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1 Genel uyarılar
1.1 Bu dokümanın kapsamı

Bu dokümanda genel emniyet uyarıları ve DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D için
seçilmiş bazı bilgiler bulunmaktadır.
• Bu dokümanın kapsamlı işletme kılavuzunun yerine geçemeyeceğini unutmayınız.
• Bu nedenle, MOVIMOT® MM..D ile çalışmaya başlamadan önce ayrıntılı işletme

kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
• Ayrıntılı sistem el kitabı ile "DR/DV/DT/DTE/DVE, .. AC Motorlar" işletme kılavuzun-

daki bilgilere, uyarılara ve talimatlara uyunuz. Bu, MOVIMOT® MM..D cihazın arıza-
sız olarak çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır.

• MOVIMOT® MM..D ile ilgili ayrıntılı el kitabı, işletme kılavuzu ve diğer dokümanlar,
PDF dosyası olarak birlikte verilen CD veya DVD üzerinde bulunmaktadır.

• SEW-EURODRIVE tarafından PDF formatında yayımlanan tüm teknik dokümanları
SEW-EURODRIVE'ın İnternet sitesinden indirebilirsiniz: www.sew-eurodrive.com.

1.2 Emniyet uyarılarının yapısı
Bu işletme kılavuzundaki uyarıların yapısı: 

Piktogram SİNYAL SÖZCÜK!
Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında:
• Tehlike önleme önlemi(leri).

Piktogram Sinyal sözcük Anlamı Uyulmadığında
Örnek:

Genel tehlike

Belirli bir tehlike, örneğin 
elektrik şoku

TEHLİKE! Doğrudan bir tehlike Ağır yaralanmalar veya ölüm

UYARI! Olası tehlikeli durum Ağır yaralanmalar veya ölüm

DİKKAT! Olası tehlikeli durum Hafif yaralanmalar

DUR! Olası malzeme hasarları Tahrik sisteminde veya ortamda hasar 
oluşması

UYARI Faydalı bir uyarı veya ipucu.
Tahrik sisteminin kullanılması-
nı kolaylaştırır.
G
B
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Genel bilgiler
2 Emniyet uyarıları
Aşağıda belirtilen temel emniyet uyarları mal ve can kaybını önlemek için önemlidir.
İşletici temel emniyet uyarılarına dikkat edilmesinden ve bu uyarılara uyulmasından
sorumludur. Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında cihaz
üzerinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve kılavuzun okunabilecek bir durumda
olmasını sağlayın. Açıklığa kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa,
SEW-EURODRIVE'a danışılmalıdır.

2.1 Genel bilgiler
Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır. Hasarlar
derhal nakliye firmasına bildirilmelidir.
MOVIMOT® frekans çeviriciler işletme esnasında korunma sınıflarına göre, gerilim taşı-
yan, açık veya hareketli ve döner parçalara sahip olabilir veya üzerinde sıcak yüzeyler
oluşabilir.
Gerekli kapağın izinsiz olarak kaldırılması, yanlış kullanım, montaj ve kullanma sonucu
ağır yaralanmalara ve hasarlara sebep olabilecek kaza olma ihtimali mevcuttur. Ayrıntılı
bilgiler dokümanlardan alınabilir.

2.2 Hedef grup
Montaj ve işletmeye alma ile arıza giderme çalışmaları bir elektrik teknisyeni tarafın-
dan yapılmalı (IEC60364 ve CENELEC HD 384 veya DIN VDE 0100 ve IEC 60664 veya
DIN VDE 0110 ve ulusal kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır).
Bu emniyet talimatlarına göre, elektrik teknisyenleri ürünün yerleştirilmesini, montajını,
devreye alınmasını ve işletmesini bilen ve bu konularda gerekli yeterlilik belgelerine
sahip elemanlardır.
Diğer tüm nakliye, depolama, işletme ve atık bertarafı çalışmaları bu konularda eğitilmiş
kişiler tarafından yapılmalıdır.

2.3 Amacına uygun kullanım
MOVIMOT® tahrik üniteleri makinelere ve elektrik sistemlerine komponent olarak monte
etmek için tasarlanmıştır.
Bir makine içerisine monte edildiğinde MOVIMOT® frekans çeviricilerin işletmeye alın-
ması (amacına uygun işletmenin başlaması), AB Direktifi 2006/42/EG’ye (Makine Direk-
tifi) uygunluğu tespit edilene kadar yasaktır.
Devreye alınmasına (amacına uygun işletmenin başlaması) sadece EMU Direktifi
2004/108/EG'ye uyulması durumunda izin verilir.
MOVIMOT® frekans çeviricileri Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EG talimatlarına
uygundur. MOVIMOT® frekans çeviriciler için uygunluk beyanında belirtilen normlar
uygulanır.
Teknik veriler ve bağlantı koşulları cihazın etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtil-
miştir ve bunlara uyulmalıdır.
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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2.3.1 Güvenlik işlevleri
MOVIMOT® frekans çeviriciler kesinlikle tanımlanmayan ve açıkça izin verilmeyen
güvenlik işlevleri için kullanılmamalıdır. 
Güvenlik işlevlerinde kullanıldığında, birlikte verilen dokümanında verilen bilgilere uyul-
malıdır.
Güvenlik uygulamalarında sadece SEW-EURODRIVE tarafından, açık olarak bu uygu-
lama için, teslim edilen komponentler kullanılmalıdır.

2.3.2 Kaldırma düzeni uygulamaları
MOVIMOT® frekans çeviriciler kaldırma düzeni uygulamalarında kullanıldığında,
MOVIMOT® işletme kılavuzunda bu uygulamalar için özel olarak verilen konfigürasyon
ve ayarlar dikkate alınmalıdır.
MOVIMOT® frekans çeviriciler kaldırma düzenlerinde güvenlik tertibatı olarak kullanıla-
mazlar.

2.4 Taşıma/Depolama
Taşıma, depolama ve doğru olarak kullanma uyarıları dikkate alınmalıdır. İşletme kıla-
vuzunun "Teknik Veriler" bölümünde belirtilen iklim koşullarına uyulmalıdır. Kaldırma
halkalarının vidalarını sıkın. Bu halkalar sadece MOVIMOT® tahrik ünitesinin ağırlığını
taşıyabilecek şekilde boyutlandırılmıştır. Ayrıca yük bağlanmamalıdır. Gerektiğinde
uygun, yeterli şekilde boyutlandırılmış taşıyıcılar (örn. halat kılavuzları) kullanılmalıdır. 

2.5 Yerleştirme
Cihazların montajı ve soğutulmaları ilgili dokümanlardaki talimatlara uygun olarak
gerçekleşmelidir.
MOVIMOT® frekans çeviricileri izin verilmeyen yüklere karşı korunmalıdır.
Kullanılması özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki ortamlarda kullanılması
yasaktır:
• Patlama tehlikesi olan ortamlarda.
• Zararlı yağların, asitlerin, gazların, buharların, tozların, ışınımların vb. bulunduğu

alanlarda.
• Kuvvetli mekanik ve darbe yüklerinin oluştuğu portatif uygulamalarda dokümantas-

yonuna göre.

2.6 Elektrik bağlantısı
Gerilim altındaki MOVIMOT® frekans çeviricilerde çalışma yaparken geçerli ulusal kaza
önleme talimatları (örn. BGV 3) dikkate alınmalıdır.
Elektrik tesisatı geçerli talimatlara göre yapılmalıdır (örn. kablo kesitleri, sigortalar, koru-
yucu iletken bağlantıları). Bunların dışındaki uyarılar dokümanlarda verilmiştir.
EMU uyarınca yapılacak montaj çalışmaları (ekranlama, topraklama, filtre düzenleri ve
kablo serimleri) dokümanlarda verilmektedir. EMU yasaları tarafından belirlenen sınır
değerlere uyulmasından makinenin veya tesisin üreticisi sorumludur.
Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır
(ör. EN 60204 veya EN 61800-5-1).
MOVIMOT® tahrik ünitelerinde izolasyonun sağlanması için devreye almadan önce
EN 61800-5-1:2007, Bölüm 5.2.3.2 uyarınca gerilim kontrolleri yapılmalıdır.
E
T
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2.7 Güvenli ayırma
MOVIMOT® frekans çeviriciler EN 61800-5-1 tarafından istenen, güç ve elektronik
bağlantılarının emniyetli olarak ayrılması şartını yerine getirmektedir. Emniyetli bir
ayırma sağlanabilmesi için, bağlanan tüm akım devreleri de emniyetli ayırma şartını
yerine getirmelidir.

2.8 İşletme
MOVIMOT® frekans çeviricilerin monte edildiği tesisler ayrıca gözetim ve koruma terti-
batları ile donatılmalıdır. Bu tertibatlar geçerli yasal uygulamalara (örn. teknik donanım
yasası, kaza önleme talimatları vb.) uygun olmalıdır. Tehlike potansiyeli yüksek olan
uygulamalarda ayrıca koruyucu önlemler alınması gerekebilir.
MOVIMOT® frekans çevirici, alan dağıtıcısı (eğer varsa) veya bus modülü (eğer varsa)
besleme geriliminden ayrıldıktan sonra, kondensatörler şarjlı olabileceğinden, gerilim
altında olan cihaz parçalarına ve güç bağlantılarına hemen temas edilmemelidir.
Besleme gerilimini kapattıktan sonra en az 1 dakika bekleyin.
MOVIMOT® üzerinde besleme gerilimi olduğu müddetçe, bağlantı kutusu kapalı olmalı-
dır, yani:
• MOVIMOT® frekans çevirici vidalanmış olmalı
• Alan dağıtıcısının (eğer varsa) ve bus modülünün (eğer varsa) bağlantı kutusunun

kapağı vidalanmış olmalı
• Hibrid kablonun (eğer varsa) fişi takılı ve vidalanmış olmalıdır.
Dikkat: Alan dağıtıcının (eğer varsa) bakım şalteri sadece bağlı olan MOVIMOT® tahrik
ünitesini şebekeden ayırır. Alan dağıtıcısının klemensleri bakım şalterine basıldıktan
sonra da şebeke gerilimine bağlıdır.
İşletme LED’i veya diğer göstergelerin sönmesi, cihazın şebekeden ayrıldığını ve ener-
jisiz olduğunu göstermez.
Cihazın dahili güvenlik fonksiyonları veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru durdu-
rabilir. Arıza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik olarak tekrar
çalışmasına neden olunabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir emniyet gereği
olarak, izin verilmiyorsa, arıza giderilmeden önce cihazın şebekeden ayrılması gerek-
mektedir.
Dikkat yanma tehlikesi: MOVIMOT® tahrik ünitesinin ve fren direnci soğutucu gövdesi
gibi harici opsiyonların dış yüzeyleri işletme esnasında 60 °C'ye kadar ısınabilir! 
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
 7



3 ip tanımları
otor etiketi (örnek)

8

3 Tip tanımları
3.1 Motor etiketi (örnek)

1996182283

KA 77 DT 90L4 BMG / MM15 / MLU

Özel tip frekans çevirici1)

1) Etiket üzerinde sadece fabrika tarafından takılan opsiyonlar yazılıdır.

MOVIMOT® frekans çevirici

Özel tip motor (fren)

Motor büyüklüğü, kutup sayısı

Motor serisi

Redüktör büyüklüğü

Redüktör serisi

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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3.2 Frekans çevirici etiketi (örnek)

3.3 Cihaz tanımı
MOVIMOT® frekans çeviricinin üst yüzeyinde bulunan tanım işaretinde [1], frekans
çevirici tipi [2], parça numarası [3] ve cihazın gücü [4] bilgileri bulunur.

1957927307

MM 15 D – 503 – 00

Uygulama (00 = Standart)

Bağlantı şekli (3 = 3 fazlı)

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

D versiyonu

Motor gücü (15 = 1,5 kW)

MOVIMOT® serisi

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]
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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3.4 "Motora yakın montaj" tipi
Aşağıdaki resimde örnek bir MOVIMOT® frekans çeviricinin motora yakın montajı, ilgili
etiketi ve tip tanımı gösterilmiştir.
 

457921547

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

Motor bağlantısı için fiş konnektör

Bağlantı kutulu tip

Motora yakın montaj için adaptör
21 = 1 büyüklüğünde
22 = 2 büyüklüğünde

Bağlantı türü
0 = Õ 
1 = Ö 

MOVIMOT® frekans çevirici

MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4
T
"
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4 Mekanik montaj
4.1 MOVIMOT® redüktörlü motor
4.1.1 Montaja başlamadan önce

MOVIMOT® tahrik ünitesini sadece aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde monte edebi-
lirsiniz:
• Tahrik ünitesinin tip plakası üzerindeki bilgiler, mevcut şebeke gerilimine uygun

olmalıdır
• Motorda/redüktörlü motorda hasar (taşıma veya depolama hasarları) olmamalıdır 
• Aşağıdaki işletme şartlarının yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalıdır:

– Ortam sıcaklığı işletme kılavuzundaki "Teknik Bilgiler" bölümündeki bilgilere
uygun olmalıdır. Redüktörün sıcaklık aralığının da sınırlandırılabileceğini dikkate
alın (redüktörün işletme kılavuzuna bakınız).

– Yağlar, asitler, gazlar, buharlar, ışınım vb. olmamalıdır.

Montaj çalışmala-
rındaki toleranslar

MOVIMOT® tahrik ünitesi için izin verilen flanş ve mil ucu toleransları aşağıdaki tabloda
verilmiştir. 

Mil ucu Flanş
EN 50347’ye göre çap toleransı
• ISO j6 Ø ≤ 26 mm’de
• ISO k6 Ø Ã 38 mm – ≤ 48 mm arasında 
• ISO m6 Ø > 55 mm'de
• Merkezleme deliği, DIN 332, DR.. şeklinde

EN 50347'ye göre merkezleme kenarı 
toleransı
• ISO j6 Ø ≤ 250 mm’de
• ISO h6 Ø > 300 mm'de
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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4.1.2 MOVIMOT® yerleştirme
MOVIMOT® montajında aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir:
• MOVIMOT® tahrik ünitesi sadece motor etiketi üzerinde belirtilen montaj konu-

munda, düz ve sarsıntısız bir altyapıya monte edilmelidir.
• Mil uçlarındaki korozyon önleyici maddeler temizlenmelidir (piyasada yaygın olan bir

solvent kullanılmalıdır). Yataklara ve sızdırmazlık halkalarına solvent temas etme-
melidir - Malzeme hasarları!

• Motor millerine gereksiz yere yük binmemesi için, MOVIMOT® frekans çevirici ve
motorun itina ile doğrultulması gerekmektedir (izin verilen eksenel ve radyal
kuvvetler dikkate alınmalıdır!)

• Milin ucunda darbe oluşmamalı ve çekiçle vurulmamalıdır.
• Düşey şekilde monte edildiğinde, sıvı veya yabancı madde girmemesi için korunmalıdır. 
• Soğutma havasının serbest olarak girebilmesi sağlanmalı ve diğer makinelerin

tahliye havaları yeniden emilmemelidir.
• Sonradan mile geçirilecek olan parçaları yarım mil kaması ile balanslayın (çıkış mille-

rinin balansları yarım mil kamaları ile yapılmıştır).
• Mevcut kondens suyu delikleri plastik tapalarla kapatılmalı ve sadece gerekli durum-

larda açılmalıdır.
• Kondens suyu deliklerinin açık olmasına izin verilmez. Kondens suyu delikleri açık

olduğunda, daha yüksek koruma türleri artık geçerli değildir.

4.1.3 Nemli mekanlara veya dışarıya montaj
MOVIMOT® ıslak mekanlara ve dışarıya monte edildiğinde aşağıdaki uyarılara dikkat
edilmelidir:
• Besleme kablosu için uygun rakorlar kullanılmalıdır (gerektiğinde redüksiyon parça-

ları kullanınız).
• Kablo rakorlarının vidalarına ve kör tapalara sızdırmazlık mastiği sürülmeli ve iyice

sıkılmalıdır - daha sonra tekrar mastik sürülmelidir.
• Kablo girişleri iyice sızdırmaz nitelikte olmalıdır.
• Tekrar monte etmeden önce, MOVIMOT® frekans çeviricinin sızdırmazlık yüzeylerini

iyice temizleyin.
• Korozyon koruma boyasında hasar varsa, boyaya rötuş yapın.
• Etiketine bakarak geçerli korunma türünü kontrol edin.

DUR!
Teknik verilerde belirtilen korunma türü sadece MOVIMOT® frekans çevirici doğru
olarak monte edildiğinde geçerlidir. 
MOVIMOT® frekans çevirici bağlantı kutusundan alındığında, nem veya tozdan zarar
görebilir.
• MOVIMOT® frekans çevirici bağlantı kutusundan alındığında toza ve neme karşı

korunmalıdır.
M
M
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MOVIMOT® frekans çeviricinin motora yakın montajı
4.2 MOVIMOT® frekans çeviricinin motora yakın montajı
Aşağıdaki resimde MOVIMOT® frekans çeviricinin motora yakın olarak monte edilmesi
için gerekli montaj ölçüleri verilmektedir:

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
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
 13



4 ekanik montaj
ıkma momentleri

14
4.3 Sıkma momentleri
4.3.1 MOVIMOT® frekans çevirici

MOVIMOT® frekans çeviricinin ağlantı kutusu kapağının vidaları 3,0 Nm (27 lb.in) ile
çapraz sırada sıkılmalıdır. 

4.3.2  Vidalı kapaklar
f1 potansiyometresinin ve X50 bağlantısının vidalı kapaklarını 2,5 Nm (22 lb.inç) ile
sıkın.

4.3.3 Kablo rakorları
Kablo rakorlarında üreticilerinin verilerine mutlaka dikkat edilmelidir.

458577931

458570379
M
S
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Sıkma momentler
4.3.4 Kablo kanalları için vidalı tapalar
Vidalı kapakları 2,5 Nm (22 lb.in) ile sıkın.

4.3.5 Klemensler için sıkma momentleri
Montaj çalışmalarında klemensler için aşağıdaki sıkma momentlerine dikkat edilmelidir: 

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]
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
i
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5 Elektriksel montaj
5.1 Montaj talimatları
5.1.1 Şebeke besleme kablolarının bağlanması

• MOVIMOT® frekans çeviricinin nominal gerilimi ve frekansı şebeke verilerine uygun
olmalıdır.

• Kablo kesiti: anma gücündeki girişi akımına IŞebeke göre seçilmelidir (bkz. İşletme
Kılavuzu "Teknik Bilgiler" bölümü).

• MOVIMOT® klemensleri için izin verilen kablo kesitleri (alan dağıtıcılar için geçerli
değildir):

• İzin verilen damar sonlandırma kovanı uzunluğu: en az 8 mm
• İzolesiz damar ucu kılıfı kullanılmalıdır (DIN 46228, Bölüm 1, Malzeme E-CU)
• Kablo sigortasını şebeke besleme kablosunun baş tarafına, toplama çubuğu bağlantı

noktasının arka tarafına takın, bkz. "MOVIMOT® Ana Cihazın Bağlanması" bölümü,
F11 / F12 / F13 için sadece D, D0, NH karakteristik özelliğinde eriyen sigortalar veya
kablo koruma anahtarı kullanın. Sigortanın değeri kablo kesitine bağlıdır.

• SEW, yıldız noktası topraklanmamış gerilim şebekelerinde (IT sistemleri) darbe-kod
ölçüm prensipli toprak kaçağı denetleyicileri kullanılmasını önermektedir. Bu sayede
toprak kaçağı denetleyicide frekans çeviricinin toprağa göre kapasitansı nedeniyle
hatalar oluşmaz.

Güç klemensleri
1,0 mm2 – 4,0 mm2 (2 x 4,0 mm2)

AWG17 – AWG10 (2 x AWG10)

Kumanda klemensleri
Tek telli iletken

(çıplak tel)
Esnek iletken 

(çıplak tel)
İzolasyon yakası 
olmayan damar 

sonlandırma kovanlı 
iletken

İzolasyon yakalı 
damar sonlandırma 

kovanlı iletken

0,5 mm2 – 1,0 mm2 0,5 mm2 – 0,75 mm2

AWG20 – AWG17 AWG20 – AWG19
Sadece tek damarlı veya damar sonlandırma kovanlı veya kovansız esnek kablo (DIN 46228 
Bölüm 1, Malzeme E-CU) bağlanmalıdır
E
M
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5.1.2 Topraklama kaçağı devre kesicisi
• Koruyucu donanım olarak normal topraklama kaçağı devre kesiciler kullanılması

yasaktır. Üniversal topraklama kaçağı devre kesiciler (anahtarlama akımı 300 mA)
kullanılabilir. MOVIMOT® frekans çevirici normal çalışırken boşalma akımları
> 3,5 mA oluşabilir.

• SEW-EURODRIVE topraklama kaçağı devre kesicileri kullanılmasını tavsiye etmez.
Doğrudan ya da dolaylı olarak dokunma koruması için topraklama kaçağı devre
kesicisi (FI) kullanılması şart ise, EN 61800-5-1 uyarınca aşağıdaki uyarı dikkate
alınmalıdır: 

5.1.3 Şebeke kontaktörü
• Şebeke kontaktörü olarak sadece kullanım kategorisi AC-3 kontaktörler

(EN 60947-4-1) kullanılmalıdır.

5.1.4 EMU'ya uygun montaj

EMU yasası uyarınca frekans çeviriciler stand-alone cihaz olarak kullanılamazlar.
Bu cihazların EMU uyumluluğu ancak bir tahrik sistemine bağlandıktan sonra değerlen-
dirilebilir. Uygunluk beyanı tanımlanmış bir tipik CE tahrik sistemine göre verilir. Ayrıntılı
bilgileri bu işletme kılavuzundan alabilirsiniz.

UYARI!
Yanlış topraklama kaçağı devre kesicisi kullanıldı.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
MOVIMOT® koruyucu iletkende (PE) doğru akıma sebep olabilir. Doğrudan veya
dolaylı dokunma koruması için bir topraklama kaçağı devre kesicisi (FI) kullanıldığında,
MOVIMOT® cihazın akım beslemesi tarafında sadece B tipi bir topraklama kaçağı
devre kesicisi (FI) kullanılmasına izin verilir.

DUR!
• Şebeke kontaktörü K11 (Bağlantı şeması (→ sayfa 20)) adım adım çalıştırma

kipinde değil, sadece frekans değiştiriciyi açıp/kapatmak için kullanılmalıdır. Adım
adım modu için "Sağ/Dur" veya "Sol/Dur" komutlarını kullanın.

• Şebeke kontaktörü K11 için 2 saniyelik minimum kapanma süresine uyulmalıdır.

UYARI!
Bu tahrik sistemi yaşam alanlarını besleyen kamuya ait düşük gerilim şebekelerinde
kullanılamaz.

UYARILAR
• Bu ürün IEC 61800-3’e göre sınırlı bir şekilde satışa sunulan cihazlar grubuna aittir.

Bu ürün EMU girişimlerine sebep olabilir. Bu durumda gerekli önlemlerin alınması
işletmenin sorumluluğundadır.

• EMU’ya uygun montaj ile ilgili ayrıntılı bilgiler SEW-EURODRIVE tarafından yayım-
lanan "Tahrik Tekniğinde EMU" adlı yayından alınabilir.
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
 17



5 lektriksel montaj
ontaj talimatları

18
5.1.5 PE bağlantı şeması uyarıları

Normal işletmede ≥ 3,5 mA kaçak akım oluşabilir. EN 61800-5-1 tarafından istenen
koşulları yerine getirmek için:
• Şebeke besleme kablosu kesitinde ikinci bir PE kablosunu koruma iletkenine paralel

olarak ayrı bir klemens üzerinden döşeyin veya 10 mm2 kesitli başka bir bakır
koruma iletkeni kullanın.

TEHLİKE!
PE'nin hatalı olarak bağlanması.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı, ağır yaralanmalar veya maddi zarar.
• Rakorlar için izin verilen sıkma momenti: 2,0 – 2,4 Nm (18 – 21 lb.in).
• PE bağlantısında aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.

İzin verilmeyen montaj şekli Öneri: 
Çatal kablo pabucu ile montaj
Tüm kesitler için izin verilir

Som bağlantı teli ile montaj
Maksimum 2,5 mm2 kesit için izin 
verilir

323042443 323034251 323038347

[1] M5-PE vidalara uygun çatal kablo pabucu

[1]

M5

2.5 mm²

M5
E
M
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5.1.6 Deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte montaj
Şebeke gerilimleri 200 ile 240 V veya 380 ile 500 V arasında olan MOVIMOT® tahrik
üniteleri, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, denizden 1000 m (maks. 4000 m)
yüksekliğe monte edilebilirler.1)

• 1000 m üzerinde soğutma etkisi azaldığından, nominal güç de azalır (bkz. İşletme
Kılavuzu "Teknik Bilgiler" bölümü).

• 2000 m üzerindeki hava ve kaçak akım mesafeleri sadece aşırı gerilim sınıfı 2 için
yeterlidir. Montaj için aşırı gerilim sınıfı 3 gerektiğinde, ek bir harici gerilim koruması
kullanılmalı ve 2,5 kV üzerindeki faz-faz ile faz-toprak pik akımları sınırlandırılmalıdır. 

• "Emniyetli elektriksel ayırma" gerekiyorsa, bu ayırma 2000 m üzerindeki yükseklik-
lerde, cihaz dışında yapılmalıdır (EN 61800-5-1’e göre Emniyetli Elektriksel Ayırma).

• Denizden 2000 m ile 4000 m arasındaki yüksekliklerde izin verilen anma şebeke
gerilimleri aşağıdaki gibi azalır:
– MM..D-503-00'da her 100 metre için 6 V
– MM..D-233-00'da her 100 metre için 3 V

5.1.7 24 V besleme kablosunun bağlanması
• MOVIMOT® harici 24 V gerilim üzerinden veya MLU..A veya MLG..A opsiyonların-

dan herhangi biri üzerinden beslenmelidir.

5.1.8 Dijital kontrol
• Gerekli kumanda kablolarını bağlayın.
• Kumanda için ekranlanmış kablolar kullanılmalı ve şebeke kablolarından ayrı olarak

döşenmelidir.

5.1.9 UL'ye uygun montaj
• Bağlantı kablosu olarak sadece 60 / 75 °C sıcaklık aralığına uygun bakır kablolar

kullanılmalıdır.
• MOVIMOT® güç klemensleri için izin verilen sıkma momentleri dikkate alınmalıdır:

1,5 Nm (13 lb.in).
• İzin verilen şebeke gerilimi 500 V (400- / 500-V-frekans çevirici) veya 240 V (230-V-

frekans çevirici). Beslenen şebekede izin verilen maksimum kısa devre akımları ve
ön sigorta bilgileri MOVIMOT® frekans çeviricinin tip etiketinde verilmiştir.

1) Maksimum yükseklik kaçak mesafesi ve elektrolitik kondensatörler gibi aleve dayanıklı yapı parçaları
tarafından sınırlandırılır.

UYARILAR
• Harici DC 24 V gerilim kaynağı olarak sadece sınırlı güç (P ≤ 100 VA) ve sınırlı çıkış

gerilimli (Vmaks = DC 30 V) test edilmiş cihazlar kullanılmalıdır.
• UL sertifikası, sadece toprağa olan gerilimleri maks. 300 V olan gerilim şebekele-

rinde kullanıldığında geçerlidir. UL sertifikası, topraklanmamış yıldız nokta bağlantılı
gerilim şebekeleri (IT sistemleri) için geçerli değildir.
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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5.2 MOVIMOT® bağlantısı

2000232971

Sağa/dur + sola/dur klemenslerinin işlevleri
dijital kumandada:

Dönme yönü 
Sağ aktif

Dönme yönü 
Sol aktif

f1/f2 klemenslerinin açıklaması:

İstenen değer 
f1 aktif

İstenen değer 
f2 aktif

Sağa/dur + sola/dur klemenslerinin işlevleri
RS-485 arabirimi / field bus üzerinden 
kumandada:

Her iki yön de etkin

Sadece sağa dönüş mümkün, 
İstenen sola dönüş değerleri 
ayarlandığında tahrik ünitesi 
durur

Sadece sola dönüş mümkün, 
Sağa dönüş değerleri ayarlandı-
ğında tahrik ünitesi durur

Tahrik ünitesi inhibite veya 
duruyor

[1] 24 V DC besleme (harici veya MLU..A / MLG..A opsiyonu)
[2] Sağa / Dur
[3] Sola / Dur
[4] İstenen değer değiştirme f1/f2
[5] Hazır sinyali (kontak kapalı = işletmeye hazır)
[6] Fren direnci BW.. 
 (sadece mekanik frensiz MOVIMOT® için)

M
3~

L1
L2
L3
PE

K11

F11/F12/F13

K
1

R
S
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85

13 14 15
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R
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]
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]
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]
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]
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BW [6]

R L24
V

R L24
V

R L24
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V
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5.3 Motora yakın montajda MOVIMOT® ile motor arası bağlantı
MOVIMOT® frekans çevirici motora yakın montajda motora hazır bir kablo (hibrid kablo)
ile bağlanır. 
MOVIMOT® frekans çevirici ile motor arasındaki bağlantı için sadece SEW-EURO-
DRIVE ürünü hibrid kablolar kullanılmalıdır. 
MOVIMOT® tarafında aşağıdaki uygulamalar mümkündür:
• A: MM../P2.A/RO.A/APG4
• B: MM../P2.A/RE.A/ALA4
APG4 uygulamasında kullanılan hibrid kabloya bağlı olarak motora aşağıdaki bağlantı
olanakları vardır:
Tip A1 A2 A3 A4
MOVIMOT® APG4 APG4 APG4 APG4
Motor Kablo rakoru / 

klemensler
ASB4 APG4 IS

Hibrid kablo 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] Klemens üzerinden bağlantı

A2

A3

ASB4

APG4

APG4

APG4

APG4

ISU4

A4

A1

APG4

[1]
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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ALA4 uygulamasında kullanılan hibrid kabloya bağlı olarak motora aşağıdaki bağlantı
olanakları vardır:

Tip B1 B2
MOVIMOT® ALA4 ALA4

Motor Kablo rakoru / klemensler ASB4

Hibrid kablo 0 817 948 4 0 816 208 5

2000812811
[1] Klemens üzerinden bağlantı

B1 B2

ASB4
[1]

ALA4 ALA4
E
M
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5.3.1 Hibrid kablo bağlantısı
Aşağıdaki tabloda 0 186 742 3 ve 0 817 948 4 parça numaralı hibrid kabloların ve
DT/DV motorun ilgili klemenslerinin damar bağlantıları gösterilmektedir:

Aşağıdaki resimde hibrid kablonun DT/DV motorun klemenslerine bağlantısı gösteril-
mektedir.
 

DT/DV motorun klemensi Damar rengi / Hibrid kablo tanımı

U1 siyah / U1 

V1 siyah / V1 

W1 siyah / W1 

4a kırmızı /13 

3a beyaz / 14 

5a mavi / 15 

1a siyah / 1 

2a siyah / 2 

PE bağlantısı yeşil / sarı + Ekran sonu (iç ekran)

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 Devreye alma
6.1 Devreye almada önemli uyarılar

TEHLİKE!
MOVIMOT® frekans çevirici çıkartılıp takılmadan önce şebeke geriliminden ayrılmalı-
dır. Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki bir dakika içerisinde hala tehlikeli gerilimler
mevcut olabilir.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
• MOVIMOT® tahrik ünitesi uygun harici kapatma donanımları üzerinden kapatın ve

yanlışlıkla tekrar şebekeye bağlanmamaları için emniyete alın.
• Daha sonra da en az 1 dakika bekleyin.

UYARI!
MOVIMOT® cihazın ve fren direnci gibi harici opsiyonların yüzeyleri (özellikle soğutucu
gövdenin yüzeyi) işletme esnasında çok fazla ısınabilir.
Yanma tehlikesi.
• MOVIMOT® ve harici opsiyonlara tamamen soğuduktan sonra dokunulmalıdır.

UYARILAR
• Devreye almadan önce durum LED'inin boya koruma kapağını çıkartın.
• Devreye almadan önce durum LED'inin boya koruma folyolarını çıkartın.
• Koruyucu kapakların talimatlara uygun olarak monte edilip edilmediğini kontrol edin.
• Şebeke kontaktörü K11 için 2 saniyelik minimum kapanma süresine uyulmalıdır.
D
D

00

I
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Kontrol elemanlarının açıklanması
6.2 Kontrol elemanlarının açıklanması
6.2.1 İstenen değer potansiyometresi f1

Potansiyometrenin (f1) işlevi MOVIMOT® cihazın işletme şekline göre farklıdır:

6.2.2 Anahtar f2
Anahtarın (f2) işlevi MOVIMOT® cihazın işletme şekline göre farklıdır:

6.2.3 Anahtar t1
MOVIMOT® tahrik ünitesinin hızlanma ayarları için t1 anahtarı kullanılır. 
Rampa zamanI, istenen değerdeki 1500 d/d (50 Hz) değişmeyi dikkate alır.

• Dijital kontrol: İstenen değer f1 ayarı 
(f1/f2 = "0" klemensi üzerinden seçilir)

• RS-485 üzerinden 
kumanda:

Maksimum fmaks frekansının ayarlanması

[1] Potansiyometre konumu 329413003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

DUR!
Teknik verilerde belirtilen korunma sınıfı sadece, istenen değer potansiyometresinin ve
X50 diyagnoz arabiriminin vidalı kapakları doğru monte edildiğinde geçerlidir. 
Kapak yoksa veya yanlış monte edildi ise, MOVIMOT® frekans çeviricide hasar
oluşabilir.
• İstenen değer potansiyometresi f1’in vidalı kapağını contası ile birlikte tekrar yerine

takın.

• Dijital kontrol: İstenen değer f2 ayarı 
(Klemens f1/f2 = "1" üzerinden seçilir)

• RS-485 üzerinden kumanda: Minimum fmin frekansının ayarlanması

Anahtar f2
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

3
4

5
6

7
8

Anahtar t1
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rampa zamanı 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 anahtarları S1 ve S2

DIP anahtar S1:

DIP anahtarı S2:

626648587

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Anlamı Dijital kodlama

RS-485 cihazın 
adresi

Motor
koruması

Motor
Güç 

kademesi

PWM-
Frekans

Rölanti
sönüm-
lemesi

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Kapalı
Motor bir

kademe daha 
düşük

Değişken
(16, 8, 4 kHz) On

OFF 0 0 0 0 On Motor 
ayarlandı 4 kHz Kapalı

S2 1 2 3 4 5 6 7 8
Anlamı Motor tipi Frenlerin 

açılması
yok

Enable

Çalışma 
şekli

Devir 
sayısı

denetimi

Ek işlevler için 
dijital kodlama

20 21 22 23

ON SEW-DZ 
motor1)

1) Sadece Brezilya için

On U/f On 1 1 1 1

OFF IEC-Motor Kapalı VFC Kapalı 0 0 0 0

DUR!
DIP anahtarı değiştirmek için sadece uygun bir alet, örneğin ≤ 3 mm'lik bir düz başlı
tornavida kullanılmalıdır.
DIP anahtar üzerinde sadece 5 N değerinde kuvvet kullanılmalıdır.
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DIP anahtarı S1’in açıklanması
6.3 DIP anahtarı S1’in açıklanması
6.3.1 DIP anahtarlar S1/1 – S1/4

MOVIMOT® için RS-485 adresinin dijital kodlama üzerinden seçilmesi

MOVIMOT® frekans çeviricinin ayarına göre aşağıdaki adresleri ayarlayın:

6.3.2 DIP anahtar S1/5
Motor koruması açık veya kapalı 
MOVIMOT® frekans çeviricinin motora yakın montajında motor koruması devre dışı
bırakılmalıdır.
Motorun buna rağmen korunabilmesi için TH (termik termostat) kullanılmalıdır. Burada
anma açılma sıcaklığında erişildiğinde, TH duyar eleman akım devresini açar (alan
dağıtıcının el kitabına bakınız).

Desimal 
adres 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

Kontrol RS-485 Adresi
Dijital kontrol 0

Tuş takımı üzerinden (MLG..A, MBG..A) 1

Fieldbus arabirimi üzerinden (MF..) 1

MOVIFIT® MC (MTM..) üzerinden 1

Küçük kontrol sistemi ile fieldbus arabirimi üzerinden (MQ..) 1 – 15

RS-485-Master üzerinden 1 – 15
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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6.3.3 DIP anahtar S1/6
Motor güç kademesi daha düşük
• DIP anahtarı aktive edildiğinde, MOVIMOT® daha düşük güç kademesindeki bir

motora atanabilir. Bu durumda cihazın anma gücünde bir değişiklik olmaz.
• Daha düşük güçte bir motor kullanıldığında, MOVIMOT® bu motor için bir kademe

daha büyük olduğundan, tahrik ünitesinin aşırı yüklenme kapasitesi artırılabilir. Bu
durumda, kısa bir süre için daha yüksek moment değerleri verebilen akım oluşabilir.

• S1/6 anahtarı, kısa süreli olarak pik motor momentlerinden yararlanmak için kullanı-
lır. İlgili cihazın akım sınırı anahtar konumuna bağlı değildir ve sürekli aynıdır. Motoru
koruma fonksiyonu anahtarın konumuna göre ayarlanır.

• Bu işletme türünde S1/6 = "ON" ise, motorun devrilme koruması yoktur.

MOVIMOT®

Frekans 
çevirici
MM..D-503-00

380 – 500 V

Atanan motor 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®

Frekans 
çevirici
MM..D-233-00

200 – 240 V

Atanan motor 230 / 460 V, 60 Hz Õ Õ / Õ 

S1/6 = OFF S1/6 = ON
Õ Õ Õ Õ 

MM03D-233-00 DT71D4 DR63L41)

1) sadece motora yakın montajda mümkündür

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 anahtar S2’nin tanımlanması
6.3.4 DIP anahtar S1/7
Maksimum PMW frekansının ayarlanması
• MOVIMOT® frekans çevirici DIP anahtar S1/7 = "OFF" ayarında 4 kHz-PWM

frekansta çalışır.
• DIP anahtar S1/7 = "ON" ayarında MOVIMOT® 16 kHz-PWM frekans (sessiz) ile

çalışır ve soğutucu gövdenin sıcaklığına ve frekans çeviricinin yüküne bağlı olarak
kademeli bir şekilde daha düşük frekanslara geri gelirler.

6.3.5 DIP anahtar S1/8
Yüksüz çalışma titreşim sönümlenmesi (S1/8 = "ON")
DIP anahtar S1/8 ayarlandığında, bu işlev rölantideki rezonans titreşimlerini azaltır. 

6.4 DIP anahtar S2’nin tanımlanması
6.4.1 DIP anahtarı S2/1

Motor tipi
• IEC ve NEMA motorlarda DIP anahtarı S2/1 sürekli "OFF" konumunda olmalıdır.
• Anma gerilimleri 220/380 V, 60 Hz olan DZ motorlarda (sadece Brezilya’da satılır)

DIP anahtarı sürekli "ON" konumunda olmalıdır.

6.4.2 DIP anahtar S2/2
Frenin etkin olmadan ayrılması
S2/2 = "ON" konumunda ise, fren tahrik ünitesi etkin olmadan da çalıştırılabilir.
Kaldırma tahrik düzenlerinde bu işlev etkin değildir.

Dijital kontrolde 
işlevi

Dijital kontrolde, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, f1/f2 klemensi üzerinden sinyal
verildiğinde fren aşağıdaki koşullarda çalıştırılabilir:

Klemens durumu Enable 
durumu

Hata durumu Fren fonksiyonu
R L f1/f2
"1"
"0"

"0"
"1"

"0" Cihaz etkin Cihaz hatası 
yok

Fren MOVIMOT® 
üzerinden kontrol edilir, 
istenen değer f1

"1"
"0"

"0"
"1"

"1" Cihaz etkin Cihaz hatası 
yok

Fren MOVIMOT® 
üzerinden kontrol edilir, 
istenen değer f2

"1"
"0"

"1"
"0"

"0" Cihaz etkin 
değil

Cihaz hatası 
yok

Fren kapalı

"1" "1" "1" Cihaz etkin 
değil

Cihaz hatası 
yok

Fren kapalı

"0" "0" "1" Cihaz etkin 
değil

Cihaz hatası 
yok

Fren manuel işlem için 
açılır

Tüm durumlar mümkündür Cihaz etkin 
değil

Cihaz hatası Fren kapalı
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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RS-485 üzerinden 
kontrolde işlevler

RS-485 üzerinden kontrolde, fren kontrol kelimesi üzerinden kumanda edilerek
çalıştırılır:

Kontrol kelimesinde Bit 8 için bir değer verilirse, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde,
fren f1/f2 klemensi üzerinden ayrılabilir.

329547915

PO = İşlem çıkış verileri PI = İşlem giriş verileri
PO1 = Kontrol kelimesi PI1 = Durum kelimesi 1
PO2 = Hız [%] PI2 = Çıkış akımı
PO3 = Rampa PI3 = Durum kelimesi 2
DO = Dijital çıkışlar DI = Dijital girişler

Temel kumanda bloğu

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

Kontrol kelimesi

bağlantı yok1)

1) Bağlı olmayan tüm bit'ler için öneri = "0"

Bit 
"9"

Bit 
"8"

Bağlı 
değil!

"1" = 
Reset Bağlı değil1)

"1 1 0" = Etkin
diğer durumlarda 

"Dur"

Frenin tahrik ünitesi etkin yapılmadan 
ayrılması için sanal klemensler

"Dur" kontrol komutunda fren kapatmak ve 
çıkış kademesini inhibite etmek için sanal 
klemens

Enable 
durmu

Hata durumu Kontrol kelime-
sindeki Bit 8’in 
durumu

Fren fonksiyonu

Cihaz etkin Cihaz hatası yok / 
İletişim zaman aşımı yok

"0" Fren MOVIMOT® 
üzerinden kontrol edilir

Cihaz etkin Cihaz hatası yok /
İletişim zaman aşımı yok

"1" Fren MOVIMOT® 
üzerinden kontrol edilir

Cihaz
etkin değil

Cihaz hatası değil / 
iletişim zamanaşımı yok

"0" Fren kapalı

Cihaz etkin 
değil

Cihaz hatası değil / 
iletişim zamanaşımı yok

"1" Fren manuel işlem için 
açılır

Cihaz
enable değil

Cihaz hatası /
İletişim zaman aşımı yok

"1" veya "0" Fren kapalı

MOVIMOT®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI
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DIP anahtar S2’nin tanımlanması
Dijital kontrolde 
istenen değer 
seçimi

Dijital kontrolde istenen değer seçimi f1/f2 klemensinin durumuna göre:

Cihaz işletmeye 
hazır değilse

Cihaz işletmeye hazır değilse, fren f1/f2 klemensinin konumuna veya kontrol kelimesin-
deki Bit 8’e bağlı olmadan sürekli kapalıdır.

LED gösterge Durum LED'i aralıklı olarak hızlı yanıp sönüyor (taçık : tkapalı = 100 msn : 300 msn), eğer
fren manuel işlem için açıksa. Bu durum hem dijital kontrol ve hem de RS-485 üzerinden
tahrik için geçerlidir.

6.4.3 DIP anahtar S2/3
Çalışma şekli
• DIP anahtar S2/3 = "OFF": 4 kutuplu motorlarda VFC işletmesi
• DIP anahtar S2/3 = "ON": U/f işletmesi özel durumlar için ayrılmıştır

6.4.4 DIP anahtar S2/4
Hız denetimi
• Hız denetimi (S2/4 = "ON") blokaj durumunda tahrik ünitesini korumak için kullanılır.
• Hız denetimi aktive edildiğinde (S2/4 = "ON") tahrik ünitesi 1 saniyeden fazla bir süre

akım sınırında çalışırsa, MOVIMOT®-frekans çevirici devir denetimini devreye alır.
MOVIMOT®-frekans çeviricinin durum LED'i sinyali yavaş yavaş kırmızı renkte yanıp
sönerek hataya işaret eder (taç : tkapalı = 600 msn : 600 msn, hata kodu 08). Bu hata
sadece, yavaşlama süresi içerisinde akım sınırına kesintisiz olarak erişildiğinde
oluşur.

6.4.5 DIP anahtarlar S2/5 – S2/8
Ek fonksiyonlar
• DIP anahtarlar S2/5 - S2/8 dijital kodları üzerinden ek işlevler etkinleştirilebilir.
• Olası ek fonksiyonları etkinleştirmek için:

• Ek fonksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve tanımlamaları ayrıntılı işletme kılavuzunda
verilmiştir.

Etkinleştirme 
durumu

Klemens f1/f2 Aktif olan istenen değer

Cihaz etkin Klemens f1/f2 = "0" İstenen değer potansiyometresi f1 aktif

Cihaz etkin Klemens f1/f2 = "1" İstenen değer potansiyometresi f2 aktif

Desimal
Değer

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
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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6.5 Dijital kontrol ile devreye alınması

1. MOVIMOT® frekans çeviricinin bağlantısını kontrol edin.
Bkz. "Elektriksel montaj" bölümü.

2. S1/1 – S1/4 DIP anahtarlarının "OFF" konumunda bulunduklarından emin olun
(= Adres 0).
Yani MOVIMOT® dijital olarak klemensler üzerinden kontrol edilir.

3. 1. hızı istenen değerini istenen değer potansiyometresi f1'de ayarlayın (aktif,
klemens f1/f2 = "0"), fabrika ayarı: yakl. 1500 dev/dak (50 Hz).

4. İstenen değer potansiyometresi f1’in vidalı kapağını contası ile birlikte tekrar yerine
takın.

TEHLİKE!
Cihaz üzerinde çalışma yaparken şebeke bağlantısı kesildikten sonraki bir dakika içeri-
sinde halen tehlikeli gerilimler mevcut olabilir.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
• MOVIMOT® tahrik ünitesi uygun harici kapatma donanımları üzerinden kapatın ve

yanlışlıkla tekrar şebekeye bağlanmamaları için emniyete alın.
• Daha sonra da en az 1 dakika bekleyin.

337484811

329413003

[1] Potansiyometre konumu

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

DUR!
Teknik verilerde belirtilen korunma sınıfı sadece, istenen değer potansiyometresinin ve
X50 diyagnoz arabiriminin vidalı kapakları doğru monte edildiğinde geçerlidir. 
Kapak yoksa veya yanlış monte edildi ise, MOVIMOT® frekans çeviricide hasar
oluşabilir.
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5. 2. hızı istenen değerini istenen değer potansiyometresi f2'de ayarlayın (klemens f1/f2
= "1" ise aktif).

6. Rampa süresi t1 anahtarında ayarlanır. 
Rampa zamanI, istenen değerdeki 1500 d/d (50 Hz) değişmeyi dikkate alır.

7. MOVIMOT® frekans çeviriciyi bağlantı kutusuna yerleştirin ve vidalarını sıkın.

8. Şebeke gerilimini ve gerektiğinde DC 24 V kontrol gerilimini ve gerilim beslemesini
açın.

6.5.1 Klemens seviyesine bağlı frekans çevirici davranışları

Açıklama
0 = Gerilim yok 
1 = Gerilim
x = Herhangi bir

Anahtar f2
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

3
4

5
6

7
8

UYARI
İlk devir sayısı işletme esnasında dışarıdan erişilebilen istenen değer potansiyometresi
ile kademesiz olarak değiştirilebilir.
Devir sayıları f1 ve f2 için birbirlerinden bağımsız olarak değerler ayarlanabilir.

Anahtar t1
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

3
4

5
6

7
8

Frekans çevirici
davranışı

Şebeke 24V f1/f2 Sağa / 
Dur

Sola / Dur Durum 
LED’i

Frekans çevirici 
kapalı

0 0 x x x Kapalı

Frekans çevirici 
kapalı

1 0 x x x Kapalı

Dur, şebeke 
yok

0 1 x x x sarı yanıp 
söner

Stop 1 1 x 0 0 sarı

f1 ile sağa dönüş 1 1 0 1 0 yeşil

f1 ile sola dönüş 1 1 0 0 1 yeşil

f2 ile sağa dönüş 1 1 1 1 0 yeşil

f2 ile sola dönüş 1 1 1 0 1 yeşil

Stop 1 1 x 1 1 sarı
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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6.6 Motora yakın montaj için ek uyarılar 
6.6.1 Bağlı olan motorun bağlantı türünün kontrolü

Aşağıdaki şekle bakarak, seçilen MOVIMOT® bağlantı türünün motorun bağlantı türüne
uygun olup olmadığını kontrol edin.

Dikkat: Frenli motorlarda motorun klemens kutusuna fren redresörü bağlanma-
malıdır!

6.6.2 Motorun korunması ve dönme yönünün ayarlanması
Bağlanmış olan motor TH ile donatılmış olmalıdır.
• RS-485 üzerinden kontrol edildiğinde, TH aşağıdaki şekilde bağlanmış olmalıdır:

• Dijital kontrolde SEW-EURODRIVE TH'nin "Hazır" rölesi ile seri olarak bağlanır
(aşağıdaki resim).
– Hazır sinyali bir üst seviyedeki bir kontrol sistemi tarafından denetlenmelidir. 
– Hazır sinyali silindikten sonra, tahrik ünitesi kapatılmalıdır (Klemens R  ve

L  = "0").

337879179

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2� �

2036204171

[A] Her iki yön de etkin
[B] Sadece sola dönüş etkin
[C] Sadece sağa dönüş etkin 

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®
D
M
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6.6.3 DIP anahtar
MOVIMOT® frekans çevirici motora yakın monte edildiğinde, DIP anahtarı S1/5 fabrika
ayarından farklı olarak "ON" konumuna getirilmelidir:

6.6.4 Fren direnci

• BGM opsiyonlu frenli motorlar ve harici fren direncinde harici fren direnci ve fren
aşağıdaki gibi bağlanmalıdır.

6.6.5 MOVIMOT® frekans çeviricinin alan dağıtıcısına montajı
MOVIMOT® frekans çevirici motora yakın monte edildiğinde, ilgili fieldbus el kitaplarında
verilen uyarılar dikkate alınmalıdır: 

S1 1 2 3 4 5
Motor

koruması

6
Motor

Güç kademesi

7
PWM-

Frekans

8
Rölanti

sönümle-
mesi

Anlamı RS-485 cihazın 
adresi

20 21 22 23

ON 1 1 1 1 Kapalı
Motor bir

kademe daha 
düşük

Değişken
(16, 8, 4 kHz) On

OFF 0 0 0 0 On uyumlu 4 kHz Kapalı

• Frensiz motorlarda MOVIMOT®’a bir dahili fren 
direnci bağlanmalıdır (sağdaki şekle bakınız).

• BGM opsiyonsuz frenli motorlarda MOVIMOT®’a 
kesinlikle fren direnci bağlanmamalıdır.

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  RS-485 arabirimi/fieldbus ile devreye alma
7.1 Devreye almada önemli uyarılar

7.2 Devreye alma
1. MOVIMOT® frekans çeviricinin bağlantısını kontrol edin.

Bkz. "Elektriksel montaj" bölümü.

2. Doğru RS-485 adresi DIP anahtarları S1/1 – S1/4 ile ayarlanmalıdır. 
SEW fieldbus arabirimleri (MF.. / MQ..) veya MOVIFIT® ile bağlantılı olarak
daima Adres "1" ayarlanmalıdır.

TEHLİKE!
MOVIMOT® frekans çevirici çıkartılıp takılmadan önce şebeke geriliminden ayrılmalı-
dır. Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki bir dakika içerisinde hala tehlikeli gerilimler
mevcut olabilir.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
• MOVIMOT® tahrik ünitesi uygun harici kapatma donanımları üzerinden kapatın ve

yanlışlıkla tekrar şebekeye bağlanmamaları için emniyete alın.
• Daha sonra da en az 1 dakika bekleyin.

UYARI!
MOVIMOT® cihazın ve fren direnci gibi harici opsiyonların yüzeyleri (özellikle soğutucu
gövdenin yüzeyi) işletme esnasında çok fazla ısınabilir.
Yanma tehlikesi.
• MOVIMOT® ve harici opsiyonlara tamamen soğuduktan sonra dokunulmalıdır.

UYARILAR
• Devreye almadan önce durum LED'inin boya koruma kapağını çıkartın.
• Devreye almadan önce durum LED'inin boya koruma folyolarını çıkartın.
• Koruyucu kapakların talimatlara uygun olarak monte edilip edilmediğini kontrol edin.
• Şebeke kontaktörü K11 için 2 saniyelik minimum kapanma süresine uyulmalıdır.

Desimal 
adres 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
R
D

00

I
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7RS-485 arabirimi/fieldbus ile devreye alma
Devreye alma
3. Anahtar f2 ile minimum frekansı fmin ayarlayın.

4. Rampa fieldbus üzerinden verilmezse (2 işlem veri kelimesi ile işletme), rampa
süresini anahtar t1 ile ayarlayın. 
Rampa zamanI, istenen değerdeki 1500 d/d (50 Hz) değişmeyi dikkate alır.

5. İstenen dönme yönünün etkin olup olmadığını kontrol edin.

6. MOVIMOT® frekans çeviriciyi bağlantı kutusuna yerleştirin ve vidalarını sıkın.

Anahtar f2
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Anahtar t1
Anahtar pozisyonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Sağ / Dur Sol / Stop Anlamı
aktif aktif • Her iki yön de etkin

aktif aktif değil • Sadece sağa dönüş etkin
• İstenen sola dönüş değerleri ayarlandığında tahrik 

ünitesi durur

aktif değil aktif • Sadece sola dönüş mümkün
• İstenen sağa dönüş değerleri ayarlandığında tahrik 

ünitesi durur

aktif değil aktif değil • Tahrik ünitesi bloke edilir veya durur

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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7 S-485 arabirimi/fieldbus ile devreye alma
evreye alma

38
7. Gerekli istenen maksimum değeri istenen değer potansiyometresi f1 ile ayarlayın.

8. İstenen değer potansiyometresi f1’in vidalı kapağını contası ile birlikte tekrar yerine
takın. 

9. Şebeke gerilimini / DC 24 V kontrol gerilimini açın.

 

329413003

[1] Potansiyometre konumu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

100f [Hz

[1]

]

2

75

25

50

65f1

DUR!
Teknik verilerde belirtilen korunma sınıfı sadece, istenen değer potansiyometresinin ve
X50 diyagnoz arabiriminin vidalı kapakları doğru monte edildiğinde geçerlidir. 
Kapak yoksa veya yanlış monte edildi ise, MOVIMOT® frekans çeviricide hasar oluşa-
bilir.

UYARILAR
RS-485 master ile bağlantılı işlev bilgileri için işletme kılavuzuna bakınız. 
Fieldbus arabirimleri ile ilgili bilgiler ilgili fieldbus el kitaplarında verilmiştir.
R
D
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I
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8İşletme
İşletme göstergeler
8 İşletme
8.1 İşletme göstergeleri

Durum LED’i MOVIMOT® frekans çeviricinin üst tarafındadır (aşağıdaki resme bakınız).

8.1.1 Durum LED’i konumlarının anlamları
MOVIMOT® frekans çeviricinin çalışma ve hata durumları üç renkli durum LED'i tarafın-
dan gösterilir.

Hata durumları açıklaması için, bkz. "Durum LED'lerinin anlamları" bölümü (→ sayfa 40). 

459759755

[1] MOVIMOT® Durum LED’i

[1]

LED’in 
rengi

LED’in durumu Çalışma 
durumu

Açıklama

– kapalı Çalışmaya 
hazır değil

24 V beslenme gerilimi yok

sarı yanıp sönüyor Çalışmaya 
hazır değil

Kendini sınama fazı veya 24 V besleme 
gerilimi var, fakat şebeke gerilimi yok

sarı hızlı olarak yanıp 
sönüyor

Çalışmaya 
hazır

Tahrik ünitesi etkin değil, fakat fren ayrılıyor
(sadece S2/2 = "ON" ise)

sarı devamlı yanıyor Çalışmaya 
hazır fakat 
cihaz inhibit

24 V besleme gerilimi var, fakat enable sinyali 
yok
Enable sinyalinden sonra tahrik ünitesi 
çalışmazsa, devreye almayı kontrol edin!

yeşil / 
sarı 

dönüşümlü olarak 
yanıp sönüyor

Işletmeye hazır 
fakat timeout

Periyodik veri alışverişi arızalı

yeşil devamlı yanıyor Cihaz etkin Motor çalışıyor

yeşil hızlı olarak yanıp 
sönüyor

Akım sınırı aktif Tahrik ünitesi akım sınırına ulaştı

kırmızı devamlı yanıyor Çalışmaya 
hazır değil

24 V beslemesini kontrol edin.
Hafif dalgalı düz bir doğru akım mevcut olması 
gerektiği dikkate alınmalıdır (artık dalgalanma 
maks. %13).

Durum LED’i yanıp sönme kodları
yanıp sönüyor: LED 600 msn yanıyor, 600 msn sönüyor
hızlı olarak yanıp sönüyor: LED 100 msn yanıyor, 300 msn sönüyor
dönüşümlü olarak yanıp sönüyor: LED 600 msn yeşil, 600 msn sarı
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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9 Servis
9.1 Durum ve hata göstergesi
9.1.1 Durum LED’i

Durum LED’i MOVIMOT® frekans çeviricinin üst tarafındadır.

Durum LED’i 
konumlarının 
anlamları

MOVIMOT® frekans çeviricinin çalışma ve hata durumları üç renkli durum LED'i tarafın-
dan gösterilir.

Hata kodları tanımlamaları için bir sonraki sayfaya bakınız.

LED’in 
rengi

LED’in durumu Hata kodu Açıklama

– kapalı Çalışmaya hazır 
değil

24 V beslenme gerilimi yok

sarı yanıp sönüyor Çalışmaya hazır 
değil

Kendini sınama fazı veya 24 V besleme 
gerilimi var, fakat şebeke gerilimi yok

sarı hızlı olarak yanıp 
sönüyor

Çalışmaya hazır Frenin tahrik ünitesi etkinleştirilmeden 
ayrılması için (sadece S2/2 = "ON" için)

sarı devamlı yanıyor Çalışmaya hazır 
fakat cihaz 
inhibit

24 V besleme gerilimi var, fakat enable 
sinyali yok
Enable sinyalinden sonra tahrik ünitesi 
çalışmazsa, devreye almayı kontrol edin!

yeşil / 
sarı 

dönüşümlü olarak 
yanıp sönüyor

Işletmeye hazır 
fakat timeout

Periyodik veri alışverişi arızalı

yeşil devamlı yanıyor Cihaz etkin Motor çalışıyor

yeşil hızlı olarak yanıp 
sönüyor

Akım sınırı aktif Tahrik ünitesi akım sınırına ulaştı

kırmızı devamlı yanıyor Çalışmaya hazır 
değil

24 V beslemesini kontrol edin.
Hafif dalgalı düz bir doğru akım mevcut 
olması gerektiği dikkate alınmalıdır 
(artık dalgalanma maks. %13).

kırmızı 2x yanıp sönüyor, 
Ara

Hata 07 DC-link gerilimi çok yüksek

kırmızı yavaş yanıp 
sönüyor

Hata 08 Hız denetimi hatası 
(sadece S2/4 = "ON" ise)
veya ek fonksiyon 13 aktif

Hata 90 Motor – frekans çevirici koordinasyonu yanlış 

Hata 17 – 24, 37 CPU hatası

Hata 25, 94 EEPROM hatası

kırmızı 3x yanıp sönüyor, 
Ara

Hata 01 Çıkış katında aşırı akım

Hata 11 Çıkış katında aşırı sıcaklık

kırmızı 4x yanıp sönüyor, 
Ara

Hata 84 Motorda aşırı yüklenme 

kırmızı 5x yanıp sönüyor, 
Ara

Hata 89 Frende aşırı sıcaklık
Motor – frekans çevirici koordinasyonu yanlış

kırmızı 6x yanıp sönüyor, 
Ara

Hata 06 Şebekede faz hatası

Hata 81 Başlama şartı1)

Hata 82 Çıkış fazlarında kesinti1)

1) sadece kaldırma düzeni uygulamalarında 
S
D
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Durum ve hata gösterges
9.1.2 Hata listesi 

Hata Nedeni/Giderilmesi 
İletişimde zamanaşımı (motor 
durur, hata kodu verilmez)

• Bağlantı yok Ø, RS+, RS- MOVIMOT® ile RS-485 Master arasında. 
Bağlantıyı, özellikle şasiyi, kontrol edin ve düzeltin.

• EMU etkisi. Veri kablolarının ekranlarını kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
• Çevrimsel olmayan veri alışverişinde yanlış tip (çevrimsel), mesajlar arasındaki

her mesajın süresi 1 sn’den fazla (timeout süresi).
Master'a bağlı olan MOVIMOT® sayısını kontrol edin (çevrimsel iletişimde slave 
olarak en fazla 8 MOVIMOT® bağlanabilir).
Mesaj çevrim süresini kısaltın veya "çevrimsel değil" mesaj tipini seçin.

DC link gerilimi çok düşük, 
şebeke kapat tanındı
(motor duruyor, hata kodu yok)

Şebeke besleme kablolarında, şebeke geriliminde ve 24 V elektronik modül 
geriliminde temassızlık kontrolü yapın. 24 V elektronik modül besleme geriliminin 
değerini kontrol edin (izin verilen gerilim aralığı 24 V ± % 25, EN 61131-2 artık 
dalgalanma maks. % 13)
Gerilim normal değerine eriştiğinde, motor çevrimsel iletişimde tekrar kendiliğinden 
çalışır.

Hata kodu 01 
Çıkış katında aşırı akım

Frekans çevirici çıkışında kısa devre
Motor ile motor sargısı ve frekans çevirici çıkışı arasında kısa devre kontrolü yapın.
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 06 
Faz hatası
(Bu hata sadece tahrik ünitesi 
yüklendiğinde tanınabilir)

Şebeke besleme kablolarında faz hatası kontrolü yapın. 
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 07 
DC-link gerilimi çok büyük

• Rampa süresi çok kısa → Rampa süresini uzatın.
• Fren bobini / direnci bağlantısı hatalı

→ Fren direnci/bobini bağlantısını kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin.
• Fren bobini / direnci iç direnci yanlış 

 → Fren bobini/direnci iç direncini kontrol edin 
(bkz. İşletme Kılavuzu "Teknik Bilgiler" bölümü).

• Fren direncinde aşırı termik yüklenme → Fren direncinin boyutu doğru değil.
• E Şebeke giriş gerilimi izin verilmeyen bir aralıkta → Şebeke giriş geriliminin 

geçerli aralığını kontrol edin
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 08
Hız denetimi

Hız denetimi devreye girdi, tahrik ünitesi aşırı yüklü 
Tahrik ünitesinin yükünü azaltın.
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 11 
Çıkış katında termik aşırı 
yüklenme veya dahili cihaz 
arızası

• Soğutucu gövdesini temizleyin
• Ortam sıcaklığını düşürün
• Isı birikimini önleyin
• Tahrik ünitesinin yükünü azaltın
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodları 17 - 24, 37
CPU hatası

24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Bu hata yeniden, tekrar tekrar oluştuğunda SEW servisine haber verin.

Hata kodu 25
EEPROM hatası

EEPROM'a erişimde hata
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Bu hata yeniden, tekrar tekrar oluştuğunda SEW servisine haber verin.
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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Hata kodu 43
İletişim zaman aşımı yok

RS-485 üzerinden çevrimsel iletişimde iletişim zamanaşımı
Bu hatada tahrik ünitesi ayarlanmış olan rampada frenlenir ve inhibite olur.
• RS-485 master ile MOVIMOT® arasındaki iletişim bağlantısını kontrol edin / 

hazırlayın.
• RS-485 master cihaza bağlı slave sayısını kontrol edin. MOVIMOT® frekans 

çeviricinin timeout zamanı 1 sn olarak ayarlandığında, çevrimsel iletişimde 
RS-485 master cihaza maksimum 8 MOVIMOT® frekans çevirici (slave) 
bağlanabilir.

Dikkat:
İletişim tekrar sağlandığında, tahrik ünitesi yeniden enable olur.

Hata kodu 81
Hatalı çalıştırma şartı

Frekans çevirici ön mıknatıslama zamanında motora yeterli akım gönderemedi.
• Motorun nominal gücü anma frekans çevirici gücüne göre çok düşük
• Motor besleme kablosunun kesiti çok küçük.
MOVIMOT® frekans çevirici ile motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Hata kodu 82
Çıkış açık hatası

• 2 veya tüm çıkış fazlarında kesinti
• Motorun nominal gücü anma frekans çevirici gücüne göre çok düşük
MOVIMOT® frekans çevirici ile motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Hata kodu 84 
Motorda aşırı termik yüklenme

• MOVIMOT® frekans çevirici motora yakın monte edildiğinde, DIP anahtar S1/5’i 
"ON" konumuna getirin.

• "MOVIMOT® ve motor bir güç kademesi daha düşük" kombinasyonlarında, 
DIP anahtarı S1/6’nın konumunu kontrol edin.

• Ortam sıcaklığını düşürün
• Isı birikimini önleyin
• Motorun yükünü azaltın 
• Devir sayısının artırılması
• Bu hata ilk etkinleştirmeden sonra verilirse, MOVIMOT® frekans çevirici ile tahrik 

ünitesi kombinasyonunu kontrol edin.
• MOVIMOT® ek fonksiyon 5 seçildiğinde, motorun sıcaklık denetimi 

(sargı termostatı TH) devreyi kesti → Motorun yükünü azaltın.
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 89 
Fren bobininde termik aşırı 
yükleneme veya fren bobini 
arızalı, fren bobini bağlantısı 
yanlış

• ayarlanmış olan rampa zamanını uzatın
• Fren kontrolü (bkz. "DR/DV/DT/DTE/DVE AC motorlar" işletme kılavuzu)
• Fren bobininin bağlantısını kontrol edin
• SEW servisine başvurun
• Bu hata ilk enable’dan sonra verilirse, MOVIMOT® frekans çevirici ile tahrik 

ünitesi (fren bobini) kombinasyonunu kontrol edin.
• "MOVIMOT® ve motor bir güç kademesi daha düşük" kombinasyonlarında, 

DIP anahtarı S1/6’nın konumunu kontrol edin. 
24 V besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.

Hata kodu 94
EEPROM kontrol toplamı 
hatası

• EEPROM arızalı
SEW servisine başvurun.

Hata Nedeni/Giderilmesi 
S
D
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Cihaz değiştirme
9.2 Cihaz değiştirme

1. Vidaları sökün ve MOVIMOT® frekans çeviriciyi bağlantı kutusundan çıkartın.
2. Eski MOVIMOT® frekans çeviricinin etiketi üzerindeki verileri yeni MOVIMOT®

frekans çeviricinin üzerindeki verilerle karşılaştırın.

3. Yeni MOVIMOT® frekans çeviricideki tüm kumanda elemanlarını (DIP anahtar S1,
DIP anahtar S2, istenen değer potansiyometresi f1, anahtar f2, anahtar t1) o ana
kadar kullanılan MOVIMOT® frekans çeviricideki kumanda elemanlarına göre
ayarlayın.

4. MOVIMOT® frekans çeviricinin bir DR motor tipi Drive-Ident modülüne takılı olmadı-
ğından emin olun.

5. Yeni MOVIMOT® frekans çeviriciyi bağlantı kutusuna yerleştirin ve vidalarını sıkın.
6. MOVIMOT® frekans çeviriciyi gerilim beslemesine bağlayın. 

Yani MOVIMOT® frekans çeviricinin çalışmasını kontrol edin. 

TEHLİKE!
Cihaz üzerinde çalışma yaparken şebeke bağlantısı kesildikten sonraki bir dakika
içerisinde halen tehlikeli gerilimler mevcut olabilir.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
• MOVIMOT® tahrik ünitesinin enerjisini kesin ve yanlışlıkla tekrar bağlanmaması için

emniyete alın.
• Daha sonra da en az 1 dakika bekleyin.

DUR!
MOVIMOT® frekans çevirici sadece aynı güce ve giriş gerilimine sahip bir MOVIMOT®

frekans çevirici ile değiştirilebilir.

2037035019

[1] Drive-Ident modülü için slot

[1]
Kompakt işletme kılavuzu – DT/DV AC motorlu MOVIMOT® MM..D
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10 Uygunluk beyanı

2309606923

EC Declaration of Conformity 

Bruchsal
Johann Soder

Place Date Managing Director Technology  a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer  
b)  Authorized representative for compiling the technical documents  
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