas importantes para a colocação em funcionamento

PERIGO!
Antes de remover / instalar o MOVIMOT®, desligue a unidade da alimentação. Depois
de desligar a alimentação, podem ainda existir tensões perigosas durante um minuto.
Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.
• Desligue o accionamento MOVIMOT® da tensão de alimentação usando um dispo-

sitivo de corte adequado e previna que este possa voltar a ser acidentalmente
ligado.

• Aguarde pelo menos 1 minuto.

AVISO!
Durante a operação, a superfície do MOVIMOT® e das opções externas, por ex., da
resistência de frenagem (em particular do dissipador) pode atingir temperaturas
elevadas.
Perigo de queimaduras.
• Apenas toque no accionamento MOVIMOT® e nas opções externas quando as

suas superfícies tiverem arrefecido suficientemente.

NOTAS
• Antes de colocar a unidade em funcionamento, remova o revestimento de protec-

ção dos LEDs de estado.
• Antes de colocar a unidade em funcionamento, remova as películas protectoras

das chapas de características.
• Verifique se todas as tampas de protecção foram instaladas correctamente.
• Respeite o tempo mínimo de 2 segundos para voltar a ligar o contactor de alimen-

tação K11.
C
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6.2 Descrição dos elementos de controlo
6.2.1 Potenciómetro de referência f1

Dependendo do tipo de operação do conversor de frequência MOVIMOT®, o potenció-
metro f1 assume funções diferentes:

6.2.2 Comutador f2
Dependendo do tipo de operação do conversor de frequência MOVIMOT®, o interruptor
f2 assume funções diferentes:

6.2.3 Comutador t1
O comutador t1 é usado para regular a aceleração do accionamento MOVIMOT®. 
Os tempos de rampa referem-se a uma variação da referência de 1500 min-1 (50 Hz).

• Controlo binário: Configuração da referência f1 
(seleccionado através do terminal f1/f2 = "0")

• Controlo via RS-485: Ajuste da frequência máxima fmáx

[1] Posição do potenciómetro 329413003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

STOP!
O índice de protecção indicado na informação técnica é apenas válido se os bujões do
potenciómetro de referência e do interface de diagnóstico X50 estiverem correcta-
mente instalados. 
Possibilidade de danificação do conversor de frequência MOVIMOT® se os bujões não
estiverem correctamente instalados ou faltarem.
• Volte a aparafusar o bujão do potenciómetro de referência f1 com a junta.

• Controlo binário: Configuração da referência f2 
(seleccionado através do terminal f1/f2 = "1")

• Controlo via RS-485: Ajuste da frequência mínima fmín

Comutador f2
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referência f2 [Hz] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

Frequência mínima 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

3
4

5
6

7
8

Comutador t1
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo de rampa t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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6.2.4 Micro-interruptores S1 e S2

Micro-interruptor S1:

Micro-interruptor S2:

626648587

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Significado Código binário

Endereço 
RS-485

Protecção
do motor

Estágio de 
potência
do motor

Frequência
PWM

Amorteci-
mento

sem carga
20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Desligado
Motor de um

tamanho 
menor

Variável
(16, 8, 4 kHz) Ligado

OFF 0 0 0 0 Ligado Motor 
ajustado 4 kHz Desligado

S2 1 2 3 4 5 6 7 8
Significado Tipo de 

motor
Desblo-
queio do 

freio
sem

habilitação

Modo de 
operação

Monitoriza-
ção da 

velocidade

Código binário, 
funções adicionais
20 21 22 23

ON Motor SEW-
DZ1)

1) só disponível no Brasil

Ligado U/f Ligado 1 1 1 1

OFF Motor IEC Desligado VFC Desligado 0 0 0 0

STOP!
Ajuste os micro-interruptores apenas com uma ferramenta adequada, por ex., chave
de fendas com lâmina de largura ≤ 3 mm.
A força utilizada para mover os micro-interruptores não deve exceder 5 N.
C
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6.3 Descrição do micro-interruptor S1
6.3.1 Micro-interruptores S1/1 – S1/4

Selecção do endereço RS-485 do MOVIMOT® através de código binário

Ajuste os seguintes endereços, em função do tipo de controlo do conversor de frequên-
cia MOVIMOT®:

6.3.2 Micro-interruptor S1/5
Protecção do motor ligada / desligada 
No caso da montagem do conversor MOVIMOT® próxima do motor, é necessário
desligar a protecção do motor.
Para, mesmo assim, garantir a protecção do motor, é necessário instalar um TH
(termostasto bimetálico). Neste caso, o TH abre o circuito de corrente do sensor quando
é atingida a temperatura de reacção nominal (consulte o manual do distribuidor de
campo).

Endereço 
decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X
S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X
S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X
S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X =  ON
– =  OFF

Controlo Endereço RS-485
Controlo binário 0

Via consola de operações (MLG..A, MBG..A) 1

Via interface de bus de campo (MF..) 1

Via MOVIFIT® MC (MTM..) 1

Via interface de bus de campo com módulo inteligente (MQ..) 1 a 15

Via mestre RS-485 1 a 15
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
00

I

27



6 olocação em funcionamento
escrição do micro-interruptor S1

28
6.3.3 Micro-interruptor S1/6
Etapa de potência do motor menor
• O micro-interruptor possibilita, quando activado, a atribuição do MOVIMOT® a um

motor com um nível de potência menor. A potência nominal da unidade permanece
inalterada.

• Ao utilizar um motor com uma potência menor, a sobrecarga do accionamento pode
ser aumentada, pois o MOVIMOT® possui em relação ao motor, uma etapa de
potência um nível maior. Pode ser utilizada por alguns instantes uma corrente maior
o que resulta binários maiores.

• A finalidade do interruptor S1/6 é o aproveitamento por alguns instantes, do maior
binário do motor. O limite de corrente da unidade é sempre o mesmo independente-
mente da posição do interruptor. A função de protecção do motor é ajustada depen-
dendo da posição do micro-interruptor.

• Neste tipo de operação com S1/6 = "ON", não é possível uma protecção de queda
do motor.

MOVIMOT®

Conversor de 
frequência
MM..D-503-00

380 – 500 V

Motor atribuído 230 / 400 V, 50 Hz
266 / 460 V, 60 Hz

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Ö Õ Ö 

MM03D-503-00 DT71D4 DR63L41) DR63L41) –

MM05D-503-00 DT80K4 DT71D4 DT71D4 DFR63L41)

MM07D-503-00 DT80N4 DT80K4 DT80K4 DT71D4

MM11D-503-00 DT90S4 DT80N4 DT80N4 DT80K4

MM15D-503-00 DT90L4 DT90S4 DT90S4 DT80N4

MM22D-503-00 DV100M4 DT90L4 DT90L4 DT90S4

MM30D-503-00 DV100L4 DV100M4 DV100M4 DT90L4

MM40D-503-00 – DV100L4 DV100L4 DV100M4

MOVIMOT®

Conversor de 
frequência
MM..D-233-00

200 – 240 V

Motor atribuído 230 / 460 V, 60 Hz Õ Õ / Õ 

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Õ Õ Õ 

MM03D-233-00 DT71D4 DR63L41)

1) Só possível para montagem próxima do motor

MM05D-233-00 DT80K4 DT71D4

MM07D-233-00 DT80N4 DT80K4

MM11D-233-00 DT90S4 DT80N4

MM15D-233-00 DT90L4 DT90S4

MM22D-233-00 DV100M4 DT90L4
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6.3.4 Micro-interruptor S1/7
Ajuste da frequência PWM máxima
• Configurando o micro-interruptor S1/7 para "OFF", o MOVIMOT® funciona com uma

frequência PWM de 4 kHz.
• Com o micro-interruptor S1/7 na posição "ON", o MOVIMOT® funciona com uma

frequência PWM de 16 kHz (baixo nível de ruído) e, dependendo da temperatura do
dissipador e da carga do conversor, comuta gradualmente para frequências de
impulso menores.

6.3.5 Micro-interruptor S1/8
Amortecimento sem carga (S1/8 = "ON")
Com a configuração do micro-interruptor S1/8, esta função reduz vibrações de resso-
nância quando a unidade funciona sem carga. 

6.4 Descrição do micro-interruptor S2
6.4.1 Micro-interruptor S2/1

Tipo de motor
• Em motores IEC e NEMA, o micro-interruptor S2/1 tem de estar sempre na posição

"OFF".
• No caso de motores DZ com tensões nominais de 220/380 V, 60 Hz (só disponíveis

no Brasil), o micro-interruptor tem de estar sempre na posição "ON".

6.4.2 Micro-interruptor S2/2
Desbloqueio do freio sem habilitação
Ao activar o micro-interruptor S2/2 = "ON", é também possível desbloquear o freio
mesmo quando não há habilitação do accionamento.
Esta função não está activa em operação com dispositivos de elevação.

Função com 
controlo binário

No caso de controlo binário, o freio pode ser desbloqueado aplicando sinal no terminal
f1/f2 sob as seguintes condições:

Estado do terminal Estado de 
habilitação

Estado de 
irregularidade

Função freio
R L f1/f2
"1"
"0"

"0"
"1"

"0" Unidade 
habilitada

Nenhuma falha 
na unidade

O freio é controlado pelo 
MOVIMOT®, referência f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1" Unidade 
habilitada

Nenhuma falha 
na unidade

O freio é controlado pelo 
MOVIMOT®, referência f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0" Unidade não 
habilitada

Nenhuma falha 
na unidade

O freio está aplicado

"1" "1" "1" Unidade não 
habilitada

Nenhuma falha 
na unidade

O freio está aplicado

"0" "0" "1" Unidade não 
habilitada

Nenhuma 
falha na 
unidade

Freio é desbloqueado 
para acção manual

Todos os estados são 
possíveis

Unidade não 
habilitada

Falhas na 
unidade

O freio está aplicado
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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6 olocação em funcionamento
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Funções com 
controlo via 
RS-485

Em caso de controlo via RS-485, o desbloqueio do freio dá-se através de comando na
palavra de controlo:

Colocando o bit 8 na palavra de controlo, o freio pode ser desbloqueado sob as
seguintes condições:

329547915

PO = dados de saída do processo PI = dados de entrada do processo
PO1 = palavra de controlo PI1 = palavra de estado 1
PO2 = velocidade [%] PI2 = corrente de saída
PO3 = rampa PI3 = palavra de estado 2
DO = saídas digitais DI = entradas digitais

Bloco de controlo básico

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palavra de controlo

Não ocupado1)

1) Recomendação para todos os bits não ocupados = "0"

Bit 
"9"

Bit 
"8"

Não 
ocu-

pado1
"1" = 
Reset Não ocupado1)

"1 1 0" = 
habilitação

caso contrário, 
paragem

Terminais virtuais para desbloqueio do freio 
sem habilitação do accionamento

Terminal virtual para aplicar o freio e inibir 
o estágio de saída, comando de controlo 
"Paragem"

Estado
da habilita-
ção

Estado de irregularidade Estado bit 8 
na palavra de 
controlo

Função frenagem

Unidade 
habilitada

Nenhuma falha na unidade / 
timeout na comunicação

"0" O freio é controlado 
pelo MOVIMOT®

Unidade 
habilitada

Nenhuma falha na unidade /
timeout na comunicação

"1" O freio é controlado 
pelo MOVIMOT®

A unidade 
não está
habilitada

Nenhuma falha na unidade / 
nenhum timeout na comunicação

"0" Freio aplicado

Unidade não 
habilitada

Nenhuma falha na unidade / 
nenhum timeout na comunicação

"1" Freio é desbloqueado 
para acção manual

A unidade 
não está
habilitada

Falha na unidade /
timeout na comunicação

"1"ou "0" Freio aplicado

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI
C
D
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6Colocação em funcionamento
Descrição do micro-interruptor S2
Selecção da 
referência com 
controlo binário

Selecção da referência com controlo binário, em função do estado do terminal f1/f2:

Comportamento 
quando a unidade 
não está pronta a 
funcionar

Quando a unidade não está pronta a funcionar, o freio é sempre aplicado seja qual for
o estado do terminal f1/f2 ou do bit 8 na palavra de controlo.

LEDs de 
sinalização

O LED de estado pisca em intervalos curtos (tlig : tdes = 100 ms : 300 ms), quando o
freio foi desbloqueado para acção manual. Isto aplica-se, tanto para controlo binário,
como para controlo via RS-485.

6.4.3 Micro-interruptor S2/3
Modo de operação
• Micro-interruptor S2/3 = "OFF": Modo VFC para motores de 4 pólos
• Micro-interruptor S2/3 = "ON": Modo U/f reservado para situações extraordinárias

6.4.4 Micro-interruptor S2/4
Monitorização da velocidade
• A monitorização da velocidade (S2/4 = "ON") é usada para protecção do acciona-

mento em caso de bloqueio.
• Se o accionamento funcionar no limite de corrente durante mais de 1 segundo com

a monitorização de velocidade activa (S2/4 = "ON"), o conversor de frequência
MOVIMOT® emite a irregularidade "Monitorização da velocidade". O LED de estado
do MOVIMOT® sinaliza a irregularidade piscando a vermelho em intervalos lentos
(tlig : tdes = 600 ms : 600 ms, código de irregularidade 08). Esta irregularidade ocorre,
apenas, se o limite de corrente for alcançado durante todo intervalo do tempo de
resposta configurado.

6.4.5 Micro-interruptores S2/5 – S2/8
Funções especiais
• As funções especiais podem ser activadas através do código binário dos micro-inter-

ruptores S2/5 – S2/8.
• As funções especiais possíveis podem ser activadas da seguinte forma:

• Consulte as instruções de operação detalhadas para uma lista e descrição das
funções especiais.

Estado de habilitação Terminal f1/f2 Referência activa
Unidade habilitada Terminal f1/f2 = "0" Potenciómetro de referência f1 activo

Unidade habilitada Terminal f1/f2 = "1" Potenciómetro de referência f2 activo

Valor
decimal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S2/5 – X – X – X – X – X – X – X – X
S2/6 – – X X – – X X – – X X – – X X
S2/7 – – – – X X X X – – – – X X X X
S2/8 – – – – – – – – X X X X X X X X

X =  ON
– =  OFF
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
00

I

31



6 olocação em funcionamento
olocação em funcionamento com controlo binário
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6.5 Colocação em funcionamento com controlo binário

1. Verifique a ligação do conversor de frequência MOVIMOT®

Ver capítulo "Instalação eléctrica".

2. Garanta que os micro-interruptores S1/1 – S1/4 se encontram na posição "OFF"
(= endereço 0).
I.e., o MOVIMOT® é controlado através dos terminais.

3. Ajuste a primeira velocidade com o potenciómetro de referência f1 (activo, se o
terminal f1/f2 = "0") (definição de fábrica: aprox. 1500 min-1 (50 Hz).

4. Volte a aparafusar o bujão do potenciómetro de referência f1 com a junta.

PERIGO!
Ao trabalhar com a unidade, podem estar presentes tensões perigosas durante um
minuto após desligar a alimentação!
Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.
• Desligue o accionamento MOVIMOT® da tensão de alimentação usando um dispo-

sitivo de corte adequado e previna que este possa voltar a ser acidentalmente
ligado.

• Aguarde pelo menos 1 minuto.

337484811

329413003

[1] Posição do potenciómetro

1

ON

6 7 854321

ON

432

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

STOP!
O índice de protecção indicado na informação técnica é apenas válido se os bujões do
potenciómetro de referência e do interface de diagnóstico X50 estiverem correcta-
mente instalados. 
Possibilidade de ocorrência de danos no conversor de frequência MOVIMOT® se o
bujão não estiver correctamente montado ou faltar.
C
C
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6Colocação em funcionamento
Colocação em funcionamento com controlo binário
5. Ajuste a segunda velocidade com o interruptor f2 (activo, se o terminal f1/f2 = "1").

6. Ajuste o tempo de rampa no comutador t1. 
Os tempos de rampa referem-se a uma variação da referência de 1500 min-1 (50 Hz).

7. Monte o conversor de frequência MOVIMOT® sobre a caixa de terminais e fixe-o
com os parafusos.

8. Ligue a alimentação de controlo de 24 VCC e a tensão de alimentação.

6.5.1 Resposta do conversor dependendo do nível de terminais

Legenda
0 = sem tensão      
1 = com tensão
x = qualquer

Comutador f2
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referência f2 
[Hz]

5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

3
4

5
6

7
8

NOTA
Durante o funcionamento, a primeira velocidade pode ser alterada continuamente com
o potenciómetro de referência f1. Este potenciómetro pode ser acedido pelo lado de
fora da unidade.
As velocidades f1 e f2 podem ser reguladas individualmente.

Comutador t1
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo de rampa 
t1 [s]

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

Resposta
do conversor

Alimenta-
ção

24V f1/f2 S.Hor./
Paragem

S.A-Hor./ 
Paragem

LED de 
estado

Conversor 
desligado

0 0 x x x Desligado

Conversor 
desligado

1 0 x x x Desligado

Parado, sem 
alimentação

0 1 x x x Amarelo a 
piscar

Stop 1 1 x 0 0 Amarelo
S. Horário com f1 1 1 0 1 0 Verde

S. Anti-Horário 
com f1

1 1 0 0 1 Verde

S. Horário com f2 1 1 1 1 0 Verde
S. Anti-Horário 

com f2
1 1 1 0 1 Verde

Stop 1 1 x 1 1 Amarelo
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6.6 Indicações suplementares para a montagem próxima do motor 
6.6.1 Verificação do tipo de ligação do motor instalado

De acordo com a figura seguinte, verifique se o tipo de ligação do MOVIMOT® está de
acordo com o motor ligado.

Atenção: em motores-freio, não devem ser montados rectificadores de freio na
caixa de terminais do motor!

6.6.2 Protecção do motor e habilitação do sentido de rotação
O motor instalado tem que estar equipado com um dispositivo TH.
• No caso de controlo via RS-485, o TH tem que estar cablado da seguinte forma:

• Com controlo binário, a SEW-EURODRIVE recomenda ligar o TH em série com o
relé de "sinalização de pronto a funcionar" (ver figura seguinte).
– A sinalização de pronto a funcionar tem que ser monitorizada por uma unidade

de controlo externa. 
– Assim que a sinalização de pronto a funcionar deixa de existir, o accionamento

tem de ser desligado (terminal R  e L  = "0").

337879179

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �

2036204171

[A] Ambos os sentidos de rotação estão habilitados
[B] Apenas o sentido anti-horário está habilitado
[C] Apenas o sentido horário está habilitado 

2036433291

24
V L R 24
V L R 24
V L R

TH TH TH

MOVIMOT® MOVIMOT® MOVIMOT®A B C

TH

SPS

24
V

K
1a

K
1bL R

MOVIMOT®
C
I
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6Colocação em funcionamento
Indicações suplementares para a montagem próxima do motor
6.6.3 Micro-interruptores
Em caso de montagem do conversor MOVIMOT® próxima do motor, o micro-interruptor
S1/5 tem que ser colocado para a posição "ON" (configuração diferente da configuração
de fábrica):

6.6.4 Resistência de frenagem

• Em motores-freio com opção BGM e resistência de frenagem externa, a resistên-
cia de frenagem e o freio têm que ser ligadas da seguinte forma:

6.6.5 Instalação do conversor de frequência MOVIMOT® no distribuidor de campo
No caso da montagem do conversor MOVIMOT® próxima do motor no distribuidor de
campo, observe as informações contidas nos respectivos manuais do bus de campo.     

S1 1 2 3 4 5
Protecção
do motor

6
Estágio de 
potência
do motor

7
Frequência

PWM

8
Amorteci-

mento
sem carga

Significado Endereço 
RS-485

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Desligado Motor de um
tamanho menor

Variável
(16, 8, 4 kHz) Ligado

OFF 0 0 0 0 Ligado Ajustado 4 kHz Desligado

• Em motores sem freio, tem de ser ligada uma 
resistência de frenagem ao MOVIMOT® (ver figura 
à direita).

• Em motores-freio sem opção BGM, não deve ser 
ligada uma resistência de frenagem ao MOVIMOT®. 337924107BW1 / BW2

X
1:

 1
3

X
1:

 1
4

X
1:

 1
5

2001188491

M
3~

L1
L2
L3
PE

K11

F11/F12/F13
K

1

R
S

-4
85

13

RD

RD

BK
BK

WH
BU

BU

14 15
L3

24
V

R L f1
/f2

K1
a

K1
b

R
S-

R
S+

=
+

-

MOVIMOT

+
~

~

[1]

[2]

[3]

[4] [5][6] [7]

BMG

BGM
MOVIMOT 

 2
4 

V

13
14

15

L1 L2

_

UIN

UE
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7 Colocação em funcionamento com a interface RS-485 / distribuidor 
de campo

7.1 Notas importantes para a colocação em funcionamento

7.2 Processo de colocação em funcionamento
1. Verifique as ligações do conversor de frequência MOVIMOT®.

Ver capítulo "Instalação eléctrica".

2. Configure o endereço RS-485 correcto com os micro-interruptores S1/1 – S1/4. 
Quando em combinação com interfaces SEW de bus de campo (MF.. / MQ..) ou
MOVIFIT®, configure sempre o endereço para "1".

PERIGO!
Antes de remover / instalar o MOVIMOT®, desligue a unidade da alimentação. Depois
de desligar a alimentação, podem ainda existir tensões perigosas durante um minuto.
Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.
• Desligue o accionamento MOVIMOT® da tensão de alimentação usando um dispo-

sitivo de corte adequado e previna que este possa voltar a ser acidentalmente
ligado.

• Aguarde pelo menos 1 minuto.

AVISO!
Durante a operação, a superfície do MOVIMOT® e das opções externas, por ex., da
resistência de frenagem (em particular do dissipador) pode atingir temperaturas
elevadas.
Perigo de queimaduras.
• Apenas toque no accionamento MOVIMOT® e nas opções externas quando as

suas superfícies tiverem arrefecido suficientemente.

NOTAS
• Antes de colocar a unidade em funcionamento, remova o revestimento de protec-

ção dos LEDs de estado.
• Antes de colocar a unidade em funcionamento, remova as películas protectoras

das chapas de características.
• Verifique se todas as tampas de protecção foram instaladas correctamente.
• Respeite o tempo mínimo de 2 segundos para voltar a ligar o contactor de alimen-

tação K11.

Endereço 
decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X
S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X
S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X
S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X =  ON
– =  OFF
C
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7Colocação em funcionamento com a interface RS-485 / distribuidor de campo
Processo de colocação em funcionamento
3. Ajuste a frequência mínima fmín com o comutador f2.

4. Se a rampa não for definida pelo bus de campo (operação com 2 palavras de dados
do processo), ajuste o tempo de rampa com o comutador t1. 
Os tempos de rampa referem-se a uma variação da referência de 1500 min-1 (50 Hz).

5. Verifique se o sentido de rotação desejado foi habilitado.

6. Monte o conversor de frequência MOVIMOT® sobre a caixa de terminais e fixe-o
com os parafusos.

Comutador f2
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequência mínima fmín 
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Comutador t1
Posição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo de rampa t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

S.Hor. / 
Paragem

S.A-Hor. / 
Paragem 

Significado

activado activado • Os dois sentidos de rotação estão habilitados

activado desactivado • Apenas a rotação no sentido horário está habilitada
• A aplicação de uma referência para a rotação 

no sentido anti-horário provoca a paragem do 
accionamento

desactivado activado • Apenas a rotação no sentido anti-horário está 
habilitada

• A aplicação de uma referência para a rotação no 
sentido horário provoca a paragem do accionamento

desactivado desactivado • O motor está bloqueado ou o accionamento é parado

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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rocesso de colocação em funcionamento
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7. Ajuste a velocidade máxima necessária com o potenciómetro de referência f1.

8. Volte a aparafusar o bujão do potenciómetro de referência f1 com a junta. 

9. Ligue a alimentação de controlo de 24 VCC e a tensão de alimentação.

     

329413003

[1] Posição do potenciómetro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

STOP!
O índice de protecção indicado na informação técnica é apenas válido se os bujões do
potenciómetro de referência e do interface de diagnóstico X50 estiverem correcta-
mente instalados. 
Possibilidade de ocorrência de danos no conversor de frequência MOVIMOT® se o
bujão não estiver correctamente montado ou faltar.

NOTAS
Para informações sobre a função em combinação com o mestre RS-485 consulte as
instruções de operação. 
Para informações sobre a função em combinação com interfaces de bus de campo
consulte os respectivos manuais do bus de campo.
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Visualização da operação
8 Operação
8.1 Visualização da operação

O LED de estado está instalado no lado de cima do conversor MOVIMOT® (ver figura
seguinte).

8.1.1 Significado dos estados do LED de estado
O LED de estado de 3 cores sinaliza os estados de operação e de falha do conversor
de frequência MOVIMOT®.

No capítulo "Indicação do estado e de irregularidades" (→ pág. 40) pode encontrar uma
descrição dos estados de irregularidade.     

459759755

[1] LED de estado do MOVIMOT®

[1]

Cor do 
LED

Estado do LED Estado 
operacional

Descrição

– Desligado Não pronto a 
funcionar

Falta alimentação de 24 V

Ama-
relo

A piscar em inter-
valos regulares

Não pronto a 
funcionar

Fase de autoteste ou alimentação de 24 V 
correcta, mas tensão de alimentação não OK

Ama-
relo

A piscar em 
intervalos 
regulares rápidos

Pronto a 
funcionar

Freio liberto sem habilitação do accionamento
(só com S2/2 = "ON")

Ama-
relo

Permanente-
mente aceso

Operacional, 
mas a unidade 
está inibida

Alimentação de 24 V e tensão de alimentação 
OK, mas sem sinal de habilitação
Se o accionamento não se mover mesmo com o 
sinal de habilitação aplicado, controle as confi-
gurações de colocação em funcionamento!

Verde/ 
Ama-
relo 

A piscar em cores 
alternadas

Operacional, 
mas Timeout

Falha na comunicação com troca de dados 
cíclica

Verde Permanente-
mente aceso

Unidade 
habilitada

Motor em operação

Verde A piscar em 
intervalos 
regulares rápidos

Limite de 
corrente activo

O accionamento encontra-se no limite de 
corrente

Ver-
melho

Aceso 
continuamente

Não pronto a 
funcionar

Verifique a tensão de alimentação de 24 V.
Assegure-se de que há uma tensão contínua 
com ondulação mínima (ondulação residual 
máx. 13 %) activa

Códigos de intermitência do LED de estado
A piscar em intervalos regulares: LED 600 ms ligado, 600 ms desligado
A piscar em intervalos regulares rápidos: LED 100 ms ligado, 300 ms desligado
A piscar em cores alternadas: LED 600 ms verde, 600 ms amarelo
Instruções de operação resumidas – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV
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9 Assistência
9.1 Indicação do estado e de irregularidades
9.1.1 LED de estado

LED de estado está instalado no lado de cima do conversor de frequência MOVIMOT®.

Significado dos 
estados do LED de 
estado

O LED de estado de 3 cores sinaliza os estados de operação e de falha do conversor
de frequência MOVIMOT®.

Na página seguinte pode encontrar uma descrição dos códigos das irregularidades.

Cor do 
LED

Estado do LED Código de erro Descrição

– Desligado Não pronto a 
funcionar

Falta alimentação de 24 V

Ama-
relo

A piscar em inter-
valos regulares

Não pronto a 
funcionar

Fase de autoteste ou alimentação de 24 V 
correcta, mas tensão de alimentação não OK

Ama-
relo

A piscar em 
intervalos regu-
lares rápidos

Pronto a 
funcionar

Desbloqueio do freio sem habilitação do 
accionamento activo ( apenas para S/S = 
"ON")

Ama-
relo

Permanente-
mente aceso

Operacional, 
mas a unidade 
está inibida

Alimentação de 24 V e tensão de alimentação 
OK, mas sem sinal de habilitação
Se o accionamento não se mover mesmo 
com o sinal de habilitação aplicado, controle 
as configurações de colocação em funciona-
mento!

Verde / 
Ama-
relo 

A piscar em cores 
alternadas

Operacional, 
mas Timeout

Falha na comunicação com troca de dados 
cíclica

Verde Permanente-
mente aceso

Unidade 
habilitada

Motor em operação

Verde A piscar em 
intervalos regu-
lares rápidos

Limite de 
corrente activo

O accionamento encontra-se no limite de 
corrente

Ver-
melho

Aceso 
continuamente

Não pronto a 
funcionar

Verifique a tensão de alimentação de 24 V.
Assegure-se de que há uma tensão contínua 
com ondulação mínima (ondulação residual 
máx. 13 %) activa

Ver-
melho

A piscar 2 vezes, 
pausa

Erro 07 Tensão do circuito intermédio demasiado alta

Ver-
melho

A piscar devagar Erro 08 Erro na monitorização da rotação 
(só com S2/4 = "ON")
ou função especial 13 activada

Erro 90 Erro na atribuição motor-conversor 
Erro 17-24, 37 Erro CPU
Erro 25, 94 Erro da EEPROM

Ver-
melho

A piscar 3 vezes, 
pausa

Erro 01 Sobrecorrente no estágio de saída
Erro 11 Sobreaquecimento no estágio de saída

Ver-
melho

A piscar 4 vezes, 
pausa

Erro 84 Sobrecarga no motor 

Ver-
melho

A piscar 5 vezes, 
pausa

Erro 89 Sobreaquecimento do freio
Erro na atribuição motor-conversor de 
frequência

Ver-
melho

A piscar 6 vezes, 
pausa

Erro 06 Falta de fase na alimentação
Erro 81 Condição de arranque1)

Erro 82 Fases de saída interrompidas1)

1) Só para aplicações de elevação 
A
I
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9Assistência
Indicação do estado e de irregularidades
9.1.2 Lista de irregularidades 

Erro Causa / Solução 
Timeout da comunicação 
(motor permanece parado, sem 
código de irregularidade)

• Falta de ligação Ø, RS+, RS- entre o MOVIMOT® e o mestre RS-485.  
Verifique as ligações, em especial a massa e restabeleça a comunicação.

• Interferência da EMC. Verifique as blindagens dos cabos de dados, melhore se 
necessário.

• Tipo incorrecto (cíclico) em comunicação de dados acíclicos, tempo de 
protocolo entre as mensagens individuais maior que 1s (tempo de timeout).
Verifique o número de unidades MOVIMOT® ligadas ao mestre (só é possível 
ligar até 8 unidades MOVIMOT® como escravos em comunicação cíclica).
Encurte o ciclo da mensagem ou seleccione tipo de mensagem "acíclica".

Tensão do circuito intermédio 
demasiado baixa, foi detec-
tada irregularidade no sistema 
de alimentação
(motor permanece parado, sem 
código de erro)

Verifique se não há interrupções nos cabos do sistema de alimentação, na tensão 
de alimentação e na tensão de alimentação do sistema electrónico 24 V. Verifique 
o valor da tensão de alimentação do sistema electrónico 24 V (gama de tensões 
permitida 24 V ± 25%, EN 61131-2 ondulação residual máx. 13 %)
O motor volta a funcionar automaticamente com comunicação cíclica assim que a 
tensão alcançar valores normais.

Código de irregularidade 01 
Sobrecorrente no estágio de 
saída

Curto-circuito na saída do conversor.
Verifique se não há curto-circuito na ligação entre a saída do conversor e o motor, 
bem como o enrolamento do motor.
Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 06 
Falta de fase
(a irregularidade só pode ser 
detectada com o accionamento 
sob carga)

Verifique se não há falta de fase nos cabos do sistema de alimentação. 
Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 07 
Tensão do circuito intermédio 
demasiado alta

• Tempo de rampa demasiado curto → aumente o tempo de rampa.
• Irregularidade na ligação bobina do freio/resistência de frenagem

→ Verifique a ligação da bobina do freio/resistência de frenagem; corrija, 
se necessário.

• Irregularidade na resistência interna da bobina do freio/resistência de frenagem 
→ Verifique a resistência interna da bobina do freio / resistência de frenagem 
(ver capítulo "Informação técnica" das instruções de operação).

• Sobrecarga térmica na resistência de frenagem → resistência de frenagem com 
dimensionamento incorrecto.

• Gama de tensões não permitida na tensão de entrada da alimentação → veri-
fique se os valores da tensão de entrada da alimentação estão dentro da gama 
permitida

Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 08
Monitorização da velocidade

A função de monitorização da velocidade actuou; carga demasiado elevada no 
accionamento 
Reduza a carga do accionamento.
Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 VCC ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 11 
Sobrecarga térmica do estágio 
de saída ou defeito interno da 
unidade

• Limpe o dissipador
• Baixe a temperatura ambiente
• Impeça a acumulação de calor
• Reduza a carga do accionamento
Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Códigos de irregularidade 17 a 
24, 37
Erro na CPU

Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.
Se o problema ocorrer de novo, contacte a SEW.

Código de irregularidade 25
Irregularidade na EEPROM

Irregularidade no acesso à EEPROM
Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.
Se o problema ocorrer de novo, contacte a SEW.
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Código de irregularidade 43
Timeout na comunicação

Timeout na comunicação cíclica via RS-485
Quando ocorre esta irregularidade, o accionamento é desacelerado na rampa 
configurada e inibido.
• Verifique a ligação de comunicação entre o mestre RS-485 e o MOVIMOT®; 

estabeleça a ligação, se necessário.
• Verifique a quantidade de unidades escravo ligadas ao mestre RS-485. Se o 

tempo de Timeout do conversor de frequência MOVIMOT® estiver configurado 
para 1 s, só podem ser ligados em comunicação cíclica até 8 conversores de 
frequência MOVIMOT® (escravos) ao mestre RS-485.

Atenção:
O accionamento volta a ser habilitado logo que a comunicação volte a ser 
estabelecida.

Código de irregularidade 81
Erro na condição de arranque

Durante a fase de pré-magnetização, a corrente não pode ser injectada para o 
motor a um nível suficientemente elevado.
• Potência nominal do motor demasiado pequena em relação à potência nominal 

do conversor de frequência
• Secção do cabo do motor demasiado pequena
Verifique a ligação entre o conversor de frequência MOVIMOT® e o motor.

Código de irregularidade 82
Irregularidade de saída aberta

• Duas ou todas fases de saída interrompidas
• Potência nominal do motor demasiado pequena em relação à potência nominal 

do conversor de frequência
Verifique a ligação entre o conversor de frequência MOVIMOT® e o motor.

Código de irregularidade 84 
Sobrecarga térmica do motor

• No caso da montagem do conversor MOVIMOT® próxima do motor, mova o 
micro-interruptor S1/5 para a posição "ON".

• Em combinações "MOVIMOT® e motor com um estágio de potência menor", 
controle o micro-interruptor S1/6.

• Baixe a temperatura ambiente
• Impeça a acumulação de calor
• Reduza a carga do motor 
• Aumente a velocidade
• Se a irregularidade ocorrer logo após a primeira habilitação, verifique a combi-

nação do accionamento e conversor de frequência MOVIMOT®.
• Se utilizar o MOVIMOT® com a função adicional 5 seleccionada, a monitoriza-

ção da temperatura no motor (termóstato de enrolamento TH) actuou → Reduza 
a carga do motor.

Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 89 
Sobrecarga térmica da bobina 
do freio ou bobina avariada, 
ligação errada da mesma

• Aumente o tempo de rampa ajustado
• Inspecção do freio (ver instruções de operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/ 

DTE/DVE")
• Verifique a ligação da bobina do freio.
• Consulte a SEW
• Se a irregularidade ocorrer logo após a primeira habilitação, verifique a 

combinação do accionamento (bobina do freio) e conversor de frequência 
MOVIMOT®.

• Em combinações "MOVIMOT® e motor com um estágio de potência menor", 
controle o micro-interruptor S1/6. 

Elimine a irregularidade desligando a tensão de alimentação de 24 V ou fazendo 
um reset à irregularidade.

Código de irregularidade 94
Erro Checksum da EEPROM

• EEPROM defeituosa
Contacte a SEW.

Erro Causa / Solução 
A
I
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9.2 Substituição da unidade

1. Remova os parafusos e retire o conversor de frequência MOVIMOT® da caixa de
terminais.

2. Compare os dados indicados na etiqueta de características do conversor de
frequência MOVIMOT® com os do novo conversor de frequência.

3. Configure os elementos de operação (micro-interruptores S1 e S2, potenciómetro de
referência f1, interruptores f2 e t1) no novo conversor de frequência MOVIMOT® de
acordo com os elementos de operação do conversor de frequência MOVIMOT®

actual.
4. Garanta que não seja instalado um módulo Drive-ID para motores DR no conversor

de frequência MOVIMOT® .

5. Monte o novo conversor de frequência MOVIMOT® sobre a caixa de terminais e fixe-
o com os parafusos.

6. Ligue o novo conversor de frequência MOVIMOT® à tensão de alimentação. 
Verifique as funções do novo conversor de frequência MOVIMOT®.     

PERIGO!
Ao trabalhar com a unidade, podem estar presentes tensões perigosas durante um
minuto após desligar a alimentação!
Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.
• Desligue o accionamento MOVIMOT® da tensão de alimentação e previna que esta

possa voltar a ser acidentalmente ligada.
• Aguarde pelo menos 1 minuto.

STOP!
O conversor de frequência MOVIMOT® actual só pode ser substituído por um com a
mesma potência e tensão de entrada.

2037035019

[1] Slot para o módulo Drive-ID

[1]
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10 Declaração de Conformidade

2309606923

Declaração de Conformidade CE  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Localidade Data Director do Dpto. Técnico  a)  b) 

 
a)  Pessoa autorizada para elaboração desta declaração em nome do fabricante 
b)  Pessoa autorizada para elaboração da documentação técnica 
 

 
 
 

900030010

24.02.10

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara, em responsabilidade própria, a conformidade dos seguintes produtos

Conversores de frequência da série MOVIMOT® D

também em conjunto com Motor trifásico

segundo

Directiva Máquinas 2006/42/CE 1)

Directiva Equipamento de Baixa Tensão 2006/95/CE

Directiva EMC 2004/108/CE 4)

Normas harmonizadas aplicadas: EN 13849-1:2008 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2004
EN 61800-5-1:2007
EN 60664-1:2003
EN 61800-3:2007

1) Os produtos foram concebidos para serem instalados e integrados como componentes em
máquinas. É proibido colocar as unidades em funcionamento antes de garantir que as máquinas,
nas quais os produtos estão instalados, estão em conformidade com as estipulações da Directiva
Máquinas acima mencionadas.

4) De acordo com as estipulações da Directiva EMC, os produtos mencionados não são produtos de
utilização isolada. Só após a ligação dos componentes num sistema completo é que estes podem
ser avaliado de acordo com EMC. A avaliação comprovada para uma constelação de sistema típica
mas não para o componente isolado.

5) Devem ser sempre mantidas todas as condições técnicas de segurança indicadas na documentação
específica do produto (instruções de operação, manual, etc.) durante a utilização do produto.
D
S
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