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1 Yleisiä ohjeita
1.1 Tämän dokumentaation laajuus

Tämä dokumentaatio sisältää yleiset turvaohjeet ja taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE®

MDX60B/61B koskevia tietoja.
• Huomaa, että tämä dokumentaatio ei korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta.
• Lue ensin yksityiskohtainen käyttöohje, ennen kuin käytät MOVIDRIVE®

MDX60B/61B:tä.
• Noudata yksityiskohtaisen käyttöohjeen tietoja, ohjeita ja neuvoja. Se on edellytys

laitteen häiriöttömälle toiminnalle ja mahdollisten takuuvaatimusten täyttymiselle.
• Yksityiskohtainen käyttöohje ja muita MOVIDRIVE® MDX60B/61B:ta koskevia doku-

mentteja on PDF-muodossa oheisella CD:llä tai DVD:llä.
• SEW-EURODRIVE:n koko teknisen dokumentaation voi ladata PDF-muodossa

SEW-EURODRIVE:n internetsivulta: www.sew-eurodrive.com

1.2 Turvaohjeiden rakenne
Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen:

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

Kuvasymboli Viestisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset
Esimerkki:

Yleinen vaara

Erityinen vaara,
esim. sähköisku

VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava 
loukkaantuminen

VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava 
loukkaantuminen

VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen

VARO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön 
vahingoittuminen

HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje.
Helpottaa käyttölaitejärjestelmän 
käsittelyä.
Y
T
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2 Turvaohjeita
Seuraavien perusturvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot.
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan.
Varmista, että laitteistosta ja käytöstä vastaavat sekä omalla vastuullaan laitteen
parissa työskentelevät ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan.
Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään
SEW-EURODRIVE n puoleen.

2.1 Yleistä
Älä asenna tai ota käyttöön viallisia tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliik-
keelle.
Taajuusmuuttajissa voi käytettäessä esiintyä niiden kotelointiluokan mukaisesti jännit-
teisiä, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia ja pyöriviä osia sekä kuumia pintoja.
Suojusten luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta
tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
Katso lisätietoja dokumentaatiosta.

2.2 Kohderyhmä
Asennus-, käyttöönotto-, korjaus- ja huoltotöitä saavat suorittaa vain pätevät
sähköalan ammattilaiset (noudata standardia IEC 60364 tai CENELEC HD 384 tai
DIN VDE 0100 ja IEC 60664 tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmien torjunta-
määräyksiä).
Päteväksi ammattihenkilöstöksi katsotaan näiden perustavien turvaohjeiden tarkoitta-
massa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen käyttökuntoon saattamiseen,
asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja joilla on tehtävien edellyttämä ammatillinen
koulutus.
Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on
annettava tehtävän vaatima opastus.
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Määräystenmukainen käyttö
Taajuusmuuttajat ovat sähköjärjestelmiin tai koneisiin asennettavia komponentteja.
Koneisiin asennettaessa taajuusmuuttajan käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käy-
tön aloittaminen) on kielletty, kunnes on todettu, että kone täyttää konedirektiivin
2006/42/EY vaatimukset; EN 60204 on otettava huomioon.
Käyttöönotto (ts. määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen) on sallittu vain, mikäli
EMC-direktiivin (2004/108/EY) vaatimukset täyttyvät.
Taajuusmuuttajat täyttävät pienjännitedirektiivin 2006/95/EY vaatimukset. Taajuus-
muuttajiin sovelletaan sarjan EN 61800-5-1/DIN VDE T105 harmonisoituja normeja
yhdessä EN 60439-1/VDE 0660 osan 500 ja EN 60146/VDE 0558 kanssa.
Katso tekniset tiedot sekä liitäntäehdot tyyppikilvestä ja dokumentaatiosta, ja noudata
niitä ehdottomasti.

2.3.1 Turvatoiminnot
Taajuusmuuttajia MOVIDRIVE® MDX60B/61B ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman
ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja
ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.
Turvakäytöissä tulee noudattaa seuraavissa julkaisuissa olevia ohjeita:
• Turvallinen pysäytys MOVIDRIVE® MDX60B/61B – lisäykset
• Turvallinen pysäytys MOVIDRIVE® MDX60B/61B – sovellukset

2.4 Kuljetus, varastointi
Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava.
Ilmasto-olojen on oltava luvun "Yleiset tekniset tiedot" mukaiset.
T
M
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2.5 Asennuspaikka
Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien
ohjeiden mukaisella tavalla.
Taajuusmuuttajat on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Kuljetuksen ja käsittelyn
aikana on varottava erityisesti rakenneosien taipumista ja/tai eristysvälien muuttumista.
Elektroniikkakomponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä.
Taajuusmuuttajissa on staattiselle sähkölle arkoja komponentteja, jotka vaurioituvat hel-
posti, jos niitä käsitellään väärin. Sähköisiä komponentteja ei saa vahingoittaa mekaa-
nisesti tai tuhota muulla tavoin (loukkaantumiset mahdollisia!).
Seuraavat käyttötavat ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen
tarkoitukseen:
• käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa
• käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pöly-

jä, säteilyä jne.
• käyttö liikkuvissa kohteissa, joissa värähtely- ja iskukuormitukset ylittävät

EN 61800-5-1 vaatimukset.

2.6 Sähköinen liitäntä
Käsiteltäessä jännitteisiä taajuusmuuttajia on noudatettava voimassa olevia kansallisia
tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3).
Sähköasennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä (esim. johdinten
poikkipinnat, varokkeet, suojajohtimen liittäminen). Tuotedokumentit sisältävät täyden-
täviä ohjeita.
EMC-kelpoista asennustapaa – suojausta, maadoitusta, suodattimien sijoitusta ja joh-
dotusta – koskevat ohjeet ovat taajuusmuuttajan tuotedokumenteissa. Ohjeita on nou-
datettava myös, kun taajuusmuuttajassa on CE-merkintä. EMC-lainsäädännön mukai-
sissa raja-arvoissa pysyminen on laitteen/koneen valmistajan vastuulla.
Tuvatoimenpiteiden ja -laitteiden on oltava voimassa olevien määräysten mukaisia
(esim. EN 60204 tai EN 61800-5-1).
Välttämätön turvatoimenpide: Laitteen maadoitus.
MOVIDRIVE® B:n rakennekoosssa 7 on lisäksi alemman etukannen alla näyttö-LED.
Mikäli kyseinen näyttö-LED palaa, se on osoitus välipiirijännitteestä. Teholiitäntöihin ei
saa koskea. Ennen teholiitäntöihin koskemista on varmistettava, että missään osissa ei
esiinny jännitettä, LED-näytöstä riippumatta.

2.7 Turvallinen galvaaninen erotus
Laite täyttää kaikki standardin EN 61800-5-1 mukaiset teho- ja elektroniikkaliitäntöjen
turvallista erottamista koskevat vaatimukset. Turvallisen erottamisen varmistamiseksi
on myös kaikkien liitettyjen virtapiirien täytettävä turvallista erottamista koskevat vaati-
mukset.
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.8 Toiminta
Laitteistot, joihin taajuusmuuttajat asennetaan, on mahdollisesti lisäksi varustettava kul-
loinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä koskevien lakien
ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjestelmillä. Taajuus-
muuttajaan saa tehdä muutoksia käyttäjän ohjelmiston avulla.
Kun taajuusmuuttajat on erotettu syöttöjännitteestä, ei laitteiden jännitteisiin osiin eikä
johtojen liitäntöihin saa välittömästi kosketa, koska kondensaattorit voivat olla varautu-
neita. Taajuusmuuttajan varoituskilvet on otettava huomioon.
Kaikki suojukset, luukut ja ovet on pidettävä kiinni käytön aikana.
Käyttötilan LED-merkkivalon ja muiden näyttölaitteiden (esim. rakennekoossa 7 näyttö-
LED:in) sammuminen ei ole merkki siitä, että laite olisi erotettu sähköverkosta ja jännit-
teetön.
Ennen teholiitäntöihin koskemista on varmistettava, että missään osissa ei esiinny
jännitettä, LED-näytöstä riippumatta.
Mekaaninen lukkiutuminen tai laitteen sisäiset turvatoiminnot voivat olla syynä moottorin
pysähtymiseen. Häiriön aiheuttajan poistaminen tai nollaus voi aiheuttaa sen, että käyt-
tölaite kytkeytyy päälle uudestaan automaattisesti. Ellei tämä ole käytettävän koneen
osalta turvallisuussyistä sallittua, on laite erotettava sähköverkosta ennen häiriönpois-
ton aloittamista. 
T
T
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3 Asennus
3.1 Peruslaitteen liitäntäkaaviot
3.1.1 Pääteaste ja jarru (rakennekoko 1 - 6)

Käytä aina jarrun katkaisua sekä tasa- että vaihtovirran puolella
– kaikissa nostinkäytöissä,
– käytöissä, jotka vaativat jarrulta nopeaa reaktioaikaa ja
– käytettäessä toimintatapoja CFC ja SERVO.

1805559691

* Rakennekokojen 1, 2 ja 2S verkko- ja moottoriliitäntöjen (X1, X2) yhteydessä ei ole PE-liitäntää. Käytä niissä 
välipiirin liitännän (X4) viereistä PE-liitintä.

** Noudata ehdottomasti jarrupistokkeessa oikeaa kytkentäjärjestystä. Virheellinen liitäntä vaurioittaa jarrua. 
Noudata käytettävien moottoreiden käyttöohjeita, kun jarru liitetään liitäntärasian kautta!

OHJEITA
• Kytke jarrutasasuuntaaja verkkoon erillisellä verkkojohdolla.
• Syöttö moottorikaapelin kautta ei ole sallittua!

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: tasa- ja vaihtovirranpuoleinen poiskytkentä

Jarrupistoke**

X4:

-UZ +UZ

PE

Välipiiriliitäntä*

M
3-vaiheinen

Suojajohdin (häiriösuoja)

Optiona verkkosuodatin NF...

CT/CV/DR/DT/DV:
vaihtovirtapuolen 
poiskytkentä

CT/CV/DR/DT/DV:
tasa- ja vaihtovirranpuoleinen 
poiskytkentä

valkoinen

punainen

sininen

valkoinen

punainen

sininen

Pääteaste

W +R -R

PE

BE BE

Luku "Jarruvastuksen 
liitäntä BW... / BW...-T / 
BW...-P"
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.2 Pääteaste ja DC-verkkolaite (rakennekoko 7)
Ota jarrun liitännässä rakennekoon 1 - 6 kytkentäkaavio huomioon.

DC-verkkolaitteen 
tekniset tiedot:

• Nimellisvirta: AC 2.4 A
• Kytkentävirta AC 30 A / AC 380 - 500 V

3.1.3 Jarrun tasasuuntaaja kytkentäkaapissa
Kun jarrun tasasuuntaaja asennetaan kytkentäkaappiin, jarrutasasuuntaajan ja jarrun
väliset johtimet on asennettava erilleen muista tehokaapeleista. Asentaminen yhdessä
muiden kaapelien kanssa on sallittu vain, kun tehokaapelit ovat häiriösuojattuja.

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-vaiheinen

Optiona verkkosuodatin NF...

Pääteaste

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L1
L2

L3
9

10
11

12
Verkko-
laite

Luku "Jarruvastuksen 
liitäntä BW... / BW...-T / 
BW...-P"

OHJEITA
Ota verkkolaitteen kautta tapahtuvassa tukikäytössä huomioon, että ulkopuolisten
+24 V -verkkolaitteiden liitäntä ohjausliittimeen X10:9 ei ole sallittua. Väärä liitäntä lau-
kaisee vikailmoituksen!
A
P
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3.1.4 Jarruvastus BW… / BW...-...-T / BW...-...-P

1805563147

Pääteaste

T2

T1

vaikuttaa
koskettimeen
K11

BW...-...-T

RB2

RB1

Kun sisäinen lämpökytkin laukaisee, 
K11:n on avauduttava ja liitäntään 
DIØØ "/säätimen lukitus" on saatava 
"0"-signaali. Vastuksen piiri ei saa 
katketa!

X3:

+R -R

PE

BW...

Kun ulkoinen bimetallirele (F16) laukaisee, 
K11:n on avauduttava ja liitäntään 
DIØØ "/säätimen lukitus" on saatava "0"-signaali. 
Vastuksen piiri ei saa katketa!

F16

X3:

+R -R

PE

Pääteaste Pääteaste

vaikuttaa
koskettimeen
K11

4 6

X3:

+R -R
PE

Kun apukosketin F16 laukaisee, K11:n on 
avauduttava ja liitäntään DIØØ "/säätimen lukitus" 
on saatava "0"-signaali. Vastuksen piiri ei saa 
katketa!

BW...-...-P

vaikuttaa
koskettimeen
K11

97 95

98 96

F16

Ylikuormitussuoja

Jarruvastuksen 
tyyppi

määräytyy 
rakenteen mukaan

sisäinen terminen kytkin
(..T)

ulkoinen bimetallirele (F16)

BW... - - Välttämätön

BW...-...-T - Toinen vaihtoehdoista(sisäinen terminen kytkin / 
ulkoinen bimetallirele) tarvitaan.

BW...-003 / BW...-005 Riittävä - Sallittu

BW090-P52B Riittävä - -
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.5 Peruslaitteen liitinten toiminnan kuvaus (pääteaste ja ohjainosa)

Liitin Toiminto

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)

Verkkoliitäntä
Moottoriliitäntä
Jarruvastuksen liitäntä
Välipiiriliitäntä

9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Hakkuriteholähteen liitäntä (vain rakennekoossa 7)

S11:

S12:
S13:

S14:

Vaihtokytkentä I-signaali DC (0(4)...20 mA) ↔ U-signaali DC (-10 V...0...10 V, 0...10 V), 
tehdasasetus U-signaali
Järjestelmäväylän päätevastus päälle tai pois, tehdasasetus pois
RS485-liitynnän XT siirtonopeuden asetus.
Joko 9,6 tai 57,6 kBaud, tehdasasetus 57,6 kBaud.
Taajuustulo päälle tai pois, tehdasasetus pois

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Järjestelmäväylän vertailupotentiaali
Järjestelmäväylä High
Järjestelmäväylä Low

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

REF1
AI11/12
AGND
REF2

DC+10 V (maks. DC 3 mA) ohjearvopotentiometriä varten
Ohjearvotulo n1 (differentiaalitulo tai tulo, jonka vertailupotentiaalina AGND), signaalin muoto → P11_ / S11
Analogisignaalien vertailupotentiaali (REF1, REF2, AI.., AO..)
DC–10 V (maks. DC 3 mA) ohjearvopotentiometriä varten

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

Binääritulo 1, kiinteä asetus "/säätimen lukitus"
Binääritulo 2, tehdasasetus "myötäpäivään/seis"
Binääritulo 3, tehdasasetus "vastapäivään/seis"
Binääritulo 4, tehdasasetus "aktivointi/pika-seis"
Binääritulo 5, tehdasasetus "n11/n21"
Binääritulo 6, tehdasasetus "n12/n22"

• Binääritulot on potentiaalierotettu 
optoeristimien avulla.

• Binääritulojen 2 – 6 (DIØ1...DIØ5) ohjelmointi 
→ parametrivalikko P60_

X13:7 DCOM Binääritulojen X13:1 – X13:6 (DIØØ...DIØ5) ja X16:1/X16:2 (DIØ6...DIØ7) vertailupotentiaali
• Binääritulojen ohjaus +24 V DC-vierasjännitteellä: Liitäntä X13:7 (DCOM) vierasjännitteen 

vertailupotentiaali on pakollinen.
– ilman siltausta X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentiaalivapaat binääritulot
– siltaus X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → ei-potentiaalivapaat binääritulot

• Binääritulojen ohjaus jännitteellä +24 V DC liittimelle X13:8 tai X10:8 (VO24) → siltaus X13:7-X13:9 
(DCOM-DGND) tarvitaan.

X13:8

X13:9
X13:10
X13:11

VO24

DGND
ST11
ST12

Apujännitelähtö +24 V DC (liittimien X13:8 ja X10:8 = 400 mA maks.kuormitus) ulkoista käskynantokytkintä 
varten
Binäärisignaalien vertailupotentiaali
RS485+ (siirtonopeuden kiinteä asetus 9,6 kBaud)
RS485-

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

X16:6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5

DGND

Binääritulo 7, tehdasasetus "ei toiminnassa"
Binääritulo 8, tehdasasetus "ei toiminnassa"
Binäärilähtö 3, tehdasasetus "IPOS-lähtö"
Binäärilähtö 4, tehdasasetus "IPOS-lähtö"
Binäärilähtö 5, tehdasasetus "IPOS-lähtö"
Älä kytke vierasjännitettä binäärilähtöihin X16:3 
(DOØ3) … X16:5 (DOØ5)!
Binäärisignaalien vertailupotentiaali

• Binääritulot on potentiaalierotettu 
optoeristimien avulla.

• Binääritulojen 7 ja 8 (DIØ6/DIØ7) 
ohjelmointi → parametrivalikko P60_

• Binäärilähtöjen 3 – 5 (DOØ3...DOØ5) 
ohjelmointi → parametrivalikko P60_
A
P

Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



3Asennus
Peruslaitteen liitäntäkaaviot
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-liitäntä (kytke TF/TH liittimeen X10:2), tehdasasetus "ei reagointia" (→ P835)
Binäärisignaalien vertailupotentiaali / KTY:n –
Binäärilähdön DBØØ kiinteänä ohjelmointina "/jarru", kuormitettavuus max. 150 mA DC 
(oikosulkusuojattu, vierasjännitesuojattu arvoon 30 V DC saakka)
Binäärilähdön 1 yhteinen kosketin, tehdasasetus "käyttövalmis"
Binäärilähdön 1 sulkeutuva kosketin, releen kosketinten maks. kuormitettavuus 30 V DC ja 0,8 A DC
Binäärilähdön 1 avautuva kosketin
Binäärilähtö DBØ2, tehdasasetus "/vika", maks. kuormitettavuus 50 mA DC (oikosulkusuojattu, 
vierasjännitesuojattu arvoon 30 V DC saakka). Binäärilähdöt 1 ja 2 (DOØ1 ja DOØ2) ohjelmoitavissa 
→ parametrivalikko P62_. Älä kytke vierasjännitettä binäärilähtöihin X10:3 (DBØØ) ja X10:7 (DOØ2)!

X10:8

X10:9

X10:10

VO24

VI24

DGND

Apujännitelähtö +24 V DC (liittimien X13:8 ja X10:8 = 400 mA maks.kuormitus) ulkoista käskynantokytkintä 
varten
Tulo +24 V DC jännitteensyöttö (optiosta riippuen tukijännite, laitediagnostiikka verkkojännitteen ollessa 
poiskytkettynä)
Binäärisignaalien vertailupotentiaali
Ohje koskien liitintä X:10.9: Ulkoisen tukijännitteen DC+24-V voi kytkeä vain rakennekoossa 0 - 6. 
Rakennekoossa 7 Dc-verkkolaitteeseen on syötettävä verkkojännitettä. Ota huomioon luku 
"Pääteaste ja DC-verkkolaite (rakennekoko 7)" (→ sivu 10). 

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

DGND
VO24
SOV24
SVI24:

Liittimen X17:2 vertailupotentiaali
Apujännitelähtö +24 V DC, vain saman laitteen liitännän X17:4 syöttöä varten
+24-V-DC-tulon "turva-seis-toiminnon" (turvakoskettimen) vertailupotentiaali
+24-V-DC-tulon "turva-seis" (turvakosketin)

XT Vain huoltotoimiin tarkoitettu liityntä. Korttipaikka lisäkorteille: DBG60B / UWS21B / USB11A

Liitin Toiminto
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 Käyttöönotto
4.1 Käyttöönottoa koskevia yleisiä ohjeita

4.1.1 Edellytys
Käyttöönoton onnistumisen edellytyksenä on huolellinen suunnittelu. Perusteelliset
määritysohjeet ja parametrien selitykset on esitetty MOVIDRIVE® MDX60/61B:n järjes-
telmäkäsikirjassa.

VAARA!
Suojaamattomat teholiitännät.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen sähköiskun seurauksena.
• Asenna määräysten mukainen kosketussuoja.
• Älä koskaan ota käyttöön laitetta, jossa kosketussuoja ei ole paikoillaan.
K
K
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4Käyttöönotto
MOVITOOLS® MotionStudion käyttö
4.2 MOVITOOLS® MotionStudion käyttö
4.2.1 Tietoa MOVITOOLS® MotionStudiosta
Tehtävät Ohjelmistopaketin avulla voidaan suorittaa johdonmukaisesti seuraavat tehtävät:

• Luoda yhteys laitteisiin
• Suorittaa toimintoja laitteilla

Yhteyden 
luominen laitteisiin

Yhteyden luomiseksi laitteisiin MOVITOOLS® MotionStudio -ohjelmistopaketissa on
sisäänrakennettu SEW-tietoliikennepalvelin.
SEW-tietoliikennepalvelimella voidaan asettaa tiedonsiirtokanavat. Asetuksen jälkeen
laitteet kommunikoivat tiedonsiirtoyksiköidensä avulla näiden tiedonsiirtokanavien
kautta. Samanaikaisesti voidaan käyttää enintään neljää tiedonsiirtokanavaa. 
MOVITOOLS® MotionStudio tukee seuraavia tiedonsiirtokanavatyyppejä:
• Sarja (RS-485) liittymätyypin muuntimen kautta
• Järjestelmäväylä (SBus) liittymätyypin muuntimen kautta
• Ethernet
• EtherCAT
• Kenttäväylä (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Laitteen ja sen tiedonsiirtoyksiköiden mukaan käytössä on joitain kyseisiä tiedonsiirto-
kanavatyyppejä:

Toimintojen 
suorittaminen 
laitteilla

Ohjelmistopaketin avulla voidaan suorittaa johdonmukaisesti seuraavat toiminnot:
• Parametrointi (esimerkiksi laitteen parametripuussa)
• Käyttöönotto
• Visualisointi ja diagnostiikka
• Ohjelmointi
Toimintojen suorittamiseksi laitteiden avulla MOVITOOLS® MotionStudio -ohjelmisto-
paketissa on seuraavat sisäänrakennetut perusosat:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Kaikki toiminnot kommunikoivat työkalujen avulla. MOVITOOLS® MotionStudio tarjoaa
sopivat työkalut kaikille laitetyypeille.
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 äyttöönotto
OVITOOLS® MotionStudion käyttö

16
Tekninen tuki SEW-EURODRIVElla on 24h-hotline-palvelu. 
Valitse vain suuntanumeroksi +49 1805 ja syötä sen jälkeen kirjainyhdistelmä
SEWHELP puhelimen näppäimistöstä. Voit luonnollisestikin soittaa myös numeroon
+49 18 05 - 7 39 43 57.

Online-ohje Asennuksen jälkeen on käytössä seuraavat aputoiminnot.
• Tämä dokumentaatio näkyy ohjelmiston käynnistyksen jälkeen apuikkunassa.

Mikäli apuikkunaa ei näy käynnistyksen yhteydessä, deaktivoi kenttä "Display"
valikon kohdasta [Settings] / [Options] / [Help].
Mikäli apuikkunan on taas tarkoitus näkyä, aktivoi kenttä "Display" valikon kohdasta
[Settings] / [Options] / [Help].

• Sisältökohtainen apu on olemassa kentissä, joihin käyttäjän odotetaan syöttävän tie-
toja. Näin esimerkiksi <F1>-painikkeella saa näkyviin laiteparemetrien arvoalueet.
K
M
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4Käyttöönotto
MOVITOOLS® MotionStudion käyttö
4.2.2 Ensimmäiset askeleet

Ohjelmiston 
käynnistys ja 
projektin avaus

Käynnistä MOVITOOLS® MotionStudio ja avaa projekti seuraavalla tavalla:
1. Käynnistä MOVITOOLS® MotionStudio Windowsin käynnistysvalikosta valikon seu-

raavasta kohdasta:
[Start] / [Programs] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-Motion-
Studio]

2. Avaa projekti syöttämällä sen nimi ja tallennuspaikka.

Yhteyden 
luominen ja verkon 
skannaaminen

Luo yhteys ja skannaa verkko MOVITOOLS® MotionStudionin avulla seuraavasti:
1. Aseta tiedonsiirtokanava laitteiden kanssa kommunikoimista varten. 

Yksityiskohtaisia tietoja tiedonsiirtokanavan konfiguroinnista on esitetty kyseistä tie-
donsiirtotapaa käsittelevässä luvussa.

2. Skannaa verkosto valitsemalla (Unit scan). Aktivoi symbolilistasta painike [Start
network scan] [1].

1. Valitse konfiguroitava laite.
2. Avaa kohdevalikko hiiren oikealla painikkeella. 

Näyttöön ilmestyvät laitekohtaiset työkalut, joita käyttämällä toiminnot voidaan suo-
rittaa laitteilla.

Laitteiden 
käyttöönotto 
(online-tilassa)

Mikäli laitteet halutaan ottaa käyttöön (online-tilassa), menettele seuraavasti:
1. Siirry verkostonäyttötapaan.
2. Klikkaa työkalupalkin symbolia "Switch to online mode" [1]. 

3. Valitse laite, jonka haluat ottaa käyttöön.
4. Avaa kohdevalikko ja valitse komento [Startup] / [Startup].

Käyttöönottoassistentti avautuu.
5. Seuraa käyttöönottoassistentin ohjeita ja lataa lopuksi käyttöönottotiedot laittee-

seesi. 

1132720523

[1]

1184030219
[1] Symboli "Switch to online mode"

[1]
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 Toiminta
5.1 Toimintatilan näyttö
5.1.1 7-segmenttinäyttö

7-segmenttinäytön avulla ilmaistaan MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan toimintatila ja
vikatapauksessa vikailmoitus- ja/tai varoituskoodi.

7-segmenttinäyttö Laitteen tila
(high-tavu tilasanassa 1)

Merkitys

0 0 24 V-käyttö (taajuusmuuttaja ei käyttövalmis)

1 1 Säätimen lukitus päällä

2 2 Ei aktivointia

3 3 Seisontavirta

4 4 Aktivointi

5 5 N-säätö

6 6 M-säätö

7 7 Pitosäätö

8 8 Tehdasasetus

9 9 Ajettu rajakytkintä vasten

A 10 Teknologiayksikkö (optio)

c 12 IPOSplus®-referenssiajo

d 13 Vauhtikäynnistys

E 14 Anturin evaluointi

F Vikanumero Vikailmoitusnäyttö (vilkkuva)

H Tilanäyttö Käsikäyttö

t 16 Taajuusmuuttaja odottaa dataa

U 17 "Turva-seis" aktivoitu

² (vilkkuva piste) - IPOSplus®-ohjelma käynnissä

vilkkuva näyttö - PIKA-SEIS operointipaneelin DBG60B avulla

1 ... 9 - RAM viallinen

VAROITUS!
U-näytön virheellinen tulkinta = " turva-seis" aktivoituna.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
Näyttö U = "Turva-seis" aktivoituna ei ole turvallisuustekijä eikä sitä saa käyttää
turvallisuusteknisenä toimintona!
T
T
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Ohjeilmoitukset
5.1.2 Ohjauspaneeli DBG60B
Perusnäytöt:

5.2 Ohjeilmoitukset
DBG60B:n (n. 2 s näkyvä) tai MOVITOOLS® MotionStudiossa/SHELL-ohjelmassa (kui-
tattava) ohjeilmoitus:

0.00rpm
0.000Amp
SÄÄTIMEN LUKITUS

Näyttö kun X13:1 (DIØØ "/SÄÄTIMEN LUKITUS") = "0".

0.00rpm
0.000Amp
EI AKTIVOINTIA

Näyttö kun X13:1 (DIØØ "/SÄÄTIMEN LUKITUS") = "1" eikä 
muuttajaa aktivoitu ("AKTIVOINTI EI" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
AKTIVOINTI (VFC)

Näyttö muuttajan ollessa aktivoitu

OHJE 6:
LIIAN SUURI ARVO Ohjeilmoitus

 (DEL)=Quit
VIKA  9
KÄYTTÖÖNOTTO

Vikailmoitus

Nro Teksti 
DBG60B/SHELL Kuvaus

1 LUVATON INDEKSI Liitynnän kautta aktivoitua indeksiä ei ole.

2 EI KÄYTÖSSÄ
• On yritetty käynnistää toiminto, jota ei ole käytössä
• On valittu väärä tiedonsiirtopalvelu
• On valittu käsikäyttö kielletyn liitynnän (esim. kenttäväylän) kautta

3 VAIN LUETTAVISSA On yritetty muuttaa Read only -arvoa

4 PARAM. LUKITTU Parametrilukitus P 803 = "PÄÄLLÄ", parametria ei voi muuttaa

5 SETUP KÄYNNISSÄ On yritetty muuttaa parametria tehdasasetusten palautuksen ollessa 
käynnissä

6 LIIAN SUURI ARVO Syötetty arvo liian suuri

7 LIIAN PIENI ARVO Syötetty arvo liian pieni

8 KORTTI PUUTTUU Valitulle toiminnolle välttämätön lisäkortti puuttuu

10 VAIN ST1:n KAUTTA Käsikäyttötila on lopetettava signaalilla liitäntään X13:ST11/ST12 
(RS485).

11 VAIN TERMINAALI Käsikäyttötila on lopetettava TERMINAL-liitännän (DBG60B tai UWS21B) 
kautta

12 EI PÄÄSYÄ Pääsy valittuun parametriin on estetty

13 SÄÄDIN LUKITTAVA Aseta valittua toimintoa varten liittimelle DIØØ "/Säätimen lukitus" 
signaalin arvoksi = "0".

14 ARVO EI KELPAA Syötetty arvo on kielletty

16 PARAM. EI TALLENN.
EEPROM-puskurin ylitys esim. syklisten kirjoitushakujen vuoksi. 
Parametri ei tallennu EEPROM-muistiin pysyvästi 
(ei säily verkkokatkoksen yli).

17 MUUTT. AKTIVOITU
• Muutettava parametri voidaan asettaa vain tilassa 

"SÄÄTIMEN LUKITUS".
• On yritetty vaihtaa käsikäyttötilaan laitteen ollessa aktivoituna.
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5.3 Muistikortti
Liitettävä muistikortti on asennettu peruslaitteeseen. Laitetta koskeva data on tallen-
nettu muistikortille ja se on aina ajantasainen. Jos laite on vaihdettava, se voidaan ottaa
nopeasti käyttöön muistikorttia vaihtamatta eikä PC:tä tai tietojen varmistusta tarvita.
Lisäkortteja voidaan asentaa mielivaltainen määrä.

1810728715
Kuva 34: Muistikortti MDX60B/61B
T
M

Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



5Toiminta
Muistikortt
5.3.1 Muistikortin vaihtoon liittyviä ohjeita
• Muistikortit saa asentaa korttipaikkaan vain MOVIDRIVE® B -taajuusmuuttajan

ollessa poiskytkettynä.
• Alkuperäislaitteen muistikortin saa asentaa uuteen taajuusmuuttajaan. Seuraavat

yhdistelmät ovat sallittuja: 

• Uudessa taajuusmuuttajassa on oltava asennettuina samat lisäkortit (optiot) kuin
alkuperäislaitteessa.
Muussa tapauksessa näytölle ilmestyy virheilmoitus "79 HW-konfiguraatio" (lait-
teiston konfiguraatio). Vikailmoitus voidaan eliminoida kohdevalikossa hakemalla
esiin valikon kohta "TILA TOIMITETTAESSA" (P802 tehdasasetus). Laite saadaan
tällä siihen tilaan, missä se on ollut tehtaalta toimitettaessa. Käyttöönottotoimet on
tämän jälkeen suoritettava uudestaan.

• Option DRS11B laskurien tiloja sekä optioiden DH..1B ja DCS..B dataa ei varmisteta
muistikortille. Muistikorttia vaihdettaessa on alkuperäislaitteen lisäkortit DRS11B,
DH..1B ja DCS..B asennettava uuteen muuttajaan.
Mikäli alkuperäislaitteena käytetään lisäkortilla DHP11B varustettua MOVIDRIVE® B-
taajuusmuuttajaa, rakennekoko 0, on korvaavaan laitteeseen asennettava uusi lisä-
kortti DHP11B, joka on varustettu etukäteen varmistetulla konfiguraatiotietueella
(Tiedostonimi.sewcopy).

• Kun absoluuttianturia käytetään moottori- tai matka-anturina, anturille on suoritettava
referenssiajo laitteen vaihdon jälkeen.

• Kun absoluuttianturi vaihdetaan, anturille on suoritettava uusi referenssiajo. 
 

Alkuperäislaite MOVIDRIVE® MDX60B/61B... Uusi taajuusmuuttaja MOVIDRIVE® MDX60B/61B...

00 00 tai 0T

0T 0T
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6 Huolto
6.1 Vikatiedot
6.1.1 Vikamuisti

Vikamuistiin (P080) tallentuu viisi viimeistä vikailmoitusta (viat t-0 … t-4). Kulloinkin
vanhin vikailmoitus poistuu, kun vikatapahtumia on yli viisi. Vian sattuessa tallentuvat
seuraavat tiedot:
Ilmennyt vika • Binääritulojen ja -lähtöjen tila • Taajuusmuuttajan toimintatila • Taajuus-
muuttajan tila • Jäähdytyselementin lämpötila • Käyntinopeus • Lähtövirta • Pätövirta •
Laitteen kuormitus • Välipiirin jännite • Käyttötunnit • Aktivointituntien määrä • Paramet-
risarja • Moottorin kuormitus.

6.1.2 Laukaisuun johtavat reaktiot
Esiintyneen vian mukaan on olemassa kolme katkaisureaktiota. Taajuusmuuttaja jää
lukittuna vikatilaan:

Pikakatkaisu Laite ei pysty enää jarruttamaan käytettävää koneikkoa. Pääteaste menee vikatapauk-
sessa suuri-impedanssiseen tilaan ja jarru menee heti päälle (DBØØ "/Jarru" = "0").

Pikapysäytys Käyttöä jarrutetaan pikapysäytysramppia t13/t23 noudattaen. Kun pysäytysnopeus on
saavutettu, jarru kytkeytyy päälle (DBØØ "/Jarru" = "0"). Pääteaste menee suuri-impe-
danssiseen tilaan jarruviiveen (P732/P735) kuluttua umpeen.

Hätäpysäytys Käytettävää koneikkoa hidastetaan pikapysäytysrampin t14/t24 mukaisesti. Kun pysäy-
tysnopeus on saavutettu, jarru kytkeytyy päälle (DBØØ "/Jarru" = "0"). Pääteaste menee
suuri-impedanssiseen tilaan jarruviiveen (P732/P735) kuluttua umpeen.

6.1.3 Kuittaus
Vikailmoitus voidaan kuitata seuraavasti:
• Verkko kytketään pois päältä ja uudelleen päälle.

Suositus: Pidä jännite verkkokontaktorin K11 suojaamiseksi vähintään 10 s
poiskytkettynä.

• Laite kuitataan tuloliittimillä eli vastaavasti määritetyn binääritulon (peruslaitteessa
DIØ1...DIØ7, lisälaitteessa DIO11B DI1Ø...DI17:n ) avulla.

• Manuaalinen kuittaus SHELL-ohjelmassa (P840 = "KYLLÄ" tai [Parametri] / [Kuittaus
käsin]).

• Manuaalinen kuittaus DBG60B-operointipaneelista
• Automaattinen kuittaus suorittaa enintään viisi laitteen kuittausta.

VAARA!
Väliinpuristumisvaara moottorin käynnistyessä itsestään, jos kuittaus tapahtuu
automaattisesti.
Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.
• Älä käytä automaattista kuittausta, jos käyttölaitteen käynnistyminen itsestään voi

aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille tai laitteille.
• Suorita kuittaus manuaalisesti.
H
V
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6.1.4 Taajuusmuuttaja odottaa dataa
Jos taajuusmuuttajaa ohjataan tietoliikenneliitynnän (kenttäväylän, RS485- tai SBus-
väylän) kautta ja verkko on kytketty pois päältä ja uudelleen päälle tai vikailmoitus on
kuitattu, ei aktivointi tule voimaan, ennen kuin taajuusmuuttuja saa taas kelvollista dataa
aikavalvonnan alaisen liitynnän kautta.

6.2 Vikailmoitukset ja vikaluettelo
6.2.1 Vikailmoitus 7-segmenttinäytöllä

Vikakoodi näytetään 7-segmenttinäytöllä seuraavassa järjestyksessä (esim. häiriökoodi
100):

Kun kuittaus on suoritettu tai vikakoodi on jälleen arvoltaan "0", näyttö menee käyttöti-
laan.

6.2.2 Alavikakoodin näyttö
Alavikakoodi näytetään MOVITOOLS® MotionStudio -ohjelmistossa (versiosta 4.50
alkaen) tai operointipaneelissa DBG60B.

1939352587

Vilkkuu, tahtiaika n. 1 s

Näyttö tyhjä, n. 0,2 s

Sataluvun numero (mikäli käytössä), n. 1 s

Näyttö tyhjä, n. 0,2 s

Kymmenluvun numero, n. 1 s

Näyttö tyhjä, n. 0,2 s

Ykkösluvun numero, n. 1 s

Näyttö tyhjä, n. 0,2 s
Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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, 
6.2.3 Vikaluettelo
Sarakkeessa "Reaktio (P)" on luettelo tehdasasetuksina tehdyistä vikareagoinnista.
Piste (P) merkitsee, että reagointitapa voidaan ohjelmoida (P83_ reagointi vikatapauk-
sessa tai IPOSplus®-ohjelmaa käyttämällä). Vikatapauksessa 108 piste (P) tarkoittaa,
että reagointitapa voidaan ohjelmoida toiminnon P555 Reagointi vikatapauksessa DCS
kautta. Vikatapauksessa 109 piste (P) tarkoittaa, että reagointitapa voidaan ohjelmoida
toiminnon P556 Reagointi hälytykseen DCS kautta.

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
00 Ei vikaa

01 Ylivirta Pikakatkaisu

0 Pääteaste • Oikosulku lähtöpiirissä
• Liian suuri moottori
• Viallinen pääteaste
• Virransyöttö

Virtamuuntaja
• Rampin rajoitus kytketty 

pois ja asetettu ramppiaika 
liian lyhyt

• Vaihemoduuli viallinen
• Syöttöjännite 24 V tai siitä 

saatu 24 V epävakaa
• Keskeytys tai oikosulku 

vaihemoduulien 
ilmoitusjohdoissa

• Poista oikosulku
• Liitä pienempi moottori
• Pääteasteen ollessa 

viallinen käänny SEW-
huoltopalvelun puoleen

• Aktivoi parametri P138 
ja/tai pidennä ramppiaikaa

1 Gate-ajurin UCE-valvonta 
tai alijännitteen valvonta

5 Muuttaja jää laitteen 
virranrajoitukseen

6 Gate-ajurin UCE-valvonta 
tai alijännitteen valvonta 
tai virtamuuntajan ylivirta.
..vaihe U

7 ..vaihe V
8 ..vaihe W 
9 ..vaihe U ja V
10 ..vaihe U ja W
11 ..vaihe V ja W
12 ..vaihe U ja V ja W
13 Jännitesyöttö

Virtamuuntaja tilassa 
verkkokäyttö

14 MFE-ilmoitusjohdot

03 Maasulku Pikakatkaisu 0 Maasulku

Maasulku
• moottorikaapelissa
• muuntajassa
• moottorissa

• Poista maasulku
• Ota yhteyttä 

SEW-huoltopalveluun

04 Jarruhakkuri Pikakatkaisu

0 Välipiirin jännite liian suuri 
4Q-käytössä • Jarrutettava teho liian suuri

• Jarruvastuspiiri poikki
• Oikosulku 

jarruvastuspiirissä
• Jarruvastus liian suuri-

impedanssinen
• Jarruhakkuri vioittunut

• Pidennä hidastusramppeja
• Tarkasta jarruvastuksen 

kaapeli
• Tarkasta jarruvastuksen 

tekniset tiedot
• Jos jarruhakkuri on 

vioittunut, vaihda 
MOVIDRIVE®-yksikkö

1

06 Verkkovaihe 
puuttuu

Pikakatkaisu 0 Välipiirin jännite ajoittain 
liian pieni

• Vaihekatkos
• Verkkojännitteen laatu 

puutteellinen

• Tarkasta verkkokaapelit
• Tarkasta syöttävän verkon

konfigurointi.
• Tarkasta syöttö (varokkeet

kontaktori)
3 Verkkotaajuusvirhe
4 -

07 Välipiirin 
ylijännite Pikakatkaisu

0 Välipiirin jännite liian suuri 
2Q-käytössä

Välipiirin jännite liian suuri

• Pidennä hidastusramppeja
• Tarkasta jarruvastuksen 

kaapeli
• Tarkasta jarruvastuksen 

tekniset tiedot

1
2 Välipiirin jännite liian suuri 

4Q-käytössä.
.. vaihe U

3 .. vaihe V
4 .. vaihe W
H
V

Kompaktikäyttöohje – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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08 Käyntinopeuden 
valvonta

Pikakatkaisu 
(P)

0 Taajuusmuuttajassa 
virran- tai luistonrajoitus

• Käyntinopeuden tai virran 
säädin (VFC-toimintatavalla 
ilman anturia) toimii 
säätörajalla johtuen 
mekaanisesta 
kuormittumisesta tai 
verkon tai moottorin 
vaihekatkoksesta.

• Anturia ei ole liitetty oikein 
tai pyörimissuunta on väärä.

• Momentinsäädössä on 
ylitetty nmax.

• VFC-toimintatavalla: 
lähtötaajuus ≥ 150 Hz

• U/f-toimintatavalla: 
lähtötaajuus ≥ 600 Hz

• Vähennä kuormitusta
• Lisää valvontaviivettä 

(P501 tai P503)
• Tarkasta anturiliitäntä, 

tarvittaessa vaihda 
A/A ja B/B pareittain

• Tarkasta anturin 
syöttöjännitteen saanti

• Tarkasta virranrajoitus
• Pidennä ramppeja 

tarvittaessa
• Tarkasta moottorin 

johtimet ja moottori
• Tarkasta verkkovaiheet

3 Järjestelmäraja 
"Olonopeus" ylitetty.
Rampin ohjearvon ja 
oloarvon välinen 
nopeusero 2xramppiajalla 
on odotettua luistoa 
suurempi.

4 Suurin kiertokentän 
käyntinopeus ylitetty.
Suurin sallittu 
kiertokenttätaajuus 
(VFC-toimintatavalla 
max. 150 Hz ja U/f-
toimintatavalla max. 
600 Hz) on ylitetty.

09 Käyttöönotto Pikakatkaisu

0 Käyttöönotto puuttuu
Muuttajaa ei ole vielä otettu 
käyttöön valitulla käyttötavalla.

Tee käyttöönotto vastaavalla 
toimintatavalla.

1 Valittu väärä toimintatapa.
2 Väärä anturityyppi tai 

viallinen anturikortti

10 IPOS-ILLOP Hätäpysäytys 0 Epäkelpo IPOS-komento

• IPOSplus®-ohjelmaversio on 
tunnistanut virheellisen 
komennon

• Ohjelmassa virheelliset 
edellytykset

• Tarkasta ohjelmamuistin 
sisältö ja korjaa 
tarvittaessa.

• Lataa oikea ohjelma 
ohjelmamuistiin

• Tarkasta ohjelman kulku 
(→ IPOSplus®-käsikirja)

11 Ylilämpötila Hätäpysäytys 
(P)

0 Jäähdytyselementtien 
lämpötila liian suuri tai 
lämpötila-anturi viallinen

• Muuttajan terminen 
ylikuormitus

• Vaihemoduulin lämpötilan 
mittaus viallinen.
(Rakennekoko 7)

• Vähennä kuormitusta ja/ta
varmista riittävä jäähdytys

• Tarkasta tuuletin.
• Mikäli ilmoitus F-11 

lähetetään, vaikka 
ylilämpötilaa ei 
selvästikään ole, se on 
merkki vaihemoduulin 
viallisesta lämpötilan 
mittauksesta. 
Vaihda vaihemoduuli
(Rakennekoko 7).

3 Hakkuriteholähteen 
ylikuumeneminen

6 Jäähdytyselementtien 
lämpötila liian suuri tai 
lämpötila-anturi viallinen.
..vaihe U

7 ..vaihe V
8 ..vaihe W

(Rakennekoko 7)

13 Ohjauslähde Pikakatkaisu 0

Ohjauslähdettä ei 
käytettävissä, esim. 
ohjauslähteenä 
kenttäväylä ilman 
kenttäväyläkorttia

Ohjauslähdettä ei ole määritetty 
tai se on määritetty väärin

Määritä oikea ohjauslähde 
(P101)

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
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14 Pulssianturi Pikakatkaisu

0 Anturia ei ole kytketty, 
anturi tai anturikaapeli on 
vioittunut

• Pulssianturin kaapeli tai 
häiriösuojajohdin on liitetty 
väärin

• Oikosulku/johdinkatkos 
pulssianturin kaapelissa

• Anturi viallinen

Tarkasta pulssianturin kaapelin
ja häiriösuojajohtimen liitäntä 
sekä mahdolliset oikosulut ja 
johdinkatkokset

25 Anturivika X15 – 
käyntinopeusalue ylitetty.
Liitännässä X15 olevan 
anturin nopeus yli 
6542 1/min.

26 Anturivika X15 – 
kortti viallinen.
Vika kvadranttie-
valuoinnissa.

27 Anturivika – Anturiliitäntä 
tai anturi vioittunut.

28 Anturivika X15 – 
tietoliikennevirhe 
RS485-kanava.

29 Anturivika X14 – 
tietoliikennevirhe 
RS485-kanava.

30 Tuntematon anturityyppi 
liitännässä X14/X15.

31 Hyväksyttävyystestivirhe 
Hiperface® X14/X15
Inkrementtejä on 
kadonnut.

32 Anturivika X15 Hiperface®

Liitännän X15 Hiperface®-
anturi antaa vikail-
moituksen

33 Anturivika X14 Hiperface®

Liitännän X14 Hiperface®-
anturi antaa vikail-
moituksen

34 Anturivika X15 Resolveri
Anturiliitäntä tai anturi 
viallinen

17

Järjestel-
mähäiriö Pikakatkaisu

0 Vika "Pinom. ylivuoto"

Taajuusmuuttajan elektroniikka 
vioittunut, mahdollisesti EMC:n 
vaikutuksesta

• Tarkasta maadoitukset ja 
suojaukset ja paranna niitä
tarvittaessa.

• Jos häiriö toistuu, ota 
yhteyttä SEW-huolto-
palveluun

18 0 Vika "Pinom. alivuoto"
19 0 Vika "External NMI"
20 0 Vika "Ei-määr. op.koodi"
21 0 Vika "Protection Fault"
22 0 Vika "Ei-sall. sanaop."
23 0 Vika "Ei-sall. käsky"
24 0 Vika "Ei-sall. väyl.yht."

25 EEPROM Pikapysäytys

0
Luku- tai kirjoitusvirhe 
EEPROMin 
pääteasteessa

Häiriö EEPROMin käytössä tai 
muistikortissa

• Palauta tehdasasetukset, 
kuittaa laite ja aseta 
parametrit uudelleen.

• Jos häiriö toistuu, ota 
yhteyttä SEW-
huoltopalveluun

• Vaihda muistikortti.

11 NV-tallennus lukuvirhe
Laitteen sisäinen NV-RAM

13 NV-tallennus sirukortti
Muistin rakenneosa 
viallinen

14 NV-tallennus sirukortti
Muistikortti viallinen

16 NV-tallennus 
käynnistymisvirhe

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
H
V
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26 Ulkoinen liitin Hätäpysäytys 
(P) 0 Ulkoinen liitin Ulkoinen häiriösignaali luettu 

ohjelmoitavan tulon kautta
Poista häiriön syy, ohjelmoi 
liitin tarvittaessa uudelleen

27 Rajakytkimet 
puuttuvat Hätäpysäytys

0 Rajakytkimet puuttuvat tai 
johdinkatkos

• Molempien rajakytkimien 
johdinkatkos/puuttuminen

• Rajakytkimet vaihtuneet 
suhteessa moottorin 
pyörimissuuntaan

• Tarkasta rajakytkimien 
johdotus

• Vaihda rajakytkinliitännät
• Ohjelmoi liittimet uudelleen

2 Rajakytkimet vaihtuneet
3 Molemmat rajakytkimet 

aktiivisia samanaikaisesti

28 Kenttäväylän
aikavalvonta

Pikapysäytys 
(P)

0 Vika "Kväyl. aikavalv."
Master- ja slave-yksikön välillä 
ei määritetyn valvonta-ajan 
kuluessa ole tapahtunut 
tiedonsiirtoa.

• Tarkasta master-yksikön 
tiedonsiirtorutiinit

• Pidennä kenttäväylän 
aikavalvonta-aikaa 
(P819)/kytke valvonta pois
päältä

2 Kenttäväyläkortti ei 
käynnisty

29
Ajettu 
rajakytkintä 
vasten

Hätäpysäytys
0 Ajettu rajakytkintä vasten Rajakytkin on aktivoitunut 

IPOSplus®-toimintatavalla
• Tarkasta liikealue.
• Korjaa sovellusohjelma

30
Hätäpysäytys
Hät.seis-
aik.valv.

Pikakatkaisu
0 Hätäpysäytysramppiajan 

ylitys
• Käyttö ylikuormitettu
• Hätäpysäytysramppi liian 

lyhyt

• Tarkasta määritykset.
• Pidennä hätä-seis-ramppia

31 TF/TH-laukaisin Ei
reagointia (P) 0 Termisen moottorisuojan 

vika

• Moottori ylikuumentunut, 
TF/TH on lauennut

• Moottorin TF/TH kytkemättä 
tai kytketty väärin

• Yhteys MOVIDRIVE®-
taajuusmuuttajan ja 
moottorin TF/TH-anturin 
välillä poikki

• Anna moottorin jäähtyä ja 
eliminoi vika

• Tarkasta MOVIDRIVE®-
taajuusmuuttajan ja 
TF/TH-anturin väliset 
liitännät/yhdyskaapelit

• Ellei TF/TH-anturia liitetä: 
tee siltaus välille X10:1 ja 
X10:2.

• Aseta P835:lle "Ei 
reagointia"

32 IPOS-indeksin 
ylivuoto Hätäpysäytys 0 Vika IPOS-ohjelmassa

Ohjelmoinnin perussäännöistä 
poikkeaminen on aiheuttanut 
järjestelmän sisäisen 
pinomuistin ylittymisen

Tarkasta IPOSplus®-
sovellusohjelma ja korjaa 
tarvittaessa
(→ IPOSplus®-käsikirja)

33 Ohjearvon lähde Pikakatkaisu

0 Ohjearvolähdettä ei 
käytettävissä, esim. 
ohjauslähteenä 
kenttäväylä ilman 
kenttäväyläkorttia

Ohjearvolähdettä ei ole 
määritetty tai se on määritetty 
väärin

Määritä oikea ohjearvolähde 
(P100)

34 Rampin
aikavalvonta Pikakatkaisu

0 Pikapysäytysrampin ajan 
ylitys

Alas-ramppien ajan ylitys, 
esimerkiksi ylikuormituksen 
vuoksi.

• Pidennä alas-ramppien 
kestoa

• Poista ylikuorma

35 Toimintatapa Pikakatkaisu

0 Toimintatapa ei 
käytettävissä

• Toimintatapaa ei ole 
määritetty tai se on 
määritetty väärin

• Parametrilla P916 on 
asetettu rampin muoto, joka 
vaatii teknologiaversion 
mukaista MOVIDRIVE®-
taajuusmuuttajaa.

• Parametrilla P916 on valittu 
sellainen rampin muoto, 
joka ei sovi yhteen valitun 
teknologiaversion kanssa.

• Parametrilla P916 on valittu 
sellainen rampin muoto, 
joka ei sovi yhteen asetetun 
tahdistusajan (P888) 
kanssa.

• Aseta oikea toimintatapa 
parametrin P700 tai P701 
avulla

• Käytä MOVIDRIVE®-
taajuusmuuttajan 
teknologiaversiota (..OT).

• Valitse valikosta 
"Käyttöönotto → 
Teknologiatoiminnon 
valinta..." parametrin P916
kanssa yhteensopiva 
teknologiatoiminto.

• Tarkasta asetuksen P916 
ja P888.

1 Toimintatavan ja laitteen 
yhdistelmä väärä

2 Toimintatavan ja 
teknologiatoiminnon 
yhdistelmä väärä

36 Lisäkortti 
puuttuu Pikakatkaisu

0 Kortti puuttuu tai ei ole 
sallittua tyyppiä. • Lisäkortti ei sallittua tyyppiä.

• Ohjearvolähde, ohjauslähde 
tai toimintatava ei sallittu 
tälle lisäkortille

• Asetettu DIP11B:n kannalta 
väärä anturityyppi

• Asenna oikea lisäkortti
• Määritä oikea 

ohjearvolähde (P100)
• Määritä oikea ohjauslähde

(P101)
• Määritä oikea toimintatapa

(P700 tai P701)
• Aseta oikea anturityyppi

2 Anturin korttipaikka 
viallinen

3 Kenttäväylän korttipaikka 
vioittunut

4 Lisäkorttipaikka vioittunut

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
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37 Watchdog-
järjestelmä Pikakatkaisu 0 Virhe "Watchdog-

järjestelmän ylitys"
Järjestelmäohjelmiston 
toimintavika

Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun

38 Järj.ohjelmisto Pikakatkaisu 0 Vikailmoitus 
"Järj.ohjelmisto" Järjestelmähäiriö Ota yhteyttä 

SEW-huoltopalveluun

39 Referenssiajo Pikakatkaisu 
(P) 0 Vikailmoitus 

"Referenssiajo"

• Referenssiraja puuttuu tai ei 
toimi

• Rajakytkinten liitäntä 
virheellinen

• Referenssiajotyyppi on 
muuttunut referenssiajon 
aikana

• Tarkasta referenssiraja
• Tarkasta rajakytkimien 

liitäntä
• Tarkasta 

referenssiajotyypin 
asetukset ja vastaavat 
parametrit

40 Boot-tahdistus Pikakatkaisu 0 Lisäkortin boot-
tahdistuksen aikavalvonta.

• Häiriö taajuusmuuttajan ja 
lisäkortin välisessä boot-
tahdistuksessa.

• Tahdistus-ID:tä ei ole 
määritetty tai se on 
määritetty väärin

Vian toistuessa vaihda 
lisäkortti.

41 Watchdog-
vaihtoehto Pikakatkaisu

0 Vika vahtikoidan 
ajastimessa 
lisäkortista/lisäkorttiin.

• Vika järjestelmän ja 
lisäkortin ohjelmistojen 
välisessä tiedonsiirrossa

• IPOSplus®-ohjelman 
aikavalvonta

• MOVIDRIVE® B-
taajuusmuuttajaan on 
ladattu sovelluskohtainen 
moduuli, jonka tekniikka ei 
ole sovelluksen version 
mukainen

• Sovellusmoduulia 
käytettäessä on tehty 
väärän tekniikan mukainen 
asetus

• Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun

• Tarkasta IPOS-ohjelma

• Tarkasta, että laite on 
aktivoitu oikealle 
teknologiaversiolle (P079)

• Tarkasta asetettu 
tekniikkatoiminto (P078)

17 Vika IPOS-ohjelman 
vahtikoirassa

42 Seurantavirhe Pikakatkaisu 
(P) 0 Seurantavirheen paikoitus

• Pyörimisanturi liitetty väärin
• Kiihdytysrampit liian lyhyet
• Paikoitussäätimen 

P-komponentti liian pieni
• Käyntinopeussäätimen 

parametrit asetettu väärin
• Seurantavirheen toleranssi 

liian pieni

• Tarkasta pyörimisanturin 
liitäntä

• Pidennä ramppeja
• Aseta P-komponentti 

suuremmaksi
• Parametroi 

käyntinopeussäädin 
uudelleen

• Suurenna seurantavirheen
toleranssia

• Tarkasta anturin johdotus,
moottori ja verkon vaiheet

• Tarkasta mekaniikan 
kevyttoimisuus, 
mahdollisesti jumissa

43 RS485-
aikavalvonta

Pikapysäytys 
(P) 0 RS485-tiedonsiirron 

aikavalvonta Vikaa RS485-tiedonsiirrossa

Tarkasta RS485-yhteydet 
(esim. taajuusmuuttaja - PC, 
taajuusmuuttaja - DBG60B). 
Ota tarvittaessa yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun.

44 Laitteen 
kuormitus Pikakatkaisu

0 Vikaa laitteen 
kuormituksessa

• Laitteen kuormitus 
(IxT-arvo) > 125 %

• Vähennä lähtötehoa
• Pidennä ramppeja
• Elleivät edelliset kohdat 

ole mahdollisia, ota 
käyttöön isompi 
taajuusmuuttaja.

• Vähennä kuormitusta

8 Vikaa UL-valvonnassa

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
H
V
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45 Alustus Pikakatkaisu

0 Yleinen alustusvirhe.

• Pääteasteen EEPROMin 
parametrit asettamatta tai 
asetettu väärin

• Lisäkortilla ei ole yhteyttä 
takaseinän väylään.

• Palauta tehdasasetukset. 
Ellei häiriö poistu, ota 
yhteyttä SEW-huolto-
palveluun.

• Asenna lisäkortti oikein.

3 Dataväylän virhe RAM-
Checkin yhteydessä

6 CPU-Clock-vika.
7 Vikaa virran arvioinnissa.
10 Vikaa fash-suojan 

asettamisessa
11 Dataväylän virhe RAM-

Checkin yhteydessä
12 Tahdistuskäynnin 

(sisäisen 
tahdistuskäynnin) 
parametrointivirhe

46
Järjestelmä-
väylän 2 
aikavalvonta

Pikapysäytys 
(P)

0 Järjestelmäväylän CAN2 
aikavalvonta Häiriö järjestelmäväylä 2:n 

tietoliikenteessä
Tarkasta järjestelmäväylän 
yhteys

47
Järjestelmä-
väylän 1 
aikavalvonta

Pikapysäytys 
(P)

0 Järjestelmäväylän CAN1 
aikavalvonta Häiriö järjestelmäväylä 1:n 

tietoliikenteessä
Tarkasta järjestelmäväylän 
yhteys

48 DRS-laitteisto Pikakatkaisu 0 Laitteiston tahtikäynti

Vain DRS11B:
• Master-/matka-anturilta 

saatava anturisignaali 
virheellinen

• Tahtikäynnissä tarvittava 
laitteisto viallinen

• Tarkasta master-/matka-
anturilta saatavat signaalit

• Tarkasta anturin johdotus
• Vaihda tahtikäyntikortti

77 IPOS-
ohjaussana

Ei
reagointia (P) 0 Kelpaamaton 

IPOS-ohjaussana

Vain IPOSplus®-käyttötavalla:
• On yritetty asettaa 

sopimaton automaattitila 
(ulkoisen ohjauksen kautta)

• Asetettu 916 = 
VÄYLÄRAMPPI

• Tarkasta 
sarjaliikenneyhteys 
ulkoiseen 
ohjausjärjestelmään

• Tarkasta ulkoisen 
ohjausjärjestelmän 
kirjoittamat arvot

• Aseta P916 oikein

78
IPOS-
ohjelmalliset 
rajakytkimet

Ei reagointia 
(P) 0 Ohjelmallinen rajakytkin 

aktivoitu

Vain IPOSplus®-käyttötavalla:
Ohjelmoitu kohdeosoite on 
ohjelmallisten rajakytkinten 
rajoittaman toiminta-alueen 
ulkopuolella.

• Tarkasta sovellusohjelma
• Tarkasta ohjelmallisten 

rajakytkinten paikoitus

79 Laitteistokonfi-
guraatio Pikakatkaisu 0

Poikkeava 
laitteistokonfiguraatio 
muistikortin vaihdon 
yhteydessä

Muistikortin vaihdon jälkeen 
eivät enää sovi yhteen:
• Teho
• Nimellisjännite
• Muuttujien tunnistus
• Laitekokonaisuus
• Mallina teknologia-/ 

vakiolaite
• Lisäkortit

Varmista, että laitteisto on 
identtinen tai palauta 
toimitustilaan
(parametri = tehdasasetus).

80 RAM-muistin 
testaus Pikakatkaisu 0 Vikailmoitus "RAM-muistin 

testaus"
Sisäinen laitevika, RAM-muisti 
viallinen.

Ota yhteyttä SEW-huolto-
palveluun

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
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81 Käynnistysehto Pikakatkaisu 0
Vika Käynnistysehto 
VFC-nostolaite -
toimintatavalla

Vain "VFC-nostolaite" -
toimintatavalla:
Moottorin virta ei nouse 
riittävästi esimagnetisoinnin 
aikana:
• Moottorin nimellisteho liian 

pieni suhteessa muuttajan 
nimellistehoon

• Moottorikaapelin poikkipinta 
liian pieni

Vain lineaarimoottorilla 
(laiteohjelmistosta 18 alkaen) 
käytettäessä:
• Käyttölaite on kytketty akti-

vointitilaan, ilman että line-
aarimoottorin ja -anturin 
välinen kommutointiero 
on ollut tunnettu. Taajuus-
muuttaja ei sen vuoksi voi 
asettaa ampeerimittaria 
oikein.

• Tarkasta käyttöönottotiedo
ja tee tarvittaessa uusi 
käyttöönotto

• Tarkasta muuttajan ja 
moottorin välinen yhteys

• Tarkasta moottorikaapelin 
poikkipinta ja suurenna 
sitä tarvittaessa

• Suorita kommutointiajo 
tilassa "Ei aktivointia" ja 
vaihda vapautustilaan 
vasta sen jälkeen, kun 
taajuusmuuttaja kuittaa 
tilasanan bitissä 25, 
että kommutointi on 
tapahtunut.

82 Lähtöpiiri auki Pikakatkaisu 0 Lähtöpiiri auki VFC-
nostolaite -toimintatavalla

Vain "VFC-nostolaite" -
toimintatavalla:
• Kaksi tai kaikki lähtövaiheet 

katkenneet
• Moottorin nimellisteho liian 

pieni suhteessa muuttajan 
nimellistehoon

• Tarkasta muuttajan ja 
moottorin välinen yhteys

• Tarkasta käyttöönottotiedo
ja tee tarvittaessa uusi 
käyttöönotto

84 Moottorinsuoja Hätäpysäytys 
(P)

0 Virhe "Moottorilämpötilan 
simulointi" • Moottorin kuormitus liian 

suuri
• IN-UL-valvonta on reagoinut
• Parametrin P530 jälkikäteen 

tehtynä asetuksena on 
"KTY"

• Vähennä kuormitusta
• Pidennä ramppeja
• Pidennä taukoaikoja
• Tarkasta parametri 

P345/346
• Käytä isompaa moottoria

2 Oikosulku tai johdinkatkos 
lämpötila-anturissa

3 Termistä moottorimallia ei 
ole käytettävissä

4 Vikaa UL-valvonnassa

86 Muistiyksikkö Pikakatkaisu

0 Vikaa yhteydessä 
muistiyksikköön • Muistikortti puuttuu

• Muistikortti viallinen

• Kiristä hahloruuvia
• Aseta ja kiinnitä 

muistikortti paikalleen
• Vaihda muistikortti

2 Muistikortin laitteistokortin 
tunnistus virheellinen

87 Teknologiatoi-
minto Pikakatkaisu

0 Vakiomallisessa laitteessa 
on aktivoituna 
teknologiatoiminto.

Vakiomallisessa laitteessa on 
aktivoitu teknologiatoiminto. Kytke teknologiatoiminto pois.

88 Vauhtikäynnis-
tys Pikakatkaisu

0 Vika "Vauhtikäynnistys" Vain "VFC n-säätö" -
toimintatavalla:
Nopeuden oloarvo > 6000 1/min 
taajuusmuuttajan ollessa 
aktivoituna

Aktivointi vasta kun oloarvo
≤ 6000 1/min.

92 DIP-
anturiongelma

Vikailmoitus 
(P) 1 Likaantumisongelma teräs 

WCS3 Anturi antaa vikailmoituksen
Mahdollinen syy: Anturin 
likaantuminen → anturin 
puhdistaminen

93 DIP-anturivirhe Hätäpysäytys 
(P) 0 Vika "absoluuttianturi"

Anturi antaa vikailmoituksen, 
esim. syöttöjännitekatkoksesta.
• Anturin ja DIP11B:n välinen 

yhdyskaapeli ei vastaa 
vaatimuksia (pareittain 
kierretty, suojattu).

• Tiedonsiirtonopeus 
(kellotaajuus) liian suuri 
kaapelin pituuteen nähden

• Anturin sallittu 
maksiminopeus/-kiihtyvyys 
ylittynyt.

• Pulssianturi vioittunut.

• Tarkasta absoluuttianturin 
liitäntä.

• Tarkasta yhdyskaapeli.
• Aseta kellotaajuus 

oikeaksi.
• Pienennä maksimia-

jonopeutta tai loivenna 
ramppia.

• Vaihda absoluuttianturi.

94 EEPROM-
tarkistussumma Pikakatkaisu

0 Pääteasteen parametri

Taajuusmuuttajan elektroniikka 
vioittunut, mahdollisesti EMC:n 
tai vian vaikutuksesta

Lähetä laite korjattavaksi
5 Ohjausosan tiedot
6 Pääteasteen tiedot
7 Konfiguraatiotietueen 

virheellinen versio

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
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95
DIP-paikka-
tiedon uskotta-
vuusvirhe

Hätäpysäytys 
(P) 0 Hyväksyttävyystesti 

absoluuttisessa asemassa

Paikkaa ei ole voitu määrittää 
uskottavasti.
• Väärä anturityyppi asetettu
• IPOSplus®-liikeparametrit 

asetettu virheellisesti
• Osoittaja-/nimittäjä asetettu 

väärin
• Nollasäätö suoritettu
• Pulssianturi vioittunut

• Aseta oikea anturityyppi.
• Tarkista IPOSplus®-

liikeparametrit.
• Tarkista ajonopeus.
• Korjaa osoittaja/nimittäjä.
• Reset nollatasauksen 

jälkeen.
• Vaihda absoluuttianturi.

97 Kopiointivirhe Pikakatkaisu

0 Parametrisarjaa ei voi 
avata tai se oli viallinen

• Muistikorttia ei voi lukea tai 
sille ei voi kirjoittaa.

• Häiriö tiedonsiirrossa

• Toista kopiointi.
• Palauta toimitustilaan 

(P802) ja toista kopiointi.

1 Parametrisarjan 
lataaminen laitteeseen 
keskeytynyt

2 Parametrien siirto ei ole 
mahdollista.
Parametrien siirto 
muistikortilta ei ole 
mahdollista.

98 CRC Error Pikakatkaisu 0 Vika "CRC sisäisen Flash-
muistin kautta"

Sisäinen laitehäiriö
Flash-muisti viallinen Lähetä laite korjattavaksi

99 IPOS-ramppien 
laskenta Pikakatkaisu 0 Vika "Ramppien laskenta"

Vain IPOSplus®-toimintatavalla:
Ramppiaikoja ja liikenopeuksia 
yritetään muuttaa 
paikoitusrampin ollessa 
sinimuotoinen tai neliöllinen ja 
taajuusmuuttajan ollessa 
aktivoitu.

Muuta IPOSplus®-ohjelmaa 
siten, että ramppiajat ja 
liikenopeudet muutetaan vain 
muuttajan ollessa lukittuna.

100 Värähtelyvaroi-
tus

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Värähtelydiagnostiikka 

varoitus

Värähtelyanturi antaa 
varoituksen (→ "DUV10A-
yksikön käyttöohje").

Selvitä värähtelyn syy. Käyttö 
mahdollista edelleen, kunnes 
saadaan vikailmoitus F101.

101 Värähtelyvika Pikapysäytys 
(P) 0 Värähtelydiagnostiikka 

vika
Värähtelyanturi antaa 
vikailmoituksen.

SEW-EURODRIVE suosittelee
värähtelyn syyn eliminoimista 
välittömästi.

102
Öljyn 
vanheneminen 
Varoitus

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Öljyn vanheneminen 

Varoitus
Öljyn vanhenemisanturi antaa 
varoituksen. Tee öljynvaihtosuunnitelma.

103 Öljyn vanhene-
minen Vika

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Öljyn vanheneminen Vika Öljyn vanhenemisanturi antaa 

vikailmoituksen.
SEW-EURODRIVE suosittelee
välitöntä öljynvaihtoa.

104
Öljyn vanhene-
minen - ylikuu-
meneminen

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Öljyn vanheneminen 

Ylikuumeneminen
Öljyn vanhenemisanturi antaa 
ylikuumenemisviestin.

• Anna öljyn jäähtyä.
• Tarkasta, että vaihteen 

jäähdytys on virheetön.

105
Öljyn 
vanheneminen 
Valmiusviesti

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Öljyn vanheneminen 

Valmiusviesti
Öljyn vanhenemisanturi ei ole 
toimintavalmiina.

• Tarkasta öljyn 
vanhenemisanturin 
jännitteensyöttö.

• Tarkasta öljyn 
vanhenemisanturi ja 
vaihda se tarvittaessa

106 Jarrun 
kuluminen

Vikailmoituks
en näyttö (P) 0 Jarrun kuluminen Vika Jarrulevy on kulunut.

Vaihda jarrupäällysteet 
(→ "Moottoreiden" 
käyttöohjeet).

107 Verkko-
komponentit Pikakatkaisu 1

Pääkontaktorin 
vastaussignaalia ei 
olemassa.

Pääkontaktori viallinen • Tarkasta pääkontaktori
• Tarkasta ohjausjohdot

Vikailmoituskoodi Alavika
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108 DCS-vika Pysäytys/
Vika (P)

0 DCS-vika

1
Konfiguraatiodata on 
latautunut virheellisesti 
valvontalaitteeseen.

Yhteyshäiriö ohjelman latauksen 
aikana

Lähetä konfiguraatiodata 
uudestaan

2 Rakenneryhmän 
ohjelmaversion 
konfiguraatiodata ei ole 
voimassa.

Rakenneryhmä on konfiguroitu 
ohjelmointiliittymän väärällä 
ohjelmaversiolla.

Parametroi rakenneryhmä 
ohjelmointiliittymän oikealla 
versiolla ja kytke 
rakenneryhmä pois ja 
uudelleen päälle.

3

Laitetta ei ole ohjelmoitu 
oikealla ohjelmointiliitty-
mällä.

Ohjelma tai konfiguraatiodata on 
siirretty laitteeseen väärän 
ohjelmointiliittymän avulla.

Tarkasta rakenneryhmän malli
ja parametroi se uudelleen 
voimassa olevan 
ohjelmointiliittymän avulla. 
Kytke laite sitten pois ja 
uudelleen päälle.

4 Virheellinen 
referenssijännite

• Rakenneryhmän 
käyttöjännite on virheellinen

• Rakenneryhmässä on 
viallinen rakenneosa

• Tarkasta käyttöjännite
• Kytke laite pois ja 

uudestaan päälle.
5
6 Virheellinen 

järjestelmäjännite7
8

Virheellinen testijännite
9

10 Virheellinen 24 V 
DC -käyttöjännite

11
Laitetta ympäröivä 
lämpötila on määritetyn 
alueen ulkopuolella

Käyttökohteessa vallitseva 
lämpötila on sallitun alueen 
ulkopuolella.

Tarkasta ympäristön lämpötila

12 Luotettavuusvika 
paikoituksen vaihto

ZSC, JSS tai DMC on aktivoitu 
pysyvästi paikoitusta 
vaihdettaessa.

• Tarkasta, onko ZSC 
aktivoitu

• Tarkasta, onko JSS 
aktivoitu

• DMC:n aktivointi (vain 
paikoitusta valvottaessa)

13
LOSIDE-ajuri 
DO02_P / DO02_M on 
kytketty väärin.

Oikosulku lähdössä. Tarkasta lähdön kytkentä.

14
HISIDE-ajuri 
DO02_P / DO02_M on 
kytketty väärin.

15 LOSIDE-ajuri 
DO0_M on kytketty väärin.

16 HISIDE-ajuri 
DO0_P on kytketty väärin.

17
LOSIDE-ajuri 
DO01_M on kytketty 
väärin.

18
HISIDE-ajuri 
DO01_P on kytketty 
väärin.

Vikailmoituskoodi Alavika
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109 DCS-hälytys Pikapysäytys/
Varoitus (P)

0 DCS-hälytys
1 Tietoliikennevirhe 

CAN-liittymän ja 
taajuusmuuttajan välillä

Lisäkortti DCS21B/31B ei saa 
oikeita tietoja taajuusmuutta-
jalta.

• Tarkasta laitteiston yhteys
taajuusmuuttajaan.

• Tarkasta taajuusmuuttajan
versio.

2 Luotettavuusvika 
binääritulo 
tahdistuslähdössä P1

Binäärituloon DI1 ei ole liitetty 
pulssi-1-jännitettä.

• Tarkasta binääritulon DI1 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

3

4 Luotettavuusvika 
binääritulo 
tahdistuslähdössä P2

• Tarkasta binääritulon DI2 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

5

6 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI3

• Tarkasta binääritulon DI3 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

7

8 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI4

• Tarkasta binääritulon DI4 
konfigurointi määritysten ja
kytkentäkaavion mukaan.

• Tarkasta johdotus

9

10 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI5

• Tarkasta binääritulon DI5 
konfigurointi määritysten ja
kytkentäkaavion mukaan.

• Tarkasta johdotus

11

12 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI6

• Tarkasta binääritulon DI6 
konfigurointi määritysten ja
kytkentäkaavion mukaan.

• Tarkasta johdotus

13

14 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI7

• Tarkasta binääritulon DI7 
konfigurointi määritysten ja
kytkentäkaavion mukaan.

• Tarkasta johdotus

15

16 Pulssi 1 luotettavuusvika 
binääritulossa DI8.

• Tarkasta binääritulon DI8 
konfigurointi määritysten ja
kytkentäkaavion mukaan.

• Tarkasta johdotus

17

Vikailmoituskoodi Alavika
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109 DCS-hälytys Pikapysäytys/
Varoitus (P)

18 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI1

Binäärituloon DI1 ei ole liitetty 
pulssi-2-jännitettä.

• Tarkasta binääritulon DI1 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

19

20 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI2

• Tarkasta binääritulon DI2 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

21

22 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI3

• Tarkasta binääritulon DI3 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

23

24 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI4

• Tarkasta binääritulon DI4 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

25

26 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI5

• Tarkasta binääritulon DI5 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

27

28 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI6

• Tarkasta binääritulon DI6 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

29

30 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI7

• Tarkasta binääritulon DI7 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

31

32 Pulssi 2 luotettavuusvika 
binääritulossa DI8

• Tarkasta binääritulon DI8 
konfiguraatio määritysten 
ja kytkentäkaavion 
mukaan.

• Tarkasta johdotus

33

34 Luotettavuusvika 
nopeudenvalvonnassa

Nopeusantureiden välinen ero 
on konfiguroitua nopeuden 
katkaisukynnysarvoa suurempi.

• Tarkasta liikerata 
vertaamalla sitä anturien 
konfiguraatiossa 
asetettuihin tietoihin.

• Tarkasta nopeusanturi
• Määritä nopeussignaalit 

yhdenmukaisiksi 
SCOPE-toiminnon avulla.

35

36 Luotettavuusvika sijainnin 
seurannassa

Sijaintiantureiden välinen ero on 
konfiguroitua arvoa suurempi.

• Tarkasta liikerata 
vertaamalla sitä anturien 
konfiguraatiossa 
asetettuihin tietoihin.

• Tarkasta sijaintisignaali
• Onko kaikki 9-napaisen 

anturipistokkeen signaalit 
liitetty oikein?

• Tarkasta anturipistok-
keiden oikea kytkentä. 
Onko 9-napaisen anturi-
pistokkeen liitinpaikan 1 
ja liitinpaikan 2 välinen 
silta suljettu (SSI-absoluut
tianturi)?

• Määritä sijaintisignaalit 
yhdenmukaisiksi 
SCOPE-toiminnon avulla.

37
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109 DCS-hälytys Pikapysäytys/
Varoitus (P)

38 Luotettavuusvika 
virheellinen sijaintialue

Tämänhetkinen paikoitus on 
konfiguroidun alueen 
ulkopuolella.

• Tarkasta liikerata 
vertaamalla sitä anturien 
konfiguraatiossa 
asetettuihin tietoihin.

• Tarkasta sijaintisignaali 
ja korjaa poikkeama 
tarvittaessa

• Lue paikoitus SCOPE- 
toiminnon avulla ja korjaa 
se konfiguroitujen arvojen 
mukaisesti

39

40 Luotettavuusvika väärä 
nopeus

Tämänhetkinen nopeus on 
konfiguroidun enimmäis-
nopeuden ulkopuolella.

• Käyttölaite liikkuu sallitun 
ja konfiguroidun 
nopeusalueen ulkopuolelle

• Tarkasta konfigurointi 
(maks. säädetty nopeus)

• Analysoi nopeuden 
muuttumista SCOPE-
toiminnon avulla

41

42 Konfiguraatiovirhe: 
Kiihtyvyys

Tämänhetkinen kiihtyvyys on 
konfiguroidun kiihtyvyysalueen 
ulkopuolella.

• Tarkasta anturityyppi 
ja konfiguraatio 
(SSI/inkrementti)

• Tarkasta anturin liitäntä / 
kaapelointi

• Tarkasta anturitietojen 
polariteetti

• Testaa anturin toiminta

43

44 Luotettavuusvika 
anturiliitynnässä 
(A3401 = anturi 1 ja 
A3402 = anturi 2)

Anturin liitäntä ei ole 
konfiguroitujen tietojen 
mukainen.

• Tarkasta anturityyppi ja 
konfiguraatio 
(SSI/inkrementti)

• Tarkasta anturin liitäntä / 
kaapelointi

• Tarkasta anturitietojen 
polariteetti

• Testaa anturin toiminta

45

46 Anturin virheellinen 
käyttöjännite 
(A3403 = anturi 1 
ja A3404 = anturi 2)

Anturin käyttöjännite on 
määritetyn alueen ulkopuolella 
(min. 20 V DC / maks. 29 V DC)

• Anturin käyttöjännite on 
ylikuormittunut ja sisäinen
varoke on aktivoitunut.

• Tarkasta DCS21B/31B:n 
käyttöjännite

47

48
Vika vertailujännitteessä

Anturijärjestelmän 
referenssijännitetulo on 
määritetyn alueen ulkopuolella.

Tarkasta anturijärjestelmän 
referenssijännitetulo.49

50 RS485-ajurin 1 tasoero 
virheellinen (vika INC_B 
tai SSI_CLK)

Ei yhteyttä anturiin, virheellinen 
anturityyppi. Tarkasta anturin yhteys.

51

52 RS485-ajurin 2 tasoero 
virheellinen (vika INC_A 
tai SSI_DATA)

53

54 Inkrementtilaskurin 
poikkeama55

56 Luotettavuusvika 
anturiliitynnässä 
(A3401 = anturi 1 
ja A3402 = anturi 2)

Anturin liitäntä ei ole 
konfiguroitujen tietojen 
mukainen.

• Tarkasta anturityyppi 
ja konfiguraatio 
(SSI/inkrementti)

• Tarkasta anturin liitäntä / 
kaapelointi

• Tarkasta anturitietojen 
polariteetti

• Testaa anturin toiminta

57
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109 DCS-hälytys Pikapysäytys/
Varoitus (P)

58 Luotettavuusvika 
SIN/COS-anturiliitännässä

Väärä anturityyppi liitetty. • Tarkasta anturin yhteys
• Tarkasta anturin yhteys 

(siltaus liitinpaikan 1 ja 2 
välillä)

59
60

Luotettavuusvika 
inkrementtianturin 
liitännässä

61
62 Inkrementti- tai sin/cos-anturin 

vaihevirhe.
• Tarkasta anturin yhteys
• Vaihda viallinen anturi63

64 Luotettavuusvika 
SSI-anturin liitännässä

Liitetty anturityyppi ei ole 
konfiguraation mukainen.

• Tarkasta anturin yhteys
• Tarkasta liitetty anturi65

66 Luotettavuusvika
SSI-Listerner-anturin 
liitännässä

67

68 LOSIDE-ajuri 
DO2_M on kytketty väärin.

0 V DC:n oikosulku lähdössä. Tarkasta lähdön kytkentä.

69 HISIDE-ajuri 
DO2_P on kytketty väärin.

70 LOSIDE-ajuri 
DO0_M on kytketty väärin.

71 HISIDE-ajuri 
DO0_P on kytketty väärin.

72 LOSIDE-ajuri 
DO1_M on kytketty väärin.

73 HISIDE-ajuri 
DO1_P on kytketty väärin.

74 LOSIDE-ajurin 
aikavalvonnan (Watchdog) 
alijännitetesti

0 V DC:n oikosulku yhdessä 
0 V DC-lähdössä.

Tarkasta lähtöjen kytkentä.
75 HISIDE-ajurin 

aikavalvonnan (Watchdog) 
alijännitetesti

24 V DC:n oikosulku yhdessä 
24 V DC-lähdössä.

76 Vastapäiväisen ja 
myötäpäiväisen 
pyörintäsuunnan valvonta 
(DMC-moduulissa) 
aktivoitu samanaikaisesti

Moniaktivointi.
Vain yhden pyörimissuunnan 
saa aktivoida kerrallaan 
DMC-moduulissa.

77

78 OLC:n vasen ja oikea 
valvonta-alue aktivoitu 
samanaikaisesti

79

80 Vastapäiväisen ja 
myötäpäiväisen 
pyörintäsuunnan valvonta 
(JSS-moduulissa) aktivoitu 
samanaikaisesti

81

82 Aikavalvontavirhe MET.
Ajastin vahvistuspainik-
keen käynnistyssignaali

Ajastimella varustettu 
tuloyksikkö virheellinen

• Tarkasta tuloyksikön 
johdotus

• Vika tuloyksikössä
83

84 Aikavalvontavirhe MEZ.
Ajastin kaksikäsinäppäi-
mille.

Ajastimella varustettu 
kaksikäsinäppäin virheellinen85

86 Vika EMU1-valvonta

Ulkoisen katkaisukanavan 
valvonta virheellinen

• Tarkasta laitteiston 
yhteydet.

• Nosto- ja laskuaika ovat 
liian lyhyet.

• Tarkasta päätekoskettimet

87
88 Vika EMU2-valvonta
89

110 Vika "Ex e-
suojaus" Hätäpysäytys 0

Toiminta 5 Hz:n 
taajuusalueen alapuolella 
on ylittynyt.

Toiminta 5 Hz:n taajuusalueen 
alapuolella on ylittynyt.

• Tarkasta määritykset.
• Lyhennä toiminta-aikaa 

5 Hz:n taajuusalueen 
alapuolella.

113 Analogitulon 
johdinkatkos

Ei reagointia 
(P) 0 Analogitulon AI1 

johdinkatkos Analogitulon AI1 johdinkatkos Tarkasta johdotus.

116 Vika "Aikavalv 
MOVI-PLC"

Pikapysäytys/
varoitus 0 Tietoliikenne aikavalv 

MOVI-PLC®
• Tarkasta käyttöönotto.
• Tarkasta johdotus.

123 Asemoinnin 
keskeytys

Hätäpysäytys 
(P)

0 Asemoinnin virhe/ 
keskeytys

Kohdevalvonta keskeytetyn 
asemoinnin jatkamisen jälkeen. 
Kohde ylitettäisiin.

Asemointivaihe suoritetaan 
keskeyttämättä loppuun 
saakka.

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
H
V
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.

124 Ympäristöolot Hätäpysäytys 
(P)

1 Sallittu ympäristölämpötila 
ylitetty

Ympäristön lämpötila > 60 °C • Paranna tuuletus- ja 
jäähdytysolosuhteita.

• Paranna kytkentäkaapin 
ilmansyöttöä, tarkasta 
suodatinmatot.

196 Pääteaste Pikakatkaisu

1 Purkausvastus Purkausvastus ylikuormitettu Noudata päälle-/poiskytkennän
odotusaikaa

2 Esilataus-/ 
purkausohjauksen 
laitteistotunnistus

Esilataus-/purkausohjauksen 
malli väärä

• Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun

• Vaihda esilataus-/ 
purkausohjaus

3 Invertterikytkentä
PLD-Live

Invertterikytkentä viallinen • Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun

• Vaihda invertterikytkentä
4 Invertterikytkennän 

referenssijännite
Invertterikytkentä viallinen • Ota yhteyttä 

SEW-huoltopalveluun
• Vaihda invertterikytkentä

5 Pääteasteiden 
konfigurointi

Laitteeseen asennettu erilaisia 
vaihdemoduuleita

• Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun.

• Tarkasta vaihemoduulit ja 
vaihda ne

6 Ohjauspään konfigurointi Verkkoinvertterin tai moottori-
invertterin väärä ohjauspää

Vaihda verkkoinvertterin ja 
moottori-invertterin ohjauspää
tai kohdista ne oikein.

7 Tiedonsiirto pääteaste - 
ohjauspää

Tiedonsiirtoa ei tapahdu Tarkasta ohjauspään asennus

8 Tiedonsiirto esilataus-
/purkausohjaus - 
invertterikytkentä

Tiedonsiirtoa ei tapahdu • Tarkasta johdotus 
• Ota yhteyttä 

SEW-huoltopalveluun
10 Tiedonsiirto pääteaste - 

ohjauspää
Invertterikytkentä ei tue mitään 
protokollaa

Vaihda invertterikytkentä

11 Tiedonsiirto pääteaste - 
ohjauspää

Tiedonsiirto invertterikytkentään 
Power upin yhteydessä on 
virheellinen (CRC-virhe).

Vaihda invertterikytkentä

12 Tiedonsiirto pääteaste - 
ohjauspää

Invertterikytkentä käyttää 
protokollaa, joka ei sovi 
ohjauspäähän

Vaihda invertterikytkentä

13 Tiedonsiirto pääteaste - 
ohjauspää

Invertterikytkentään menevä 
tiedonsiirto käytön aikana on 
virheellinen: CRC-virhe yli 1 x 
sekunnissa.

Vaihda invertterikytkentä

14 Ohjauspään konfigurointi Puuttuva PLD-toiminto 
EEPROM-tietueelle, 
rakennekoko 7.

Vaihda ohjauspää

15 Invertterikytkennän virhe Invertterikytkennän prosessori 
on ilmoittanut sisäisestä 
virheestä.

• Jos häiriö toistuu, ota 
yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun

• Vaihda invertterikytkentä
16 Invertterikytkennän virhe: 

PLD-versio ei ole 
yhteensopiva

Vaihda invertterikytkentä

17 Esilataus-/ purkausohja-
uksen virhe

Esilataus-/purkausohjauksen 
prosessori on ilmoittanut 
sisäisestä virheestä.

• Jos häiriö toistuu, ota 
yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun 

• Vaihda esilataus-/ 
purkausohjaus

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
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18 Välipiirin tuulettimen 
viallisuudesta ilmoittava 
virhe

Välipiirin tuuletin on viallinen. • Ota yhteyttä 
SEW-huoltopalveluun 

• Tarkasta, onko 
välipiirikuristimen tuuletin 
kytketty tai viallinen

19 Tiedonsiirto pääteaste - 
ohjauspää

Invertterikytkentään menevä 
tiedonsiirto käytön aikana on 
virheellinen: sisäinen virhe yli 
1 x sekunnissa.

• Jos häiriö toistuu, 
ota yhteyttä SEW-
huoltopalveluun

• Vaihda invertterikytkentä
20 Tiedonsiirto pääteaste - 

ohjauspää
Ohjauspää ei ole lähettänyt 
viestejä invertterikytkennälle 
pitkään aikaan.

• Jos häiriö toistuu, 
ota yhteyttä SEW-
huoltopalveluun

• Vaihda invertterikytkentä
21 Uz-mittaus ei ole 

uskottava, vaihe R
Vaihemoduuli viallinen Jos häiriö toistuu, ota yhteyttä

SEW-huoltopalveluun
22 Uz-mittaus ei ole 

uskottava, vaihe S
23 Uz-mittaus ei ole 

uskottava, vaihe T
197 Verkko Pikakatkaisu 1 Verkon ylijännite (moottori-

invertterin esilataus vain 
käynnistysvaiheessa)

Verkkojännitteen laatu 
puutteellinen.

• Tarkasta syöttö 
(varokkeet, kontaktori) 

• Tarkasta syöttävän verkon
konfigurointi2 Verkon alijännite (vain 

verkkoinvertterissä)
199 Välipiirin lataus Pikakatkaisu 4 Latausvaihe keskeytettiin Välipiiriä ei voi ladata. • Esilataus ylikuormitettu

• Liitetty välipiirikapasiteetti 
liian suuri 

• Välipiirin oikosulku; 
tarkasta välipiirikytkentä 
useista laitteista.

Vikailmoituskoodi Alavika
Koodi Kuvaus/Nimike Reagointi (P) Koodi Kuvaus/Nimike Mahdollinen syy Toimenpide
H
V
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SEW-elektroniikkahuolto
6.3 SEW-elektroniikkahuolto
6.3.1 Korjaukseen lähettäminen

Ellei vian poistaminen onnistu, voit kääntyä SEW-EURODRIVEn elektroniikka-
huollon (→ "Asiakas- ja varaosapalvelu") puoleen.
Kun otat yhteyttä SEW-elektroniikkahuoltoon, ilmoita aina tilatietotarran tiedot, jotta
huoltohenkilöstömme voi olla tehokkaammin avuksi.

Ilmoita seuraavat tiedot, kun toimitat laitteen korjattavaksi:
• Sarjanumero (→ tyyppikilpi)
• Tyyppimerkintä
• Vakio- vai teknologiamalli
• Tilatarraan merkityt numerot
• Sovelluksen lyhyt kuvaus (toimintatapa, liitin- vai sarjaväyläohjaus)
• Liitetty moottori (moottorin tyyppi, moottorin jännite, kytkentä Õ tai Ö)
• Vian tyyppi
• Muut olosuhteet
• Omat oletukset vian syistä
• Vian ilmaantumista edeltäneet, tavanomaisesta poikkeavat asiat jne.

6.4 Pitkäaikaisvarastointi
Kytke pitkäaikaisvarastoitava laite joka toinen vuosi vähintään 5 minuutin ajaksi verkko-
jännitteeseen. Muutoin laitteen kestoikä lyhenee.
Menettely laiminlyödyn huollon tapauksessa:
Taajuusmuuttajissa käytetään elektrolyyttikondensaattoreita, joissa esiintyy vanhene-
misilmiöitä jännitteettömässä tilassa. Elektrolyyttikondensaattorit voivat vaurioitua, kun
pitkään varastoitu laite kytketään suoraan verkkojännitteeseen.
Mikäli huolto on lyöty laimin, SEW-EURODRIVE suosittelee verkkojännitteen nosta-
mista maksimiarvoonsa hitaasti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säätömuuntimen avulla,
jonka lähtöjännitettä säädetään seuraavan esityksen mukaisella tavalla.
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Suosittelemme seuraavanlaista jänniteporrastusta:
400/500 V AC -laitteet:
• Vaihe 1: 0 V AC … 350 V A muutaman sekunnin ajan
• Vaihe 2: 350 V AC 15 minuutin ajan
• Vaihe 3: 420 V AC 15 minuutin ajan
• Vaihe 4: 500 V AC 1 tunnin ajan

230 V AC -laitteet:
• Vaihe 1: 170 V AC 15 minuutin ajan
• Vaihe 2: 200 V AC 15 minuutin ajan
• Vaihe 3: 240 V AC 1 tunnin ajan
Tämän regeneroinnin (elvytyksen) jälkeen laite voidaan ottaa välittömästi käyttöön tai
jatkaa pitkäaikaisvarastointia ja huoltaa laitetta jatkossa.

6.5 Hävittäminen
Noudata voimassa olevia määräyksiä.?Hävitä osat jätetyypin ja voimassa olevien mää-
räysten mukaan esim.:
• elektroniikkaromuna (piirilevyt)
• muovina (kotelo)
• teräslevynä
• kuparina 
H
H
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7 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
7.1 MOVIDRIVE®
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7.2 MOVIDRIVE® ja DFS11B/DFS21B
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7.3 MOVIDRIVE® ja DCS21B/DCS31B
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