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1 Yleisiä ohjeita
1.1 Tämän dokumentaation laajuus

Tämä dokumentaatio sisältää yleiset turvaohjeet ja erilaisia tietoja koskien MOVIMOT®

MM..D:tä jossa on kolmivaihemoottori DT/DV.
• Huomaa, että tämä dokumentaatio ei korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta.
• Lue ensin yksityiskohtainen käyttöohje, ennen kuin käytät MOVIMOT® MM..D:tä.
• Yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa sekä käyttöohjeessa "Kolmivaihemoottorit

DR/DV/DT/DTE/DVE, .." olevat tiedot ja ohjeet on otettava huomioon ja niitä on
noudatettava. Se on edellytys MOVIMOT® MM..D:n häiriöttömälle toiminnalle ja
mahdollisten takuuvaatimusten täyttymiselle.

• Yksityiskohtainen käyttöohje ja muita MOVIMOT® MM..D:tä koskevia dokumentteja
on PDF-muodossa oheisella CD:llä tai DVD:llä.

• SEW-EURODRIVE:n koko teknisen dokumentaation voi ladata PDF-muodossa
SEW-EURODRIVE:n internetsivulta: www.sew-eurodrive.com.

1.2 Turvaohjeiden rakenne
Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen:     

Kuvasymboli MERKKISANA!
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja.
Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.
• Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Kuvasymboli Viestisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset
Esimerkki:

Yleinen vaara

Erityinen vaara, esim. 
sähköisku

VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantu-
minen

VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantu-
minen

VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen

SEIS! Mahdolliset aineelliset 
vahingot

Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäris-
tön vahingoittuminen

HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje.
Helpottaa käyttölaitejärjestel-
män käsittelyä.
Y
T
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2Turvaohjeita
Yleistä
2 Turvaohjeita
Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusva-
hingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudate-
taan. Varmista, että laitteistosta ja käytöstä vastaavat sekä omalla vastuullaan laitteen
parissa työskentelevät ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan.
Lisäselvityksiä ja -tietoja saatte kääntymällä SEW-EURODRIVEn puoleen.

2.1 Yleistä
Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vahingoittuneita tuotteita. Ilmoita vaurioista viipy-
mättä kuljetusliikkeelle.
MOVIMOT®-käyttölaitteissa voi olla käytön aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti
jännitteisiä, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia ja pyöriviä osia sekä kuumia pintoja.
Suojusten luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta
tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Katso lisätietoja doku-
mentaatiosta.

2.2 Kohderyhmä
Kaikkia asennus-, käyttöönotto- sekä korjaus- ja huoltotöitä saavat suorittaa vain
valtuutetut sähköalan ammattilaiset (noudata standardia IEC 60364 tai CENELEC
HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC 60664 tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmien
torjuntamääräyksiä).
Näiden perusturvaohjeiden mukaisia sähköalan ammattilaisia ovat henkilöt, jotka ovat
perehtyneet tuotteen käyttökuntoon saattamiseen, asennukseen, käyttöönottoon ja
käyttöön ja joilla on tehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus.
Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on
annettava tehtävän vaatima opastus.

2.3 Määräystenmukainen käyttö
MOVIMOT®-käyttölaitteet ovat sähköjärjestelmiin tai koneisiin asennettavia kompo-
nentteja.
MOVIMOT®-taajuusmuuttajien käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloitta-
minen) on kielletty koneisiin asennuksen yhteydessä niin kauan, kunnes on todettu, että
kone täyttää EY-direktiivin 2006/42/EY (konedirektiivi) vaatimukset.
Käyttöönotto (ts. määräystenmukaiseen käyttöön ottaminen) on sallittu vain, mikäli
EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset täyttyvät.
MOVIMOT®-taajuusmuuttajat ja lisävarusteet täyttävät pienjännitedirektiivin 2006/95/EY
vaatimukset. MOVIMOT®-taajuusmuuttajissa sovelletaan vaatimuksenmukaisuusvakuu-
tuksessa mainittuja standardeja.
Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot käyvät ilmi tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on
ehdottomasti noudatettava.
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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2.3.1 Turvatoiminnot

MOVIMOT®-taajuusmuuttajia ei saa käyttää turvatoiminnoissa, paitsi mikäli niiden
toiminta on kuvattu ja niiden salliminen on mainittu erikseen. 
Varmista, että turvatoiminnoissa noudatetaan toimitukseen sisältyvissä dokumenteissa
olevia ohjeita.
Turvakäytöissä saa käyttää vain osia, jotka SEW-EURODRIVE on toimittanut nimen-
omaan kyseistä mallia varten.

2.3.2 Nostinkäyttösovellukset

Mikäli MOVIMOT®-taajuusmuuttajia käytetään nostinkäyttösovelluksissa, nostinkäyttö-
sovelluksia koskeva erityinen konfigurointi ja asetukset on tehtävä MOVIMOT®-käyttö-
ohjeen mukaan.
MOVIMOT®-taajuusmuuttajia ei saa käyttää nostinkäyttösovellusten turvalaitteena.

2.4 Kuljetus, varastointi
Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava.
Ilmasto-olojen on vastattava käyttöohjeen luvun ”Tekniset tiedot” mukaisia olosuhteita.
Ruuvikiinnityksellä kiinnitetyt nostosilmukat on kiristettävä tiukasti. Ne on suunniteltu
kestämään MOVIMOT®-käyttölaitteen painoa. Lisäkuormia ei saa asentaa. Tarvittaessa
on käytettävä sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä (esim. köysiä). 

2.5 Pystyttäminen
Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien
ohjeiden mukaisella tavalla.
MOVIMOT®-taajuusmuuttajat on suojattava liian suurelta kuormitukselta.
Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen
tarkoitukseen:
• käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa.
• käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pöly-

jä, säteilyä jne.
• käyttö siirreltävissä sovelluksissa, joissa ilmenee voimakkaita mekaanisia tärinä- ja

iskukuormituksia, dokumentaation mukaisesti.

2.6 Sähköliitäntä
Kun käsitellään jännitteisiä MOVIMOT®-taajuusmuuttajia, on noudatettava voimassa
olevia kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3).
Sähköiset asennukset on tehtävä asianomaisten määräysten mukaisesti (esim. johdin-
poikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen asennukset). Tuotedokumentit
sisältävät täydentäviä ohjeita.
EMC-kelpoista asennustapaa – suojausta, maadoitusta, suodattimien sijoitusta ja
johdotusta – koskevat ohjeet ovat tuotedokumenteissa. EMC-lainsäädännön mukaisten
raja-arvojen noudattaminen on laitteiston/koneen valmistajan vastuulla.
T
K
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2Turvaohjeita
Turvallinen galvaaninen erotus
Tuvatoimenpiteiden ja -laitteiden on oltava voimassa olevien määräysten mukaisia
(esim. EN 60204 tai EN 61800-5-1).
MOVIMOT®-käyttölaitteille on suoritettava eristyksen varmistamiseksi ennen käyttöön-
ottoa standardin EN 61800-5-1:2007, luku 5.2.3.2, mukaiset jännitetarkastukset.

2.7 Turvallinen galvaaninen erotus
MOVIMOT®-taajuusmuuttajat täyttävät kaikki standardin EN 61800-5-1 mukaiset teho-
ja elektroniikkaliitäntöjen turvallista erottamista koskevat vaatimukset. Turvallisen erot-
tamisen varmistamiseksi myös kaikkien liitettyjen virtapiirien on täytettävä turvallista
erottamista koskevat vaatimukset.

2.8 Toiminta
Laitteistot, joihin MOVIMOT®-taajuusmuuttajat asennetaan, on mahdollisesti lisäksi
varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä
koskevien lakien ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjes-
telmillä. Lisäsuojatoimenpiteet voivat olla tarpeen, mikäli käytetään sovelluksia, joista
voi aiheutua lisävaaroja.
Kun MOVIMOT®-taajuusmuuttaja, kenttäjakolaite (mikäli olemassa) tai väylämoduuli
(mikäli olemassa) on irrotettu syöttöjännitteestä, laitteiden jännitteisiin osiin tai tehojoh-
tojen liitäntöihin ei saa koskea välittömästi, koska kondensaattorit voivat olla varautu-
neita. Odota syöttöjännitteen pois päältä kytkemisen jälkeen vähintään 1 minuutti.
Heti kun MOVIMOT®-taajuusmuuttajaan aletaan syöttämään jännitettä, kytkentäkotelon
on oltava suljettuna, eli:
• MOVIMOT®-taajuusmuuttajan on oltava kiinnitettynä.
• kenttäjakolaitteen (mikäli olemassa) liitäntärasian kannen ja väylämoduulin (mikäli

olemassa) on oltava kiinnitettyinä.
• hybridikaapelin (mikäli olemassa) on oltava asetettuna paikalleen ja kiinnitettynä

ruuvikiinnityksellä.
Huomio: Kenttäjakolaitteen (mikäli olemassa) huoltokytkin erottaa vain kytketyn
MOVIMOT®-käyttölaitteen tai moottorin verkosta. Kenttäjakolaitteen liittimet ovat kytket-
tynä verkkojännitteeseen vielä huoltokytkimen käyttämisenkin jälkeen.
Käyttötilan LED-merkkivalojen tai muiden näyttölaitteiden sammuminen eivät tarkoita
sitä, että laite olisi erotettu sähköverkosta ja jännitteetön.
Moottorin pysähtyminen voi johtua mekaanisesta juuttumisesta tai laitteen sisäisistä
turvatoiminnoista. Häiriön aiheuttajan poistaminen tai nollaus voi aiheuttaa sen, että
käyttölaite kytkeytyy päälle uudestaan automaattisesti. Ellei kyseinen kone saa käynnis-
tyä turvallisuussyistä, laite on irrotettava sähköverkosta ennen häiriönpoiston aloitta-
mista.
Palovammojen vaara: MOVIMOT®-käyttölaitteen ja ulkoisten lisälaitteiden, esim. jarru-
vastuksen jäähdytyselementin, pintalämpötila voi nousta käytön aikana yli 60 °C:n!     
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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3 Tyyppimerkinnät
3.1 Moottorin tyyppikilpi (esimerkki)

1996182283

KA 77 DT 90L4 BMG / MM15 / MLU

Taajuusmuuttajan lisävaruste1)

1) Typpikilpi osoittaa vain tehtaalla asennetut lisälaitteet.

MOVIMOT®-taajuusmuuttaja

Moottorin lisävaruste (jarru)

Koko, moottorin napaluku

Moottorisarja

Vaihteiston koko

Vaihteiston sarja

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
T
M
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3Tyyppimerkinnät
Taajuusmuuttajan tyyppikilpi (esimerkki)
3.2 Taajuusmuuttajan tyyppikilpi (esimerkki)

3.3 Laitetunniste
MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yläpuolella oleva laitetunniste [1] ilmoittaa taajuusmuut-
tajan tyypin [2], taajuusmuuttajan nimikekoodin [3] ja laitteen tehon [4].

1957927307

MM 15 D – 503 – 00

Malli (00 = vakio)

Liitäntätapa (3 = 3-vaiheinen)

Liitäntäjännite
(50 = AC 380 – 500 V)
(23 = AC 200 – 240 V)

Versio D

Moottoriteho (15 = 1,5 kW)

MOVIMOT®-sarja

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]
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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3.4 Malli "Moottorinläheinen asennus"
Seuraava kuva esittää tyyppikilvellä ja tyyppimerkinnällä varustetun MOVIMOT®-
taajuusmuuttajan asennusta moottorin lähelle (alas):
     

457921547

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

Pistoliitin moottoriin menevää liitäntää varten

Kytkentäkotelon malli

Moottorinläheisen (alas tehdyn) asennuksen 
adapteri
21 = rakennekoko 1
22 = rakennekoko 2

Liitäntätapa
0 = Õ 
1 = Ö 

MOVIMOT®-taajuusmuuttaja

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4
T
M
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MOVIMOT®-vaihdemoottor
4 Mekaaninen asennus
4.1 MOVIMOT®-vaihdemoottori
4.1.1 Ennen työn aloittamista

MOVIMOT®-käyttölaitteen saa asentaa vain, mikäli:
• käyttölaitteen tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja
• käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia vaurioita)
• on varmistettu, että seuraavat ehdot on täytetty:

– ympäristön lämpötila on käyttöohjeen luvun ”Tekniset tiedot” mukainen. Ota
huomioon, että vaihteen lämpötila-alue voi olla rajoitettu, ks. vaihteen käyttöohje.

– että ympäristössä ei esiinny öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä eikä säteilyä jne.

Toleranssit 
kokoonpanotöissä

Seuraavasta taulukosta käy ilmi MOVIMOT®-käyttölaitteen akseleiden päiden ja laip-
pojen sallitut toleranssit.

Akselin pää Laippa
EN 50347 mukainen läpimittatoleranssi
• ISO j6 kun Ø ≤ 26 mm
• ISO k6 kun Ø Ã 38 mm - ≤ 48 mm 
• ISO m6 kun Ø > 55 mm
• Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, 

muoto DR.

Standardin EN 50347 mukainen keskiöreunan 
toleranssi
• ISO j6 kun Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 kun Ø > 300 mm
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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4.1.2 MOVIMOT®:in pystytys

Ota MOVIMOT®-käyttölaitteen asennuksessa huomioon seuraavat ohjeet:
• MOVIMOT®-käyttölaitteen saa pystyttää/asentaa vain moottorin tyyppikilvessä ilmoi-

tettuna asennustapana (asennusasento) tasaiselle, tärinättömälle ja vääntymättö-
mälle alustalle.

• Poista korroosiosuoja-aine huolellisesti akselin päistä (normaaleja liuottimia käyttä-
mällä). Liuotinta ei saa päästä laakereihin ja tiivisteisiin – materiaalivaurioiden riski!

• Kohdista MOVIMOT®-taajuusmuuttaja  ja moottori huolellisesti, niin että moottoriak-
selit eivät kuormitu tarpeettomasti (noudata sallittuja säteis- ja aksiaalivoimia).

• Suojaa akselinpäitä iskuilta.
• Moottorit, jotka asennetaan pystyasentoon, suojataan katoksella vieraita esineitä ja

nesteitä vastaan. 
• Huolehdi esteettömästä jäähdytysilman kierrosta ja varmista, ettei kiertoon pääse

lämmintä ilmaa muista laitteista.
• Tasapainota jälkikäteen akseliin asennettavat osat puolikkaalla kiilalla (moottoriak-

selit on tasapainotettu puolikkaalla kiilalla).
• Olemassa olevat kondenssivesireiät on suljettava muovitulpilla, ja ne saa avata vain

tarvittaessa.
• Avoimia kondenssivesireikiä ei saa olla olemassa. Mikäli avoimia kondenssivesi-

reikiä on, korkeammat kotelointiluokat eivät ole enää voimassa.

4.1.3 Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos

Ota MOVIMOT®-käyttölaitteen asennuksessa huomioon seuraavat ohjeet, mikäli käyt-
tölaite asennetaan kosteisiin tiloihin tai ulos:
• Käytä johdon koon mukaisia, sopivia kaapelin läpivientejä (käytä tarvittaessa supis-

tuskappaleita).
• Sivele kaapelien läpivientiholkkien ja sulkutulppien kierteet tiivisteaineella, kiristä

hyvin ja sivele päälle vielä kerros tiivisteainetta.
• Tiivistä kaapeliläpiviennit hyvin.
• Puhdista MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tiivistepinnat ennen uudelleen asennusta.
• Mikäli korroosiosuojaus on vaurioitunut, korjaa maalipinta.
• Tarkasta kotelointiluokka.

SEIS!
Teknisissä tiedoissa ilmoitettu kotelointiluokka koskee vain asianmukaisella tavalla
asennettua MOVIMOT®-taajuusmuuttajaa. 
Kosteus tai pöly voi vaurioittaa kytkentäkotelosta irrotettua MOVIMOT®-taajuusmuut-
tajaa.  
• Suojaa kytkentäkotelosta irrotettu MOVIMOT®-taajuusmuuttaja.
M
M
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4Mekaaninen asennus
MOVIMOT®-taajuusmuuttajan moottorinläheinen asennus
4.2 MOVIMOT®-taajuusmuuttajan moottorinläheinen asennus
Seuraavasta kuvasta käy ilmi MOVIMOT®-taajuusmuuttajan moottorinläheisen (alas
tehtävän) asennuksen kiinnitysmitat:

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
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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4.3 Kiristysmomentit
4.3.1 MOVIMOT®-taajuusmuuttaja

MOVIMOT®-taajuusmuuttajan kiinnitykseen käytettävät ruuvit kiinnitetään ristiin
3,0 Nm:n tiukkuuteen (27 lb.in).

4.3.2 Sulkutulpat

Kiristä potentiometrin f1 ja liitännän X50 sulkutulpat 2,5 Nm:n tiukkuuteen (22 lb.in).

4.3.3 Kaapeliläpiviennit

Kaapeleiden läpivienneissä on ehdottomasti noudatettava valmistajan ohjeita.

458577931

458570379
M
K
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Kiristysmomentit
4.3.4 Kaapelien läpivientiaukkojen sulkutulpat

Sulkutulpat kiristetään 2,5 Nm:n (22 lb.in) tiukkuuteen.

4.3.5 Liitinten kiristysmomentit

Ota seuraavat liitinten kiristysmomentit huomioon asennustöiden yhteydessä:     

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]
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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5 Sähköasennus
5.1 Asennusohjeet
5.1.1 Verkkokaapelien liitäntä

• MOVIMOT®-muuttajan mitoitusjännitteen ja -taajuuden on vastattava syöttävän
verkon arvoja.

• Kaapelin poikkipinta: tulovirran Iverkko mukainen mitoitusteholla (ks. käyttöohje, luku
"Tekniset tiedot").

• MOVIMOT®-liitinten sallittu kaapelin poikkipinta (ei koske kenttäjakolaitetta):

• Pääteholkin sallittu pituus: vähintään 8 mm
• Käytä pääteholkkeja, joissa ei ole eristekauluksia (DIN 46228 osa 1, materiaali E-CU).
• Asenna johdonsuojat tulevien verkkojohtojen alkupäähän, virtakiskojen haara-

kohdan jälkeen, ks. luku "MOVIMOT®-peruslaitteen liittäminen". Malleissa
F11/F12/F13 tulee käyttää vain sulakkeita, joilla on ominaisuudet D, D0, NH, tai
johdonsuojakytkimiä. Mitoita varokkeet johdon poikkipinta-alan mukaan.

• SEW suosittelee käyttämään pulssikoodimenetelmällä mittaavia eristystilan valvon-
talaitteita jänniteverkoissa, joissa on maadoittamaton tähtipiste (IT-verkot). Sillä
tavoin vältetään eristystilan valvontalaitteiden mahdolliset turhat laukaisut taajuus-
muuttajan maakapasitanssin vuoksi.

Teholiittimet
1,0 mm2 - 4,0 mm2 (2 x 4,0 mm2)

AWG17 - AWG10 (2 x AWG10)

Ohjausliittimet
Yksipiuhainen 

johdin
(paljas johdin)

Joustava johdin 
(paljas säie)

Pääteholkilla varus-
tettu johdin ilman 

eristekaulusta

Pääteholkilla varus-
tettu johdin jossa on 

eristekaulus
0,5 mm2 – 1,0 mm2 0,5 mm2 – 0,75 mm2

AWG20 – AWG17 AWG20 – AWG19
Vain yksipiuhaisia johtimia tai pääteholkilla varustettuja tai ilman sitä olevia joustavia johtimia 
(DIN 46228 osa 1, materiaali E-CU) saa kytkeä.
S
A
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5.1.2 Vikavirtasuojakytkimet

• Tavallisen vikavirtasuojakytkimen käyttö suojalaitteena ei ole sallittua. Sekä tasa-
että vaihtovirralle herkkiä vikavirtasuojakytkimiä (laukaisuvirta 300 mA) saa käyttää
suojalaitteina. MOVIMOT®-taajuusmuuttajan normaalissa käytössä saattaa esiintyä
vuotovirtoja > 3,5 mA.

• SEW-EURODRIVE suosittelee vikavirtasuojakytkinten käytön välttämistä. Jos
määräykset kuitenkin edellyttävät vikavirtasuojakytkimen (FI) käyttämistä suoran tai
epäsuoran kosketussuojauksen saavuttamiseksi, on noudatettava EN 61800-5-1
mukaista ohjetta:

5.1.3 Verkkokontaktori

• Käytä verkkokontaktorina vain käyttöluokan AC-3 (EN 60947-4-1) mukaisia kontak-
toreita.

5.1.4 EMC-mukainen asennus

Taajuusmuuttajat eivät ole EMC-lain mukaan itsenäisesti toimivia laitteita. Niitä voidaan
käyttää EMC-lain mukaan vasta yhdessä käyttölaitejärjestelmän kanssa. Yhteensopi-
vuus todetaan kuvatun kaltaiselle CE-tyyppiselle käyttölaitejärjestelmälle. Lisätietoja on
oheisessa järjestelmäkäsikirjassa.

VAROITUS!
Väärän tyyppinen vikavirtasuojakytkin asennettu.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
MOVIMOT® voi aiheuttaa tasavirran suojajohtimessa. Jos suoralta tai välilliseltä
kosketukselta suojataan vikavirtasuojakytkimellä (FI), MOVIMOT®:in syöttöpuolella
saa käyttää vain tyypin B vikavirtasuojakytkintä (FI).

SEIS!
• Älä käytä verkkokontaktoria K11 (Kytkentäkaavio (→ sivu 20)) ryömittämiseen,

vaan käytä sitä ainoastaan taajuusmuuttajan virran kytkemiseen/katkaisemiseen.
Käytä ryömityskäytössä komentoja "Oikealle/Pysäytys" tai "Vasemmalle/Pysäytys".

• Pidä jännite verkkokontaktorin K11 suojaamiseksi vähintään 2 s. poiskytkettynä.

VAROITUS!
Tätä järjestelmää ei ole tarkoitettu liitettäväksi yleiseen pienjänniteverkkoon, josta
syötetään virtaa asuinalueille.

OHJEITA
• Tuotteen käytettävyyttä on rajoitettu standardin IEC 61800-3:n mukaisesti ja se voi

aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. Käyttäjän on tarvittaessa estettävä häiriöt
sopivilla toimilla.

• Tarkkoja ohjeita EMC-yhteensopivasta asennuksesta on SEW-EURODRIVEn
julkaisussa "EMC käyttötekniikassa".
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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5.1.5 PE-liitäntää koskevia ohjeita

Normaalissa käytössä saattaa esiintyä vuotovirtoja Ã 3,5 mA. Standardin EN 61800-5-1
vaatimusten täyttämiseksi on noudatettava seuraavaa ohjetta:
• Asenna toinen PE-johdin, jonka poikkipinta on sama kuin tulevan verkkokaapelin,

suojajohtimen rinnalle ja kytke erillisiin liittimiin, tai käytä kuparista suojajohdinta,
jonka poikkipinta on 10 mm2.

VAARA!
PE:n virheellinen liitäntä.
Kuolema, vakava loukkaantuminen tai esinevahinkoja sähköiskun seurauksena.
• Ruuviliitoksen sallittu kiristysmomentti on 2,0–2,4 Nm (18 ... 21 lb.in).
• PE-liitännässä on otettava huomioon seuraavat ohjeet.

Ei-sallittu asennustapa Suositus: 
Asennus haarukkakaapelikenkää 
käyttämällä
Sallittu kaikille poikkipinnoille

Asennus massiivista liitäntäjohdinta 
käyttämällä
Sallittu enintään 2,5 mm2:n poikkipin-
noille

323042443 323034251 323038347

[1] M5-PE-ruuveille sopiva haarukkakaapelikenkä

[1]

M5

2.5 mm²

M5
S
A
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5.1.6 Asennuskorkeus yli 1 000 m merenpinnan yläpuolella

MOVIMOT®-käyttölaitteet, joiden verkkojännite on 200 - 240 V tai 380 - 500 V, voidaan
asentaa seuraavien edellytysten täyttyessä 1000 - 4000 metrin korkeuteen merenpin-
nasta1).
• Jatkuva nimellisteho pienenee jäähdytyksen heikkenemisen vuoksi yli 1000 metrin

korkeudessa (ks. käyttöohjeen luku ”Tekniset tiedot”).
• Ilma- ja ryömintävälit riittävät yli 2000 metrin korkeudessa vain ylijänniteluokkaan 2.

Mikäli asennuksessa vaaditaan ylijänniteluokka 3, on ulkopuolisen lisäylijännitesuo-
jan avulla varmistettava, että ylijännitehuiput vaihe-vaihe ja vaihe-maa rajoittuvat
arvoon 2,5 V. 

• Turvallinen erotus on tarvittaessa toteutettava yli 2000 metrin korkeudessa meren-
pinnasta laitteen ulkopuolella (turvallinen erotus standardin EN 61800-5-1 mukaan).

• Mikäli pystytyskorkeus on 2000 - 4000 metriä merenpinnan yläpuolella, sallitut nimel-
lisverkkojännitteet pienenevät seuraavasti:
– aina 6 V kutakin 100 metriä kohden MM..D-503-00:ssa
– aina 3 V kutakin 100 metriä kohden MM..D-233-00:ssa

5.1.7 Kytke 24 V käyttöjännite

• Syötä MOVIMOT®-taajuusmuuttajaan jännitettä joko ulkopuolisen DC-24-V-jännit-
teen tai lisälaitteiden MLU..A tai MLG..A kautta.

5.1.8 Binääriohjaus

• Liitä tarvittavat ohjauskaapelit.
• Käytä ohjauskaapeleina suojattuja kaapeleita ja sijoita ne erilleen tulevista verkko-

johdoista.

5.1.9 UL-vaatimusten mukainen asennus

• Käytä liitäntäkaapelina vain kuparijohtimia, joiden lämpötila-alue on 60/75 °C.
• MOVIMOT®-teholiittimien sallitut kiristysmomentit ovat: 1,5 Nm (13 lb.in).
• Sallittu verkkojännite 500 V (400- / 500-V-taajuusmuuttaja) tai 240 V (230-V-taajuus-

muuttaja). Syöttävän verkon ja etuvarokkeen oikosulkuvirtojen suurimpia sallittuja
tietoja koskevia lisätietoja on MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tyyppikilvessä.

1) Suurinta sallittua korkeutta on rajoitettu ryömintäväleillä sekä kapseloiduilla rakenneosilla, kuten esim.
elektrolyyttikondensaattoreilla.

OHJEITA
• Käytä ulkoisena DC 24 V -jännitelähteenä vain testattuja laitteita, joissa on rajoitettu

lähtöjännite (Umax = 30 V DC) ja rajoitettu teho (P ≤ 100 VA).
• UL-sertifiointi pätee vain, jos laitetta käytetään jänniteverkoissa, joissa jännite on

enintään 300 V maata vasten. UL-hyväksyntä ei koske käyttöä jänniteverkoissa,
joissa on maadoittamaton tähtipiste (IT-verkot).
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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5.2 MOVIMOT®:in liitäntä

2000232971

Liitinten Oikea/Pysäytys + 
Vasen/Pysäytys toiminta
binääristä ohjausta käytettäessä:

Pyörimissuunta 
oikealle aktii-
vinen

Pyörimissuunta vasemmalle 
aktiivinen

Liitinten f1/f2 toiminnot:

Ohjearvo f1 aktii-
vinen

Ohjearvo f2 aktiivinen

Liitinten Oikea/Pysäytys + 
Vasen/Pysäytys toiminta
kun ohjaus tapahtuu RS-485-liitynnän/
kenttäväylän kautta:

Molemmat pyörimissuunnat 
on aktivoitu

Vain pyörimissuunta myötäpäi-
vään on aktivoitu 
Vastapäivään-ohjearvo aihe-
uttaa käytön pysähtymisen

Vain pyörimissuunta vastapäi-
vään on aktivoituna 
Myötäpäivään-ohjearvo aihe-
uttaa käytön pysähtymisen

Käyttölaite on lukittu tai sitä 
ollaan pysäyttämässä

[1] DC-24-V-syöttö (ulkopuolinen tai lisälaite MLU..A / MLG..A)
[2] Myötäpäivään/Seis
[3] Vastapäivään/Seis
[4] Ohjearvon vaihto f1/f2
[5] Valmiusilmoitus (kosketin kiinni = toimintavalmis)
[6] Jarruvastus BW.. 

(vain MOVIMOT®-käyttölaitteessa, jossa ei ole mekaanista jarrua)

M
3~

L1
L2
L3
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F11/F12/F13
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]
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]
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]
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]
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5.3 MOVIMOT®:in ja moottorin välinen yhteys moottorinläheisessä asennuksessa
Kun MOVIMOT®-taajuusmuuttaja asennetaan moottorinläheisesti (alas), moottorin ja
taajuusmuuttajan välinen yhteys saadaan aikaan valmista kaapelia käyttämällä (hybridi-
kaapeli). 
MOVIMOT®-taajuusmuuttajan ja moottorin väliseen liitäntään saa käyttää vain SEW-
EURODRIVEn hybridikaapelia. 
MOVIMOT®-puolella voidaan käyttää seuraavia malleja:
• A: MM../P2.A/RO.A/APG4
• B: MM../P2.A/RE.A/ALA4
Mallin APG4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen
seuraavia liitäntämahdollisuuksia moottoriin:
Malli A1 A2 A3 A4
MOVIMOT® APG4 APG4 APG4 APG4
Moottori Kaapelin läpivienti-

holkki, liittimet
ASB4 APG4 IS

Hybridikaapeli 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] Liitäntä liittimiä käyttämällä

A2

A3

ASB4

APG4

APG4

APG4

APG4

ISU4

A4

A1

APG4

[1]
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Mallin ALA4 yhteydessä voidaan käyttää käytettävästä hybridikaapelista riippuen
seuraavia liitäntämahdollisuuksia moottoriin:

Malli B1 B2
MOVIMOT® ALA4 ALA4

Moottori Kaapelin läpivientiholkki/liittimet ASB4

Hybridikaapeli 0 817 948 4 0 816 208 5

2000812811
[1] Liitäntä liittimiä käyttämällä

B1 B2

ASB4
[1]

ALA4 ALA4
S
M
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5.3.1 Hybridikaapelin liitäntä

Seuraava taulukko osoittaa hybridikaapelin johdinten kytkennän (tuotenumerot
0 186 742 3 ja 0 817 948 4) ja DT/DV-moottorin liittimet:

Seuraava kuva esittää hybridikaapelin liitäntää DT/DV-moottorin liitinkoteloon.
     

Moottoriliitin DT/DV-moottori Johtimen väri/hybridikaapelin merkintä

U1 musta/U1 

V1 musta/V1 

W1 musta/W1 

4a punainen/13 

3a valkoinen/14 

5a sininen/15 

1a musta/1 

2a musta/2 

PE-liitäntä vihreä/keltainen + suojaus (sisempi suojajohdin)

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 Käyttöönotto
6.1 Tärkeitä käyttöönottoon liittyviä ohjeita

VAARA!
MOVIMOT®-taajuusmuuttaja on irrotettava jänniteverkosta ennen sen irrotta-
mista/asentamista. Vaarallisia jännitteitä voi esiintyä vielä minuutin kuluttua verkosta
erottamisen jälkeen.
Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena.
• Kytke MOVIMOT®-käyttölaite jännitteettömään tilaan soveltuvan ulkopuolisen

katkaisujärjestelmän avulla ja lukitse se jännitteen tahatonta päällekytkentää
vastaan.

• Odota lopuksi vähintään 1 minuutti.

VAROITUS!
MOVIMOT®:in ja ulkoisten lisälaitteiden, esim. jarruvastuksen (erityisesti jäähdytys-
elementin), pinta voi kuumua käytön aikana huomattavasti.
Palovamman vaara!
• Koske MOVIMOT®-käyttölaitteeseen ja ulkopuolisiin lisälaitteisiin vasta kun ne ovat

jäähtyneet riittävästi.

OHJEITA
• Irrota tilatieto-LED:in maalinsuojakansi ennen käyttöönottoa.
• Irrota tyyppikilpien maalinsuojakelmut ennen käyttöönottoa.
• Tarkista, onko kaikki suojakannet asennettu asianmukaisella tavalla.
• Pidä jännite poiskytkettynä vähintään 2 s. verkkokontaktorin K11 suojaamiseksi.
K
T
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6.2 Hallintalaitteiden kuvaus
6.2.1 Ohjearvopotentiometri f1

Potentiometrillä f1 on MOVIMOT®-taajuusmuuttajan käyttötavasta riippuen erilaisia
toimintoja:

6.2.2 Kytkin f2

Kytkimellä f2 on MOVIMOT®-taajuusmuuttajan käyttötavasta riippuen erilaisia toimin-
toja:

6.2.3 Kytkin t1

Kytkintä t1 käytetään MOVIMOT®-käyttölaitteen kiihdytyksen säätämiseen. 
Ramppiaika perustuu ohjearvon askelmuutokseen, jonka suuruus on 1500 min-1 (50 Hz).

• Binääriohjaus: Ohjearvon f1 asettaminen 
(valitaan liittimellä f1/f2 = "0")

• Ohjaus RS-485:n kautta: Enimmäistaajuuden fmax  asettaminen

[1] Potentiometrin asento 329413003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

SEIS!
Teknisissä tiedoissa ilmoitettu kotelointiluokka pätee vain, mikäli ohjearvopotentio-
metrin ja diagnoosiliitynnän X50 sulkutulpat on asennettu oikein. 
Mikäli sulkutulppia ei ole asennettu tai ne on asennettu väärin, MOVIMOT®-taajuus-
muuttaja voi vaurioitua.
• Kierrä ohjearvopotentiometrin f1 sulkutulppa ja tiiviste takaisin paikoilleen.

• Binääriohjaus: Ohjearvon f2 asetus 
(valitaan liittimellä f1/f2 = "1")

• Ohjaus RS-485:n kautta: Minimitaajuuden fmin asetus

Kytkin f2
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Minimitaajuus [Hz] 2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

3
4

5
6

7
8

Kytkin t1
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ramppiaika t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8
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6.2.4 DIP-kytkimet S1 ja S2

DIP-kytkin S1:

DIP-kytkin S2:

626648587

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Merkitys Binäärikoodaus

RS-485-laiteo-
soite

Moottori-
suoja

Moottorin
teho

PWM-
Taajuus

Joutokäyn-
nin 

vaimennus
20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Pois
Moottorin 
teho tasoa 
pienempi

Muuttuva
(16, 8, 4 kHz) Päällä

OFF 0 0 0 0 Päällä Moottori 
sovitettu 4 kHz Pois

S2 1 2 3 4 5 6 7 8
Merkitys Moottori-

tyyppi
Jarrun 
sulke-
minen
ilman

Aktivointi

Toiminta-
tapa

Nopeuden
valvonta

Binäärikoodaus 
lisätoiminnot

20 21 22 23

PÄÄLLÄ SEW-DZ-
moottori1)

1) saatavana vain Brasiliassa

Päällä U/f Päällä 1 1 1 1

POIS IEC-moot-
tori Pois VFC Pois 0 0 0 0

SEIS!
DIP-kytkinten vaihtokytkennän saa tehdä vain soveltuvilla työkaluilla, esim. ruuviavai-
mella, jonka terän leveys on ≤ 3 mm.
Voima, jolla DIP-kytkin vaihtokytketään, saa olla enintään 5 N.
K
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6.3 DIP-kytkinten S1 kuvaus
6.3.1 DIP-kytkimet S1/1 – S1/4

MOVIMOT®:in RS-485-osoitteen valinta binäärikoodauksen kautta

Aseta MOVIMOT®-taajuusmuuttajan ohjauksesta riippuen seuraavat osoitteet:

6.3.2 DIP-kytkin S1/5

Moottorinsuoja päällä/pois päältä 
Moottorinsuoja on deaktivoitava MOVIMOT®-taajuusmuuttajan moottorinläheisessä
asennuksessa (alas).
Moottorinsuoja saadaan kuitenkin aikaan käyttämällä TH:ta (bimetallista lämpökytkin-
tä). TH avaa anturivirtapiirin, kun nimellislaukaisulämpötila saavutetaan (ks. kenttäjako-
laitteen käsikirja).

Desimaa-
liosoite 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 =  PÄÄLLÄ
– =  OFF

Ohjaus RS-485-osoite
Binääriohjaus 0

Ohjauslaitteen kautta (MLG..A, MBG..A) 1

Kenttäväyläliitynnän kautta (MF..) 1

MOVIFIT® MC:n kautta (MTM..) 1

Sisäänrakennetulla pienohjauksella (MQ..) varustetun kenttäväylälii-
tynnän kautta

1 – 15

RS-485-masterin kautta 1 – 15
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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6.3.3 DIP-kytkin S1/6

Moottoritehotaso alhaisempi
• Kun DIP-kytkin aktivoidaan, MOVIMOT® voidaan kohdistaa moottoriin, jonka moot-

toritehotaso on alhaisempi. Laitteiden nimellisteho ei tällöin muutu.
• Kun käytetään moottoria, jonka teho on alhaisempi, käyttölaitteen ylikuormitetta-

vuutta voidaan korottaa, koska MOVIMOT® on moottoriin nähden yhden tehotason
verran liian suuri. Virtaa voidaan nostaa lyhyeksi ajaksi, mikä johtaa korkeampiin
vääntömomentteihin.

• Kytkimen S1/6 tarkoituksena on saada moottorin huippumomentti käyttöön lyhyeksi
ajaksi. Kulloinkin kyseessä olevan laitteen virtaraja on kytkimen asennosta riippu-
matta aina sama. Moottorinsuojatoiminto sovitetaan kytkimen asennon mukaiseksi.

• Kun kytkin S1/6 = "ON" kyseisessä käyttötavassa, moottorin kippaussuoja ei ole
mahdollinen.

MOVIMOT®

Taajuusmuut-
taja
MM..D-503-00

380 – 500 V

Yhteenkuuluva moottori 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®

Taajuusmuut-
taja
MM..D-233-00

200 – 240 V

Yhteenkuuluva moottori 230 / 460 V, 60 Hz Õ Õ / Õ 

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Õ Õ Õ 

MM03D-233-00 DT71D4 DR63L41)

1) mahdollinen vain alas tehtävässä asennuksessa

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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DIP-kytkinten S2 kuvaus
6.3.4 DIP-kytkin S1/7

Suurimman sallitun PWM-taajuuden asettaminen
• Kun DIP-kytkin S1/7 = "OFF",  MOVIMOT® toimii 4 kHz:n PWM-taajuudella.
• Kun DIP-kytkin S1/7 = ”ON” MOVIMOT® toimii 16 kHz:n PWM-taajuudella (hiljainen)

ja kytkeytyy jäähdytyselementin lämpötilan ja taajuusmuuttajan kuormituksen
mukaan portaittain pienemmälle taajuudelle.

6.3.5 DIP-kytkin S1/8

Joutokäynnin värähtelyvaimennus (S1/8 = "ON")
Kyseinen toiminto vähentää DIP-kytkimen S1/8 asetuksella joutokäynnin yhteydessä
esiintyviä resonanssivärähtelyjä. 

6.4 DIP-kytkinten S2 kuvaus
6.4.1 DIP-kytkin S2/1

Moottorityyppi
• DIP-kytkimen S2/1 on oltava IEC- ja NEMA-moottoreissa aina asennossa "OFF".
• DZ-moottoreissa, joiden nimellisjännite on 220/380 V, 60 Hz (saatavana vain Brasi-

liassa), DIP-kytkimen on aina oltava asennossa "ON".

6.4.2 DIP-kytkin S2/2

Jarrun vapautus ilman aktivointia
Kun aktivoitu kytkin S2/2 = "ON", jarrun vapautus on mahdollista myös silloin, kun käyt-
tölaitetta ei ole aktivoitu.
Kyseinen toiminto ei toimi nostinkäytössä.

Toiminto binäärioh-
jauksessa

Jarru voidaan vapauttaa binääriohjauksessa asettamalla liittimen f1/f2 signaali seuraa-
vien edellytysten täyttyessä:

Liittimen tila Aktivointitila Vikatila Jarrutoiminto
R L f1/f2
"1"
"0"

"0"
"1"

"0" Laite aktivoitu Ei laitevirhettä MOVIMOT® ohjaa jarrua, 
ohjearvo f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1" Laite aktivoitu Ei laitevirhettä MOVIMOT® ohjaa jarrua, 
ohjearvo f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0" Laitetta ei ole 
aktivoitu

Ei laitevirhettä Jarru on kiinni

"1" "1" "1" Laitetta ei ole 
aktivoitu

Ei laitevirhettä Jarru on kiinni

"0" "0" "1" Laitetta ei ole 
aktivoitu

Ei laitevirhettä Jarru vapautetaan manu-
aalista ajoa varten

Kaikki tilat mahdollisia Laitetta ei ole 
aktivoitu

Laitevika Jarru on kiinni
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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Toiminnot, kun 
ohjaus tapahtuu 
RS-485:n kautta

Kun ohjaus tapahtuu RS-485:n kautta, jarru vapautetaan ohjaussanalla ohjaamalla:

Jarru voidaan vapauttaa seuraavien edellytysten täyttyessä asettamalla ohjaussanan
bitiksi 8:

329547915

PO = Prosessin lähtödata PI = Prosessin tulodata
PO1 = Ohjaussana PI1 = Tilasana 1
PO2 = Käyntinopeus [%] PI2 = Lähtövirta
PO3 = Ramppi PI3 = Tilasana 2
DO = Digitaaliset lähdöt DI = Digitaaliset tulot

Perusohjauslohko

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

Ohjaussana

vapaa1)

1) Suositus kaikille vapaille biteille = "0"

Bitti 
"9"

Bitti 
"8"

ei 
varattu1

"1" = 
Reset ei varattu1) "1 1 0" = aktivointi

muuten seis

Virtuaaliliittimet jarrun vapauttamiseksi ilman 
käyttölaitteen aktivointia

Virtuaaliliittimet jarrun sulkemiseksi ja pääte-
asteen lukitsemiseksi, ohjauskomento "seis"

Aktivointi-
tila

Vikatila Tila bitti 8 
ohjaussanassa

Jarrutoiminto

Laite akti-
voitu

Ei laitevirhettä / 
ei tiedonsiirto-aikavalvontaa

"0" MOVIMOT® ohjaa jarrua

Laite akti-
voitu

Ei laitevirhettä /
ei tiedonsiirto-aikavalvontaa

"1" MOVIMOT® ohjaa jarrua

Laitetta ei
aktivoitu

Ei laitevirhettä / 
ei tiedonsiirto-aikavalvontaa

"0" Jarru kiinni

Laitetta ei 
ole aktivoitu

Ei laitevirhettä / 
ei tiedonsiirto-aikavalvontaa

"1" Jarru vapautetaan manu-
aalista ajoa varten

Laitetta ei
aktivoitu

Laitevika / 
tiedonsiirto-aikavalvonta

”1” tai ”0” Jarru kiinni

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI
K
D
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6Käyttöönotto
DIP-kytkinten S2 kuvaus
Ohjearvon valinta 
binääriohjauk-
sessa

Ohjearvon valinta binääriohjauksessa liittimen f1/f2 tilasta riippuen:

Menettely, kun laite 
ei ole käyttövalmis

Mikäli laite ei ole käyttövalmis, jarru suljetaan aina liittimen f1/f2 asennosta tai ohjaus-
sanan bitistä 8 riippumatta.

LED-näyttö Tilatieto-LED vilkkuu jaksottaisesti nopeasti (tpäälle : Tpois = 100 ms : 300 ms), kun jarru
on vapautettu manuaalista ajoa varten. Se koskee sekä binääriohjausta että RS-485:n
kautta tapahtuvaa ohjausta.

6.4.3 DIP-kytkin S2/3

Käyttötapa
• DIP-kytkin S2/3 = "OFF": VFC-käyttö nelinapaisille moottoreille
• DIP-kytkin S2/3 = "ON": U/f-käyttö varattu erikoistapauksille

6.4.4 DIP-kytkin S2/4

Käyntinopeuden valvonta
• Käyntinopeuden valvontaa (S2/4 = "ON") käytetään käyttölaitteen suojaamiseen sen

jumiutuessa.
• Mikäli käyttölaitetta käytetään virtarajalla kauemmin kuin 1 sekunnin ajan käyntino-

peuden valvonnan (S2/4 = "ON") ollessa aktiivinen, MOVIMOT®-taajuusmuuttaja
laukaisee käyntinopeuden valvonnan virheen. MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tila-
LED osoittaa virheen vilkkumalla hitaasti punaisena (tpäällä : Tpois = 600 ms : 600 ms,
vikakoodi 08). Kyseinen virhe ilmenee vain, kun virtaraja on saavutettu jatkuvasti
viiveajan keston ajan.

6.4.5 DIP-kytkimet S2/5 - S2/8

Lisätoiminnot
• DIP-kytkinten S2/5 - S2/8 binäärikoodauksen johdosta voidaan aktivoida lisätoimin-

toja.
• Mahdolliset lisätoiminnot aktivoidaan seuraavalla tavalla:

• Lisätoimintojen yleiskatsaus ja niiden kuvaus on yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa.

Aktivointitila Liitin f1/f2 Aktiivinen ohjearvo
Laite aktivoitu Liitin f1/f2 = "0" Ohjearvopotentiometri f1 aktiivinen

Laite aktivoitu Liitin f1/f2 = "1" Ohjearvopotentiometri f2 aktiivinen

Desi-
maali-
arvo

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 =  PÄÄLLÄ
– =  OFF
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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6.5 Käyttöönotto binääriohjauksella

1. Tarkista MOVIMOT®-taajuusmuuttajan liitäntä.
Ks. luku ”Sähköasennus”.

2. Varmista, että DIP-kytkimet S1/1-S1/4 ovat asennossa "OFF" (= osoite 0).
Eli MOVIMOT®:ia ohjataan binäärisesti liitinten kautta.

3. Aseta ohjearvopotentiometrin f1 1. pyörimisnopeus (aktiivinen, kun liitin f1/f2 = "0"),
tehdasasetus: n. 1500 min-1 (50 Hz).

4. Kierrä ohjearvopotentiometrin f1 sulkutulppa ja tiiviste takaisin paikoilleen.

VAARA!
Kun tehdään laitteeseen  kohdistuvia töitä, vaarallisia jännitteitä voi ilmetä vielä
minuutin ajan verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen!
Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena.
• Kytke MOVIMOT®-käyttölaite jännitteettömään tilaan soveltuvan ulkopuolisen

katkaisujärjestelmän avulla ja lukitse se jännitteen tahatonta päällekytkentää
vastaan.

• Odota lopuksi vähintään 1 minuutti.

337484811

329413003

[1] Potentiometrin asento

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

SEIS!
Teknisissä tiedoissa ilmoitettu kotelointiluokka pätee vain, mikäli ohjearvopotentio-
metrin ja diagnoosiliitynnän X50 sulkutulpat on asennettu oikein. 
Mikäli sulkutulppaa ei ole asennettu tai se on asennettu väärin, MOVIMOT®-taajuus-
muuttaja voi vaurioitua.
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5. Aseta kytkimen f2 2. pyörimisnopeus (aktiivinen, kun liitin f1/f2 = "1").

6. Aseta ramppiaika kytkimellä t1. 
Ramppiaika perustuu ohjearvon askelmuutokseen, jonka suuruus on 1500 min-1

(50 Hz).

7. Aseta MOVIMOT®-taajuusmuuttaja kytkentäkotelolle ja ruuvaa se kiinni.

8. Kytke ohjausjännite DC 24 V ja verkkojännite päälle.

6.5.1 Taajuusmuuttajan kytkentätasosta riippuvainen käyttäytyminen

Selitykset
0 = ei jännitettä      
1 = jännite
x = vapaavalintainen

Kytkin f2
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

3
4

5
6

7
8

HUOM!
1. pyörimisnopeutta voidaan muuttaa käytön aikana portaattomasti ohjearvopotentio-
metrillä f1, johon pääsee käsiksi ulkoa päin.
Käyntinopeudet f1 ja f2 voidaan asettaa toisistaan riippumatta.

Kytkin t1
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ramppiaika t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

Taajuusmuut-
tajan

käyttäytyminen

Verkko 24 V f1/f2 Myötäpäi-
vään/Seis

Vastapäi-
vään/Seis

Tilatieto-
LED

Taajuusmuuttaja 
pois päältä

0 0 x x x pois 
päältä

Taajuusmuuttaja 
pois päältä

1 0 x x x pois 
päältä

Seis, ei verkkoa 0 1 x x x vilkkuu 
keltaisena

Seis 1 1 x 0 0 keltainen
Pyörimissuunta 
oikealle F1:llä

1 1 0 1 0 vihreä

Pyörimissuunta 
vasemmalle f1:llä

1 1 0 0 1 vihreä

Pyörimissuunta 
oikealle f2:lla

1 1 1 1 0 vihreä

Pyörimissuunta 
vasemmalle f2:lla

1 1 1 0 1 vihreä

Seis 1 1 x 1 1 keltainen
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6.6 Täydentäviä ohjeita moottorinläheisessä (alastehdyssä) asennuksessa 
6.6.1 Tarkista liitetyn moottorin liitäntätapa

Tarkasta oheisesta kuvasta, että MOVIMOT®:in  valittu liitäntätapa vastaa liitetyn moot-
torin liitäntätapaa.

Huomio: Jarrumoottoreissa ei moottorin liitäntärasiaan saa asentaa jarrun
tasasuuntaajaa!

6.6.2 Moottorinsuoja ja pyörimissuunnan aktivointi

Liitetyn moottorin on oltava varustettu TH:lla
• TH:n on oltava johdotettu seuraavalla tavalla RS-485:n kautta tapahtuvassa ohjauk-

sessa:

• SEW-EURODRIVE suosittelee, että TH kytketään binääriohjauksessa rivissä
"Valmiusilmoitus"-releen kanssa (ks. seuraava kuva).
– Ulkoisen ohjauksen on valvottava valmiusilmoitusta. 
– Heti kun valmiusilmoitusta ei ole enää olemassa, käyttölaite on kytkettävä pois

päältä (liittimet R  ja L  = "0").

337879179

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �

2036204171

[A] Molemmat pyörimissuunnat on aktivoitu
[B] Vain pyörimissuunta vastapäivään on aktivoituna
[C] Vain pyörimissuunta myötäpäivään on aktivoituna 

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®
K
T
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Täydentäviä ohjeita moottorinläheisessä (alastehdyssä) asennuksessa
6.6.3 DIP-kytkin

DIP-kytkimen S1/5 on oltava MOVIMOT®-taajuusmuuttajan moottorinläheisessä (alas
tehdyssä) asennuksessa tehdasasetuksesta poiketen asennossa "ON":

6.6.4 Jarruvastus

• Jarrumoottoreissa, joissa on lisälaite BGM ja ulkoinen jarruvastus, ulkoinen jarru-
vastus ja jarru on liitettävä seuraavalla tavalla.

6.6.5 MOVIMOT®-muuttajan asennus kenttäjakolaitteessa

Kun MOVIMOT®-taajuusmuuttaja asennetaan kenttäjakolaitteessa moottorinläheisesti
(alas), on otettava huomioon kyseessä olevien kenttäväyläkäsikirjojen ohjeet.     

S1 1 2 3 4 5
Moottori-

suoja

6
Moottori-

teho

7
PWM-

taajuus

8
Joutokäyn-

nin
vaimennus

Merkitys RS-485-laiteo-
soite

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Pois Moottorin teho
tasoa pienempi

Muuttuva
(16, 8, 4 kHz) Päällä

OFF 0 0 0 0 Päällä Sovitettu 4 kHz Pois päältä

• Jarruvastus on kytkettävä jarruttomissa 
moottoreissa MOVIMOT®:iin (ks. kuva oikealla).

• Jarrumoottoreissa, joissa ei ole lisälaitetta BGM, 
ei saa kytkeä jarruvastusta MOVIMOT®:iin.

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 Käyttöönotto RS-485-liitäntää/kenttäväylää käyttämällä
7.1 Käyttöönottoa koskevia tärkeitä ohjeita

7.2 Käyttöönotto
1. Tarkista MOVIMOT®-taajuusmuuttajan liitäntä.

Ks. luku ”Sähköasennus”.

2. Aseta DIP-kytkimistä S1/1 - S1/4 oikea RS-485-osoite. 
SEW-kenttäväyläliityntöjen (MF.. / MQ..) tai MOVIFIT®:in yhteydessä asetetaan
aina osoite "1".

VAARA!
MOVIMOT®-taajuusmuuttaja on irrotettava jänniteverkosta ennen sen irrotta-
mista/asentamista. Vaarallisia jännitteitä voi esiintyä vielä minuutin kuluttua verkosta
erottamisen jälkeen.
Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena.
• Kytke MOVIMOT®-käyttölaite jännitteettömään tilaan soveltuvan ulkopuolisen

katkaisujärjestelmän avulla ja lukitse se jännitteen tahatonta päällekytkentää
vastaan.

• Odota lopuksi vähintään 1 minuutti.

VAROITUS!
MOVIMOT®:in ja ulkoisten lisälaitteiden, esim. jarruvastuksen (erityisesti jäähdytysele-
mentin), pinta voi kuumua käytön aikana huomattavasti.
Palovamman vaara!
• Koske MOVIMOT®-käyttölaitteeseen ja ulkopuolisiin lisälaitteisiin vasta kun ne ovat

jäähtyneet riittävästi.

OHJEITA
• Irrota tilatieto-LED:in maalinsuojakansi ennen käyttöönottoa.
• Irrota tyyppikilpien maalinsuojakelmut ennen käyttöönottoa.
• Tarkista, onko kaikki suojakannet asennettu asianmukaisella tavalla.
• Pidä jännite poiskytkettynä vähintään 2 s. verkkokontaktorin K11 suojaamiseksi.

Desimaa-
liosoite 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 =  PÄÄLLÄ
– =  OFF
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7Käyttöönotto RS-485-liitäntää/kenttäväylää käyttämällä
Käyttöönotto
3. Aseta minimitaajuus fmin kytkimellä f2.

4. Mikäli ramppia ei määritetä kenttäväylän kautta (käyttö 2 prosessidatasanalla),
ramppiaika asetetaan kytkimestä t1. 
Ramppiaika perustuu ohjearvon askelmuutokseen, jonka suuruus on 1500 min-1

(50 Hz).

5. Tarkista, onko toivottu pyörimissuunta aktivoitu.

6. Aseta MOVIMOT®-taajuusmuuttaja kytkentäkotelolle ja ruuvaa se kiinni.

Kytkin f2
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minimitaajuus fmin [Hz] 2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Kytkin t1
Asento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ramppiaika t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Myötäpäi-
vään/Seis

Vastapäi-
vään/Seis 

Merkitys

aktivoitu aktivoitu • Molemmat pyörimissuunnat on aktivoitu

aktivoitu ei aktivoitu • Vain pyörimissuunta oikealle on aktivoitu
• Vastapäivään-ohjearvo aiheuttaa käytön pysähtymisen

ei aktivoitu aktivoitu • Vain pyörimissuunta vastapäivään on aktivoituna
• Myötäpäivään-ohjearvo aiheuttaa käytön pysähtymisen

ei aktivoitu ei aktivoitu • Laite on lukittu tai käyttölaite pysäytetään

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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äyttöönotto

38
7. Aseta ohjearvopotentiometristä f1 vaadittava suurin pyörintänopeus.

8. Kierrä ohjearvopotentiometrin f1 sulkutulppa ja tiiviste takaisin paikoilleen. 

9. Kytke ohjausjännite DC 24 V / verkkojännite päälle.

     

329413003

[1] Potentiometrin asento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

SEIS!
Teknisissä tiedoissa ilmoitettu kotelointiluokka pätee vain, mikäli ohjearvopotentio-
metrin ja diagnoosiliitynnän X50 sulkutulpat on asennettu oikein. 
Mikäli sulkutulppaa ei ole asennettu tai se on asennettu väärin, MOVIMOT®-taajuus-
muuttaja voi vaurioitua.

OHJEITA
Toimintaa koskevia ohjeita yhdessä RS-485-masterin kanssa on käyttöohjeessa. 
Toimintaa koskevia ohjeita yhdessä kenttäväyläliityntöjen kanssa on kyseessä
olevissa kenttäväyläkäsikirjoissa.
K
K

00

I
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8Toiminta
Operointikuva
8 Toiminta
8.1 Operointikuva

Tilatieto-LED on MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yläpuolella (katso seuraava kuva).

8.1.1 Tilatieto-LEDin tilojen merkitys

Kolmivärinen tilatieto-LED signalisoi MOVIMOT®-taajuusmuuttajan käyttö- ja virhetiloja.

Virhetilojen kuvaus on luvussa "Tila- ja virhenäyttö" (→ sivu 40).     

459759755

[1] MOVIMOT®-tilatieto-LED

[1]

LEDin 
väri

LEDin tila Toimintatila Kuvaus

– ei pala ei toiminta-
valmis

24 V-käyttöjännite puuttuu

keltai-
nen

tasaisesti vilkkuva ei toiminta-
valmis

Itsetestausvaihe käynnissä tai 24 V käyttöjän-
nite päällä, mutta verkkojännite ei OK

keltai-
nen

tasaisesti nope-
asti vilkkuva

käyttövalmis Jarrun vapautus käyttölaitteen ollessa 
aktivoimaton
(vain kun S2/2 = "ON")

keltai-
nen

palaa jatkuvasti toimintavalmis, 
mutta laite 
estetty

24 V -syöttö ja verkkojännite OK, mutta ei 
vapautussignaalia
Mikäli käyttölaite ei toimi aktivointisignaalin 
yhteydessä, tarkista käyttöönotto!

vihreä/
keltai-
nen 

vilkkuu väriä 
vaihtaen

toimintavalmis, 
mutta timeout

Häiriö syklisessä tiedonsiirrossa

vihreä palaa jatkuvasti laite aktivoitu Moottori käynnissä

vihreä tasaisesti nope-
asti vilkkuva

virtaraja aktii-
vinen

Käyttö toimii virtarajalla

punai-
nen

palaa jatkuvasti ei toiminta-
valmis

Tarkista 24 voltin virransyöttö.
Varmista, että käytettävä tasajännite on suoda-
tettua (jäännösaaltoisuus enintään 13 %).

Tilatieto-LED:in vilkkukoodit
tasaisesti vilkkuva: LED 600 ms päällä 600 ms pois päältä
tasaisesti nopeasti vilkkuva: LED 100 ms päällä 300 ms pois päältä
vilkkuu väriä vaihtaen: LED 600 ms vihreä 600 ms keltainen
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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9 Huolto
9.1 Tila- ja virhenäyttö
9.1.1 Tilatieto-LED

Tilatieto-LED on MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yläpuolella.

Tilatieto-LEDin 
tilojen merkitys

Kolmivärinen tilatieto-LED signalisoi MOVIMOT®-taajuusmuuttajan käyttö- ja virhetiloja.

Vikakoodien kuvaus on seuraavalla sivulla.

LEDin 
väri

LEDin tila Virhekoodi Kuvaus

– ei pala ei toimintavalmis 24 V-käyttöjännite puuttuu

keltai-
nen

tasaisesti vilkkuva ei toimintavalmis Itsetestausvaihe käynnissä tai 24 V käyttöjän-
nite päällä, mutta verkkojännite ei OK

keltai-
nen

tasaisesti nope-
asti vilkkuva

käyttövalmis Jarrun vapautus käyttölaitteen ollessa aktivoi-
maton (vain kun S2/2 = "ON")

keltai-
nen

palaa jatkuvasti toimintavalmis, 
mutta laite 
estetty

24 V -syöttö ja verkkojännite OK, mutta ei 
vapautussignaalia
Mikäli käyttölaite ei toimi aktivointisignaalin 
yhteydessä, tarkista käyttöönotto!

vihreä/ 
keltai-
nen 

Vilkkuu väriä 
vaihtaen

toimintavalmis, 
mutta timeout

Häiriö syklisessä tiedonsiirrossa

vihreä palaa jatkuvasti laite aktivoitu Moottori käynnissä

vihreä tasaisesti nope-
asti vilkkuva

virtaraja 
aktiivinen

Käyttö toimii virtarajalla

punai-
nen

palaa jatkuvasti ei toimintavalmis Tarkista 24 voltin virransyöttö.
Varmista, että käytettävä tasajännite on 
suodatettua (jäännösaaltoisuus enintään 
13 %).

punai-
nen

vilkkuu 2 x, tauko vika 07 Välipiirin jännite liian suuri

punai-
nen

vilkkuu hitaasti vika 08 Käyntinopeuden valvontavirhe 
(vain kun S2/4 = "ON")
tai lisätoiminto 13 on aktiivinen

vika 90 Moottori-muuntajayhdistelmä väärä 

viat 17-24, 37 CPU-vika

viat 25, 94 EEPROM-vika

punai-
nen vilkkuu 3 x, tauko

vika 01 Pääteasteen ylivirta

vika 11 Pääteasteen ylikuumeneminen

punai-
nen

vilkkuu 4 x, tauko vika 84 Moottorin ylikuormitus 

punai-
nen

vilkkuu 5 x, tauko vika 89 Jarrun ylilämpötila
Moottori-taajuusmuuttajayhdistelmä väärä

punai-
nen

vilkkuu 6 x, tauko vika 06 Verkon vaihekatkos

vika 81 Käynnistysehto1)

vika 82 Lähtövaiheet katkenneet1)

1) vain nostinkäyttösovelluksissa 
H
T
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9.1.2 Vikaluettelo 

Vika Syy / ratkaisu 
Kommunikoinnin timeout 
(moottori pysähtyy, ei vika-
koodia)

• Puuttuva yhteys Ø, RS+, RS- MOVIMOT®:in ja RS-485-masterin välillä.  
Tarkasta liitännät, erityisesti maa, ja korjaa se.

• EMC-vaikutus. Tarkasta datakaapelien suojaus ja paranna sitä tarvittaessa.
• Väärä tyyppi (syklinen) käytettäessä asyklistä tietoliikennettä, protokolla-

aikaväliä yksittäisten viestien välillä, suurempi kuin 1 s (aikavalvonta-aika).
Tarkista masteriin kytkettyjen MOVIMOT®-taajuusmuuttjien lukumäärä (enintään 
8 MOVIMOT®-slaveyksikköä saa liittää syklisessä tiedonsiirrossa).
Lyhennä sähkejakson pituutta tai valitse sähkeen tyypiksi ”asyklinen”.

Välipiirin jännite liian pieni, 
verkon katkos havaittu
(Moottori pysähtyy, ei vika-
koodia)

Tarkasta, ettei sähköverkon tulojohdoissa, verkkojännitteessä eikä elektroniikan 
24 V-tehonsyötössä esiinny katkoksia. Tarkasta elektroniikan 24 V-käyttöjännte 
(sallittu jännitealue 24 V ± 25 %, EN 61131-2, jäännösaaltoisuus maks.13 %).
Moottori käynnistyy syklisessä tiedonsiirrossa uudelleen automaattisesti heti, kun 
verkkojännite saavuttaa normaalit arvot.

Vikakoodi 01 
Pääteasteen ylivirta

Oikosulku taajuusmuuttajan lähdössä.
Tarkasta, ettei muuttajan lähdön ja moottorin välisessä yhteydessä tai moottorin 
käämityksessä ole oikosulkuja.
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V  syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Vikakoodi 06 
Vaihekatkos
(Vika voidaan tunnistaa käyttölait-
teen ollessa kuormitettu.)

Tarkasta, puuttuuko verkon tulojohdoista vaihe. 
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V  syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Vikakoodi 07 
Välipiirin jännite liian suuri

• Ramppiaika liian lyhyt → pidennä ramppiaikaa
• Jarrukelan/jarruvastuksen virheellinen liitäntä

→ Tarkasta jarruvastuksen/jarrukäämin liitäntä, korjaa tarvittaessa.
• Jarrukelan/jarruvastuksen väärä sisäinen resistanssi 

→ Tarkasta jarrukelan/jarruvastuksen resistanssi 
(katso käyttöohjeen luku "Tekniset tiedot").

• Jarruvastuksen terminen ylikuormitus → jarruvastus väärin mitoitettu.
• Verkon tulojännite sallitun alueen ulkopuolella → tarkasta, että verkon tulojännite 

on sallitulla alueella.
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Virhekoodi 08
Käyntinopeuden valvonta

Käyntinopeuden valvonta on lauennut, käyttölaitteen kuormitus on liian suuri 
Vähennä käytön kuormitusta.
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Vikakoodi 11 
Pääteasteen terminen ylikuor-
mitus tai laitteen sisäinen vika

• Puhdista jäähdytyselementti
• Alenna ympäristön lämpötilaa
• Estä ylikuumeneminen
• Vähennä käytön kuormitusta
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Virhekoodi 17 – 24, 37
CPU-vika

Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.
Mikäli vika toistuu, ota yhteys SEW-huoltopalveluun.

Vikakoodi 25
EEPROM-vika

Vika käytettäessä EEPROM-muistia
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.
Mikäli vika toistuu, ota yhteys SEW-huoltopalveluun.
Kompaktikäyttöohje – MOVIMOT® MM..D jossa kolmivaihemoottori DT/DV
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Virhekoodi 43
Tiedonsiirto-aikavalvonta

Tiedonsiirto-aikavalvonta RS-485:n kautta tapahtuvassa syklisessä tiedonsiirrossa
Kyseisessä viassa käyttölaitetta ja asetettua ramppia jarrutetaan ja se lukitaan. 
• Tarkista RS-485:masterin ja MOVIMOT®:in välinen tiedonsiirtoyhteys.
• Tarkista RS-485-masteriin liitettyjen slave-yksiköiden lukumäärä. Mikäli 

MOVIMOT®-taajuusmuuttajan aikavalvonta-aika on asetettu 1 s:ksi, RS-485-
masteriin saa liittää syklisessä tiedonsiirrossa enintään 8 MOVIMOT®-taajuus-
muuttajaa (slave-yksikköä).

Huomio:
Käyttölaite aktivoidaan jälleen kun tiedonsiirto on taas luotu.

Virhekoodi 81
Käynnistysehdon vika

Muuttaja ei saanut moottoriin esimagnetointiajan aikana tarvittavaa virtaa.
• Moottorin mitoitusteho liian pieni muuttajan nimellistehoon nähden
• Moottorikaapelin poikkipinta liian pieni
Tarkista MOVIMOT®-taajuusmuuttajan ja moottorin välinen yhteys.

Virhekoodi 82
Vika Lähtö auki

• Kaksi lähtövaihetta tai kaikki lähtövaiheet katkenneet
• Moottorin mitoitusteho liian pieni muuttajan nimellistehoon nähden
Tarkista MOVIMOT®-taajuusmuuttajan ja moottorin välinen yhteys.

Vikakoodi 84 
Moottorin terminen ylikuor-
mitus

• Jos MOVIMOT®-taajuusmuuttaja on asennettu moottorinläheisesti, aseta DIP-
kytkin S1/5 asentoon "ON".

• Yhdistelmissä "MOVIMOT® ja alennettutehoinen moottori", tarkasta DIP-
kytkimen S1/6 asento.

• Alenna ympäristön lämpötilaa
• Estä ylikuumeneminen
• Vähennä moottorin kuormitusta 
• Suurenna käyntinopeutta
• Jos vika ilmenee pian ensimmäisen aktivoinnin jälkeen, tarkasta moottorin ja 

MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yhdistelmä.
• Moottorin lämpötilan valvonta (käämityksen TH-termostaatti) laukeaa lisätoimin-

non 5 ollessa valittuna MOVIMOT®-taajuusmuuttajassa → pienennä moottorin 
kuormitusta.

Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Vikakoodi 89 
Jarrukelan terminen ylikuor-
mitus tai jarrukela viallinen, 
jarrukela väärin kytketty

• Pidennä asetettua ramppiaikaa
• Jarrujen tarkastus (ks. käyttöohje "Kolmivaihemoottorit DR/DV/DT/DTE/DVE"
• Tarkasta jarrukelan kytkentä
• Ota yhteys SEW-huoltoon
• Jos vika ilmenee pian ensimmäisen aktivoinnin jälkeen, tarkasta käytön 

(jarrukelan) ja MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yhdistelmä.
• Yhdistelmissä "MOVIMOT® ja alennettutehoinen moottori", tarkasta DIP-

kytkimen S1/6 asento. 
Kuittaa vika katkaisemalla 24 V syöttöjännite tai vian kuittaustoiminnon avulla.

Virhekoodi 94
EEPROM:in tarkistussumman 
vika

• EEPROM viallinen
Ota yhteyttä SEW-huoltopalveluun.

Vika Syy / ratkaisu 
H
T
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1. Poista ruuvit ja vedä MOVIMOT®-taajuusmuuttaja irti kytkentäkotelosta.
2. Vertaa siihenastisen MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tyyppikilven tietoja uuden

MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tyyppikilven tietoihin.

3. Säädä kaikki ohjauslaitteet (DIP-kytkin S1, DIP-kytkin S2, ohjearvopotentiometri f1,
kytkin f2, kytkin t1) uudessa MOVIMOT®-taajuusmuuttajassa entisen MOVIMOT®-
taajuusmuuttajan käyttölaitteiden mukaisiksi.

4. Huolehdi siitä, että MOVIMOT®-taajuusmuuttajaan ei ole liitetty DR-moottorityyppien
Drive-Ident-moduulia.

5. Aseta uusi MOVIMOT®-taajuusmuuttaja kytkentäkotelolle ja ruuvaa se kiinni.
6. Syötä MOVIMOT®-taajuusmuuttajaan jännitettä. 

Tarkista uuden MOVIMOT®-taajuusmuuttajan toiminta.     

VAARA!
Vaarallisia jännitteitä voi ilmetä laitteeseen kohdistuvissa töissä vielä minuutin ajan
verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen!
Kuolema tai vakavia loukkaantumisia sähköiskun seurauksena.
• Kytke MOVIMOT®-käyttölaite jännitteettömään tilaan ja lukitse se jännitteen taha-

tonta päällekytkentää vastaan.
• Odota lopuksi vähintään 1 minuutti.

SEIS!
MOVIMOT®-taajuusmuuttajan saa korvata vain sellaisella MOVIMOT®-taajuusmuutta-
jalla, jolla on sama teho ja tulojännite.

2037035019

[1] Drive-Ident-moduulin liityntä

[1]
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10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

2309606923

EF-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Paikka Päivämäärä Tekninen toimitusjohtaja  a)  b) 

 
a)  Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä 
b)  Valtuutettu teknisten dokumenttien kokoamiseen 
 

 
 
 

900030010

24.02.10

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että seuraavat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia

Taajuusmuuttaja sarjasta MOVIMOT® D

mahdollisesti liitettynä seuraavaan
osaan

Kolmivaihdemoottori

seuraavan direktiivin mukaan:

Konedirektiivi 2006/42/EY 1)

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY

EMC-direktiivi 2004/108/EY 4)

Sovelletut harmonisoidut standardit: 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) Tuotteet on tarkoitettu asennettaviksi koneisiin. Käyttöönotto on kielletty niin kauan, kunnes on
todettu, että koneet, joihin kyseiset tuotteet on tarkoitus asentaa, täyttävät yllämainitun konedirektiivin
vaatimukset.

4) Kuvatut tuotteet eivät ole EMC-direktiivin mukaisesti itsenäisesti käytettäviä tuotteita. Niiden EMC-
ominaisuuksia voidaan arvioida vasta niiden kokonaisjärjestelmään sisällyttämisen jälkeen. Arviointi
koskee tyypillistä laitteistototeutusta, ei kuitenkaan yksittäistä tuotetta.

5) Tuotekohtaisen dokumentaation kaikkia turvallisuusteknisiä määräyksiä ja ohjeita (käyttöohje,
käsikirja, jne.), on noudatettava tuotteen koko eliniän ajan.
V
L
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