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1 Generelle anvisninger
1.1 Denne vejlednings omfang

Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af oplys-
ninger vedrørende frekvensomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• Bemærk, at denne vejledning ikke kan erstatte den udførlige driftsvejledning.
• Læs først den udførlige driftsvejledning, før du arbejder med MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
• Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledningerne i den udførlige driftsvej-

ledning. Det er en forudsætning for fejlfri drift af apparatet og en forudsætning for, at
eventuelle garantikrav kan gøres gældende.

• Den udførlige driftsvejledning samt yderligere vejledninger til MOVIDRIVE®

MDX60B/61B findes i pdf-format på den medfølgende cd eller dvd.
• Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE ligger i pdf-format til down-

load på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: www.sew-eurodrive.com

1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning
Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde:

Piktogram SIGNALORD!
Farens type og kilde.
Mulige følger ved misligholdelse.
• Foranstaltning(er) til afværgelse af faren.

Piktogram Signalord Betydning Følger ved misligholdelse
Eksempel:

Generel fare

Specifik fare,
f.eks. stød

FARE! Umiddelbart truende fare Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser

FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets 
omgivelser

BEMÆRK Nyttige bemærkninger og tip.
Gør det lettere at betjene 
systemet.
G
D
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2 Sikkerhedsanvisninger
Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger har til formål at undgå person-
skader eller materielle skader. Ejeren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvis-
ninger læses og overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og
driften, samt personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar, har læst og for-
stået driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller
behov for yderligere oplysninger.

2.1 Generelt
Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes
omgående reklameret over for fragtfirmaet.
Afhængigt af kapslingsklassen kan frekvensomformere under driften have spændings-
førende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme
overflader.
Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering
af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller
betjening.
Yderligere oplysninger findes i dokumentationen.

2.2 Målgruppe
Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal
udføres af en elektromekaniker (overhold IEC 60364 eller CENELEC HD 384 eller
DIN VDE 0100 og IEC 60664 eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende
forskrifter).
Elektromekaniker betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer,
der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de
kvalifikationer, der svarer til deres arbejde.
Alt arbejde i de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal fore-
tages af personer, der har modtaget en passende undervisning.
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Korrekt anvendelse
Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og
maskiner.
Ved montering i maskiner er idrifttagning af frekvensomformerne (altså start af den kor-
rekte drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med
bestemmelserne i Maskindirektivet 2006/42/EF, EN 60204.
Idrifttagning (altså start af den korrekte drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direk-
tivet (2004/108/EF).
Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De har-
moniserede standarder i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 i forbindelse med
EN 60439-1/VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomfor-
merne.
De tekniske data samt tilslutningsbetingelserne står på typeskiltet og i dokumentationen
og skal altid overholdes.

2.3.1 Sikkerhedsfunktioner
Frekvensomformerne MOVIDRIVE® MDX60B/61B må ikke varetage sikkerhedsfunkti-
oner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer
for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed.
Læs angivelserne i det følgende materiale i forbindelse med sikkerhedsanvendelse:
• Sikker frakobling for MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Betingelser
• Sikker frakobling for MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applikationer

2.4 Transport, opbevaring
Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Klimatiske
betingelser skal overholdes iht. kap. "Generelle tekniske data".
S
K
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2.5 Opstilling
Opstillingen og afkølingen af omformerne skal ske i overensstemmelse med forskrif-
terne i den tilhørende dokumentation.
Frekvensomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Specielt ved transport og
betjening er det forbudt at bøje elementer og/eller ændre isolationsafstande. Man bør
undgå at røre ved elektriske elementer og kontakter.
Frekvensomformerne indeholder elektrostatisk påvirkelige elementer, der let kan blive
ødelagt ved forkert håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk
eller ødelægges (det kan føre til personskade!).
Følgende anvendelser er forbudte, medmindre omformeren udtrykkeligt er beregnet
hertil:
• Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer.
• Anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc.
• Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og

stødpåvirkninger, der går ud over det krav der anføres i EN 61800-5-1.

2.6 Elektrisk tilslutning
Ved arbejde på frekvensomformere med spænding, skal de gældende nationale ulyk-
kesforebyggende forskrifter (f.eks. BGV A3) overholdes.
Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. lednings-
tværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i doku-
mentationen.
Anvisninger for EMC-korrekt installation – såsom afskærmning, jordforbindelse, place-
ring af filtre og montering af ledninger – findes i dokumentationen til frekvensomfor-
merne. Disse anvisninger skal også overholdes i forbindelse med CE-mærkede fre-
kvensomformere. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de
grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes.
Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale
forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Nødvendige sikkerhedsforanstaltning: Jordforbind apparatet.
MOVIDRIVE® B, typestørrelse 7, indeholder desuden en LED-indikator, der sidder
under den nederste frontafskærmning. Når LED-indikatoren lyser, markerer det mellem-
kredsspænding. Effekttilslutningerne må ikke berøres. Før effekttilslutninger berøres,
skal det konstateres uafhængig af LED-indikatorens visning, at strømmen til systemet
er afbrudt.

2.7 Sikker adskillelse
Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektronik-
tilslutninger iht. EN 61800-5-1. For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede
strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse.
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.8 Drift
Anlæg, hvori der er monteret frekvensomformere, skal evt. være udstyret med ekstra
overvågnings- og beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser,
f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. Det er
tilladt at ændre frekvensomformerne med betjeningssoftwaren.
Når frekvensomformerne er blevet separeret fra forsyningsspændingen, må man ikke
straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne
muligvis kan være opladede. Bemærk derfor de gældende skilte på frekvensomfor-
meren.
Under driften skal alle afskærmninger og døre holdes lukkede.
Når drifts-LED'en og andre indikatorer (f.eks. LED-indikatoren på typestørrelse 7)
slukkes, er det ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, så
det er spændingsløst.
Før effekttilslutninger berøres, skal det konstateres uafhængig af LED-indikatorens vis-
ning, at strømmen til systemet er afbrudt.
Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstop. Afhjælp-
ning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis
den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtil-
førslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 
S
D
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3 Installation
3.1 Eldiagram for grundapparat
3.1.1 Effektdel og bremse (typestørrelse 1 – 6)

Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved
 – alle hejseværksapplikationer,
 – motorer, som kræver hurtig bremsereaktionstid og
 – i driftstype CFC og SERVO.

1805559691

* Ved typestørrelse 1, 2 og 2S er der ud over nettilslutnings- og motortilslutningsklemmer (X1, X2) ingen 
PE-tilslutning. Anvend i stedet PE-klemmen ved siden af mellemkredstilslutningen.

** Overhold altid bremsestikkets tilslutningsrækkefølge. Forkert tilslutning medfører ødelæggelse af bremsen. 
Overhold ved tilslutning af bremsen via klemkasse driftsvejledningen for de anvendte motorer!

ANVISNINGER
• Tilslut bremseensretteren via en separat netledning.
• Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt!

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: Deaktivering på jævn- og vekselstrømssiden

Bremsestik**

X4:

-UZ +UZ

PE

Mellemkreds-
tilslutning*

M
3-faset

Beskyttelsesleder (afskærmning)

Ekstraudstyr netfilter NF...

CT/CV/DR/DT/DV:
Deaktivering på veksel-
strømssiden

CT/CV/DR/DT/DV:
Deaktivering på jævn- 
og vekselstrømssiden

hvid

rød

blå

hvid

rød

blå

Effektdel

W +R -R

PE

BE BE

Afsnit "Tilslutning af
bremsemodstand 
BW... / BW...-T / BW...-P"
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.2 Effektdel og DC-netdel (typestørrelse 7)
Følg eldiagrammet til typestørrelse 1-6 ved tilslutning af bremsen.

Tekniske data 
DC-netdel:

• Nom. strøm: AC 2.4 A
• Startstrøm AC 30 A / AC 380 – 500 V

3.1.3 Bremseensretter i kontaktskabet
Ved montering af bremseensretteren i kontaktskab trækkes forbindelsesledningerne
mellem bremseensretter og bremse separat fra andre strømførende ledninger. Fælles
montering er kun tilladt, hvis de strømførende ledninger er afskærmede.

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
3-faset

Ekstraudstyr netfilter NF...

Effektdel

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L1
L2

L3
9

10
11

12
Net-
del

Afsnit "Tilslutning af
bremsemodstand 
BW... / BW...-T / BW...-P"

ANVISNINGER
Bemærk ved hjælpedrift via en netdel, at det ikke er tilladt at tilslutte eksterne +24 V
netdele til X10:9-styreklemme. Forkert tilslutning udløser en fejlmeddelelse!
I
E
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3.1.4 Bremsemodstand BW... / BW...-...-T / BW...-...-P

1805563147

Effektdel

T2

T1

virker
på K11

BW...-...-T

RB2

RB1

Når den interne termokontakt udløses,
skal K11 åbnes, og DIØØ"/regulator-
spærre" skal modtage et "0"-signal.  
Modstandskredsen må ikke afbrydes!

X3:

+R -R

PE

BW...

Når det eksterne bimetalrelæ (F16) udløses, 
skal K11 åbnes, og DIØØ"/regulatorspærre" 
skal modtage et "0"-signal. Modstandskredsen 
må ikke afbrydes!

F16

X3:

+R -R

PE

Effektdel Effektdel

virker
på K11

4 6

X3:

+R -R
PE

Når meldekontakt F16 udløses, skal K11 åbnes,
og DIØØ"/regulatorspærre" skal modtage et 
"0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes!

BW...-...-P

virker
på K11

97 95

98 96

F16

Overbelastningsbeskyttelse

Bremsemodstand 
type

Konstruktivt 
angivet

Intern temperaturkontakt
(..T)

Eksternt bimetalrelæ (F16)

BW... - - Nødvendig

BW...-...-T - Kræver intern temperaturkontakt eller eksternt bimetalrelæ.

BW...-003 / BW...-005 Tilstrækkelig - Tilladt

BW090-P52B Tilstrækkelig - -
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.5 Funktionsbeskrivelse af grundapparatets klemmer (effektdel og styrehoved)

Klemme Funktion

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)

Nettilslutning
Motortilslutning
Tilslutning af bremsemodstand
Mellemkredstilslutning

9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Tilslutning af strømforsyning (kun typestørrelse 7)

S11:
S12:
S13:

S14:

Skift I-signal DC (0(4) til 20 mA) ↔ U-signal DC(-10 V...0 til 10 V, 0 til 10 V), fabriksindstilling på U-signal.
Til- eller frakobling af systembus-afslutningsmodstand, frakoblet fra fabrikken.
Indstilling af baudrate for RS485-interface XT.
Enten 9,6 eller 57,6 kBaud, fabriksindstilling på 57,6 kBaud.
Til- eller frakobling af frekvensindgang, frakoblet fra fabrikken.

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Referencepotentiale systembus
Systembus high
Systembus low

X11:1
X11:2/3
X11:4
X11:5

REF1
AI11/12
AGND
REF2

DC+10 V (maks. DC 3 mA) for setpunktpotentiometer
Setpunktindgang n1 (diff.-indgang eller indgang med AGND-referencepotentiale), signalform → P11_ / S11
Referencepotentiale for analogsignaler (REF1, REF2, AI.., AO..)
DC–10 V (maks. DC 3 mA) for setpunktpotentiometer

X13:1

X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6

DIØØ

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

Binærindgang 1, fast konfigureret med 
"/regulatorspærre"
Binærindgang 2, fra fabrik på "Højre/stop"
Binærindgang 3, fra fabrik på "Venstre/stop"
Binærindgang 4, fra fabrik på "Frikobling/stop"
Binærindgang 5, fra fabrik på "n11/n21"
Binærindgang 6, fra fabrik på "n12/n22"

• Binærindgangene er potentialadskilt ved hjælp 
af optokoblere.

• Valgmuligheder for binærindgangene 2 til 6 
(DIØ1 til DIØ5) → Parametermenu P60_

X13:7 DCOM Reference for binærindgangene X13:1 til X13:6 (DIØØ til DIØ5) og X16:1/X16:2 (DIØ6 til DIØ7)
• Styring af binærindgange med DC+24 V-fremmedspænding: Forbindelse X13:7 (DCOM) med 

fremmedspændingens referencepotentiale er påkrævet.
– Uden jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialfri binærindgange
– Med jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialbundne binærindgange

• Styring af binærindgangene med DC+24 V fra X13:8 eller X10:8 (VO24) → Jumper X13:7-X13:9 
(DCOM-DGND) er påkrævet.

X13:8

X13:9
X13:10
X13:11

VO24

DGND
ST11
ST12

Hjælpespændingsudgang DC+24 V (maks. belastning X13:8 og X10:8 = 400 mA) til eksterne 
kommandokontakter
Referencepotentiale for binærsignaler
RS485+ (baudraten er fast indstillet til 9,6 kBaud)
RS485 -

X16:1
X16:2
X16:3
X16:4
X16:5

X16:6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5

DGND

Binærindgang 7, fra fabrik på "Ingen funktion"
Binærindgang 8, fra fabrik på "Ingen funktion"
Binærudgang 3, fra fabrik på "IPOS-udgang"
Binærudgang 4, fra fabrik på "IPOS-udgang"
Binærudgang 5, fra fabrik på "IPOS-udgang"
Der må ikke være fremmedspænding ved 
binærudgang X16:3 (DOØ3) til X16:5 (DOØ5)!
Referencepotentiale for binærsignaler

• Binærindgangene er potentialadskilt ved hjælp 
af optokoblere.

• Valgmuligheder for binærindgangene 7 og 8 
(DIØ6/DIØ7) → Parametermenu P60_

• Valgmulighed for binærudgangene 3 til 5 (DIØ3 
til DIØ5) → Parametermenu P62_
I
E

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



3Installation
Eldiagram for grundapparat
X10:1
X10:2
X10:3

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

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2

KTY+/TF-/TH-tilslutning (forbindes via TF/TH med X10:2), fra fabrik på "Ingen reaktion" (→ P835)
Referencepotentiale for binærsignaler / KTY–
Binærudgang DBØØ fast konfigureret med "/Bremse", belastning maks. DC 150 mA (kortslutningsfast, 
forsyningsfast op til DC 30 V)
Fælles kontakt binærudgang 1, fra fabrik på "Driftsklar"
Sluttekontakt binærudgang 1, belastning af relækontakterne maks. DC 30 V og DC 0,8 A
Brydekontakt binærudgang 1
Binærudgang DBØ2, fra fabrikken på "/Fejl", belastning maks. DC 50 mA (kortslutningsfast, forsyningsfast 
indtil DC 30 V). Valgmuligheder for binærudgangene 1 og 2 (DIØ1og DIØ2) → Parametermenu P62_. 
Der må ikke være fremmedspænding ved binærudgang X10:3 (DBØØ) og X10:7 (DOØ2)!

X10:8

X10:9

X10:10

VO24

VI24

DGND

Hjælpespændingsudgang DC+24 V (maks. belastning X13:8 og X10:8 = 400 mA) til eksterne 
kommandokontakter
Indgang DC+24 V-strømforsyning (hjælpespænding afhængig af optionerne, omformerdiagnose ved 
netfrakobling)
Referencepotentiale for binærsignaler
Anvisning vedrørende X:10.9: Eksterne hjælpespænding DC+24 V må kun anvendes med 
typestørrelse 0-6. Med typestørrelse 7 skal DC-netdel forsynes med netspænding. Følg i den 
forbindelse anvisningerne i kapitlet "Effektdel og DC-netdel (typestørrelse 7)" (→ side 10). 

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

DGND
VO24
SOV24
SVI24

Referencepotentiale for X17:2
Hjælpespændingsudgang DC+24 V, kun til forsyning af X17:4 for samme apparat
Referencepotentiale for DC+24 V-indgang "Sikkert stop" (sikkerhedskontakt)
DC+24 V-indgang "Sikkert stop" (sikkerhedskontakt)

XT Kun service-interface. Stikplads til: DBG60B / UWS21B / USB11A

Klemme Funktion
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 Idrifttagning
4.1 Generelle anvisninger for idrifttagning

4.1.1 Forudsætning
Forudsætningen for problemfri idrifttagning er korrekt projektering af drevet. Udførlige
projekteringsanvisninger samt forklaringen til parametrene er anført i systemhåndbogen
MOVIDRIVE® MDX60/61B.

FARE!
Ikke-afskærmede effekttilslutninger.
Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød.
• Installer berøringsbeskyttelsen iht. forskrifterne.
• Tag aldrig apparatet i drift uden monteret berøringsbeskyttelse.
I
G
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I
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4.2 Drift af MOVITOOLS® MotionStudio
4.2.1 Om MOVITOOLS® MotionStudio
Opgaver Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførsel af følgende opgaver:

• Etablering af kommunikation mellem enheder
• Udførsel af funktioner med enhederne

Etablering af 
kommunikation 
mellem enheder

For at etablere kommunikation mellem enhederne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio SEW-Communication-Server.
Med SEW-Communication-Server etableres kommunikationskanaler. Når de først er
etableret, kommunikerer enhederne via disse kommunikationskanaler ved hjælp af
deres kommunikationsudstyr. Der kan maksimalt være 4 kommunikationskanaler åbne
samtidig. 
MOVITOOLS® MotionStudio understøtter følgende typer kommunikationskanaler:
• Seriel (RS-485) via interfacekonverter
• Systembus (SBus) via interfacekonverter
• Ethernet
• EtherCAT
• Feltbus (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Afhængig af enheden og dens kommunikationsudstyr kan man vælge mellem disse
typer kommunikationskanaler.

Udførsel af 
funktioner med 
enhederne

Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførsel af følgende funktioner:
• Parametrering (f.eks. i enhedens parameterstruktur)
• Idrifttagning
• Visualisering og diagnose
• Programmering
For at kunne udføre funktionerne med enhederne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio følgende basiskomponenter:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Alle funktioner kommunikerer med tools. MOVITOOLS® MotionStudio tilbyder de pas-
sende tools til hver type enhed.
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Teknisk support SEW-EURODRIVE tilbyder en døgnåben hotline-service. 
Bare indtast (+49) 0 18 05 – og derefter bogstavkombinationen SEWHELP på telefonens
tastatur. Du kan selvfølgelig også bare ringe til nummeret (+49) 0 18 05 – 7 39 43 57.

Online-hjælp Efter installationen er der adgang til følgende typer hjælp:
• Denne dokumentation vises i et hjælpevindue, når softwaren er startet.

Deaktiver kontrolfeltet "Visninger" i menupunktet [Indstillinger] / [Ekstraudstyr] /
[Hjælp], hvis hjælpevinduet ikke skal vises ved opstart.
Aktiver kontrolfeltet "Visninger" i menupunktet [Indstillinger] / [Ekstraudstyr] / [Hjælp],
hvis hjælpevinduet skal vises igen ved opstart.

• Der vises kontekstsensitiv hjælp til felter, hvor der forventes en indtastning. F.eks.
vises enhedsparameterens værdiområde med <F1>-tasten.
I
D
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4.2.2 De første skridt
Opstart af 
softwaren og 
oprettelse 
af et projekt

MOVITOOLS® MotionStudio startes op og et projekt oprettes på følgende måde:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio fra Windows' startmenu under følgende menu-

punkt:
[Start] / [Alle programmer] / [SEW] / [MOVITOOLS® MotionStudio] / [MOVITOOLS®

MotionStudio]
2. Opret et projekt med navn og placering.

Etablering af 
kommunikation 
og scanning af 
netværk

Kommunikation opbygges og netværket scannes med MOVITOOLS® MotionStudio på
følgende måde:
1. Opret en kommunikationskanal for at kunne kommunikere med enhederne. 

Detaljerede oplysninger om konfiguration af en kommunikationskanal findes
i afsnittet om den pågældende kommunikationstype.

2. Scanning af netværket (enheds-scan). Tryk på knappen [Star netværks-scan] [1] i
symbollisten.

1. Markér den enhed, som skal konfigureres.
2. Åbn kontekstmenuen ved at klikke på den med højre musetaste. 

Derefter vises de enhedsspecifikke tools, der anvendes til udførelse af funktioner
med enheder.

Idrifttagning af 
enheder (online)

Enheder tages i drift (online på følgende måde:
1. Skift til netværksoversigten.
2. Klik på symbolet "Skift til online-modus" [1] i symbollisten. 

3. Vælg den enhed, der skal tages i drift.
4. Åbn kontekstmenuen, og vælg kommandoen [Idrifttagning] / [Idrifttagning]

Derefter åbnes idrifttagnings-guiden.
5. Følg idrifttagnings-guidens anvisninger, og indlæs derefter idrifttagningsdataene

i enheden. 

1132720523

[1]

1184030219
[1] Symbol "Skift til online-modus"

[1]
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 Drift
5.1 Driftsvisninger
5.1.1 7-segment-display

På 7-segment-displayet ses driftstilstanden for MOVIDRIVE®, og i tilfælde af fejl vises
en fejl- eller advarselskode.

7-segment-display Apparatstatus
(High-Byte i statusord 1)

Betydning

0 0 24 V-drift (omformer ikke klar)

1 1 Regulatorspærre aktiv

2 2 Ingen frikobling

3 3 Stilstandsstrøm

4 4 Frikobling

5 5 n-regulering

6 6 M-regulering

7 7 Stopregulering

8 8 Fabriksindstilling

9 9 Endestop aktiveret

A 10 Teknologioption

C 12 Referencekørsel IPOSplus®

d 13 Fangning

E 14 Justering af encoder

F Fejlnummer Fejlvisning (blinker)

H Statusvisning Manuel drift

t 16 Omformer venter på data

U 17 "Sikkert stop" aktiv

² (blinkende punkt) - IPOSplus®-programmet kører

Blinkende display - STOP via DBG 60B

1 ... 9 - RAM defekt

ADVARSEL!
Forkert tolkning af visning U = "Sikkert stop" aktiv.
Død eller alvorlige kvæstelser.
Visningen U = "Sikkert stop" aktiv er ikke sikkerhedsrelateret og må ikke
anvendes sikkerhedsteknisk længere!
D
D
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5.1.2 Betjeningsenhed DBG60B
Standardvisninger:

5.2 Anvisningsmeddelelser
Anvisningsmeddelelser på DBG60B (ca. 2 sek.) eller i MOVITOOLS® Motion-
Studio/SHELL (kvitterbar meddelelse):

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Visning ved X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Visning ved X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "1" og ikke 
frikoblet omformer ("FRIKOBLING/STOP" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Visning ved frikoblet omformer.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH Anvisningsmeddelelse

   (DEL)=Quit
ERROR 9
STARTUP

Fejlvisning

Nr. Tekst DBG60B/SHELL Beskrivelse

1 ILLEGAL INDEX Indekset, der er adresseret via interfacet, eksisterer ikke.

2 NOT IMPLEMENT.
• Det blev forsøgt at udføre en ikke implementeret funktion.
• Der er valgt en forkert kommunikationstjeneste.
• Der er valgt manuel drift via en ikke tilladt interface (f.eks. feltbus).

3 READ ONLY VALUE Det blev forsøgt at ændre en read-only-værdi.

4 PARAM. INHIBITED Parameterspærre P 803 = "ON", parameteren kan ikke ændres.

5 SETUP ACTIVE Det blev forsøgt at ændre en parameter under aktiv fabriksindstilling.

6 VALUE TOO HIGH Det blev forsøgt at indlæse en for høj værdi.

7 VALUE TOO LOW Det blev forsøgt at indlæse en for lav værdi.

8 REQ. CARD MISSING Det nødvendige optionskort til den valgte funktion mangler.

10 ONLY VIA ST1 Manuel drift skal afsluttes via X13:ST11/ST12 (RS485).

11 ONLY TERMINAL Manuel drift skal afsluttes via TERMINAL (DBG60B eller UWS21B).

12 NO ACCESS Tilgang til den valgte parameter nægtet.

13 CTRL. INHIBIT 
MISSING For den valgte funktion indstilles klemme DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" = "0".

14 INVALID VALUE Det blev forsøgt at indlæse en ikke-tilladt værdi.

16 PARAM. NOT LOCKED Overflow EEPROM-buffer f.eks. på grund af cyklisk skriveadgang. 
Parameteren gemmes ikke sikkert i EEPROM'en ved NETFRAKOBLING.

17 INVERTER ENABLED
• Den parameter, der skal ændres, kan kun indstilles i tilstanden 

"CONTROL.INHIBIT".
• Det blev forsøgt at skifte til manuel drift i frigivet drift
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5.3 Hukommelseskort
Det monterbare hukommelseskort er installeret i grundapparatet. På hukommelses-
kortet er apparatdataene gemt og altid aktuelle. Hvis en omformer skal udskiftes, kan
anlægget uden pc og data-backup igen tages i drift i løbet af meget kort tid ved blot at
flytte hukommelseskortet over i den nye omformer. Der må være monteret et vilkårligt
antal optionskort.

1810728715
Illustration 34: Hukommelseskort MDX60B/61B
D
H
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5.3.1 Anvisninger vedrørende udskiftning af hukommelseskort
• Hukommelseskortet må kun monteres, når MOVIDRIVE® B er frakoblet.
• Hukommelseskortet fra den oprindelige omformer må gerne monteres i en ny

omformer. Følgende kombinationer er tilladt: 

• I den nye omformer skal de samme optioner være monteret som i den oprindelige
omformer.
Hvis dette ikke er tilfældet, vises fejlmeddelelsen "79 HW-konfiguration" (hardware-
konfiguration). Fejlen kan afhjælpes i kontekstmenuen ved at hente menupunktet
"LEVERINGSTILSTAND" (P802 fabriksindstilling). Omformeren resettes dermed
atter til leveringsstatus. Derefter er ny idrifttagning nødvendig.

• Tællerstatus for DRS11B og data for DH..1B og DCS..B sikres ikke på hukommel-
seskortet. Ved udskiftning af hukommelseskortet skal den oprindelige omformeres
optionskort DRS11B, DH..1B og DCS..B monteres i den nye omformer.
Hvis der som oprindelig omformer anvendes en MOVIDRIVE® B typestørrelse 0 med
option DHP11B, skal der i den ny omformer indspilles en ny option DHP11B med den
forud sikrede konfigurationsdatapost (filnavn.sewcopy).

• Hvis der anvendes en absolutencoder som motor- eller strækningsencoder, skal
encoderen referenceres efter en apparatudskiftning.

• Ved udskiftning af en absolutencoder skal encoderen referenceres igen. 
 

Oprindelig omformer MOVIDRIVE® 
MDX60B/61B...

Ny omformer MOVIDRIVE® MDX60B/61B...

00 00 eller 0T

0T 0T
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 21



6 ervice
ejlinformation

22
6 Service
6.1 Fejlinformation
6.1.1 Fejlhukommelse

Fejlhukommelsen (P080) gemmer de sidste fem fejlmeddelelser (fejl t-0...t-4). Den
ældste fejlmeddelelse slettes ved mere end fem registrerede fejl. På tidspunktet for
fejlen gemmes følgende informationer:
Registreret fejl · Status for de binære ind-/udgange · Omformerens driftstilstand · Omfor-
merstatus · Kølelegemetemperatur · Omdrejningstal · Udgangsstrøm · Aktiv strøm ·
Apparatudnyttelse · Mellemkredsspænding · Tilkoblingstimer · Frikoblingstimer · Para-
metersæt · Motorudnyttelse.

6.1.2 Frakoblingsreaktioner
Afhængigt af fejlen findes der tre frakoblingsreaktioner; omformeren forbliver spærret
i fejltilstand:

Straksfrakobling Apparatet kan ikke længere bremse motoren. Sluttrinnet bliver i tilfælde af fejl højohmet,
og bremsen lukker straks (DBØØ "/Bremse" = "0").

Hurtigstop Der sker en deceleration af motoren ved stoprampen t13/t23. Når stopomdrejningstallet
nås, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Sluttrinnet bliver højohmet efter udløb
af bremseindfaldstiden (P732 / P735).

Nødstop Der sker en deceleration af motoren ved nødrampen t14/t24. Når stopomdrejningstallet
nås, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Sluttrinnet bliver højohmet efter udløb
af bremseindfaldstiden (P732 / P735).

6.1.3 Reset
En fejlmeddelelse kan kvitteres ved:
• Til- og frakobling af nettet

Anbefales: Overhold en min. frakoblingstid på 10 sek. for netkontaktor K11.
• Reset via indgangsklemmer, dvs. via en hertil konfigureret binærindgang (DIØ1 til

DIØ7 ved grundapparat, DI1Ø...DI17 ved option DIO11B)
• Manuel reset i SHELL (P840 = "JA" eller [Parametre] / [Manuel reset])
• Manuel reset med DBG60B
• Auto-reset foretager med indstillelig genstartstid maksimalt fem omformer-resets.

FARE!
Fare for at komme i klemme, hvis motoren starter automatisk pga. auto-reset.
Død eller alvorlige personskader.
• Auto-reset må ikke anvendes ved motorer, hvor automatisk genstart kan være for-

bundet med fare for personer og maskiner.
• Gennemfør manuelt reset.
S
F
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6.1.4 Omformer venter på data
Hvis omformeren styres via et kommunikationsinterface (feltbus, RS485 eller SBus), og
hvis der er foretaget netfrakobling og atter tilkobling eller fejl-reset, forbliver frikoblingen
deaktiveret, indtil omformeren atter modtager gyldige data via det interface, der overvå-
ges af timeout.

6.2 Fejlmeddelelser og fejlliste
6.2.1 Fejlmeddelelse via 7-segment-display

Fejlkoden vises i en 7-segment-display, hvor følgende visningsrækkefølge overholdes
(f.eks. fejlkode 100):

Efter reset eller når fejlkoden atter får værdien "0", skifter visningen til driftsvisning.

6.2.2 Visning af subfejlkode
Subfejlkoden vises i MOVITOOLS® MotionStudio (fra version 4.50) eller i betjenings-
enhed DBG60B.

1939352587

Blinker, ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Hundrededel (hvis tilstede), ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Tiernes plads, ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Enernes plads, ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6.2.3 Fejlliste
I kolonnen "Reaktion P" står den fejlreaktion, der er indstillet fra fabrikken. Angivelsen
(P) betyder, at reaktionen kan programmeres (via P83_ Fejlreaktion eller med
IPOSplus®). I tilfælde af fejl 108 betyder angivelsen (P), at reaktionen kan programmeres
via P555 Fejlreaktion DCS. I tilfælde af fejl 109 betyder angivelsen (P), at reaktionen kan
programmeres via P556 Alarmreaktion DCS.

Fejl Subfejl
Kode Betegnelse Reaktion (P) Kode Betegnelse Mulig årsag Foranstaltning
00 Ingen fejl

01 Overstrøm Straks-
frakobling

0 Sluttrin • Kortslutning ved udgangen
• For stor motor
• Defekt sluttrin
• Strømforsyning

Strømtransformer
• Rampebegrænsning 

frakoblet og indstillet 
rampetid for kort

• Fasemodul defekt
• Forsyningsspænding 24 V 

eller de deraf genererede 
24 V ustabile

• Afbrydelse eller kortslutning 
i fasemodulernes meldeled-
ninger

• Fjern kortslutningen
• Tilslutning en mindre 

motor
• I tilfælde af defekt sluttrin 

kontaktes SEW-service
• P 138 aktiveres og/eller 

rampetiden forlænges

1 UCE-overvågning eller 
underspændingsover-
vågning af gate-driveren

5 Frekvensomformeren 
fryser i hardwarestrøm-
begrænsning

6 UCE-overvågning eller 
underspændingsovervåg-
ning af gate-driveren eller 
overstrøm fra strømtrans-
formeren..
.. Fase U

7 .. Fase V
8 .. Fase W 
9 ..Fase U og V
10 ..Fase U og W
11 ..Fase V og W
12 ..Fase U og V og W
13 Strømforsyning

Strømtransformer i til-
standen netdrift

14 MFE-meldeledninger

03 Jordfejl Straks-
frakobling 0 Jordfejl

Jordfejl
• I motorledningen
• I omformeren
• I motoren

• Fjern jordfejlen
• Kontakt SEW-service

04 Bremse-
chopper

Straks-
frakobling

0 Mellemkredsspænding for 
høj i 4Q-drift • Generatorisk effekt for stor

• Bremsemodstandskredsen 
er afbrudt

• Kortslutning i 
bremsemodstandskredsen

• Bremsemodstand for 
højohmet

• Bremsechopper er defekt

• Forlæng 
forsinkelsesramper

• Kontrollér ledningen til 
bremsemodstanden

• Kontrollér de tekniske data 
for bremsemodstanden

• Udskift MOVIDRIVE® i til-
fælde af defekt 
bremsechopper

1

06 Strømsvigt Straks-
frakobling

0 Mellemkredsspænding til 
tider for lav

• Faseudfald
• Netspændingskvalitet 

mangelfuld

• Kontrollér netledningen
• Kontrollér projekteringen 

af forsyningsnettet.
• Kontrollér forsyning 

(sikringer, relæ)
3 Netfrekvensfejl
4 -

07 Mellemkreds-
overspænding

Straks-
frakobling

0 Mellemkredsspænding for 
høj i 2Q-drift

Mellemkredsspænding for høj
• Forlæng 

forsinkelsesramper
• Kontrollér ledningen til 

bremsemodstanden
• Kontrollér de tekniske data 

for bremsemodstanden

1
2 Mellemkredsspænding for 

høj i 4Q-drift
.. Fase U

3 .. Fase V
4 .. Fase W
S
F
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08 Omdrejnings-
talovervågning

Straks-
frakobling (P)

0 Omformer i strømbe-
grænsning eller i slørbe-
grænsning

• Hastighedsregulator eller 
strømregulator (i VFC-drift 
uden encoder) arbejder ved 
stillegrænsen pga. meka-
nisk overbelastning eller 
fasesvigt i net eller motor.

• Encoder er ikke korrekt 
tilsluttet eller har forkert 
rotationsretning.

• Ved straksregulering 
overskrides nmaks.

• I VFC-drift: Udgangsfre-
kvens ≥ 150 Hz

• I U/f-drift: Udgangsfrekvens 
≥ 600 Hz

• Reducer lasten
• Øg den indstillede forsin-

kelse (P501 eller P503).
• Kontrollér encodertilslut-

ningen, udskift eventuelt 
A/A og B/B parvist

• Kontrollér encoderens 
strømforsyning

• Kontrollér 
strømbegrænsningen

• Forlæng evt. ramperne
• Kontrollér motorledning 

og motor
• Kontrollér netfaser

3 Systemgrænsen "Aktuelt 
omdrejningstal" er over-
skredet.
Omdrejningstaldifference 
mellem rampesetpunkt og 
aktuel værdi for 2×ram-
petid højere end 
forventeligt slør.

4 Maks. drejefeltomdrej-
ningstal er overskredet.
Den maksimale drejefelt-
frekvens (ved VFC maks. 
150 Hz og ved U/f maks. 
600 Hz) er overskredet.

09 Idrifttagning Straks-
frakobling

0 Idrifttagning mangler
Omformeren er endnu ikke taget 
i drift med den valgte driftstype.

Foretag idrifttagning for den 
pågældende driftsmåde.

1 Forkert driftstype valgt
2 Forkert encodertype eller 

defekt encoderkort

10 IPOS-ILLOP Nødstop 0 Ugyldig IPOS-kommando

• Forkert kommando regi-
streret ved IPOSplus®-pro-
gramudførelsen.

• Forkerte betingelser ved 
kommandoudførelsen.

• Kontrollér programlage-
rets indhold og korriger 
ved behov.

• Indlæs det rigtige program 
i programlageret.

• Kontrollér programforløbet 
(→ IPOSplus®-håndbog)

11 Overtempe-
ratur Nødstop (P)

0 Kølelegemetemperatur for 
høj eller temperatur-
sensor defekt

• Termisk overbelastning af 
omformeren.

• Temperaturmåling af et 
fasemodul defekt.
(typestørrelse 7)

• Reducer belastningen 
og/eller sørg for 
tilstrækkelig køling.

• Kontrollér ventilatoren.
• I tilfælde af at meddelelsen 

F-11 foreligger, selvom der 
tydeligvis ikke er tale om 
overtemperatur, er det et 
tegn på, at fasemodulets 
temperaturmåling er 
defekt. 
Udskift fasemodulet
(typestørrelse 7).

3 Overtemperatur strømfor-
syning

6 Kølelegemetemperatur for 
høj eller temperatur-
sensor defekt
.. Fase U

7 .. Fase V
8 .. Fase W

(typestørrelse 7)

13 Styrekilde Straks-
frakobling 0

Styrekilde ikke tilgænge-
lig, f.eks. styrekilde feltbus 
uden feltbuskort

Styrekilde ikke defineret eller 
defineret forkert.

Indstil korrekt styrekilde 
(P101).

Fejl Subfejl
Kode Betegnelse Reaktion (P) Kode Betegnelse Mulig årsag Foranstaltning
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14 Encoder Straks-
frakobling

0 Encoder ikke tilsluttet, 
encoder defekt, encoder-
kabel defekt

• Encoderkabel eller 
afskærmning ikke korrekt 
tilsluttet

• Kortslutning/ledningsbrud 
i encoderkablet

• Encoder defekt

Kontroller encoderkabel og 
afskærmning for korrekt tilslut-
ning, kortslutning og brud på 
tråd.

25 Encoderfejl X15 Omdrej-
ningstalområdet er over-
skredet
Encoder på X15 drejer 
hurtigere end 6.542 o/min.

26 Encoderfejl X15 – Kort 
defekt
Fejl i kvadrantkontrollen.

27 Encoderfejl – Encodertil-
slutning eller encoder 
defekt

28 Encoderfejl X15 – 
Kommunikationsfejl i 
RS485-kanalen

29 Encoderfejl X14 – 
Kommunikationsfejl 
RS485-kanal

30 Ukendt encodertype på 
X14/X15.

31 Fejl i sandsynlighedskon-
trol af Hiperface® X14/X15
Inkrementer er gået tabt

32 Encoderfejl X15 
Hiperface®

Hiperface®-encoder til X15 
afgiver en fejlmeddelelse

33 Encoderfejl X14 
Hiperface®

Hiperface®-encoder til X14 
afgiver en fejlmeddelelse

34 Encoderfejl X15 resolver
Encodertilslutning eller 
encoder defekt

17

Systemfejl Straksfrakob-
ling

0 Fejl "Stack overflow"

Fejl i omformerelektronik. Evt. 
forårsaget af EMC-påvirkning.

• Kontroller jordforbindelser 
og afskærmninger og 
udbedr eventuelt.

• Kontakt SEW-Service, 
hvis fejlen opstår igen.

18 0 Fejl "Stack underflow"
19 0 Fejl "External NMI"
20 0 Fejl "Undefined Opcode"
21 0 Fejl "Protection Fault"
22 0 Fejl "Illegal Word Operand 

Access"
23 0 Fejl "Illegal Instruction 

Access"
24 0 Fejl "Illegal External Bus 

Access"

25 EEPROM Hurtigstop

0 Læse- eller skrivefejl i 
EEPROM-effektdel

Fejl ved adgang til EEPROM 
eller på hukommelseskortet

• Hent fabriksindstillingen, 
foretag reset og parame-
trer igen.

• Hvis fejlen forekommer 
igen, kontaktes 
SEW-service.

• Udskift 
hukommelseskortet.

11 NV-hukommelse læsefejl
NV-RAM internt

13 NV-hukommelse chipkort
Hukommelseskomponent 
defekt

14 NV-hukommelse chipkort
Hukommelseskort defekt

16 NV-hukommelse 
initialiseringsfejl

26 Ekstern 
klemme Nødstop (P) 0 Ekstern klemme

Der er indlæst et eksternt fejl-
signal via den programmerbare 
indgang.

Afhjælp den aktuelle fejlårsag 
og omprogrammer ved behov 
klemmen.
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27 Endestop 
mangler Nødstop

0 Endestop mangler eller 
ledningsbrud • Ledningsbrud/begge ende-

stop mangler.
• Endestoppene er byttet om i 

forhold til motorens 
omdrejningsretning

• Kontrollér ledningsforbin-
delsen til endestoppet.

• Ombyt endestoptilslut-
ninger.

• Omprogrammer 
klemmerne

2 Endestop ombygget
3 Begge endestop er aktive 

samtidig

28 Feltbus-
Timeout

Hurtigstop 
(P)

0 Fejl "Feltbus Timeout" Der har ikke været nogen 
kommunikation mellem master 
og slave inden for den projekte-
rede startovervågning.

• Kontrollér masterens 
kommunikationsrutine

• Feltbus timeout-tid (P819) 
forlænges/overvågning 
frakobles

2 Feltbuskortet booter ikke

29 Endestop 
aktiveret Nødstop

0 HW-endestop aktiveret I IPOSplus®-drift er et endestop 
aktiveret.

• Kontrollér køreområdet.
• Korriger brugerpro-

grammet.

30 Nødstop
Timeout

Straks-
frakobling

0 Tidsoverskridelse 
nødstoprampe

• Motoren er overbelastet
• Nødstoprampen er for kort

• Kontrollér projekteringen
• Forlæng nødstoprampen

31 TF/TH-udløser Ingen
Reaktion (P) 0 Fejl i termisk motorværn

• Motor for varm, TF/TH er 
blevet udløst

• TF/TH til motor slet ikke 
eller ikke korrekt tilsluttet

• Forbindelse MOVIDRIVE® 
og TF/TH på motoren 
afbrudt

• Lad motoren køle af, 
og nulstil fejlen

• Kontrollér tilslutninger/ 
forbindelse mellem 
MOVIDRIVE® og TF/TH.

• Hvis der ikke tilsluttes en 
TF/TH: Jumper X10:1 
med X10:2.

• Indstil P835 til 
"Ingen reaktion".

32 IPOS-indeks 
overflow Nødstop 0 Fejl i IPOS-programmet

Programmeringsprincipper ikke 
fulgt, der er derfor opstået et 
systeminternt stack-overflow.

Kontrollér og korriger 
IPOSplus®-brugerprogrammet 
(→ IPOSplus®-håndbog).

33 Setpunktkilde Straks-
frakobling

0 "Setpunktkilde ikke tilgæn-
gelig", f.eks. styrekilde 
feltbus uden feltbuskort

Setpunktkilde er ikke eller er 
forkert defineret.

Indstil den rigtige setpunktkilde 
(P100).

34 Rampe-
Timeout

Straks-
frakobling

0 Tidsoverskridelse for 
hurtigstoprampe

Tidsoverskridelse for ramper 
ned, f.eks. ved overbelastning.

• Forlæng ramper ned
• Fjern overbelastningen

35 Driftstype Straks-
frakobling

0 Driftstype ikke tilgængelig • Driftstypen er ikke eller er 
forkert defineret

• Med P916 blev der indstillet 
en rampeform, der skal 
bruge en MOVIDRIVE® 
i teknologiudgave.

• Med P916 blev der indstillet 
en rampeform, der ikke 
passer til den valgte tekno-
logifunktion.

• Med P916 blev der indstillet 
en rampeform, der ikke 
passer til den indstillede 
synkroniseringstid (P888).

• Indstil den rigtige driftstype 
med P700 eller P701.

• Anvend MOVIDRIVE® 
i teknologiudgave (..OT).

• Vælg i menuen "Idrifttag-
ning → Vælg teknologi-
funktion ..." den teknologi-
funktion der passer til 
P916.

• Kontrollér indstillingerne 
P916 og P888

1 Tildeling af driftstype – 
forkert hardware

2 Tildeling af driftstype – 
forkert teknologifunktion

36 Ekstraudstyr 
mangler

Straks-
frakobling

0 Hardware mangler eller er 
ikke tilladt. • Optionskorttypen ikke tilladt

• Setpunktkilde, styrekilde 
eller driftstype for dette 
optionskort ikke tilladt.

• Forkert encodertype 
indstillet for DIP11B

• Sæt korrekt optionskort i
• Indstil den rigtige setpunkt-

skilde (P100)
• Indstil korrekt styrekilde 

(P101)
• Indstil korrekt driftstype 

(P700 eller P701)
• Indstil korrekt encodertype

2 Fejl i encoderstikplads..
3 Fejl feltbusstikplads.
4 Fejl udvidelsesstikplads..

37 System-
Watchdog

Straks-
frakobling

0 Fejl "Watchdog system-
overløb"

Fejl ved udførelsen af system-
softwaren Kontakt SEW-service.

38 Systemsoft-
ware

Straks-
frakobling

0 Fejl "Systemsoftware" Systemfejl Kontakt SEW-service.

39 Referencekør-
sel

Straks-
frakobling (P) 0 Fejl "Referencekørsel"

• Referenceføler mangler 
eller kobler ikke

• Tilslutning til endestop 
defekt

• Referencekørselstype 
blev ændret under 
referencekørslen

• Kontrollér referenceføleren
• Kontrollér endestoppenes 

tilslutning
• Kontrollér indstilling af 

referencekørselstypen 
og de dertil nødvendige 
parametre
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40 Boot-synkroni-
sering

Straks-
frakobling 0 Timeout ved boot-synkro-

nisering med ekstraudstyr.

• Fejl ved boot-synkronise-
ring mellem omformer og 
option.

• Synkroniserings-ID mod-
tages ikke eller forkert

Udskift optionskortet, hvis 
fejlen gentages.

41 Watchdog-
ekstraudstyr

Straks-
frakobling

0 Fejl watchdog-timer fra/
til ekstraudstyr.

• Fejl i kommunikationen 
mellem systemsoftware og 
ekstra software

• Watchdog i IPOSplus®-
programmet

• Et applikationsmodul er ind-
læst i en MOVIDRIVE® B 
uden teknologiudgave

• Ved anvendelse af et appli-
kationsmodul er der ind-
stillet den forkerte 
teknologifunktion

• Kontakt SEW-service.
• Kontroller IPOS-program

• Kontrollér teknologifrikob-
ling af apparatet (P079)

• Kontrollér den indstillede 
teknologifunktion (P078)

17 Fejl watchdog IPOS.

42 Slæbefejl Straks-
frakobling (P) 0 Slæbefejl positionering

• Encoder forkert tilsluttet
• Accelerationsrampe for kort
• Positionsregulatorens P-

andel er for lav
• Omdrejningsregulator er 

forkert parametreret
• Værdi for slæbefejltole-

rance for lille

• Kontrollér tilslutning af 
encoder

• Forlæng rampen
• Øg P-andelen
• Hastighedsregulator skal 

parametreres på ny
• Øg slæbefejltolerancen
• Kontrollér ledningsføring til 

encoder, motor og netfaser
• Kontrollér, at mekanikken 

kører let, eventuelt mens 
den er kørt op på en blok

43 RS485 -
Timeout

Hurtigstop 
(P) 0 Kommunkations-timeout i 

RS485-interface.
Fejl ved kommunikation via 
interface RS485

Kontroller RS485-forbindelsen 
(f.eks. omformer - pc, 
omformer - DBG60B). Kontakt 
evt. SEW-service.

44 Omformer-
belastning

Straks-
frakobling

0 Fejl i omformerbelastning • Omformerbelastning 
(IxT-værdi) > 125 %

• Reducer effektafgivelsen
• Forlæng rampen
• Hvis nævnte punkter ikke 

er mulige, anvendes en 
større omformer.

• Reducer lasten

8 Fejl i UL-overvågning

45 Initialisering Straks-
frakobling

0 Generel fejl ved 
initialiseringen.

• EEPROM i effektdel er ikke 
parametreret eller er forkert 
parametreret.

• Optionskortet har ikke 
kontakt til "bagbeklæd-
nings"-bussen.

• Foretag fabriksindstilling. 
Hvis fejlen ikke kan nul-
stilles, kontaktes SEW for 
råd og vejledning.

• Isæt optionskortet korrekt.

3 Databusfejl ved 
RAM-check.

6 CPU-clock-fejl.
7 Fejl i strømregistreringen.
10 Fejl ved definition af 

fash-sikring.
11 Databusfejl ved RAM-

check.
12 Parametreringsfejl 

synkronkørsel (intern 
synkronkørsel).

46 Systembus 2 
timeout

Hurtigstop 
(P)

0 Timeout systembus CAN2 Fejl ved kommunikation via 
systembus 2.

Kontrollér 
systembusforbindelsen.

47 Systembus 1 
timeout

Hurtigstop 
(P)

0 Timeout systembus CAN1 Fejl ved kommunikation via 
systembus 1.

Kontrollér 
systembusforbindelsen.
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48 Hardware DRS Straks-
frakobling 0 Hardware-synkronkørsel

Kun med DRS11B:
• Encodersignal fra master-

/strækningsencoder forkert.
• Den nødvendige hardware 

til synkronkørsel er defekt.

• Kontrollér encodersign
alerne fra master-/
strækningsencoderen

• Kontrollér encoderens
l-edningsføring.

• Udskift -synkronkørsels-
kortet

77 IPOS-styreord Ingen
Reaktion (P) 0 Ugyldigt styreord IPOS

Kun i driftstypen IPOSplus®:
• Det blev forsøgt at indstille 

en ugyldig automatisk til-
stand (via ekstern styring).

• P916 = BUSRAMPE ind-
stillet.

• Kontrollér den serielle 
forbindelse til den eksterne 
styring.

• Kontroller skriveværdierne 
for den eksterne styring.

• Indstil P916 korrekt.

78 IPOS SW-
endestop

Ingen 
Reaktion (P) 0 Software-endestop akti-

veret

Kun i driftstypen IPOSplus®:
Den programmerede målposi-
tion ligger uden for det driftsom-
råde, der er begrænset af soft-
wareendestoppene.

• Kontroller brugerpro-
grammet

• Kontrollér softwareende-
stoppenes position

79 Hardware-
konfiguration

Straks-
frakobling 0

Afvigende hardwarekonfi-
guration ved udskiftning af 
hukommelseskort

Efter udskiftning af hukommel-
seskortet stemmer følgende 
ikke længere overens:
• Effekt
• Nominel spænding
• Variantidentifikation
• Omformerfamilie
• Udførelse som teknologi-

/standardudførelse
• Optionskort

Kontrollér, at hardwaren er 
identisk, eller foretag indstil-
ling til leveringsstatus (para-
meter = fabriksindstilling).

80 RAM-test Straks-
frakobling

0 Fejl "RAM-test" Intern omformerfejl, RAM 
defekt. Kontakt SEW-service.

81 Startbetingelse Straks-
frakobling 0 Fejl startbetingelse i 

VFC-hejseværk

Kun i driftstypen "VFC-hejse-
værk":
Motoren kunne ikke påtrykkes 
tilstrækkelig høj strøm i løbet af 
formagnetiseringstiden:
• Motorens mærkeeffekt er 

for lille i forhold til omforme-
rens mærkeeffekt.

• Tværsnittet på motorled-
ningen er for lille.

Kun i drift med linearmotor 
(fra firmwareversion 18):
• Motoren er sat i tilstanden 

"Frikobling" uden at kommu-
tations-offsettet mellem line-
armotor og linearencoder er 
kendt. Strømindikatoren kan 
derfor ikke indstilles korrekt 
af frekvensomformeren.

• Kontrollér data for idrifttag-
ning, og foretag om nød-
vendigt ny idrifttagning.

• Kontrollér forbindelsen 
mellem omformer og 
motor.

• Kontrollér tværsnittet på 
motorledningen, og øg 
ved behov tværsnittet.

• Udfør en kommutations-
kørsel i tilstanden "Ingen 
frikobling", og skift først til 
tilstanden "Frikobling", når 
frekvensomformeren kvit-
terer i statusordets bit 25, 
at den er kommuteret.

82 Udgang åben Straks-
frakobling 0 Udgang åben i 

VFC-hejseværk

Kun i driftstypen "VFC-hejse-
værk":
• To eller alle udgangsfaser 

afbrudt.
• Motorens mærkeeffekt er for 

lille i forhold til omforme-
rens mærkeeffekt.

• Kontrollér forbindelsen 
mellem omformer og 
motor.

• Kontrollér data for idrifttag-
ning, og foretag om nød-
vendigt ny idrifttagning.
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84 Motorværn Nødstop (P)

0 Fejl "Motortemperatur- 
simulation" • Belastning af motoren for 

stor.
• IN-UL-overvågning er blevet 

udløst
• P530 er efterfølgende blevet 

indstillet til "KTY"

• Reducer lasten.
• Forlæng rampen.
• Hold længere pauser.
• Kontrollér P345/346
• Monter en større motor

2 Kortslutning eller lednings-
brud temperaturføler

3 Der forefindes ingen 
termisk motormodel

4 Fejl i UL-overvågning

86 Hukommelses-
modul

Straks-
frakobling

0 Fejl i forbindelse med 
hukommelsesmodul

• Hukommelseskort mangler
• Hukommelseskort defekt

• Spænd fingerskruen
• Installer og isæt hukom-

melseskortet
• Udskift hukommelses-

kortet

2 Hardwarekortregistrering 
for hukommelseskort 
forkert

87 Teknologifunk-
tion

Straks-
frakobling

0 Teknologifunktion valgt for 
standardomformer

Der er aktiveret en teknologi-
funktion i en omformer i stan-
dardudførelse.

Teknologifunktionen frakobles

88 Fangning Straks-
frakobling

0 Fejl "Fangning" Kun i VFC n-reg.-drift:
Aktuelt omdrejningstal 
> 6.000 o/min ved frikobling 
af omformeren.

Frikobling først ved aktuelt 
omdrejningstal
≤ 6.000 o/min.

92 DIP-encoder-
problem

Fejlvisning 
(P) 1 Forureningsproblem stål 

WCS3 Encoderen melder en fejl Mulig årsag: Encoderen er 
snavset → Rengør den

93 DIP-encoder-
fejl Nødstop (P) 0 Fejl "Absolutencoder"

Encoderen melder en fejl, f.eks. 
powerfail.
• Forbindelseskabel encoder-

DIP11B svarer ikke til 
kravene (parvis snoet, 
afskærmet).

• Taktfrekvens for lednings-
længden for høj.

• Tilladt maks. 
hastighed/acceleration for 
encoderen overskredet.

• Encoder defekt.

• Kontrollér tilslutningen af 
absolutencoder.

• Kontroller forbindelses-
kabel.

• Indstil korrekt taktfrekvens.
• Reducer maks. drifts-

hastighed eller rampe.
• Udskift absolutencoderen.

94 Kontrolsum 
EEPROM

Straks-
frakobling

0 Effektdelsparameter

Omformerelektronik fejlbehæf-
tet. Evt. på grund af EMC-
påvirkning eller defekt.

Indsend apparatet til repara-
tion.

5 Styrehoveddata
6 Effektdelsdata
7 Ugyldig version af konfigu-

rationsdatasættet

95 DIP-sand-
synlighedsfejl Nødstop (P) 0 Sandsynlighedskontrol 

ved absolutposition

Der blev ikke fundet nogen 
sandsynlig position.
• Forkert encodertype 

indstillet.
• IPOSplus®-driftsparametre er 

indstillet forkert.
• Tæller-/nævnerfaktor 

indstillet forkert.
• Der er foretaget nuljuste-

ring.
• Encoder defekt.

• Indstil korrekt encoder-
type.

• Kontrollér IPOSplus®-
driftsparametre

• Kontrollér 
driftshastigheden.

• Korriger tæller-
/nævnerfaktor.

• Foretag reset 
efter -nuljustering.

• Udskift absolutencoderen.

97 Kopieringsfejl Straks-
frakobling

0 Registrering af parameter-
sættet er eller var forkert

• Hukommelseskortet kan 
ikke læses eller skrives

• Fejl ved dataoverførslen

• Gentag kopieringen
• Gendan leveringstilstand 

(P802), og gentag 
kopieringen

1 Afbrydning af download af 
et parametersæt til omfor-
meren.

2 Indlæsning af parame-
trene ikke mulig.
Det er ikke muligt at ind-
læse parametrene fra 
hukommelseskortet.

98 CRC error Straks-
frakobling 0 Fejl "CRC via intern flash" Intern omformerfejl

Flash-hukommelse defekt
Indsend apparatet til 
reparation.
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99 IPOS-rampe-
beregning

Straks-
frakobling 0 Fejl "Rampeberegning"

Kun i driftstypen IPOSplus®:
Ved sinusformet eller kvadratisk 
positioneringsrampe gøres der 
med frikoblet omformer forsøg 
på at ændre rampetider og 
driftshastigheder.

Ændr IPOSplus®-programmet 
sådan, at rampetider og trans-
porthastigheder kun ændres, 
når omformeren er i spærret 
tilstand.

100 Svingning 
advarsel Vis fejl (P) 0 Svingningsdiagnose 

advarsel
Svingningssensor advarer
(→ driftsvejledning "DUV10A")

Find årsagen til svingningen. 
Drift fortsat mulig indtil F101 
optræder.

101 Svingning fejl Hurtigstop 
(P) 0 Svingningsdiagnose fejl Svingningssensor afgiver en 

fejlmeddelelse.

SEW-EURODRIVE anbefaler, 
at årsagen til svingningen 
straks afhjælpes.

102 Olieældning 
advarsel Vis fejl (P) 0 Olieældning advarsel Olieældningssensor har afgivet 

en advarselsmeddelelse. Planlæg olieskift.

103 Olieældning 
fejl Vis fejl (P) 0 Olieældning fejl Olieældningssensor har afgivet 

en fejlmeddelelse.
SEW-EURODRIVE anbefaler, 
at gearolien straks udskiftes.

104 Olieældning/ 
overtemperatur Vis fejl (P) 0 Olieældning over-

temperatur

Olieældningssensoren har 
afgivet meddelelse om 
overtemperatur.

• Lad olien afkøle
• Kontrollér, at gearene 

køles korrekt

105 Olieældning 
klarmelding Vis fejl (P) 0 Olieældning klarmelding Olieældningssensoren er ikke 

driftsklar

• Kontrollér strømforsynin-
gen til olieældningssenso-
ren

• Kontrollér olieældnings-
sensoren, og udskift den 
om nødvendigt

106 Bremseslitage Vis fejl (P) 0 Bremseslitage fejl Bremsebelægningen er slidt Udskift bremsebelægningen 
(→ driftsvejledning "Motorer").

107 Netkompo-
nenter 

Straks-
frakobling 1 Intet retursignal fra hoved-

relæet. Hovedrelæ defekt • Kontrollér hovedrelæet
• Kontrollér styreledningerne
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108 Fejl DCS Straks-
stop/fejl (P)

0 Fejl DCS

1
Fejlindlæsning af 
konfigurationsdata i 
overvågningsenheden.

Forbindelsesfejl ved download 
af programmet

Send konfigurationsfilerne igen

2 Konfigurationsdata for 
softwareversion modul er 
ugyldige

Modul konfigureret med forkert 
softwareversion på 
programmeringsfladen.

Parametrer modulet med den 
godkendte version af program-
meringsfladen, og sluk derefter 
for modulet og tænd for det 
igen.

3

Omformeren er ikke pro-
grammeret med korrekt 
programmeringsflade.

Program eller konfigurations-
data er indlæst i omformeren 
med en forkert 
programmeringsflade.

Kontrollér modulets udførelse, 
og parametrer det igen med en 
gyldig programmeringsflade. 
Sluk derefter for omformeren, 
og tænd for den igen.

4 Fejl i 
referencespændingen

• Forkert forsynings-
spænding til modulet

• Forkert komponent på 
modulet

• Kontrollér 
forsyningsspændingen

• Sluk og tænd for 
omformeren

5
6 Forkert systemspænding
7
8

Forkert testspænding
9

10 Forkert DC 24 V-
spændingsforsyning

11

Omformerens omgivelses-
temperatur ligger ikke 
inden for det definerede 
område

Temperaturen på driftsstedet 
ligger ikke inden for det tilladte 
område.

Kontrollér omgivelses-
temperaturen.

12 Sandsynlighedsfejl 
positionsomskiftning

Ved positionsomskiftning er 
ZSC, JSS eller DMC konstant 
aktiveret.

• Kontrollér aktivering af 
ZSC

• Kontrollér aktivering af 
JSS

• Aktivering af DMC (kun 
ved overvågning via 
position)

13
Forkert omkobling af 
LOSIDE-driveren 
DO02_P / DO02_M

Kortslutning af udgangen. Kontrollér bestykningen ved 
udgangen.

14
Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren 
DO02_P / DO02_M

15 Forkert omkobling af 
LOSIDE-driveren DO0_M

16 Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren DO0_P

17
Forkert omkobling af 
LOSIDE-driveren 
DO01_M

18 Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren DO01_P
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0 Alarm DCS
1 Kommunikationsfejl 

mellem CAN-interface og 
omformer

DCS21B/31B modtager ingen 
gyldige data fra omformeren.

• Kontrollér hardware-forbin-
delsen til omformeren

• Kontrollér omformerens 
version.

2 Sandsynlighedsfejl i digital 
indgang ved impuls P1

Der er ingen impuls-1-spænding 
ved binærindgang DI1.

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI1 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

3

4 Sandsynlighedsfejl i digital 
indgang ved impuls P2

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI2 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

5

6 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI3

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI3 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

7

8 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI4

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI4 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

9

10 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI5

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI5 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

11

12 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI6

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI6 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

13

14 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI7

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI7 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

15

16 Impuls 1 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI8

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI8 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

17

Fejl Subfejl
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18 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI1

Der er ingen impuls-2-spænding 
ved binærindgang DI1.

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI1 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

19

20 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI2

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI2 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

21

22 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI3

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI3 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

23

24 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI4

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI4 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

25

26 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI5

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI5 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

27

28 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI6

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI6 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

29

30 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI7

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI7 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

31

32 Impuls 2 sandsynligheds-
fejl ved binærindgang DI8

• Kontrollér konfigurationen 
af binærindgang DI8 iht. 
projektering og eldiagram

• Kontrollér ledningsføringen

33

34 Sandsynlighedsfejl i 
hastighedsmåling

Forskellen mellem de to hastig-
hedssensorer er højere end den 
konfigurerede deaktiveringstær-
skel hastighed.

• Kontrollér strækningsforlø-
bet endnu en gang med de 
data, der er indstillet i 
encoderens konfiguration.

• Kontrollér hastigheds-
sensoren.

• Indstil hastighedssigna-
lerne til samme dækning 
med SCOPE-funktionen.

35

36 Sandsynlighedsfejl i 
positionsregistrering

Forskellen mellem de to positi-
onssignaler er større end den 
konfigurerede værdi.

• Kontrollér strækningsforlø-
bet med encoderindstillin-
gens konfigurerede data.

• Kontrollér positionssig-
nalet.

• Er alle signalerne sluttet 
korrekt til det 9-polede 
encoderstik?

• Kontrollér, at bestyk-
ningen af encoderstikket 
er korrekt. Er jumperen 
mellem pin 1 og pin 2 
sluttet til det 9-polede 
encoderstik (SSI-absolu-
tencoder)?

• Indstil positionssignalerne 
til samme dækning med 
SCOPE-funktionen.

37
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38 Sandsynlighedsfejl ved 
forkert positionsområde

Den aktuelle position ligger 
uden for det konfigurerede 
område.

• Kontrollér strækningsforlø-
bet med encoderindstillin-
gens konfigurerede data.

• Kontrollér positionssig-
nalet, og korriger om 
nødvendigt offset.

• Udlæs positionen med 
SCOPE-funktionen, og 
sæt den i forhold til de 
konfigurerede værdier.

39

40 Sandsynlighedsfejl ved 
forkert hastighed

Den aktuelle hastighed ligger 
uden for den konfigurerede 
maksimale hastighed.

• Motoren bevæger sig uden 
for det tilladte og konfigu-
rerede hastighedsområde.

• Kontrollér konfigurationen 
(maks. indstillet 
hastighed).

• Analyser hastigheds-
forløbet med SCOPE-
funktionen.

41

42 Konfigurationsfejl: 
Acceleration

Den aktuelle acceleration ligger 
uden for det konfigurerede 
accelerationsområde.

• Kontrollér encodertype 
og konfiguration 
(SSI/inkremental).

• Kontrollér encoderens til-
slutning/ledningsføring.

• Kontrollér encoderdata-
enes polaritet.

• Kontrollér, at encoderen 
fungerer.

43

44 Sandsynlighedsfejl i 
encoderinterface 
(A3401 = encoder 1 og 
A3402 = encoder 2)

Tilslutningen af encoderen 
stemmer ikke overens med de 
konfigurerede data.

• Kontrollér encodertype og 
konfiguration 
(SSI/inkremental).

• Kontrollér encoderens til-
slutning/ledningsføring.

• Kontrollér 
encoderdataenes polaritet.

• Kontrollér, at encoderen 
fungerer.

45

46 Spændingsfejl i encoder-
strømforsyningen 
(A3403 = encoder 1 og 
A3404 = encoder 2)

Spændingen fra encoderens 
strømforsyning ligger uden for 
det definerede område (min. 
DC 20 V / maks. DC 29 V).

• Encoderens forsynings-
spænding er blevet over-
belastet, og en intern 
sikring er sprunget

• Kontrollér forsyningsspæn-
dingen til DCS21B/31B.

47

48
Referencespændingsfejl

Encodersystemets reference-
spændingsindgang ligger uden 
for det definerede område.

Kontrollér encodersystemets 
referencespændingsindgang.49

50 Fejl i differensniveauet i 
RS485-driver 1 (fejl INC_B 
eller SSI_CLK).

Ingen encoderforbindelse, 
forkert encodertype.

Kontrollér encoderforbin-
delsen.

51

52 Fejl i differensniveauet i 
RS485-driver 2 (fejl INC_A 
eller SSI_DATA).

53

54 Inkrementaltællerafvigelse
55
56 Sandsynlighedsfejl i 

encoderinterface 
(A3401 = encoder 1 og 
A3402 = encoder 2)

Tilslutningen af encoderen 
stemmer ikke overens med de 
konfigurerede data.

• Kontrollér encodertype 
og konfiguration (SSI/ 
inkremental).

• Kontrollér encoderens 
tilslutning/ledningsføring.

• Kontrollér encoderdata-
enes polaritet.

• Kontrollér, at encoderen 
fungerer.

57
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58 Sandsynlighedsfejl i 
SIN/COS-encoder-
tilslutning

Forkert encodertype tilsluttet. • Kontrollér 
encoderforbindelsen.

• Kontrollér encoderforbin-
delsen (jumper mellem 
pin 1 og pin 2).

59

60

Sandsynlighedsfejl i inkre-
mentalencodertilslutning

61
62 Fasefejl i inkremental- eller 

Sin/Cos-encoderen.
• Kontrollér 

encoderforbindelsen.
• Udskift den defekte 

encoder.

63

64 Sandsynlighedsfejl 
i SSI-encodertilslutning

Den tilsluttede encodertype 
stemmer ikke overens med kon-
figurationen.

• Kontrollér 
encoderforbindelsen.

• Kontrollér den tilsluttede 
encoder.

65
66 Sandsynlighedsfejl i SSI-

Listener-encodertilslutning67
68 Forkert omkobling af 

LOSIDE-driveren DO2_M

DC 0 V-kortslutning ved 
udgangen.

Kontrollér bestykningen ved 
udgangen.

69 Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren DO2_P

70 Forkert omkobling af 
LOSIDE-driveren DO0_M

71 Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren DO0_P

72 Forkert omkobling af 
LOSIDE-driveren DO1_M

73 Forkert omkobling af 
HISIDE-driveren DO1_P

74 Underspændingstest 
Watchdog af 
LOSIDE-driver

DC 0 V-kortslutning ved en af 
DC 0 V-udgangene.

Kontrollér udgangenes 
bestykning.75 Underspændingstest 

Watchdog af 
HISIDE-driver

DC 24 V-kortslutning ved en af 
DC 24 V-udgangene.

76 Overvågning af venstre- 
og højrerotation 
(i DMC-modulet) blev 
aktiveret samtidig.

Flere aktiveringer.
Der må kun være en rotations-
retning ad gangen aktiveret
i DMC-modulet.

77

78 Overvågningsområdet til 
venstre og højre for OLC 
blev aktiveret samtidig.

79

80 Overvågning af venstre- 
og højrerotation (i JSS-
modulet) blev aktiveret 
samtidig.

81

82 Timeout-fejl MET.
Tidsovervågning start-
signal for kvitteringsknap.

Fejl i indgangselement med 
tidsovervågning.

• Kontrollér ledningsføringen 
til indgangselementet

• Fejl i indgangselementet.
83

84 Timeout-fejl MEZ.
Tidsovervågning for 
tohåndsknap.

Fejl i tohåndsbetjening med 
tidsovervågning.85

86 Fejl i EMU1-overvågning

Fejl i overvågningen af den 
eksterne deaktiveringskanal.

• Kontrollér 
hardwareforbindelserne.

• Accelerations- eller dece-
lerationstiden er for kort.

• Kontrollér omskifterne.

87
88 Fejl i EMU2-overvågning
89

110 Fejl i "Ex e-
beskyttelse" Nødstop 0 Varigheden af drift under 

5 Hz overskredet.
Varigheden af drift under 5 Hz 
overskredet.

• Kontrollér projekteringen.
• Reducer varigheden af 

drift under 5 Hz.

113
Ledningsbrud 
ved 
analogindgang

Ingen 
reaktion (P) 0 Ledningsbrud ved analog-

indgang AI1
Ledningsbrud ved analogind-
gang AI1 Kontrollér ledningsføringen.

116 Fejl "Timeout 
MOVI-PLC"

Hurtigstop/
advarsel 0 Kommunikations-timeout 

MOVI-PLC®
• Kontrollér idrifttagningen.
• Kontrollér 

ledningsføringen.
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123 Afbrudt 
positionering

Nødstop (P) 0 Fejl i positionering/afbrudt 
positionering

Målovervågning ved genopta-
gelse af en afbrudt positione-
ring. Der blev kørt forbi målet.

Positioneringen skal udføres 
uden afbrydelser helt ind til 
slut.

124 Omgivelses-
betingelse

Nødstop (P) 1 Maks. tilladt omgivelses-
temperatur overskredet

Omgivelsestemperatur >60 °C • Forbedr ventilations- og 
køleforholdene

• Forbedr lufttilførslen i 
kontaktskabet, kontrollér 
filtrene.

196 Effektdel Straks-
frakobling

1 Afladningsmodstand Afladningsmodstand over-
belastet

Overhold ventetiden ved 
aktivering/deaktivering

2 Hardwareregistrering 
for-/afladestyring

Forkert variant af for-/ 
afladestyring

• Kontakt SEW-service
• Udskift for-/afladestyring

3 Vekselretterkobling 
PLD-Live

Vekselretterkobling defekt • Kontakt SEW-service
• Udskift 

vekselretterkoblingen
4 Vekselretterkobling refe-

rencespænding
Vekselretterkobling defekt • Kontakt SEW-service

• Udskift 
vekselretterkoblingen

5 Konfiguration af effektdele Forskellige fasemoduler ind-
bygget i omformeren

• Kontakt SEW-Service.
• Kontrollér og udskift 

fasemodulerne
6 Konfiguration af 

styrehoved
Forkert styrehoved til netveksel-
retter eller motorvekselretter

Udskift styrehoved, så det 
passer til net- og -motorveksel-
retteren.

7 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Ingen kommunikation Kontrollér montering af -styre-
hoved.

8 Kommunikation af for-
/afladestyring til 
vekselretterkobling

Ingen kommunikation • Kontrollér ledningsføringen 
• Kontakt SEW-service

10 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Vekselretterkoblingen under-
støtter ingen protokol

Udskift vekselretterkoblingen

11 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Der er fejl i kommunikationen 
til vekselretterkoblingen ved 
opstart (CRC-fejl).

Udskift vekselretterkoblingen

12 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Vekselretterkoblingen kører til 
styrehovedet iht. afvigende 
protokol

Udskift vekselretterkoblingen

13 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Fejl i kommunikationen til 
vekselretterkoblingen ved drift: 
Mere end 1x pr. sekund, en 
CRC-fejl.

Udskift vekselretterkoblingen

14 Konfiguration af 
styrehoved

Til EEPROM-datasæt, typestør-
relse 7 mangler PLD-funktiona-
litet.

Udskift styrehoved

15 Fejl i vekselretterkobling Vekselretterkoblingens pro-
cessor har givet meddelelse 
om intern fejl.

• Kontakt SEW-Service, hvis 
fejlen opstår igen.

• Udskift 
vekselretterkoblingen

16 Fejl i vekselretterkobling 
PLD-version inkompatibel

Udskift vekselretterkoblingen

17 Fejl i for-/afladestyring For-/afladestyringens processor 
har givet meddelelse om intern 
fejl.

• Kontakt SEW-Service, 
hvis fejlen opstår igen. 

• Udskift for-/afladestyring
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18 Fejl, mellemkreds-
ventilator defekt

Mellemkredsventilatoren er 
defekt.

• Kontakt SEW-service 
• Kontrollér, om mellem-

kredsdrosselventilatoren 
er tilsluttet eller defekt

19 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Fejl i kommunikationen til 
vekselretterkoblingen ved drift: 
Mere end 1x pr. sekund, en 
intern fejl.

• Kontakt SEW-Service, 
hvis fejlen opstår igen.

• Udskift 
vekselretterkoblingen

20 Kommunikation 
effektdel-styrehoved

Styrehovedet har ikke sendt 
meddelelser til WRK i længere 
tid.

• Kontakt SEW-Service, 
hvis fejlen opstår igen.

• Udskift 
vekselretterkoblingen

21 Uz-måling, usandsynlig 
fase R

Fasemodul defekt Kontakt SEW-Service, hvis 
fejlen opstår igen.

22 Uz-måling, usandsynlig 
fase S

23 Uz-måling, usandsynlig 
fase T

197 Net Straks-
frakobling

1 Netoverspænding 
(motorvekselretter 
forlades kun ved start)

Netspændingskvalitet mangel-
fuld

• Kontrollér forsyning 
(sikringer, relæ) 

• Kontrollér projekteringen 
af forsyningsnettet.2 Netunderspænding 

(kun ved netvekselretter)
199 Mellemkreds-

opladning
Straks-
frakobling

4 Forladning blev afbrudt Mellemkredsen kan ikke 
oplades.

• Forladning overbelastet
•  Tilsluttet mellemkreds-

kapacitet for stor 
• Kortslutning i mellem-

kredsen; Kontrollér mel-
lemkredsforbindelse ved 
flere omformere.
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6.3 SEW-elektronikservice
6.3.1 Indsendelse til reparation

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, skal du henvende dig til elekronikserviceafdelingen
hos SEW-EURODRIVE (→ "Kunde- og reservedelsservice").
Når SEW-elektronikservice kontaktes skal servicekoden oplyses, så serviceafdelingen
har lettere ved at hjælpe.

Hvis apparatet indsendes til reparation, skal følgende oplyses:
• Serienummer (→ typeskilt)
• Typebetegnelse
• Standardudførelse eller teknologiudførelse
• Cifrene på statusetiketten
• Kort applikationsbeskrivelse (anvendelse, styring via klemmer eller serielt)
• Tilsluttet motor (motortype, motorspænding, koblingsmåde Õ eller Ö)
• Fejltype
• Ledsagende omstændigheder
• Egne formodninger
• Forudgående usædvanlige hændelser

6.4 Langtidsopbevaring
Ved opbevaring i længere tid skal omformeren hvert 2. år sluttes til netspændingen
i mindst 5 minutter. Ellers reduceres apparatets levetid.
Fremgangsmåde ved undladt vedligeholdelse:
I omformerne anvendes elektrolytkondensatorer, der i spændingsløs tilstand er udsat
for en ældningseffekt. Denne effekt kan resultere i at elektrolytkondensatorerne bliver
beskadiget, hvis apparatet efter lang tids opbevaring tilsluttes direkte til nominel spæn-
ding.
Ved undladt vedligeholdelse anbefaler SEW-EURODRIVE, at netspændingen langsomt
øges til maks. spænding. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af en reguleringstransformer,
hvis udgangsspænding indstilles som vist i nedenstående oversigt.
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Følgende trindelinger anbefales:
AC 400/500 V-omformere:
• Trin 1: AC 0 V til AC 350 V inden for få sekunder
• Trin 2: AC 350 V i 15 minutter
• Trin 3: AC 420 V i 15 minutter
• Trin 4: AC 500 V i 1 time

AC 230 V-omformere:
• Trin 1: AC 170 V i 15 minutter
• Trin 2: AC 200 V i 15 minutter
• Trin 3: AC 240 V i 1 time
Efter denne regenerering kan omformeren straks anvendes eller fortsat opbevares med
vedligeholdelse.

6.5 Bortskaffelse
Overhold gældende bestemmelser. Bortskaf, afhængig af beskaffenhed og eksiste-
rende forskrifter, udstyret som f.eks.:
• elektronikaffald (printkort)
• plast (kabinet)
• metalplade
• kobber 
S
B

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



7Overensstemmelseserklæringer
MOVIDRIVE®
7 Overensstemmelseserklæringer
7.1 MOVIDRIVE®

EU-overensstemmelseserklæring  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
By Dato Teknisk direktør  a)  b) 

 
a)  Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten 
b)  Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation 
 

 
 
 

���������

��������

��	
���������������������
�����
�� !"�#
���$%#�&�'��
())&)���*!+�$�
#�"�,�#��+#��#-�./�#0#��$��1$�'�$��23�0#�-#�.��-*"�#���.24�-#��"�$1#�#�� ���1#�#����#��#��#

5�#"1#����2���#�#� ��#� #� 6�������7��

 +�8

6$�" �- �#"� 1#� ���)9&�9�5 �:

;$1�.,�- �0�- �#"� 1#� ���)9�<9�5

�6�
- �#"� 1#� ���&9��=9�5 &:

$�1#�-�#�+$���� �#�#-#���$�-$�-#�> �?���=&�
�>���= <:
�?�)�=��
<
�>���(
�?�)�=��
�>���(

�� �	
����	����	����	�������������������������������������	�������	��
	��������������	
����	������	����
������������	�
������	����������������	���
���	
����	��������������������
��	�
���	
�����������	������ ������	�������

�� ������!	����	
����	���������" #$��	�������������������������%�������&!	����'	��������	
����	
�	������	�	�������������������������������������	��	��������" #��(�	��	�������	��
	��������
	���
���������%��
��%������
������
	�������������	
����

)� *����������	���������������������	��������	
������+������
��������
��,�	������-��������
�'���
��
���������
��	�
�������������	
���������������
Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 41



7 verensstemmelseserklæringer
OVIDRIVE® med DFS11B/DFS21B

42
7.2 MOVIDRIVE® med DFS11B/DFS21B

EU-overensstemmelseserklæring  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
By Dato Teknisk direktør  a)  b) 

 
a)  Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten 
b)  Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation 
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7.3 MOVIDRIVE® med DCS21B/DCS31B

EU-overensstemmelseserklæring  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
By Dato Teknisk direktør  a)  b) 

 
a)  Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten 
b)  Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation 
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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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