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1 Informações gerais
1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação inclui as informações gerais de segurança e uma selecção de infor-
mações relativas ao variador tecnológico MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• Tenha em atenção que esta documentação não substitui as instruções de operação

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

com o MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• Observe as informações, instruções e notas incluídas nas instruções de operação

detalhadas. Esta medida é condição para um funcionamento sem falhas das uni-
dades e para manter o direito à garantia.

• As instruções de operação detalhadas e documentação adicional relativas ao
MOVIDRIVE® MDX60B/61B podem ser encontradas como ficheiro PDF no CD ou
DVD fornecido.

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

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

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

Pictograma Palavra do 
sinal

Significado Consequências se não 
observado

Exemplo:

Perigo geral

Perigo específico,
por ex., choque eléctrico

PERIGO! Perigo eminente Morte ou ferimentos graves

AVISO! Situação eventualmente perigosa Morte ou ferimentos graves

CUIDADO! Situação eventualmente perigosa Ferimentos ligeiros

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

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

2.1 Informações gerais
Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Em caso de danos,
é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.
Durante a operação, os variadores tecnológicos poderão possuir, de acordo com os
seus índices de protecção, partes livres ou móveis sob tensão, bem como superfícies
quentes.
A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação
ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e
ferimentos graves.
Para obter mais informações, consulte a documentação.

2.2 Utilizador alvo
Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento, eliminação de irregulari-
dades e manutenção devem ser realizados apenas por pessoal técnico qualificado
(sob consideração das seguintes normas e regulamentos: IEC 60364, CENELEC HD
384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664, ou DIN VDE 0110 e os regulamentos nacionais
sobre a prevenção de acidentes).
Pessoal qualificado, no âmbito destas informações de segurança, são todas as
pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e
operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem
efectuar estas tarefas.
Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto
devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Uso recomendado
Os variadores tecnológicos são componentes destinados a serem instalados em sis-
temas eléctricos ou máquinas.
No caso da sua instalação em máquinas, é proibido colocar os variadores tecnológicos
em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as máquinas
cumprem os regulamentos da Directiva Máquinas 2006/42/CE. Observe também a
norma EN 60204.
A colocação em funcionamento (início da utilização correcta) só é permitida se for
garantido o cumprimento da Directiva EMC (2004/108/CE).
Os variadores tecnológicos cumprem as exigências da Directiva de Baixa Tensão
2006/95/CE. Para os variadores tecnológicos são aplicadas as normas harmonizadas
das séries EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em conjunto com as normas EN 60439-1/
VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.
As informações técnicas e as especificações sobre as condições de ligação estão indi-
cadas na etiqueta de características e na documentação.

2.3.1 Funções de segurança
Os variadores tecnológicos MOVIDRIVE® MDX60B/61B não podem assumir funções
de segurança sem um sistema de alto nível de prevenção de segurança. Use um
sistema de segurança mestre para garantir a segurança e a protecção de pessoas e do
equipamento.
Em aplicações de segurança, observe e siga as informações apresentadas nas
seguintes documentações:
• Desconexão segura para MOVIDRIVE® MDX60B/61B - Condições
• Desconexão segura para MOVIDRIVE® MDX60B/61B - Aplicações

2.4 Transporte, armazenamento
Siga as instruções relativas ao transporte, armazenamento e manuseamento correcto.
Observe e cumpra as condições climatéricas de acordo com o capítulo "Informação téc-
nica geral".
I
U
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2.5 Instalação
A instalação e o arrefecimento das unidades têm que ser levados a cabo de acordo com
as normas indicadas na documentação correspondente.
Os variadores tecnológicos devem ser protegidos contra esforços não permitidos. Em
particular, os componentes do equipamento não devem ser danificados durante o trans-
porte e manuseamento. As distâncias de isolamento não devem ser alteradas. Evite
tocar em componentes electrónicos.
Os variadores tecnológicos possuem componentes sensíveis a energias electrostáticas
que poderão ser facilmente danificados quando manuseados inadequadamente.
Previna danos mecânicos nos componentes eléctricos (certas situações poderão
mesmo pôr em risco a sua saúde!).
As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas
expressas para as tornar possíveis:
• uso em ambientes potencialmente explosivos
• uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases,

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

carga de choque, que não estejam de acordo com as exigências da norma
EN 61800-5-1

2.6 Ligação eléctrica
Observe as normas nacionais de prevenção de acidentes (por ex., BGV A3) ao traba-
lhar com unidades sob tensão.
Efectue a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex. secções trans-
versais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Informações adi-
cionais estão incluídas na documentação.
Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra,
disposição de filtros e instalação de cabos, podem ser encontradas na documentação
dos variadores tecnológicos. Estas informações devem também ser sempre obser-
vadas para os variadores tecnológicos que possuam o símbolo CE. O fabricante do
sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos limites estabelecidos pela
legislação EMC.
As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem seguir os regula-
mentos em vigor (por ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).
Medida de prevenção necessária: ligação da unidade à terra.
O MOVIDRIVE® B do tamanho 7, possui, adicionalmente, por baixo da tampa frontal
inferior um LED de visualização. O LED aceso indica que existe tensão no circuito inter-
médio. Não toque nas ligações dos cabos. Antes de tocar nas ligações dos cabos,
garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do
LED.

2.7 Desconexão segura
A unidade respeita todas as exigências de isolamento seguro de ligações de potência
e electrónicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento
seguro, todos os circuitos ligados devem também satisfazer os requisitos de isolamento.
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.8 Operação
Sistemas com variadores tecnológicos integrados têm eventualmente que ser equi-
pados com dispositivos adicionais de monitorização e de protecção, como estipulado
nos regulamentos de segurança em vigor (por ex., lei sobre equipamento técnico, regu-
lamentos de prevenção de acidentes, etc.). São autorizadas alterações no variador tec-
nológico feitas com o software de operação.
Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob
tensão depois de ter desligado o variador tecnológico da tensão de alimentação, pois
poderão ainda existir condensadores com carga. Observe as respectivas etiquetas de
aviso instaladas no variador tecnológico.
Mantenha todas as portas e tampas fechadas durante o funcionamento do equipamento.
O facto dos LEDs de operação e outros elementos de indicação (por ex., LED de visu-
alização nas unidades do tamanho 7) não estarem iluminados não significa que as uni-
dades tenham sido desligadas da alimentação e estejam sem tensão.
Antes de tocar nas ligações dos cabos, garanta sempre que a unidade está sem tensão,
independentemente do estado do LED.
As funções de segurança interna da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à
paragem do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem pro-
vocar o rearranque automático do motor. Se, por motivos de segurança, tal não for per-
mitido, a unidade deverá ser desligada da alimentação antes de se proceder à elimina-
ção da causa da irregularidade. 
I
O
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3 Instalação
3.1 Esquemas de ligações da unidade base
3.1.1 Secção de potência e freio (tamanhos 1 a 6)

Desligue sempre o freio dos lados CC e CA em
– aplicações de elevação,
– accionamentos que requeiram um tempo de resposta rápido do freio,
– modos de operação CFC e SERVO.

1805559691

* Nos tamanhos 1, 2 e 2S não existe ligação de terra PE próxima dos terminais de alimentação e do motor (X1, X2). 
Neste caso, utilize o terminal de terra PE próximo da ligação do circuito intermédio (X4).

** É fundamental respeitar a sequência das ligações do conector do freio. Uma ligação incorrecta poderá 
causar danos irreparáveis no freio. Observe as instruções de operação dos motores utilizados caso o freio 
seja ligado através da caixa de terminais!

NOTAS
• Ligue o rectificador do freio utilizando um cabo de alimentação separado.
• Não é permitido usar a alimentação do motor!

X1:

X2: X3:

F14/F15F14/F15

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

K12
(AC-3)

K12
(AC-3)

DBØØDBØØDBØØ

DGNDDGND

DGND

BG
BGE

BG
BGE

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

1
2
3
4

13
14
15

BMK

UAC UAC UAC

CT/CV, CM71 ... 112: Desconexão dos lados CC e CA

Ficha do freio**

X4:

-UZ +UZ

PE

Ligação do 
circuito

intermédio*

M
trifásica

Condutor de protecção (blindagem)

Filtro de entrada NF…opcional

CT/CV/DR/DT/DV:
Desconexão 
do lado CA

CT/CV/DR/DT/DV:
Desconexão dos lados
CC e CA

Branco

Vermelho

Azul

Branco

   Vermelho

Azul

Secção de potência

W +R -R

PE

BE BE

Secção "Ligação da 
resistência frenagem
BW… / BW..-T / BW…-P"
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.2 Secção de potência e fonte de alimentação CC (tamanho 7)
Para ligar o freio, consulte o esquema de ligações das unidades dos tamanhos 1 a 6.

Informação técnica 
da fonte de 
alimentação CC

• Corrente nominal: 2.4 ACA

• Corrente de ligação: 30 ACA / 380 – 500 VCA

3.1.3 Rectificador do freio no quadro eléctrico
Quando instalar o rectificador do freio no quadro eléctrico, passe os cabos de ligação
entre o rectificador e o freio separados dos outros cabos de alimentação. A instalação
junta com outros cabos só é permitida se os cabos de potência forem blindados.

2079053451

X1:

X2: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

M
trifásica

Filtro de entrada NF… opcional

Secção de potência

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L1
L2

L3
9

10
11

12

Fonte 
de ali-
mentação

Secção "Ligação da 
resistência frenagem
BW… / BW..-T / BW…-P"

NOTAS
Atenção! Em caso de operação auxilias através da fonte de alimentação, não é per-
mitida a ligação de fontes de alimentação de + 24 V externas ao terminal de controlo
X10:9. Uma ligação incorrecta poderá causar uma mensagem de irregularidade!
I
E
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3.1.4 Resistência de frenagem BW… / BW...-...-T / BW...-...-P

1805563147

Secção de potência

T2

T1

actua 
sobre K11

BW...-...-T

RB2

RB1

Quando o interruptor térmico 
interno actua, K11 tem de ser 
aberto e DIØØ "/Controlador inibido" 
tem que ter um sinal "0". O circuito 
da resistência não pode ser
 interrompido!

X3:

+R -R

PE

BW...

Quando o relé bi-metálico externo 
(F16) actua, K11 tem de ser aberto e 
DIØØ "/Controlador inibido" tem que 
ter um sinal "0". O circuito da resistência
não pode ser interrompido!

F16

X3:

+R -R
PE

Secção de potência Secção de potência

actua 
sobre K11

4 6

X3:

+R -R
PE

Quando o contacto de sinalização F16 actua, 
K11 tem de ser aberto e DIØØ "/Controlador 
inibido" assumir o sinal "0". O circuito da 
resistência não pode ser interrompido!

BW...-...-P

actua 
sobre K11

97 95

98 96

F16

Protecção contra sobrecarga

Tipo de resistência de 
frenagem

Específico ao 
layout

Interruptor térmico interno
(..T)

Relé bi-metálico externo 
(F16)

BW... - - Necessário

BW...-...-T - É necessária uma das duas opções 
(interruptor térmico interno / relé bi-metálico externo).

BW...-003 / BW...-005 Adequado - Permitido

BW090-P52B Adequado - -
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.5 Descrição funcional dos terminais da unidade base (secção de potência e unidade de controlo)

Terminal Função

X1:1/2/3
X2:4/5/6
X3:8/9
X4:

L1/L2/L3 (PE)
U/V/W (PE)
+R/-R (PE)
+UZ/-UZ (PE)

Ligação da alimentação
Ligação do motor
Ligação da resistência de frenagem
Ligação do circuito intermédio

9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Ligação da fonte de alimentação comutada (só para o tamanho 7)

S11:

S12:
S13:

S14:

Comutação do sinal I CC(0(4)...20 mA) ↔ Signal U CC(-10 V...0...10 V, 0...10 V), 
definição de fábrica: sinal U.
Ligar ou desligar a resistência de terminação do bus do sistema, definição de fábrica: desligado.
Ajuste da velocidade de transmissão dos dados para a interface RS-485 XT.
Pode ser seleccionado entre 9,6 ou 57,6 kBaud, definição de fábrica: 57,6 kBaud.
Ligar ou desligar a entrada de frequência, definição de fábrica: desligado.

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Potencial de referência do bus do sistema
Bus do sistema alto
Bus do sistema baixo

X11:1
X11:2/3

X11:4
X11:5

REF1
AI11/12

AGND
REF2

CC+10 V (máx. CC 3 mA) para potenciómetro de referência
Entrada de referência n1 (entrada de diferencial ou entrada com potencial de referência AGND), forma do 
sinal → P11_ / S11
Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, AI.., AO..)
CC–10 V (máx. CC 3 mA) para potenciómetro de referência

X13:1

X13:2

X13:3

X13:4

X13:5
X13:6

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4
DIØ5

Entrada binária 1, com definição fixa "/Controlador 
inibido"
Entrada binária 2, com definição de fábrica 
"S. Hor/Paragem"
Entrada binária 3, com definição de fábrica 
"S.A-Hor/Paragem"
Entrada binária 4, com definição de fábrica 
"Habilitação/Paragem"
Entrada binária 5, com definição de fábrica "n11/n21"
Entrada binária 6, com definição de fábrica "n12/n22"

• As entradas binárias estão isoladas 
electricamente com opto-acopladores.

• Opções de selecção para as entradas binárias 
2 a 6 (DIØ1...DIØ5) → Menu de parâmetros 
P60_

X13:7 DCOM Referência para entradas binárias X13:1 a X13:6 (DIØØ...DIØ5) e X16:1/X16:2 (DIØ6...DIØ7)
• Ligação das entradas binárias com tensão externa de +24 VCC: X13:7 (DCOM) deve ser ligada ao 

potencial de referência da alimentação externa.
– sem shunt X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → entradas binárias isoladas
– com ligação X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → entradas binárias não isoladas

• Ligação das entradas binárias com 24 VCC de X13:8 ou X10:8 (VO24) → é necessário um shunt entre 
X13:7 e X13:9 (DCOM e DGND).

X13:8

X13:9
X13:10
X13:11

VO24

DGND
ST11
ST12

Saída de alimentação auxiliar +24 VCC (carga máx. de X13:8 e X10:8 = 400 mA) para interruptores de 
comando externos
Potencial de referência para sinais binários
RS485+ (velocidade de transmissão dos dados fixa: 9,6 kBaud)
RS485-

X16:1

X16:2

X16:3
X16:4
X16:5

X16:6

DIØ6

DIØ7

DOØ3
DOØ4
DOØ5

DGND

Entrada binária 7, com definição de fábrica "Sem 
função"
Entrada binária 8, com definição de fábrica "Sem 
função"
Saída binária 3, definição de fábrica "Saída IPOS"
Saída binária 4, definição de fábrica "Saída IPOS"
Saída binária 5, definição de fábrica "Saída IPOS"
Não aplique tensão externa às saídas binárias 
X16:3 (DOØ3) a X16:5 (DOØ5)!
Potencial de referência para sinais binários

• As entradas binárias estão isoladas 
electricamente com opto-acopladores.

• Opções de selecção para as entradas binárias 
7 e 8 (DIØ6/DIØ7) → Menu de parâmetros 
P60_

• Opções de selecção para as saídas binárias 
3 a 5 (DOØ3...DOØ5) → Menu de parâmetros 
P62_
I
E
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X10:1
X10:2
X10:3

X10:4
X10:5
X10:6
X10:7

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2

Ligação de KTY+/TF/TH (ligar a X10:2 através de TF/TH), definição de fábrica: "Sem resposta" (→ P835)
Potencial de referência para sinais binários / KTY–
Saída binária DBØØ, com definição fixa "/Freio", carga máx. CC 150 mA (à prova de curto-circuito e 
protegido contra tensão externa até 30 VCC)
Contacto comum da saída binária 1, definição de fábrica: "Pronto para operação"
Saída binária 1 por contacto NA, carga máx. admitida dos contactos a relé: 30 VCC e 0.8 A
Saída binária 1 por contacto NF
Saída binária DBØ2, com definição de fábrica "/Irregularidade", carga máx. CC 50 mA (à prova de curto-
circuito e protegido contra tensão externa até 30 VCC). Opções de selecção para as saídas binárias 1 e 2 
(DOØ1 e DOØ2) → Menu de parâmetros P62_. Não aplique tensão externa às saídas binárias X10:3 
(DBØØ) e X10:7 (DOØ2)!

X10:8

X10:9

X10:10

VO24

VI24

DGND

Saída de alimentação auxiliar +24 VCC (carga máx. de X13:8 e X10:8 = 400 mA) para interruptores de 
comando externos
Entrada para alimentação de +24 VCC (tensão auxiliar dependendo das opções, diagnóstico em caso de 
falha da alimentação)
Potencial de referência para sinais binários
Nota acerca de X:10.9: Aplicar tensão auxiliar externa de 24 VCC apenas nas unidades dos tamanhos 
0 até 6. Nas unidades do tamanho 7, a fonte de alimentação CC tem que ser abastecida através da 
alimentação do sistema. Observe as informações apresentadas no capítulo "Secção de potência e 
fonte de alimentação CC (tamanho 7)" (→ pág. 10).

X17:1
X17:2
X17:3
X17:4

DGND
VO24
SOV24
SVI24

Potencial de referência para X17:2
Saída para tensão auxiliar de +24 VCC, só para alimentação de X17:4 da mesma unidade
Potencial de referência para entrada de +24 VCC "Paragem segura" (contacto de segurança)
Entrada de +24 VCC "Paragem segura" (contacto de segurança)

XT Interface apenas para serviço. Slot para opção: DBG60B / UWS21B / USB11A

Terminal Função
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 Colocação em funcionamento
4.1 Informações gerais para a colocação em funcionamento

4.1.1 Pré-requisitos
A elaboração correcta do projecto do accionamento é um pré-requisito para uma
colocação em funcionamento com sucesso. Consulte o manual de sistema do
MOVIDRIVE® MDX60/61B para instruções detalhadas em relação à elaboração do pro-
jecto e para explicação dos parâmetros.

PERIGO!
Ligações de potência descobertas.
Morte ou ferimentos graves por choque eléctrico.
• Instale a protecção contra contacto acidental de acordo com a legislação.
• Nunca coloque a unidade em funcionamento sem a protecção contra contacto

instalada.
C
I
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Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio
4.2 Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio
4.2.1 Através do MOVITOOLS® MotionStudio
Tarefas O software permite executar as seguintes tarefas com consistência:

• Estabelecimento da comunicação com as unidades
• Execução de funções com as unidades

Estabelecimento 
da comunicação 
com as unidades

O software MOVITOOLS® MotionStudio inclui o servidor de comunicação SEW para
configuração da comunicação com as unidades.
Com o servidor de comunicação SEW é possível configurar canais de comunicação.
Após os canais de comunicação terem sido configurados, é possível comunicar com as
unidades através destes canais usando as opções de comunicação das unidades.
É possível utilizar até 4 canais de comunicação em simultâneo. 
O MOVITOOLS® MotionStudio suporta os seguintes tipos de canais de comunicação:
• Série (RS-485) através de conversor de interface
• Bus do sistema (SBus) através de conversor de interface
• Ethernet
• EtherCAT
• Bus de campo (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Dependendo da unidade instalada e das suas opções de comunicação, estão disponí-
veis diferentes canais de comunicação.

Execução de 
funções com as 
unidades

O software permite executar as seguintes funções com consistência:
• Parametrização (por ex., na lista de parâmetros da unidade)
• Colocação em funcionamento
• Visualização e diagnóstico
• Programação
Para realizar as funções com as unidades, estão incluídos no software MOVITOOLS®

MotionStudio os seguintes componentes básicos:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

As funções comunicam com tools. O MOVITOOLS® MotionStudio disponibiliza, para
cada tipo de unidade, as ferramentas (tools) correspondentes.
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
00

I

15



4 olocação em funcionamento
uncionamento do MOVITOOLS® MotionStudio

16
Assistência técnica A SEW-EURODRIVE disponibiliza uma linha de assistência de 24 horas. 
O número de serviço de emergência 24/24h da SEW-EURODRIVE PORTUGAL é
935987130. Em alternativa, pode também marcar directamente o número
+49 18057394357 (SEW-EURODRIVE ALEMANHA).

Ajuda online Após a instalação, estão disponíveis os seguintes tipos de ajuda:
• Esta documentação é apresentada numa janela de ajuda após a instalação do

software.
Se a janela de ajuda não aparecer no ecrã ao inicial o software, desactive a caixa
de verificação "Show" no item do menu [Settings] / [Options] / [Help].
Se a janela de ajuda voltar a aparecer, active a caixa de verificação "Show" no item
do menu [Settings] / [Options] / [Help].

• Uma ajuda de contexto é indicada para campos de requerem uma introdução do uti-
lizador. Desta forma, são, por ex., indicados com a tecla <F1>, as gamas de valores
dos parâmetros da unidade.
C
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4Colocação em funcionamento
Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio
4.2.2 Primeiros passos
Iniciar o software e 
criar o projecto

Proceda da seguinte maneira para iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio e criar um
projecto:
1. Inicie o MOVITOOLS® MotionStudio através do menu "Iniciar" do Windows cha-

mando a seguinte opção:
[Iniciar] / [Programas] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-
MotionStudio]

2. Crie um projecto especificando o seu nome e a pasta onde ele deve ser memorizado.

Estabelecer a 
comunicação e 
fazer um scan 
da rede

Proceda da seguinte maneira para estabelecer a comunicação e fazer um scan da rede
com o MOVITOOLS® MotionStudio:
1. Configure um canal de comunicação para comunicar com as unidades. 

Consulte a secção do respectivo tipo de comunicação para informações detalhadas
sobre a configuração do canal de comunicação.

2. Faça um scan da rede (scan das unidades). Para o efeito, faça um clique no botão
[Start network scan] [1] na barra de ferramentas.

1. Seleccione a unidade que quer configurar.
2. Chame o menu de contexto com a tecla direita do rato. 

Como resultado, serão visualizadas ferramentas específicas da unidade para rea-
lizar funções com as unidades.

Colocação em 
funcionamento de 
unidades (online)

Para colocar unidades em funcionamento (online), proceda da seguinte maneira:
1. Comute para a janela de rede.
2. Clique no símbolo "Switch to online mode" [1] da barra de ferramentas. 

3. Seleccione a unidade que quer colocar em funcionamento.
4. Abra o menu de contexto e seleccione o comando [Startup] / [Startup].

O assistente de colocação em funcionamento aparece no ecrã.
5. Siga as instruções do assistente de colocação em funcionamento e carrege, em

seguida, os dados de colocação em funcionamento para a sua unidade. 

1132720523

[1]

1184030219
[1] Símbolo "Switch to online mode"

[1]
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 Operação
5.1 Indicadores de operação
5.1.1 Display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos mostra o estado de operação do MOVIDRIVE® e, em caso
de falha, um código de falha ou de aviso.

Display de 7 
segmentos

Estado da unidade (byte 
alto na palavra de estado 1)

Significado

0 0 Operação com 24 V (variador não está pronto)

1 1 Controlador inibido activo

2 2 Sem habilitação

3 3 Corrente de imobilização

4 4 Habilitação

5 5 n-controlo (controlo da velocidade)

6 6 M-controlo (controlo de binário)

7 7 Controlo de retenção

8 8 Definição de fábrica

9 9 Fim de curso alcançado

A 10 Opção tecnológica

c 12 Percurso de referência IPOSplus®

d 13 Arranque em movimento

E 14 Calibração do encoder

F Número do erro Visualização de irregularidade (a piscar)

H Indicação do estado Operação manual

t 16 O variador tecnológico está a aguardar dados

U 17 "Paragem segura" activa

² (ponto a piscar) - Programa IPOSplus® em curso

Indicação a piscar - PARAGEM via DBG60B

1 ... 9 - RAM com defeito

AVISO!
Interpretação errada da indicação U = "Paragem segura" activa.
Morte ou ferimentos graves.
A indicação U = "Paragem segura" activa não pode ser usada como função de
segurança!
O
I

Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



5Operação
Mensagens informativas
5.1.2 Consola DBG60B
Indicações básicas:

5.2 Mensagens informativas
Mensagens informativas na consola DBG60B (durante aprox. 2 s) ou no MOVITOOLS®

MotionStudio/SHELL (mensagens que podem ser confirmadas):

0.00rpm
0.000Amp
CONTR. INIBIDO

Indicado quando X13:1 (DIØØ "/CONTR. INIBIDO") = "0".

0.00rpm
0.000Amp
SEM HABILITAÇÃO

Indicado quando X13:1 (DIØØ "/CONTR. INIBIDO") = "1" e o 
variador não está habilitado ("HABILITAÇÃO/STOP" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
HABILITADO (VFC)

Visualizado quando o variador tecnológico está habilitado.

NOTA 6:
VAL MUITO GDE Mensagem informativa

 (DEL)=Quit
IRREG 9
COLOCAR EM OPER

Indicação de irregularidades

Nº. Texto DBG60B/SHELL Descrição

1 ÍNDICE INVÁLIDO Índice endereçado através da interface não está disponível.

2 NÃO IMPLEMENTADO

• Tentativa de executar uma função não implementada.
• Foi seleccionado um serviço de comunicação incorrecto.
• Modo manual seleccionado através de interface não permitida 

(por ex., bus de campo).

3 VAL SÓ LEITURA Tentativa de editar um valor apenas de leitura.

4 PARAM. INIBIDO Bloqueio de parâmetros P803 = "LIG". O parâmetro não pode ser 
modificado.

5 CONFIGURAÇ ATIVA Tentativa para alterar parâmetros enquanto está activa a definição de 
fábrica.

6 VAL MUITO GDE Tentativa de introduzir um valor que é superior ao máximo.

7 VAL MUITO PEQ Tentativa de introduzir um valor que é inferior ao mínimo.

8 REQ PLACA ADIC Falta a carta opcional necessária para a função seleccionada.

10 SOMENTE VIA ST1 Modo manual deve ser terminado usando X13:ST11/ST12 (RS485).

11 SOMENTE TERMINAL Modo manual deve ser terminado usando TERMINAL (DBG60B ou 
UWS21B).

12 SEM ACESSO Recusa ao acesso ao parâmetro seleccionado.

13 CONTR. INIBIDO 
EXIGIDO

Ajuste o terminal DIØØ "/CONTR. INIBIDO" = "0" para a função 
seleccionada.

14 VALOR INVÁLIDO Tentativa de introduzir um valor inválido.

16 PARAM. NÃO 
MEMORIZADO

Ultrapassagem da memória EEPROM, por ex., devido a acessos cíclicos 
de escrita. O parâmetro não foi memorizado na EEPROM de modo 
seguro após desligar a alimentação.

17 CTRL HABILITADO

• O parâmetro a alterar só pode ser configurado no estado 
"CTRL INIBIDO".

• Tentativa de comutar para a operação manual a partir da operação 
com controlador habilitado.
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5.3 Cartão de memória
O cartão de memória está instalado na unidade base. No cartão de memória são memo-
rizados e permanentemente actualizados os dados da unidade. Se uma unidade tiver
que ser substituída, a instalação poderá ser rapidamente colocada em funcionamento
instalando o cartão de memória na nova unidade, sem que seja necessário usar um PC
ou efectuar um backup dos dados. Pode ser instalado um número ilimitado de cartas
opcionais.

1810728715
Figura 34: Cartão de memória MDX60B/61B
O
C
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Cartão de memória
5.3.1 Observações em caso de substituição do cartão de memória
• O cartão de memória só pode ser instalado com o MOVIDRIVE® B desligado.
• O cartão de memória da unidade antiga pode ser instalado na nova unidade. São

permitidas as seguintes combinações: 

• No novo variador tecnológico têm que estar instaladas as mesmas opções que no
variador tecnológico original.
Caso contrário, é emitida a mensagem de irregularidade "79 Configuração HW"
(Configuração de Hardware). Esta irregularidade pode ser removida no menu de
contexto chamando o item do menu "ESTADO DE FORNECIMENTO" (P802 Defini-
ção de fábrica). Esta acção repõe o estado de fornecimento na unidade. A unidade
terá depois que ser reiniciada.

• Os estados do contador da opção DRS11B e os dados das opções DH..1B e DCS..B
não são memorizados no cartão de memória. Se o cartão de memória for substitu-
ído, terá que instalar as cartas opcionais DRS11B, DH..1B e DCS..B da unidade ori-
ginal na nova unidade.
Se foi utilizado um MOVIDRIVE® B do tamanho 0 com a opção DHP11B, é neces-
sário instalar uma nova opção DHP11B na nova unidade e copiar para ela o ficheiro
de backup das configurações antigas (nome do ficheiro.sewcopy) criado antes de
desinstalar a opção antiga.

• Se for utilizado um encoder absoluto como encoder de motor ou encoder de sincro-
nismo, este encoder tem que ser referenciado após a substituição do variador.

• Se o encoder absoluto for substituído é necessário realizar um novo referencia-
mento do encoder. 

 

Variador tecnológico MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B... original

Novo variador tecnológico MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B...

00 00 ou 0T

0T 0T
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6 Assistência
6.1 Informação de irregularidades
6.1.1 Memória de irregularidades

A memória de irregularidades (P080) armazena as últimas cinco mensagens de irregu-
laridade (irregularidades t-0...t-4). A informação de irregularidade mais antiga é
apagada quando ocorrem mais de cinco irregularidades. A informação seguinte é arma-
zenada quando ocorre uma irregularidade:
Irregularidade que ocorreu • Estado das entradas/saídas binárias • Estado operacional
do variador tecnológico • Estado do variador tecnológico • Temperatura do dissipador •
Velocidade • Corrente de saída • Corrente activa • Utilização da unidade • Tensão do
circuito intermédio • Horas ligado • Horas habilitado • Jogo de parâmetros • Utilização
do motor.

6.1.2 Respostas a irregularidades
Existem três respostas de desconexão dependendo da irregularidade; o controlador
vectorial fica inibido enquanto permanece em estado de irregularidade:

Desligar imediato A unidade não consegue desacelerar o motor; o andar de saída passa ao estado de alta
impedância no caso de ocorrer uma irregularidade e o freio é aplicado imediatamente
(DBØØ "/Freio" = "0").

Paragem rápida O motor é frenado com a rampa de paragem t13/t23. Uma vez alcançada a velocidade
de paragem, o freio é activado (DBØØ "/Freio" = "0"). O estágio de saída entra em alta
impedância após terminar o tempo de reacção do freio (P732 / P735).

Paragem de 
emergência

O motor é frenado com a rampa de emergência t14/t24. Uma vez alcançada a veloci-
dade de paragem, o freio é activado (DBØØ "/Freio" = "0"). O estágio de saída entra em
alta impedância após terminar o tempo de reacção do freio (P732 / P735).

6.1.3 Reset
Uma mensagem de irregularidade pode ser eliminada de uma das seguintes formas:
• Desligando e voltando a ligar a alimentação.

Recomendação: Aguarde 10 s antes de ligar de novo o contactor de alimentação
K11.

• Reset através dos terminais, ou seja, através da entrada binária, devidamente
definida (DIØ1...DIØ7 com a unidade base, DI1Ø...DI17 com a opção DIO11B).

• Reset manual no SHELL (P840 = "SIM" ou [Parameter] / [Manual reset]).
• Reset manual com a consola DBG60B.
• O reset automático produz até cinco resets da unidade com um tempo ajustável de

reinício.

PERIGO!
Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do motor por reset auto-
mático.
Danos graves ou fatais.
• O reset automático não deve ser utilizado quando o arranque automático evidencia

qualquer risco para pessoas ou danos para o equipamento.
• Faça um reset manual.
A
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Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades
6.1.4 O variador está a aguardar dados
Se o variador estiver a ser controlado através da interface de comunicações (bus de
campo, RS485 ou SBus) e a alimentação tiver sido desligada e ligada de novo ou um
reset de irregularidade tiver sido executado, então a habilitação permanecerá sem
efeito até o variador receber uma informação válida através da interface que estiver a
ser monitorizada com timeout.

6.2 Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades
6.2.1 Mensagem de irregularidade no display de 7 segmentos

O código de irregularidade é visualizado num display de 7 segmentos. A sequência de
visualização seguinte é cumprida (por ex., código de irregularidade 100):

O display comuta para a visualização de operação depois do reset ou se o código de
irregularidade passar para o valor "0".

6.2.2 Visualização do código de sub-irregularidade
O código de sub-irregularidade é visualizado no MOVITOOLS® MotionStudio (a partir
da versão 4.50) ou na consola DBG60B.

1939352587

Pisca aprox. 1 s

Sem visualização, aprox. 0,2 s

Casa das centésimas (se existir), aprox. 1 s

Sem visualização, aprox. 0,2 s

Casa das décimas, aprox. 1 s

Sem visualização, aprox. 0,2 s

Unidades, aprox. 1 s

Sem visualização, aprox. 0,2 s
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6.2.3 Lista de irregularidades
A resposta a irregularidade definida de fábrica é apresentada na coluna "Resposta P".
A letra (P) significa que a resposta é programável (via P83_ Resposta a irregularidade
ou com IPOSplus®). Na irregularidade 108, a letra (P) significa que a resposta é progra-
mável via P555 Resposta a irregularidade DCS. Na irregularidade 109, a letra (P) sig-
nifica que a resposta é programável via P556 Resposta de alarme DCS.

Irregularidade Sub-irregularidade
Código Designação Resposta (P) Código Designação Causa possível Medida

00 Sem 
irregularidade

01 Corrente 
excessiva

Desligar 
imediato

0 Estágio de saída • Saída em curto-circuito
• Motor demasiado potente
• Estágio de saída com defeito
• Alimentação de corrente

Conversor de corrente
• Limitação da rampa 

desligada e tempo de rampa 
demasiado curto

• Módulo de fase avariado
• Tensão de alimentação de 

24 V ou tensão de 24 V 
gerada por esta instável

• Interrupção ou curto-circuito 
nos cabos de sinalização 
dos módulos de fase

• Elimine o curto-circuito
• Instale um motor menos 

potente
• No caso de estágio de 

saída estar com defeito, 
consulte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Active P138 e/ou aumen
o tempo de rampa

1 Monitorização UCE ou 
monitorização de sub-tensão 
do controlador Gate

5 O variador permanece no 
limite de hardware de 
corrente

6 Monitorização UCE ou 
monitorização de sub-tensão 
do controlador Gate ou 
sobrecorrente vinda do 
conversor de corrente
..Fase U

7 ..Fase V
8 ..Fase W 
9 ..Fase U e V
10 ..Fase U e W
11 ..Fase V e W
12 ..Fase U, V e W
13 Tensão de alimentação

Conversor de corrente no 
estado operação de 
alimentação

14 Cabos de sinalização MFE

03 Curto-circuito 
à terra

Desligar 
imediato 0 Curto-circuito à terra

Curto-circuito à terra
• no cabo do motor
• no variador tecnológico
• no motor

• Elimine o curto-circuito à
terra

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

04 Chopper de 
frenagem

Desligar 
imediato

0 Tensão do circuito 
intermédio demasiado 
elevada em operação com 
4 quadrantes

• Potência regenerativa 
excessiva

• Circuito da resistência de 
frenagem interrompido

• Resistência de frenagem em 
curto-circuito

• Resistência de frenagem 
excessivamente elevada

• Anomalia no Chopper de 
frenagem

• Aumente as rampas de 
desaceleração

• Verifique o cabo de ligaç
da resistência de frenage

• Verifique as característic
técnicas da resistência d
frenagem

• Substitua o MOVIDRIVE
caso o Chopper de 
frenagem esteja avariado

1

06 Falta de 
fase na 
alimentação

Desligar 
imediato

0 Tensão do circuito 
intermédio demasiado baixa

• Falta de fase
• Tensão de alimentação de 

má qualidade

• Verifique o cabo do sistem
de alimentação

• Verifique o projecto da 
alimentação.

• Verifique a alimentação 
(fusíveis, contactor)

3 Irregularidade na frequência 
da alimentação

4 -

07
Tensão 
excessiva 
no circuito 
intermédio

Desligar 
imediato

0 Tensão do circuito 
intermédio demasiado 
elevada em operação com 
2 quadrantes

Tensão do circuito intermédio 
demasiado alta

• Aumente as rampas de 
desaceleração

• Verifique o cabo de ligaç
da resistência de frenage

• Verifique as característic
técnicas da resistência d
frenagem

1

2 Tensão do circuito 
intermédio demasiado 
elevada em operação com 
4 quadrantes..
.. Fase U

3 .. Fase V
4 .. Fase W
A
M
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08 Monitorização 
da velocidade

Desligar 
imediato (P)

0 Variador no limite de 
corrente ou no limite de 
escorregamento

• Controlador de velocidade 
ou de corrente (no modo de 
operação VFC sem encoder) 
a funcionar no limite ajustado 
devido a sobrecarga 
mecânica ou devido a falta 
de fase na alimentação ou 
no motor.

• Encoder não ligado 
correctamente ou sentido de 
rotação incorrecto

• nmáx é excedida durante o 
controlo de binário.

• No modo VFC: Frequência 
de saída ≥ 150 Hz

• No modo U/f: Frequência de 
saída ≥ 600 Hz

• Reduza a carga
• Aumente o tempo de atra

ajustado em P501 ou P5
• Verifique a ligação do 

encoder; Troque, se 
necessário, os pares 
A/A e B/B

• Verifique a tensão de 
alimentação do encoder

• Verifique o limite de 
corrente

• Aumente as rampas cas
seja necessário

• Verifique o motor e o cab
do motor

• Verifique as fases da 
alimentação

3 Limite do sistema 
"velocidade real" 
ultrapassado.
Diferença de velocidade 
entre a referência das 
rampas e o valor actual para 
2x valor da rampa maior do 
que o escorregamento 
esperado

4 Velocidade máxima do 
campo giratório foi excedida.
A frequência máxima do 
campo giratório (com VFC 
máx. 150 Hz e com U/f máx. 
600 Hz) foi excedida.

09 Colocação em 
funcionamento

Desligar 
imediato

0 Colocação em 
funcionamento falta

Colocação em funcionamento 
ainda por efectuar para o modo 
de operação seleccionado.

Efectue a colocação em 
funcionamento apropriada pa
o modo de operação

1 Foi seleccionado o modo de 
operação incorrecto

2 Tipo incorrecto de encoder 
ou carta para encoder 
avariada

10 IPOS-ILLOP Paragem de 
emergência 0 Comando IPOS inválido

• Comando incorrecto 
detectado durante o 
funcionamento de programa 
IPOSplus®.

• Condições inadequadas 
durante a execução do 
comando.

• Verifique o conteúdo da 
memória de programa e 
corrija, se necessário.

• Carregue o programa 
correcto na memória de 
programa.

• Verifique a sequência do
programa 
(→ manual IPOSplus®)

11 Temperatura 
excessiva

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Temperatura do dissipador 
demasiado alta ou sensor 
de temperatura avariado

• Sobrecarga térmica no 
variador tecnológico.

• Medição da temperatura de 
um módulo de fase avariada.
(tamanho 7)

• Reduza a carga e/ou 
assegure o arrefeciment
adequado.

• Verifique o ventilador.
• Se for sinalizado F-11 

mesmo que não haja 
sobretemperatura, isto é
um sinal de irregularidad
na detecção da tempe-
ratura do módulo de fase
Substitua o módulo de fa
(tamanho 7).

3 Temperatura excessiva 
na fonte de alimentação 
comutada

6 Temperatura do dissipador 
demasiado alta ou sensor 
de temperatura avariado…
..Fase U

7 ..Fase V
8 ..Fase W

(tamanho 7)

13 Fonte do sinal 
de controlo

Desligar 
imediato 0

Fonte do sinal de controlo 
não disponível, por ex., bus 
de campo ou carta de bus de 
campo

A fonte do sinal de controlo 
não está definida ou está 
incorrectamente definida.

Defina correctamente a fonte
do sinal de controlo (P101).

Irregularidade Sub-irregularidade
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14 Encoder Desligar 
imediato

0 Encoder não ligado, 
avariado ou cabo de ligação 
do encoder defeituoso

• Cabo do encoder ou 
blindagem não ligados 
correctamente

• Curto circuito/circuito aberto 
no cabo do encoder

• Encoder defeituoso

Verifique e garanta uma 
correcta ligação do encoder 
da blindagem, elimine o curto
circuito ou o circuito aberto.

25 Irregularidade de encoder 
X15 – a gama de 
velocidades foi ultrapassada
O encoder ligado em X15 
funciona a uma velocidade 
superior a 6542 1/min

26 Irregularidade de encoder 
X15 – carta avariada
Irregularidade na avaliação 
do quadrante

27 Irregularidade de encoder – 
irregularidade na ligação 
do encoder ou encoder 
avariado

28 Irregularidade de encoder 
X15 – erro de comunicação, 
canal RS485

29 Irregularidade de encoder 
X14 – erro de comunicação, 
canal RS485

30 Tipo de encoder ligado a 
X14/X15 desconhecido

31 Irregularidade de controlo de 
plausibilidade, Hiperface® 
X14/X15
Perderam-se incrementos

32 Irregularidade de encoder 
X15 Hiperface®

O encoder Hiperface® 
ligado em X15 sinaliza 
irregularidade

33 Irregularidade de encoder 
X14 Hiperface®

O encoder Hiperface® 
ligado em X154 sinaliza 
irregularidade

34 Irregularidade de encoder 
X15 Resolver
Irregularidade na ligação 
do encoder ou encoder 
avariado

17

Irregularidade 
de sistema

Desligar 
imediato

0 Irregularidade Overflow da 
pilha

Electrónica do variador avariada, 
possivelmente devido a efeitos 
de EMC

• Verifique as ligações à te
e as blindagens e 
melhore-as se necessári

• Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a
falha persistir.

18 0 Irregularidade Underflow da 
pilha

19 0 Irregularidade "NMI externa"
20 0 Irregularidade "Opcode 

indefinido"
21 0 Irregularidade "Falha de 

protecção"
22 0 Irregularidade "Acesso ilegal 

à palavra de operando"
23 0 Irregularidade "Acesso de 

instrução ilegal"
24 0 Irregularidade "Acesso ilegal 

ao bus externo"

25 EEPROM Paragem 
rápida

0
Irregularidade de 
leitura/escrita na EEPROM 
da secção de potência

Falha no acesso à EEPROM ou 
cartão de memória

• Reponha a definição de 
fábrica, faça um reset e 
volte a configurar os 
parâmetros.

• Se a irregularidade 
persistir, consulte o servi
de assistência SEW.

• Substitua o cartão de 
memória.

11 Irregularidade na leitura 
do NV memorizado
Irregularidade interna da 
unidade (NV-RAM)

13 Chip da memória NV
Memória defeituosa

14 Chip da memória NV
Cartão de memória 
defeituoso

16 Erro de inicialização da 
memória NV

Irregularidade Sub-irregularidade
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26 Terminal 
externo

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Terminal externo Leitura de irregularidade externa 
através de entrada programável

Elimine a causa específica d
irregularidade; reprograme, o
terminal se necessário

27 Falta de fins 
de curso

Paragem de 
emergência

0 Fins de curso em falta ou 
circuito aberto • Circuito aberto/falta dos dois 

fins de curso.
• Os fins de curso estão 

trocados relativamente ao 
sentido de rotação do motor

• Verifique as ligações de f
de curso.

• Troque as ligações dos fi
de curso.

• Volte a programar os 
terminais.

2 Fins de curso trocados
3 Ambos os fins de curso 

estão simultaneamente 
activos

28 Timeout no
bus de campo

Paragem 
rápida (P)

0 Irregularidade "Timeout no 
bus de campo" Não houve comunicação entre o 

mestre e o escravo no âmbito da 
monitorização de reacção 
projectada.

• Verifique a rotina de 
comunicação do mestre

• Aumente o timeout do bu
de campo (P819) ou 
desligue a monitorização

2 Carta de bus de campo não 
é inicializada

29 Fim de curso 
alcançado

Paragem de 
emergência

0 Fim curso de hardware 
alcançado Foi atingido o fim de curso no 

modo de operação IPOSplus®.

• Corrija a gama de 
percurso.

• Corrija o programa de 
utilizador

30
Paragem de 
emergência
Timeout

Desligar 
imediato

0 Tempo excedido na rampa 
de paragem de emergência

• Sobrecarga no 
accionamento

• Rampa de paragem de 
emergência demasiado 
pequena.

• Verifique os dados do 
projecto

• Aumente a rampa de 
paragem de emergência

31 Sensor TF/TH Nenhuma
Resposta (P) 0 Irregularidade na protecção 

térmica do motor

• Motor demasiado quente, 
sensor TF/TH actuou

• Sensor TF/TH do motor 
desligado ou ligado 
incorrectamente

• Ligação entre o 
MOVIDRIVE® e o TF/TH 
interrompida no motor

• Deixe o motor arrefecer 
faça um reset à irregula-
ridade

• Verifique as ligações ent
o MOVIDRIVE® e o TF/T

• Se não estiver instalado u
sensor TF/TH: Faça um 
"shunt" entre X10:1 e 
X10:2.

• Regule P835 para "Sem 
resposta".

32
Ultrapassage
m do índice 
IPOS

Paragem de 
emergência 0 Programa IPOS com erros

Princípios de programação 
violados, causando a sobrecarga 
da pilha interna ao sistema

Verifique e corrija o programa
do utilizador IPOSplus® 
(→ manual IPOSplus®).

33 Fonte da 
referência

Desligar 
imediato

0 Origem da referência não 
disponível, por ex., bus de 
campo ou carta de bus de 
campo

A origem de referência não está 
definida ou está incorrectamente 
definida.

Defina correctamente a orige
de referência (P100).

34 Timeout das
rampas

Desligar 
imediato

0 Tempo excedido na rampa 
de paragem rápida

Tempo ultrapassado das rampas 
de desaceleração, por ex., 
devido a sobrecarga.

• Aumente as rampas de 
desaceleração

• Elimine a sobrecarga

35 Modo de 
operação

Desligar 
imediato

0 Modo de operação não 
disponível

• Modo de operação não 
está definido ou está 
incorrectamente definido.

• Com P916, foi configurada 
uma forma de rampa 
necessária para uma 
unidade do MOVIDRIVE® 
da versão tecnológica.

• Com P916, foi configurada 
uma forma de rampa não 
apropriada para a versão 
tecnológica seleccionada.

• Com P916, foi configurada 
uma forma de rampa não 
apropriada para o tempo de 
sincronização configurado 
(P888)

• Defina o modo de operaç
correcto com P700 ou 
P701.

• Use o MOVIDRIVE® na 
versão tecnológica (..OT

• Seleccione no menu 
"Colocação em 
funcionamento → Funçã
tecnológica", a função 
tecnologia adequada par
P916.

• Verifique as configuraçõe
de P916 e P888

1 Atribuição incorrecta modo 
de operação ao hardware

2 Atribuição incorrecta modo 
de operação à função 
tecnológica

36 Sem opção Desligar 
imediato

0 Hardware em falta ou não 
permitido.

• Tipo de carta opcional não 
permitida

• Origem da referência, de 
controlo ou modo de 
operação não permitido para 
esta carta opcional

• Tipo incorrecto de encoder 
definido para a DIP11B

• Instale a carta opcional 
correcta

• Defina correctamente a 
origem de referência 
(P100)

• Defina correctamente a 
origem do sinal de contro
(P101)

• Defina o modo de operaç
correcto (P700 ou P701)

• Defina o tipo de encoder
correcto

2 Erro Slot para encoder.
3 Erro Slot para bus de campo.
4 Erro Slot de expansão.

37 Watchdog do 
sistema

Desligar 
imediato

0 Irregularidade 
"Ultrapassagem Watchdog 
do sistema"

Irregularidade no processo do 
software do sistema Contacte a SEW.

Irregularidade Sub-irregularidade
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38 Software do 
sistema

Desligar 
imediato

0 Irregularidade "Software do 
sistema" Irregularidade de sistema Contacte a SEW.

39 Percurso de 
referência

Desligar 
imediato (P) 0 Irregularidade "Percurso de 

referência"

• Falta cam de referência ou 
não comuta

• Fins de curso ligados de 
forma incorrecta

• Tipo de percurso de 
referência alterado durante o 
percurso de referência

• Verifique a cam de 
referência

• Verifique a ligação dos fi
de curso

• Verifique a definição do ti
de percurso de referência
os parâmetros necessári
para ela

40 Sincronização 
de arranque

Desligar 
imediato 0

Timeout durante a 
sincronização de arranque 
com a carta opcional.

• Falha durante a 
sincronização de arranque 
entre o variador tecnológico 
e a carta opcional.

• O ID de sincronização não é 
recebido ou é recebido um 
ID incorrecto

Substitua a carta se o problem
persistir

41 Opção 
Watchdog

Desligar 
imediato

0 Irregularidade Timer 
Watchdog de/para opção

• Falha durante a 
comunicação entre o 
programa do sistema e o 
programa da carta opcional

• Watchdog no programa 
IPOSplus®

• Foi carregado um módulo 
de aplicação numa versão 
não tecnológica do 
MOVIDRIVE® B.

• Foi configurada a versão 
tecnológica incorrecta ao 
usar um módulo de 
aplicação.

• Contacte a SEW.
• Verifique o programa IPO

• Verifique se a unidade 
possui a versão 
tecnológica (P079)

• Verifique a função 
tecnológica configurada 
(P078)

17 Erro Watchdog IPOS

42 Erro de atraso Desligar 
imediato (P) 0 Erro de atraso de 

posicionamento

• Encoder incremental ligado 
incorrectamente

• Rampa de aceleração 
demasiado curta

• Componente P do 
controlador de posição 
demasiado baixo

• Parâmetros do controlador 
de velocidade mal definidos

• Valor da tolerância do erro 
de atraso muito pequeno

• Verifique a ligação ao 
encoder

• Aumente as rampas
• Aumente o valor do 

componente P
• Ajuste de novo os 

parâmetros do controlad
de velocidade

• Aumente a tolerância do
erro de atraso

• Verifique o encoder, o 
motor e as ligações das 
fases da alimentação

• Verifique se os 
componentes mecânicos
se podem mover 
livremente ou se estão 
bloqueados

43 RS485-
Timeout

Paragem 
rápida (P) 0 Timeout na comunicação na 

interface RS485.
Irregularidade durante a 
comunicação através da 
interface RS485

Verifique a ligação RS485 (p
ex., variador – PC, variador –
DBG60B). Contacte a SEW s
necessário.

44 Utilização da 
unidade

Desligar 
imediato

0 Irregularidade na utilização 
da unidade

• Utilização da unidade 
(valor IxT) > 125 %

• Reduza a potência de 
saída

• Aumente as rampas
• Use um variador mais 

potente caso os valores 
específicos não sejam 
atingidos.

• Reduza a carga

8 Irregularidade 
"Monitorização UL"

Irregularidade Sub-irregularidade
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45 Inicialização Desligar 
imediato

0 Irregularidade geral durante 
a inicialização.

• Sem jogo de parâmetros 
para a EEPROM na secção 
de potência ou jogo de 
parâmetros definidos 
incorrectamente.

• Carta opcional sem contacto 
com o bus interno.

• Re-estabeleça as 
definições de fábrica. 
Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes SEW, 
caso a falha não possa 
ser eliminada.

• Instale correctamente a 
carta opcional.

3 Irregularidade no bus de 
dados durante o teste da 
RAM.

6 Irregularidade relógio CPU
7 Irregularidade na detecção 

da corrente.
10 Irregularidade ao colocar a 

protecção Flash.
11 Irregularidade no bus de 

dados durante o teste da 
RAM.

12 Irregularidade na 
parametrização da operação 
síncrona interna

46
Timeout do 
bus do 
sistema 2

Paragem 
rápida (P)

0 Timeout do bus do sistema 
CAN2 Erro durante a comunicação 

através do bus do sistema 2.
Verifique as ligações do bus 
sistema.

47
Timeout do 
bus do 
sistema 1

Paragem 
rápida (P)

0 Timeout do bus do sistema 
CAN1 Erro durante a comunicação 

através do bus do sistema 1.
Verifique as ligações do bus 
sistema.

48 Hardware 
DRS

Desligar 
imediato 0 Operação síncrona do 

Hardware

Só com DRS11B:
• Sinal do encoder mestre / 

encoder de sincronismo em 
falta.

• Hardware necessário para 
operação síncrona não 
existe.

• Verifique os sinais do 
encoder do mestre / 
encoder de sincronismo.

• Verifique a ligação do 
encoder.

• Substitua a carta para 
operação síncrona.

77 Palavra de 
controlo IPOS

Nenhuma
Resposta (P) 0 Palavra de controlo IPOS 

inválida

Só no modo de operação 
IPOSplus®
• Tentativa de regular um 

modo automático inválido 
(através de controlo 
externo).

• P916 = RAMPA BUS 
definida.

• Verifique a ligação série 
controlador externo

• Verifique os valores de 
escrita do controlador 
externo

• Defina correctamente 
P916.

78
Fim de curso 
de software 
IPOS

Sem resposta 
(P) 0 Foram alcançados os fins de 

curso de software

Só no modo de operação 
IPOSplus®:
A posição destino programada 
está fora do valor limitado pelos 
fins de curso de software.

• Verifique o programa de 
utilizador

• Verifique a posição dos fi
de curso de software

79 Configuração 
do hardware

Desligar 
imediato 0

Configuração divergente de 
hardware ao substituir o 
cartão de memória

Após substituição do cartão de 
memória, os valores seguintes 
não estão em concordância:
• Potência
• Tensão nominal
• Código da variante
• Gama de unidades
• Versão tecnológica / 

standard
• Cartas opcionais

Garanta a utilização de 
Hardware idêntico ou reponh
o estado de fornecimento 
(parâmetros = definição de 
fábrica).

80 Teste RAM Desligar 
imediato

0 Irregularidade "Teste RAM" Irregularidade interna da 
unidade; memória RAM 
defeituosa.

Contacte a SEW.

Irregularidade Sub-irregularidade
Código Designação Resposta (P) Código Designação Causa possível Medida
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 29



6 ssistência
ensagens de irregularidade e lista de irregularidades

30

e 

, 

.

 
o 

" 

i 

o 

e 

 

 

ca

o 

ão.

da 
u 
81 Condição de 
arranque

Desligar 
imediato 0

Irregularidade na condição 
de arranque no modo VFC 
elevação

Só no modo de operação "VFC 
elev.":
Durante a fase de pré-
magnetização, a corrente não 
pode ser injectada para o motor 
a um nível suficientemente 
elevado:
• Potência nominal do motor 

demasiado pequena em 
comparação com a potência 
nominal do variador 
tecnológico.

• Secção do cabo do motor 
demasiado pequena.

Só quando a unidade é 
utilizada com motores lineares 
(versão do firmware: 18 ou 
superior):
• O accionamento foi 

comutado para o estado 
"Habilitado", sem conhecer o 
offset de comutação entre 
motor linear e encoder linear. 
Por isso, o indicador de 
corrente, não pode ser 
correctamente configurado 
pelo variador tecnológico.

• Verifique a informação d
colocação em 
funcionamento e repita-a
se necessário.

• Verifique a ligação entre 
o variador e o motor.

• Verifique a secção recta 
do cabo do motor e 
aumentea, se necessário

• Execute um percurso de
comutação no estado "nã
habilitado" e só comute 
para o estado "habilitado
quando o variador tiver 
confirmado no bit 25 da 
palavra de estado que fo
comutado.

82 Saída aberta Desligar 
imediato 0 Saída aberta em VFC de 

elevação

Só no modo de operação "VFC 
elev.":
• Duas ou todas fases de 

saída interrompidas.
• Potência nominal do motor 

demasiado pequena em 
comparação com a potência 
nominal do variador.

• Verifique a ligação entre 
variador e o motor.

• Verifique a informação d
colocação em 
funcionamento e repita-a
necessário.

84 Protecção do 
motor

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Irregularidade "Simulação da 
temperatura do motor"

• Utilização do motor 
demasiado elevada.

• Monitorização IN-UL actuou
• P530 foi configurado 

posteriormente para "KTY"

• Reduza a carga.
• Aumente as rampas.
• Aumente os tempos de 

pausa.
• Verifique P345/346
• Utilize um motor mais 

potente

2 Curto-circuito ou ruptura do 
fio do sensor de temperatura

3 Não existe nenhum modelo 
térmico do motor

4 Irregularidade na 
monitorização UL

86 Memória Desligar 
imediato

0 Irregularidade relacionada 
com a memória • Falta o cartão de memória

• Cartão de memória 
defeituoso

• Aperte o parafuso
• Instale e fixe o cartão de

memória
• Substitua o cartão de 

memória

2 Cartão incorrecto detectado 
pela função de detecção de 
hardware

87 Função 
tecnológica

Desligar 
imediato

0 Função tecnológica 
seleccionada para a unidade 
standard

Foi activada uma função 
tecnológica numa unidade de 
versão standard.

Desactive a função tecnológi

88 Arranque em 
movimento

Desligar 
imediato

0 Irregularidade "Arranque em 
movimento"

Só no modo de oper. "VFC n-
Reg.":
Velocidade actual > 6000 1/min 
ao habilitar o variador.

Habilitação só com uma 
velocidade actual
≤ 6000 1/min.

92 Problema no 
encoder DIP

Indicação de 
irregularidades 
(P)

1 Sujidade Stahl WCS3 O encoder reporta uma anomalia Causa possível: Encoder suj
→ Limpe o encoder

93 Erro no 
encoder DIP

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Erro "Encoder absoluto"

O encoder reporta um erro, p.ex., 
falha de alimentação.
• O cabo de ligação entre o 

encoder e a DIP11B não 
corresponde às exigências 
(pares torcido, blindado).

• Frequência do ciclo para o 
comprimento da linha 
demasiado elevada.

• Velocidade/Aceleração 
máx. admitida do encoder 
ultrapassada.

• Encoder defeituoso.

• Verifique a ligação do 
encoder absoluto.

• Verifique o cabo de ligaç
• Ajuste correctamente a 

frequência de ciclo.
• Reduza o valor máximo 

velocidade de percurso o
da rampa

• Substitua o encoder 
absoluto.

Irregularidade Sub-irregularidade
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94
Soma de 
verificação 
(EEPROM)

Desligar 
imediato

0 Parâmetros da secção de 
potência

Electrónica do variador avariada. 
Possivelmente devido a efeito 
EMC ou a defeito.

Envie a unidade para 
reparação.

5 Dados da unidade de 
controlo

6 Dados da secção de 
potência

7 Versão incorrecta do jogo de 
dados de configuração

95
Erro 
plausibilidade 
DIP

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Controlo de plausibilidade da 
posição absoluta

Não foi possível determinar uma 
posição plausível.
• Tipo incorrecto de encoder 

definido.
• Parâmetro de percurso 

IPOSplus® incorrecto.
• Factor numerador/ 

denominador incorrecto.
• Efectuado o ajuste de zero.
• Encoder defeituoso.

• Defina o tipo de encoder
correcto.

• Verifique o parâmetro de
percurso IPOSplus®.

• Verifique a velocidade de
percurso.

• Corrija o factor 
numerador/denominador

• Reset após ajuste de zer
• Substitua o encoder 

absoluto.

97 Erro de cópia Desligar 
imediato

0 Erro durante a cópia do jogo 
de parâmetros

• O cartão de memória não 
pode ser lido nem escrito.

• Erro durante a transmissão 
dos dados.

• Repita o processo de 
cópia.

• Reponha o estado de 
fornecimento (P802) e 
repita o processo de cóp

1 Cancelamento do download 
de um jogo de parâmetros 
na unidade

2 Não foi possível assumir o 
parâmetro.
Não foi possível assumir o 
parâmetro do cartão de 
memória.

98 Erro CRC Desligar 
imediato 0 Irregularidade "CRC via flash 

interna"
Erro interno da unidade
Memória Flash defeituosa

Envie a unidade para 
reparação.

99 Cálculo da 
rampa IPOS

Desligar 
imediato 0 Erro no cálculo da rampa

Só no modo de operação 
IPOSplus®:
Tentativa de alterar os tempos 
das rampas e das velocidades 
de percurso quando o variador 
tecnológico está habilitado, com 
uma rampa de posicionamento 
em seno ou quadrática.

Altere o programa IPOSplus® 
forma a que os tempos das 
rampas e das velocidades de
percurso só possam ser 
alteradas quando o variador 
tecnológico estiver inibido

100 Vibração/
Aviso

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Diagnóstico de oscilação / 
Aviso

Sensor de vibração emite um 
aviso (→ Instruções de operação 
"DUV10A").

Determine a causa da vibraçã
Continua a ser possível oper
até ocorrer F101.

101 Vibração / 
Irregularidade

Paragem 
rápida (P) 0 Diagnóstico de oscilação / 

Irregularidade
Sensor de vibrações emite um 
aviso de irregularidade.

A SEW-EURODRIVE 
recomenda eliminar 
imediatamente a causa da 
vibração.

102
Envelhecimen
to do óleo / 
Aviso

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Envelhecimento do óleo / 
Aviso

O sensor de envelhecimento do 
óleo emitiu uma mensagem de 
aviso.

Planeie a mudança do óleo.

103
Envelhecimen
to do óleo / 
Irregularidade

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Envelhecimento do óleo / 
Irregularidade

O sensor de envelhecimento do 
óleo emitiu uma mensagem de 
irregularidade.

A SEW-EURODRIVE 
recomenda substituir 
imediatamente o óleo do 
redutor.

104
Envelhecimen
to do óleo / 
Temperatura 
excessiva

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Envelhecimento do óleo / 
Temperatura excessiva

O sensor de envelhecimento do 
óleo emitiu um aviso temperatura 
excessiva.

• Deixe o óleo arrefecer
• Verifique se o acoplamen

do redutor está a funcion
sem problemas

105

Envelhecimen
to do óleo / 
Sinal de 
pronto a 
funcionar

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Envelhecimento do óleo / 
Sinal de pronto a funcionar

O sensor de envelhecimento do 
óleo não está operacional

• Verifique a tensão de 
alimentação do sensor

• Verifique o sensor de 
envelhecimento do óleo;
se necessário, substitua-

106 Desgaste do 
freio

Indicar 
irregularidade 
(P)

0 Desgaste do freio / 
Irregularidade Desgaste completo do ferodo

Substitua o ferodo 
(→ Instruções de operação 
"Motores").

107
Irregularidade 
nos compo-
nentes da 
rede 

Desligar 
imediato 1

Ausência do sinal de 
feedback do contactor 
principal.

Contactor principal avariado
• Verifique o contactor 

principal
• Verifique os cabos de 

controlo
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108 Irregularidade 
DCS

Paragem 
imediata/
Irregularidade 
(P)

0 Irregularidade DCS

1
Erro durante a transferência 
dos dados de configuração 
para a unidade de 
monitorização.

Interrupção na ligação durante o 
download do programa

Volte a enviar os dados de 
configuração

2 Dados de configuração para 
a revisão do software do 
módulo inválidos

Módulo configurado com uma 
versão incorrecta do software de 
programação.

Configure o módulo com uma
versão autorizada para o 
software de programação, 
desligue o módulo e volte a 
ligá-lo.

3

A unidade foi programada 
com uma interface de 
programação incorrecta.

Os dados do programa e de 
configuração foram carregados 
para a unidade com uma 
interface de programação 
inválida.

Verifique a versão do módulo
volte a programá-lo com uma
versão correcta da interface 
programação. Em seguida, 
desligue a unidade e volte a 
ligá-la.

4 Anomalia na tensão de 
referência

• Anomalia na tensão de 
alimentação do módulo

• Componente avariado no 
módulo

• Verifique a tensão de 
alimentação

• Desligue e volte a ligar a
unidade

5
6 Anomalia na tensão do 

sistema7
8

Anomalia na tensão de teste
9

10 Anomalia na alimentação 
com tensão de 24 VCC

11
A temperatura ambiente 
está fora da gama de 
temperaturas definida

A temperatura no local está 
fora da gama de temperaturas 
permitida.

Verifique a temperatura 
ambiente.

12 Erro de plausibilidade, 
comutação da posição

Na comutação da posição, ZSC, 
JSS ou DMC está activado de 
forma permanente.

• Verifique a activação de 
ZSC

• Verifique a activação de 
JSS

• Verifique a activação de 
DMC (só para a monitori
zação via posição)

13
Ligação com erro do 
controlador LOSIDE 
DO02_P / DO02_M

Saída em curto-circuito. Verifique a ligação da saída.

14
Ligação com erro do 
controlador HISIDE 
DO02_P / DO02_M

15 Ligação com erro do 
controlador LOSIDE DO0_M

16 Ligação com erro do 
controlador HISIDE DO0_P

17
Ligação com erro do 
controlador LOSIDE 
DO01_M

18 Ligação com erro do 
controlador HISIDE DO01_P

Irregularidade Sub-irregularidade
Código Designação Resposta (P) Código Designação Causa possível Medida
A
M

Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



6Assistência
Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades

.

da 

o 

da 

o 

da 

o 

da 

o 

da 

o 

da 

o 

da 

o 

da 

o 
109 Alarme DCS
Paragem 
rápida/
Aviso (P)

0 Alarme DCS
1 Erro de comunicação entre a 

interface CAN e o variador 
tecnológico

A carta opcional DCS21B/31B 
não recebe dados válidos do 
variador.

• Verifique a ligação do 
hardware com o variador

• Verifique a versão do 
variador

2 Erro de plausibilidade, 
entrada digital no ciclo P1

Na entrada binária DI1 não está 
presente tensão de impulso 1.

• Verifique a configuração 
entrada binária DI1, de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

3

4 Erro de plausibilidade, 
entrada digital no ciclo P2

• Verifique a configuração 
entrada binária DI2 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

5

6 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI3

• Verifique a configuração 
entrada binária DI3 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

7

8 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI4

• Verifique a configuração 
entrada binária DI4 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

9

10 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI5

• Verifique a configuração 
entrada binária DI5 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

11

12 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI6

• Verifique a configuração 
entrada binária DI6 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

13

14 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI7

• Verifique a configuração 
entrada binária DI7 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

15

16 Impulso 1, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI8

• Verifique a configuração 
entrada binária DI8 de 
acordo com o projecto e 
esquema de circuitos

• Verifique as ligações

17
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109 Alarme DCS
Paragem 
rápida/ 
Aviso (P)

18 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI1

Na entrada binária DI1 não está 
presente tensão de impulso 2.

• Verifique a configuração 
entrada binária DI1, de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

19

20 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI2

• Verifique a configuração 
entrada binária DI2 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

21

22 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI3

• Verifique a configuração 
entrada binária DI3 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

23

24 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI4

• Verifique a configuração 
entrada binária DI4 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

25

26 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI5

• Verifique a configuração 
entrada binária DI5 de 
acordo com o projecto e 
esquema de ligações

• Verifique as ligações

27

28 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI6

• Verifique a configuração 
entrada binária DI6 de 
acordo com o projecto e 
esquema de circuitos

• Verifique as ligações

29

30 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI7

• Verifique a configuração 
entrada binária DI7 de 
acordo com o projecto e 
esquema de circuitos

• Verifique as ligações

31

32 Impulso 2, erro de 
plausibilidade na entrada 
binária DI8

• Verifique a configuração 
entrada binária DI8 de 
acordo com o projecto e 
esquema de circuitos

• Verifique as ligações

33

34 Erro de plausibilidade, 
detecção da velocidade

A diferença entre os dois 
sensores de velocidade é maior 
que o nível de desconexão 
configurado para a velocidade.

• Verifique novamente o 
percurso, e compare as 
informações com os dad
ajustados na configuraçã
do encoder

• Verifique o sensor de 
velocidade

• Ajuste os sinais da 
velocidade de modo que
cubram a mesma área 
utilizando a função SCO

35

36 Erro de plausibilidade, 
detecção da posição

A diferença entre os dois sinais 
de posição é superior ao valor 
configurado.

• Verifique o percurso, e 
compare as informações
com os dados ajustados 
configuração do encoder

• Verifique o sinal da posiç
• Os sinais encontram-se 

correctamente ligados na
ficha de encoder de 9 
pinos?

• Verifique a ligação dos 
contactos do conector do
encoder. O jumper entre
pino 1 e pino 2 no conec
do encoder de 9 pinos es
colocado (encoder absolu
SSI)?

• Ajuste os sinais da posiç
de modo que cubram a 
mesma área utilizando a
função SCOPE

37
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109 Alarme DCS
Paragem 
rápida/
Aviso (P)

38 Erro de plausibilidade, faixa 
de posição incorrecta

A posição actual está fora da 
gama configurada.

• Verifique o percurso, e 
compare as informações
com os dados ajustados 
configuração do encoder

• Verifique o sinal da 
posição, e, se necessário
corrija o offset

• Leia a posição com a 
função SCOPE e ajuste 
para os valores 
configurados

39

40 Erro de plausibilidade, 
velocidade incorrecta

A velocidade actual está fora do 
valor máximo configurado para a 
velocidade.

• O accionamento 
movimenta-se fora da 
velocidade configurada 
permitida

• Verifique a configuração 
(velocidade máxima 
configurada)

• Analise a progressão da
velocidade com a função
SCOPE

41

42 Erro de configuração: 
Aceleração

A aceleração actual está fora 
da gama de aceleração 
configurada.

• Verifique o tipo de encod
e a configuração
(SSI / incremental)

• Verifique a ligação e os 
cabos do encoder

• Verifique os dados do 
encoder

• Teste a função do encod

43

44 Irregularidade de 
plausibilidade da interface do 
encoder (A3401 = Encoder 1 
e A3402 = Encoder 2)

A ligação do encoder não 
corresponde aos dados 
configurados.

• Verifique o tipo do encod
e a configuração
(SSI / incremental)

• Verifique a ligação e os 
cabos do encoder

• Verifique os dados do 
encoder

• Teste a função do encod

45

46 Anomalia na tensão de 
alimentação do encoder 
(A3403 = Encoder 1 e A3404 
= Encoder 2)

A tensão de alimentação do 
encoder está fora da gama 
definida (mín. 20 VCC / máx. 
29 VCC).

• Sobrecarga na tensão de
alimentação do encoder e
fusível interno disparou

• Verifique a tensão de 
alimentação da carta 
opcional DCS21B/31B

47

48
Erro de tensão de referência

A entrada da tensão de 
referência do sistema de 
encoder está fora da gama 
definida.

Verifique a entrada da tensão
de referência do sistema de 
encoder.49

50 Nível de diferença do RS485 
driver 1 (irregularidade 
INC_B ou SSI_CLK) está 
incorrecto

Não existe uma ligação de 
encoder; tipo incorrecto de 
encoder

Verifique a ligação do encode

51

52 Nível de diferença do RS485 
driver 2 (irregularidade 
INC_A ou SSI_DATA) está 
incorrecto.

53

54 Desvio no contador de 
incrementos55

56 Irregularidade de 
plausibilidade da interface do 
encoder (A3401 = Encoder 1 
e A3402 = Encoder 2)

A ligação do encoder não 
corresponde aos dados 
configurados.

• Verifique o tipo do encod
e a configuração 
(SSI / incremental)

• Verifique a ligação e os 
cabos do encoder

• Verifique os dados do 
encoder

• Teste a função do encod

57
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109 Alarme DCS
Paragem 
rápida/ 
Aviso (P)

58 Erro de plausibilidade, 
ligação do encoder 
SEN/COS

Foi ligado um tipo de encoder 
incorrecto.

• Verifique a ligação do 
encoder

• Verifique as ligações do 
encoder (shunt entre o 
pino 1 e o pino 2)

59

60

Erro de plausibilidade, 
ligação do encoder 
incremental

61
62 Erro de fase do encoder 

incremental ou do encoder 
sen/cos.

• Verifique a ligação do 
encoder

• Substitua o encoder 
avariado

63

64 Erro de plausibilidade, 
ligação do encoder SSI

O encoder instalado não 
coincide com o encoder 
especificado na configuração.

• Verifique a ligação do 
encoder

• Verifique o encoder 
instalado

65
66 Irregularidade de 

plausibilidade, ligação do 
Listener SSI.67

68 Ligação com erro do 
controlador LOSIDE DO2_M

Curto-circuito na saída 0 VCC. Verifique a ligação da saída.

69 Ligação com erro do 
controlador HISIDE DO2_P

70 Ligação com erro do 
controlador LOSIDE DO0_M

71 Ligação com erro do 
controlador HISIDE DO0_P

72 Ligação com erro do 
controlador LOSIDE DO1_M

73 Ligação com erro do 
controlador HISIDE DO1_P

74 Teste de sub-tensão 
Watchdog para controlador 
LOSIDE

Curto-circuito 0 VCC numa das 
saídas 0 VCC.

Verifique a ligação das saída
75 Teste de sub-tensão 

Watchdog para controlador 
HISIDE

Curto-circuito 24 VCC numa das 
saídas 24 VCC.

76 Foi activada simultanea-
mente a monitorização do 
sentido de rotação anti-
horário e horário (no módulo 
DMC)

Activação múltipla.
Só pode ser activado um 
sentido de rotação no módul
DMC.

77

78 Foi activado simultanea-
mente a faixa de monitori-
zação do sentido de rotação 
anti-horário e horário do OLC

79

80 Foi activada 
simultaneamente a 
monitorização do sentido de 
rotação anti-horário e horário 
(no módulo JSS)

81

82 Erro de timeout MET.
Monitorização do tempo, 
sinal de arranque para botão 
de confirmação.

Elemento de entrada com 
monitorização de tempo 
apresenta irregularidade.

• Verifique as ligações do 
elemento de entrada

• Elemento de entrada com
irregularidade

83

84 Erro de timeout MEZ.
Monitorização do tempo 
botão de duas mãos.

Operação a duas mãos com 
monitorização de tempo 
apresenta irregularidade.85

86 Irregularidade 
"Monitorização EMU1"

Irregularidade na monitorização 
do canal de desconexão externa

• Verifique as ligações de 
hardware

• Tempo de actuação 
demasiado baixo

• Verifique os contactores

87
88 Irregularidade 

"Monitorização EMU2"89

110
Irregularidade 
"Protecção 
Ex-e"

Paragem de 
emergência 0 Duração da operação abaixo 

de 5 Hz ultrapassada
Duração da operação abaixo de 
5 Hz ultrapassada

• Verifique os dados do 
projecto

• Reduza a duração da 
operação para um valor 
inferior a 5 Hz

113
Circuito aberto 
na entrada 
analógica

Sem resposta 
(P) 0 Circuito aberto na entrada 

analógica AI1
Circuito aberto na entrada 
analógica AI1 Verifique os cabos

116
Irregularidade 
"Timeout 
MOVI-PLC"

Paragem 
rápida/Aviso 0 Timeout na comunicação 

MOVI-PLC®
• Verifique a colocação em

funcionamento
• Verifique os cabos
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123 Interrupção do 
posiciona-
mento

Paragem de 
emergência 
(P)

0 Irregularidade 
"Posicionamento / 
Interrupção durante o 
posicionamento"

Monitorização da posição 
destino durante o reinício de um 
posicionamento interrompido. 
A posição destino seria 
ultrapassada.

Executar o posicionamento 
sem interrupções até ao fim.

124 Condições 
ambientais

Paragem de 
emergência 
(P)

1 Temperatura ambiente 
permitida ultrapassada

Temperatura ambiente > 60 °C • Melhorar as condições d
ventilação e de 
arrefecimento

• Melhorar a circulação de
dentro do quadro eléctric
verificar os filtros.

196 Secção de 
potência

Desligar 
imediato

1 Resistência de descarga Resistência de descarga em 
sobrecarga

Respeitar o tempo de espera
para ligar/desligar

2 Detecção de hardware 
pré-controlo (descarga)

Versão de pré-controlo 
(descarga) incorrecto

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Substituir o pré-controlo 
(descarga)

3 Acoplamento de variador 
PLD-Live

Acoplamento de variador 
avariado

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Substituir o acoplamento
de variador

4 Tensão de referência do 
acoplamento de variador

Acoplamento de variador 
avariado

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Substituir o acoplamento
de variador

5 Configuração das secções 
de potência

Módulos de fase diferentes 
instalados na unidade

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Verificar os módulos de 
fase; se necessário, 
substituir

6 Configuração da unidade de 
controlo

Unidade de controlo do variado 
de alimentação ou do motor 
incorrecta.

Substituir ou atribuir 
correctamente a unidade 
de controlo do variador de 
alimentação ou do motor.

7 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

Comunicação não existe Verificar a montagem da 
unidade de controlo.

8 Comunicação entre o pré-
controlador (descarga) e o 
acoplamento de variador

Comunicação não existe • Verificar os cabos 
• Contacte o Serviço de 

Apoio a Clientes da SEW
10 Comunicação entre a secção 

de potência e a unidade de 
controlo

O acoplamento do variador não 
suporta protocolos

Substituir o acoplamento de 
variador

11 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

Irregularidade na comunicação 
com o acoplamento do variador 
durante a fase de arranque (erro 
CRC).

Substituir o acoplamento de 
variador

12 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

O acoplamento do variador envia 
um protocolo incorrecto para a 
unidade de controlo

Substituir o acoplamento de 
variador

13 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

Irregularidade na comunicação 
com o acoplamento do variador 
durante a operação: Mais de 
1 erro CRC por segundo.

Substituir o acoplamento de 
variador

14 Configuração da unidade de 
controlo

Falta de funcionalidade PLD no 
registo de dados EEPROM na 
unidade de tamanho 7.

Substituir a unidade de contr

15 Irregularidade no 
acoplamento de variador

O processador do acoplamento 
do variador sinalizou uma 
irregularidade interna.

• Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a
irregularidade persistir

• Substituir o acoplamento
de variador

16 Irregularidade no 
acoplamento de variador: 
Versão PLD incompatível

Substituir o acoplamento de 
variador

17 Irregularidade no pré-
controlo (descarga)

O processador do pré-controlo 
(descarga) sinalizou uma 
irregularidade interna

• Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a
irregularidade persistir 

• Substituir o pré-controlo 
(descarga)
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18 Irregularidade "Ventilador do 
circuito intermédio avariado"

O ventilador do circuito 
intermédio está avariado.

• Contacte o Serviço de 
Apoio a Clientes da SEW

• Verificar se o ventilador d
indutância do circuito 
intermédio está ligado ou
avariado

19 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

Irregularidade na comunicação 
com o acoplamento do variador 
durante a operação: Mais de 1 
irregularidade interna por 
segundo.

• Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a
falha persistir.

• Substituir o acoplamento
de variador

20 Comunicação entre a secção 
de potência e a unidade de 
controlo

A unidade de controlo deixou de 
enviar mensagens ao WRK 
durante um longo período de 
tempo.

• Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a
falha persistir.

• Substituir o acoplamento
de variador

21 Medição Uz, fase R não 
plausível

Módulo de fase avariado Contacte o serviço de 
assistência da SEW se a 
irregularidade persistir22 Medição Uz, fase S não 

plausível
23 Medição Uz, fase T não 

plausível
197 Alimentação Desligar 

imediato
1 Sobretensão na alimentação 

(variador do motor só com 
pré-carga durante o 
arranque)

Tensão de alimentação de má 
qualidade.

• Verificar a alimentação 
(fusíveis, contactor) 

• Verificar o projecto da 
alimentação

2 Subtensão na alimentação 
(só para variadores de 
alimentação)

199 Carga do 
circuito 
intermédio

Desligar 
imediato

4 O processo de pré-carga foi 
interrompido

O circuito intermédio não pode 
ser carregado.

• Pré-carga em sobrecarg
•  Condensadores do circu

intermédio demasiado 
grandes 

• Curto-circuito no circuito
intermédio; verificar a 
ligação do circuito 
intermédio em várias 
unidades.

Irregularidade Sub-irregularidade
Código Designação Resposta (P) Código Designação Causa possível Medida
A
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6Assistência
Serviço de assistência da SEW
6.3 Serviço de assistência da SEW
6.3.1 Envio para reparação

No caso de não conseguir ultrapassar uma irregularidade ou avaria, é favor con-
tactar o Serviço de Assistência SEW-EURODRIVE (→ "Serviço de Apoio a Clientes").
Quando contactar o Serviço de Assistência SEW, por favor, indique sempre os alga-
rismos da etiqueta de estado para possibilitar uma assistência mais eficiente.

Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:
• Número de série (→ etiqueta de características)
• Designação da unidade
• Versão standard ou tecnológica
• Algarismos da etiqueta de estado
• Breve descrição da aplicação (aplicação, controlo por terminais ou por comunicação

série)
• Motor acoplado (tipo do motor, tensão do motor, ligação Õ ou Ö)
• Tipo da anomalia
• Circunstâncias em que a anomalia ocorreu
• Sua própria suposição
• Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidades, etc.

6.4 Armazenamento prolongado
Em caso de armazenamento prolongado, ligue a unidade à tensão de alimentação
durante pelo menos 5 minutos a cada 2 anos. Caso contrário, há redução da vida útil
da unidade.
Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada:
Nos variadores tecnológicos, são utilizados condensadores electrolíticos sujeitos a
envelhecimento quando não se encontram sob tensão. Este efeito pode provocar uma
danificação dos condensadores se a unidade for imediatamente ligada à tensão após
um longo período de armazenamento.
Se não for realizada manutenção, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar gradual-
mente a tensão de alimentação até ao máximo. Isto pode ser conseguido utilizando, por
ex., um transformador de regulação, cuja tensão de saída seja ajustada segundo a
seguinte visão geral.
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São recomendados os seguintes incrementos:
Unidades 400/500 VCA:
• Estágio 1: 0 VCA até 350 VCA durante alguns segundos
• Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos
• Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos
• Estágio 4: 500 VCA durante 1 hora

Unidades 230 VCA:
• Estágio 1: 170 VCA durante 15 minutos
• Estágio 2: 200 VCA durante 15 minutos
• Estágio 3: 240 VCA durante 1 hora
Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou
pode continuar a ser armazenada por longos períodos com manutenção.

6.5 Reciclagem
Por favor, siga a legislação actual. Elimine os materiais de acordo com a sua natureza
e com as normas em vigor, p. ex.:
• Sucata electrónica (circuitos impressos)
• Plástico (caixas)
• Chapa
• Cobre 
A
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7Declarações de conformidade
MOVIDRIVE®
7 Declarações de conformidade
7.1 MOVIDRIVE®

Declaração de Conformidade CE  
 
 

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

 
a)  Pessoa autorizada para elaboração desta declaração em nome do fabricante 
b)  Pessoa autorizada para elaboração da documentação técnica 
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7.2 MOVIDRIVE® com DFS11B/DFS21B

Declaração de Conformidade CE  
 
 

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

 
a)  Pessoa autorizada para elaboração desta declaração em nome do fabricante 
b)  Pessoa autorizada para elaboração da documentação técnica 
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MOVIDRIVE® com DCS21B/DCS31B
7.3 MOVIDRIVE® com DCS21B/DCS31B

Declaração de Conformidade CE  
 
 

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

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

 
 
 

���������

��������

��	
���������������������
�����
�� !"�#
���$%#�&�'��
())&)���*!+�$�
,#!�$�$'�#���#�-���$� � ,$,#�-�.-� $'�$�!��/��� ,$,#�,����#0* ��#��-��,*���

���1#����#��,#�/�#2*3�! $�,$��4� # 5�������6��

 ��#0�$,� ������ C�B��$/#6

������

�#0*�,�

� �#!� 1$�572* �$� ���)8&�8�� �9

� �#!� 1$��2* -$�#����,#��$ :$�;#��<� ���)8�=8��

� �#!� 1$��5� ���&8��>8�� &9

?���$��+$���� @$,$��$-� !$,$�A �?���>&�
�A���> =9
�?�)�>��
=
�A���(
�?�)�>��
�A���(

�� �	
�����	
����
�������	
����
	����
��	�����	
�
��������	
��
��������	
��
�������	�
�
������
�����
�	
�������	
��
�����������
����	
��
��������
���
�	
�������	�
��	
����	
	
�����	
�	��
��	�����	�
�	��
��
����������
��
�	
�	������ !�	
��
"������#�
$������	
�����
���������	�

�� "�
����
��
�	
�	������ !�	
��
"������#�
%$&�
	
�����	
��������	
��
	�
�����	
��
�����'� �
�	�����
()
��)	
�
���� �
�	
��������	
���
	�	����
������
*
���
�	��	
����
	��
�#�����
��
����
��
%$&�
+
�#���� �
����#���
����
���
��	���� �
��
	�	����
�,����
��	
��
����

��������
�	����

-� "�#��
	��
	�����
�������	
���	
�	
���� !�	
�*�����	
��
	������ �
��������	
��
�������� �
�	���,����
�
�����
.��	��� !�	
��
���� ��
�������
�����
�������
�
�����'� �
�
������
Instruções de Operação Resumidas – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 43



SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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