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1 Általános tudnivalók
1.1 A jelen dokumentáció terjedelme

Ez a dokumentáció általános biztonsági tudnivalókat tartalmaz, valamint válogatott
információkat a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályozóról.
• Vegye figyelembe, hogy ez a dokumentáció nem helyettesíti a részletes üzemelteté-

si utasítást.
• A MOVIDRIVE® MDX60B/61B készülékek használatának megkezdése előtt olvassa

el a részletes üzemeltetési utasítást!
• Vegye figyelembe és kövesse a részletes üzemeltetési utasításban szereplő infor-

mációkat, utasításokat és tudnivalókat. Ez a készülék zavarmentes üzemeltetésé-
nek és az esetleges garanciaigények érvényesítésének feltétele.

• A MOVIDRIVE® MDX60B/61B részletes üzemeltetési utasítása, valamint a rá vonat-
kozó további dokumentáció megtalálható PDF formátumban a hozzá mellékelt CD-n
vagy DVD-n.

• Az SEW-EURODRIVE teljes műszaki dokumentációja letölthető PDF formátumban
az SEW-EURODRIVE honlapjáról: www.sew-eurodrive.com

1.2 A biztonsági utasítások felépítése
Ezen üzemeltetési utasítás biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

Piktogram JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram Jelzőszó Jelentés Következmények 
a figyelmen kívül 
hagyása esetén

Példa:

Általános veszély

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének 
károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács.
Megkönnyíti a hajtásrendszer 
kezelését.
Á
A
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Általános tudnivalók
2 Biztonsági tudnivalók
Az alábbi alapvető biztonsági utasítások a személyi sérülések és az anyagi károk elke-
rülését célozzák. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető bizton-
sági utasításokat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy az
üzemeltetési utasítást a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken
saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha vala-
miben bizonytalan vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon az
SEW-EURODRIVE céghez.

2.1 Általános tudnivalók
Sérült terméket soha ne telepítsen és ne helyezzen üzembe. Kérjük, haladéktalanul
jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak.
Üzem közben a hajtásszabályozók védettségi fokozatuknak megfelelően feszültség
alatt álló, fedetlen, adott esetben mozgó vagy forgó alkatrészekkel rendelkezhetnek,
valamint felületük forró lehet.
A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen alkalmazás,
helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk
veszélye áll fenn.
További információk a dokumentációban találhatók.

2.2 Célcsoport
Minden telepítési és üzembe helyezési, zavarelhárítási és karbantartási munkát villa-
mossági szakembernek kell végeznie (tartsa be az IEC 60364 ill. a CENELEC HD 384
vagy a DIN VDE 0100 és az IEC 60664 vagy a DIN VDE 0110 előírásait és a nemzeti
balesetvédelmi előírásokat).
Ezen alapvető biztonsági utasítások értelmében villamossági szakember az a személy,
aki ismeri a termék felállítását, szerelését, üzembe helyezését és üzemeltetését, vala-
mint rendelkezik a tevékenységének megfelelő képzettséggel.
Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen vég-
zett munkát megfelelően betanított személyekkel kell végeztetni.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Rendeltetésszerű használat
A hajtásszabályozók olyan elemek, amelyek elektromos berendezésekbe vagy
gépekbe történő beszerelésre szolgálnak.
Gépekbe történő beszerelés esetén a hajtásszabályozó üzembe helyezése (azaz a ren-
deltetésszerű üzem megkezdése) mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy a gép
megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek. Az EN 60204 szabványt is szem
előtt kell tartani.
Az üzembe helyezés (azaz a rendeltetésszerű üzemeltetés megkezdése) csak az elekt-
romágneses összeférhetőségről szóló irányelv (2004/108/EK) betartása esetén megen-
gedett.
A hajtásszabályozók eleget tesznek a kisfeszültségről szóló 2006/95/EK irányelv előírá-
sainak. Az EN 61800-5-1 / DIN VDE T105 sorozat és az EN 60439-1 / VDE 0660, 500.
rész és az EN 60146 / VDE 0558 harmonizált szabványait alkalmaztuk a hajtásszabá-
lyozókra.
A műszaki adatok, valamint a csatlakoztatási feltételek adatai a típustáblán és a doku-
mentációban találhatók, betartásuk kötelező.

2.3.1 Biztonsági funkciók
Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályo-
zókkal tilos biztonsági funkciót megvalósítani. A gépek és az emberek védelmének biz-
tosítására alkalmazzon fölérendelt biztonsági rendszereket.
Biztonsági alkalmazásoknál vegye figyelembe az alábbi kiadványokban leírtakat:
• Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE® MDX60B/61B készülékekhez – Előírások
• Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE® MDX60B/61B készülékekhez – Alkalmazá-

sok

2.4 Szállítás, tárolás
Tartsa be a szállításra, tárolásra és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat. A kli-
matikus feltételeket az "Általános műszaki adatok" c. fejezetnek megfelelően be kell tar-
tani.
B
R
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Felállítás
2.5 Felállítás
A készülékek felállítását és hűtését a készülékhez tartozó dokumentáció előírásainak
megfelelően kell végezni.
A hajtásszabályozókat óvja a meg nem engedett igénybevételektől. Különösen a szállí-
tás és mozgatás alatt nem szabad az alkatrészeket elhajlítani és/vagy a szigetelési
távolságokat módosítani. Kerülni kell az elektromos érintkezők és alkatrészek érintését.
A hajtásszabályozók elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeket tartalmaznak,
amelyek könnyen tönkremehetnek szakszerűtlen kezelés esetén. Az elektromos ele-
meket tilos mechanikailag rongálni vagy tönkretenni (adott esetben egészségkárosító!).
Ha a készüléket nem kifejezetten arra tervezték, akkor a következő alkalmazások til-
tottak:
• a robbanásveszélyes helyen történő használat,
• a káros olajoknak, savaknak, gázoknak, gőzöknek, pornak, sugárzásnak stb. kitett

környezetben történő használat,
• a nem telepített kialakítás olyan környezetben, ahol az EN 61800-5-1 szabvány

követelményeit meghaladó mechanikai rezgések és lökésszerű igénybevételek for-
dulnak elő.

2.6 Elektromos csatlakoztatás
Feszültség alatt álló hajtásszabályozókon végzett munkáknál figyelembe kell venni a
vonatkozó nemzeti balesetvédelmi előírásokat (pl. BGV A3).
Az elektromos szerelést a vonatkozó előírások szerint kell végezni (pl. vezeték-kereszt-
metszetek, biztosítékok, védővezeték csatlakoztatása). Az ezen túlmutató tudnivalókat
ez a dokumentáció tartalmazza.
Az elektromágneses összeférhetőségnek megfelelő telepítésről – árnyékolás, földelés,
a szűrők elhelyezése és a vezetékek fektetése stb. – a hajtásszabályozók dokumentá-
ciójában található információ. Ezeket az utasításokat CE jelzéssel rendelkező hajtás-
szabályozóknál is mindig be kell tartani. Az elektromágneses összeférhetőségre vonat-
kozó törvények által megkövetelt határértékek betartása a gép vagy berendezés
gyártójának felelőssége.
Az óvintézkedéseknek és a védőberendezéseknek meg kell felelniük a hatályos előírá-
soknak (pl. EN 60204 vagy EN 61800-5-1).
Szükséges óvintézkedés: a készülék földelése.
A MOVIDRIVE® B, 7-es kiviteli méret az alsó előlap alatt további LED-et tartalmaz. Ha
világít ez a kijelző LED, az közbensőköri feszültségre utal. Az erősáramú csatlakozáso-
kat tilos megérinteni. Az erősáramú csatlakozások megérintése előtt a kijelző LED-től
függetlenül meg kell győződni a feszültségmentességről.

2.7 Biztonságos leválasztás
A készülék eleget tesz az EN 61800-5-1 szabvány erősáramú és elektronikai csatlako-
zások biztonságos leválasztására vonatkozó összes követelményének. A biztonságos
leválasztás biztosításához az összes csatlakoztatott áramkörnek szintén teljesítenie
kell a biztonságos leválasztás követelményeit.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.8 Üzemeltetés
Azokat a berendezéseket, amelyekbe a hajtásszabályozókat beépítik, adott esetben az
érvényes biztonsági rendelkezéseknek, pl. a műszaki munkaeszközökről szóló törvény-
nek, a balesetvédelmi előírásoknak stb. megfelelő további ellenőrző és védőberendezé-
sekkel kell felszerelni. A hajtásszabályzó módosítható kezelőszoftverrel.
Miután a hajtásszabályozót leválasztották a tápfeszültségről, a feszültség alatt álló
alkatrészeket és az erősáramú csatlakozókat az esetleg feltöltött kondenzátorok miatt
tilos azonnal megérinteni. Erre vonatkozóan figyelembe kell venni a hajtásszabályozón
elhelyezett megfelelő utasító táblákat.
Üzem közben minden burkolatot és ajtót zárva kell tartani.
Az üzemjelző LED és a többi kijelzőelem (pl. a 7-es kiviteli méretnél a kijelző LED) kial-
vása nem jelenti, hogy a készülék le van választva a hálózatról és feszültségmentes.
Az erősáramú csatlakozások megérintése előtt a kijelző LED-től függetlenül meg kell
győződni a feszültségmentességről.
A mechanikai akadályok vagy a készüléken belüli biztonsági funkciók a motor leállásá-
hoz vezethetnek. A zavar okának elhárítása vagy a visszaállítás (reset) következtében
a hajtás önműködően ismét elindulhat. Ha ez a hajtott gépnél biztonsági okokból nem
megengedett, akkor a zavarelhárítás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról. 
B
Ü
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3 Telepítés
3.1 Az alapkészülék bekötési rajzai
3.1.1 1-es … 6-os kiviteli méret erősáramú része és fékje

Az alábbi esetekben a fékáramkör lekapcsolásakor mindig meg kell szakítani az egyen-
és a váltakozó áramú oldalt is:
– minden emelőmű-alkalmazásnál,
– a gyors fékreakciót igénylő hajtásoknál és
– CFC és SERVO üzemmódban.

1805559691

* Az 1-es, 2-es és 2S kiviteli méret esetében a hálózati csatlakozókapcsok és a motor csatlakozókapcsai (X1, X2) 
mellett nincs PE csatlakozás. Ilyenkor a közbensőköri csatlakozó (X4) melletti PE kapcsot használja.

** Feltétlenül vegye figyelembe a fékcsatlakozó csatlakoztatási sorrendjét. A helytelen csatlakoztatás a fék 
tönkremenetelét eredményezi. A fék csatlakozódobozon keresztül történő csatlakoztatásakor vegye figyelembe 
az alkalmazott motorok üzemeltetési utasítását!

MEGJEGYZÉSEK
• A fék-egyenirányítót külön hálózati tápvezetékkel csatlakoztassa.
• A motorfeszültséggel való táplálás nem megengedett!

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: egyen- és váltakozó áramú oldalon történő lekapcsolás

a fék csatlako-
zódugasza**

X4:

-UZ +UZ

PE

közbensőköri 
csatlakozó*

M
3 fázisú

védővezeték (árnyékolás)

opcionális NF… hálózati szűrő

CT/CV/DR/DT/DV:
váltakozó áramú oldalon
történő lekapcsolás

CT/CV/DR/DT/DV:
egyen- és váltakozó áramú
oldalon történő lekapcsolás

fehér

piros

kék

fehér

piros

kék

Erősáramú rész

W +R -R

PE

BE BE

"A BW… / BW..-T / 
BW…-P fékellenállás 
csatlakoztatása" szakasz 
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.2 Erősáramú rész és DC tápegység (7-es kiviteli méret)
A fék csatlakoztatásához vegye figyelembe az 1-es … 6-os kiviteli méret bekötési rajzát.

A DC tápegység 
műszaki adatai:

• Névleges áram: AC 2,4 A
• Bekapcsolási áram: AC 30 A / AC 380 – 500 V

3.1.3 A kapcsolószekrényben elhelyezett fék-egyenirányító
Amennyiben a fék-egyenirányítót a kapcsolószekrényben helyezik el, a fék-egyenirá-
nyító és a fék közötti összekötő vezetékeket a többi erősáramú kábeltől elkülönítve kell
vezetni. A közös fektetés csak akkor megengedett, ha az erősáramú kábelek árnyékol-
tak.

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 fázisú

opcionális NF… hálózati szűrő

Erősáramú rész

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L1
L2

L3
9

10
11

12

tápegység

"A BW… / BW..-T / 
BW…-P fékellenállás 
csatlakoztatása" szakasz 

MEGJEGYZÉSEK
A tápegységen át folytatott segédfeszültségi üzemesetén vegye figyelembe, hogy
külső +24 V-os tápegységek csatlakoztatása az X10:9 vezérlőkapocsra nem megen-
gedett. A helytelen csatlakoztatás hibaüzenetet eredményez!
T
A
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3.1.4 A BW… / BW…-…-T /BW…-…-P fékellenállás

1805563147

Erősáramú rész

T2

T1

K11-re
kötve

BW...-...-T

RB2

RB1

Ha a belső hőkapcsoló kiold, a K11-et 
nyitni kell, és a DIØØ "/CONTROLLER 
INHIBIT" (szabályozótiltás) kapocsnak 
"0" jelet kell kapnia. Az ellenállás körét 
megszakítani tilos!

X3:

+R -R

PE

BW...

Ha a külső bimetál relé (F16) kiold, a K11-et 
nyitni kell, és a DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" 
(szabályozótiltás) kapocsnak "0" jelet kell kapnia. 
Az ellenállás körét megszakítani tilos!

F16

X3:

+R -R

PE

Erősáramú rész Erősáramú rész

K11-re
kötve

4 6

X3:

+R -R
PE

Ha az F16 jelzőérintkező kiold, a K11-et nyitni kell, 
és a DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" 
(szabályozótiltás) kapocsnak "0" jelet kell kapnia. 
Az ellenállás körét megszakítani tilos!

BW...-...-P

K11-re
kötve

97 95

98 96

F16

Túlterhelésvédelem

Fékellenállás típusa szerkezetileg 
meghatározott

belső hőkapcsoló
(..T)

külső bimetál relé (F16)

BW… - - Szükséges

BW…-…-T - A két opció (belső hőkapcsoló / külső bimetál relé) egyike 
szükséges.

BW…-003 / BW…-005 Kielégítő - Megengedett

BW090-P52B Kielégítő - -
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3 elepítés
z alapkészülék bekötési rajzai

12
3.1.5 Az alapkészüléken található sorkapcsok funkcióinak ismertetése (erősáramú rész és
vezérlőfej)

Kapocs Funkció

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)

Hálózati csatlakozás
Motorcsatlakozás
Fékellenállás csatlakozása
Közbensőköri csatlakozó

9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Kapcsolóüzemű tápegység csatlakozása (csak a 7-es kiviteli méretnél)

S11:

S12:
S13:

S14:

Áramjel DC (0(4) …20 mA) ↔ feszültségjel DC (-10 V … 0 … 10 V, 0…10 V) átkapcsolás, gyárilag 
feszültségjelre állítva.
Rendszerbusz-lezáró ellenállás be- vagy kikapcsolása, gyárilag kikapcsolva.
Az XT RS-485 interfész adatátviteli sebességének beállítása.
Választhatóan 9,6 vagy 57,6 kbaud, gyárilag 57,6 kbaudra állítva.
Frekvenciabemenet be- vagy kikapcsolása, gyárilag kikapcsolva.

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Rendszerbusz referenciapotenciálja
Rendszerbusz, High
Rendszerbusz, Low

X11:1
X11:2/3

X11:4
X11:5

REF1
AI11/12

AGND
REF2

DC +10 V (max. DC 3 mA) az alapjel-potenciométer számára
n1 alapjel-bemenet (differenciális bemenet vagy AGND-referenciapotenciállal rendelkező bemenet), 
jelformátum → P11_ / S11
az analóg jelek (REF1, REF2, AI.., AO..) referenciapotenciálja
DC -10 V (max. DC 3 mA) az alapjel-potenciométer számára

X13:1

X13:2

X13:3

X13:4

X13:5

X13:6

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DIØ4

DIØ5

1. bináris bemenet, fix funkciója "/CONTROLLER 
INHIBIT" (szabályozótiltás)
2. bináris bemenet, gyárilag "jobbra/állj" funkcióra 
állítva
3. bináris bemenet, gyárilag "balra/állj" funkcióra 
állítva
4. bináris bemenet, gyárilag "engedélyezés/leállás" 
funkcióra állítva
5. bináris bemenet, gyárilag "n11/n21" funkcióra 
állítva
6. bináris bemenet, gyárilag "n12/n22" funkcióra 
állítva

• A bináris bemenetek potenciálleválasztását 
optocsatolók biztosítják.

• Választási lehetőségek a 2. … 6. bináris 
bemenet (DIØ1…DIØ5) számára → P60_ 
paramétermenü

X13:7 DCOM Referencia az X13:1 … X13:6 (DIØØ…DIØ5) és az X16:1/X16:2 (DIØ6…DIØ7) bináris bemenet számára
• A bináris bemenetek kapcsolása DC +24 V-os idegen feszültséggel: az X13:7 (DCOM) és az idegen 

feszültség referenciapotenciáljának összekötése szükséges.
– X13:7 – X13:9 (DCOM-DGND) átkötés nélkül → potenciálmentes bináris bemenetek
– X13:7 – X13:9 (DCOM-DGND) átkötéssel → potenciálhoz kötött bináris bemenetek

• A bináris bemenetek kapcsolása az X13:8 vagy az X10:8 (VO24) DC +24 V feszültségével 
→ X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) átkötés szükséges.

X13:8

X13:9
X13:10
X13:11

VO24

DGND
ST11
ST12

DC +24 V segédfeszültség-kimenet (X13:8 és X10:8 max. terhelése = 400 mA) külső parancskapcsoló 
számára
A bináris jelek referenciapotenciálja
RS-485+ (az adatátviteli sebesség rögzített beállítása 9,6 kbaud)
RS-485 -

X16:1

X16:2

X16:3

X16:4

X16:5

X16:6

DIØ6

DIØ7

DOØ3

DOØ4

DOØ5

DGND

7. bináris bemenet, gyárilag "nincs funkciója" 
funkcióra állítva
8. bináris bemenet, gyárilag "nincs funkciója" 
funkcióra állítva
3. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra 
állítva
4. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra 
állítva
5. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra 
állítva
Ne kapcsoljon idegen feszültséget az X16:3 
(DOØ3) … X16:5 (DOØ5) bináris kimenetre!
A bináris jelek referenciapotenciálja

• A bináris bemenetek potenciálleválasztását 
optocsatolók biztosítják.

• Választási lehetőségek a 7. és a 8. bináris 
bemenet (DIØ6…DIØ7) számára 
→ P60_ paramétermenü

• Választási lehetőség a 3. … 5. bináris kimenet 
(DOØ3…DOØ5) számára → P62_ 
paramétermenü
T
A
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3Telepítés
Az alapkészülék bekötési rajza
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 csatlakozás (kösse a TF/TH-n keresztül az X10:2-re), gyárilag "nincs reakció" funkcióra állítva 
(→ P835)
A bináris jelek referenciapotenciálja / KTY–
A DBØØ bináris kimenet fix funkciója "/fék", terhelhetősége max. DC 150 mA (rövidzárbiztos, 
betáplálásbiztos DC 30 V-ig)
1. bináris kimenet közös érintkezője, gyárilag "üzemkész" jelzési funkcióra állítva
1. bináris kimenet, záróérintkező, a reléérintkezők terhelhetősége max. DC 30 V és DC 0,8 A
1. bináris kimenet, nyitóérintkező
DBØ2 bináris kimenet, gyárilag "/hiba" jelzési funkcióra állítva, terhelhetősége max. DC 50 mA 
(rövidzárbiztos, betáplálásbiztos DC 30 V-ig). Választási lehetőség az 1. és 2. bináris kimenet (DOØ1 és 
DOØ2) számára → P62_ paramétermenü. Ne kapcsoljon idegen feszültséget az X10:3 (DBØØ) és az 
X10:7 (DOØ2) bináris kimenetre!

X10:8

X10:9

X10:10

VO24

VI24

DGND

DC +24 V segédfeszültség-kimenet (X13:8 és X10:8 max. terhelése = 400 mA) külső parancskapcsoló 
számára
DC +24 V-os feszültségellátás bemenete (segéd-tápfeszültség az opcióktól függően, készülékdiagnosztika 
a hálózati feszültség kikapcsolásakor)
A bináris jelek referenciapotenciálja
Az X:10.9 kapocsra vonatkozó tudnivaló: külső DC +24 V-os segédfeszültséget csak 0-s … 6-os 
kiviteli méretnél kössön rá. A 7-es kiviteli méretnél a DC tápegységet kell hálózati feszültséggel 
ellátni. Ide vonatkozólag vegye figyelembe az "Erősáramú rész és DC tápegység (7-es kiviteli 
méret)" c. fejezetet (→ 10).

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

DGND
VO24
SOV24
SVI24

Referenciapotenciál az X17:2 számára
DC +24 V segédfeszültség-kimenet, csak egyazon készülék X17:4 kapcsának ellátására
referenciapotenciál a "biztonságos leállás" DC +24 V-os bemenet számára (biztonsági érintkező)
"biztonságos leállás" DC +24 V-os bemenet (biztonsági érintkező)

XT Csak szervizinterfész. Csatlakozó a DBG60B / UWS21B / USB11A opció számára

Kapocs Funkció
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 zembe helyezés
ltalános tudnivalók az üzembe helyezéshez
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4 Üzembe helyezés
4.1 Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez

4.1.1 Feltétel
A sikeres üzembe helyezés feltétele a hajtás helyes tervezése. Részletes tervezési tud-
nivalók és a paraméterek magyarázata a MOVIDRIVE® MDX60/61B rendszerkézi-
könyvben találhatók.

VESZÉLY!
Fedetlen erősáramú csatlakozók.
Áramütés általi halál vagy súlyos testi sérülés.
• Az érintésvédelmi burkolatot előírásszerűen telepítse.
• A készüléket felszerelt érintésvédelmi burkolat nélkül soha ne helyezze üzembe.
Ü
Á
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4Üzembe helyezés
A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése
4.2 A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése
4.2.1 A MOVITOOLS® MotionStudio
Feladatok Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi feladatok végrehajtásánál:

• Kommunikáció felépítése készülékekkel
• Funkciók végrehajtása a készülékekkel

Kommunikáció 
felépítése 
készülékekkel

A készülékekkel folytatott kommunikáció beállítására a MOVITOOLS® MotionStudio
szoftvercsomagba integrálták az SEW Communication Server-t.
Az SEW Communication Server segítségével elvégezhető a kommunikációs csator-
nák beállítása. Ha egyszer beállították őket, a készülékek saját kommunikációs opció-
ikkal kommunikálnak ezeken a kommunikációs csatornákon át. Egyidejűleg legfeljebb
4 kommunikációs csatorna üzemeltethető.
A MOVITOOLS® MotionStudio a kommunikációs csatornák következő fajtáit támogatja:
• soros (RS-485) interfész-átalakítón át
• rendszerbusz (SBus) interfész-átalakítón át
• Ethernet
• EtherCAT
• terepi busz (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
A készüléktől és annak kommunikációs opcióitól függően e kommunikációs csatornák
némelyike közül választhat.

Funkciók 
végrehajtása a 
készülékekkel

Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi funkciók végrehajtásánál:
• paraméterezés (például a készülék paraméterfájában)
• üzembe helyezés
• megjelenítés és diagnosztika
• programozás
Annak érdekében, hogy a készülékkel funkciókat hajtathassunk végre, a MOVITOOLS®

MotionStudio szoftvercsomagba integrálták a következő alapkomponenseket:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Minden funkció eszközök segítségével vált üzeneteket. A MOVITOOLS® MotionStudio
minden készüléktípushoz megfelelő eszközt kínál.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 zembe helyezés
 MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése

16
Műszaki 
támogatás

Az SEW-EURODRIVE 24 órás szerviz-forródrótot biztosít.
Csak tárcsázza a +49 1805 előhívót, majd a telefon gombjaival üsse be a SEWHELP
betűkombinációt. Természetesen tárcsázhatja a +49 - 1805 / 7 39 43 57 számot is.

Online súgó A telepítést követően a súgók következő fajtái állnak rendelkezésre:
• A szoftver indítását követően egy súgóablakban megjelenik ez a dokumentáció.

Ha nem szeretné, hogy indításkor megjelenjen a súgóablak, akkor a [Settings] /
[Options] / [Help] menüpontban szüntesse meg a "Display" (megjelenítés) jelölő-
négyzet bejelölését.
Ha azt szeretné, hogy indításkor ismét megjelenjen a súgóablak, akkor a [Settings]
/ [Options] / [Help] menüpontban jelölje be a "Display" (megjelenítés) jelölőnégyzetet.

• A bevitelt váró mezőknél kontextusérzékeny súgó áll rendelkezésre. Így például a
készülékparaméterek értéktartománya jeleníthető meg az <F1> gombbal.
Ü
A
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4Üzembe helyezés
A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése
4.2.2 Kezdőlépések
A szoftver indítása 
és projekt 
létrehozása

A MOVITOOLS® MotionStudio szoftver indításához és projekt létrehozásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio-t a Windows Start menü alábbi menüpont-

jának segítségével:
[Start] / [Programok] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-Motion-
Studio]

2. Nevét és tárolóhelyét megadva hozzon létre egy projektet.

A kommunikáció 
felépítése és a 
hálózat 
pásztázása

Annak érdekében, hogy a MOVITOOLS® MotionStudio-val felépítse a kommunikációt
és végigpásztázza hálózatát, a következőképpen járjon el:
1. Rendezzen be egy kommunikációs csatornát a készülékeivel folytatott kommuniká-

cióra.
A kommunikációs csatorna konfigurálásáról részletek az érintett kommunikációs
mód fejezetében találhatók.

2. Végezze el a hálózat pásztázását (készülékkeresés). Ehhez nyomja meg az ikonsáv
[Start network scan] gombját [1].

1. Jelölje ki a konfigurálni kívánt készüléket.
2. A jobb egérgombbal nyissa meg a helyi menüt.

Eredményként a készülékekkel funkciókat végrehajtató készülékspecifikus eszkö-
zök jelennek meg.

A készülékek 
üzembe helyezése 
(online)

A készülékek (online) üzembe helyezéséhez a következőképpen járjon el:
1. Váltson hálózati nézetre.
2. Kattintson az eszköztár "Switch to online mode" (váltás online üzemmódra)

ikonjára [1].

3. Válassza ki az üzembe helyezni kívánt készüléket.
4. Nyissa meg a helyi menüt, és válassza ki a [Startup] (üzembe helyezés) / [Startup]

(üzembe helyezés) parancsot.
Ennek eredményeként megnyílik az üzembe helyezési varázsló.

5. Kövesse az üzembe helyezési varázsló utasításait és ezt követően töltse be készü-
lékének üzembe helyezési adatait. 

1132720523

[1]

1184030219
[1] "Switch to online mode" (váltás online üzemmódra) ikon

[1]
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 zemeltetés
zemi kijelzések
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5 Üzemeltetés
5.1 Üzemi kijelzések
5.1.1 7 szegmenses kijelző

A 7 szegmenses kijelző a MOVIDRIVE® üzemállapotát és hiba esetén a hibakódot ill. a
figyelmeztetés kódját mutatja.

7 szegmenses 
kijelző

Készülékállapot (felső bájt az 
1. állapotszóban)

Jelentés

0 0 24 V-os üzem (a hajtásszabályozó nem üzemkész)

1 1 szabályozótiltás aktív

2 2 nincs engedélyezés

3 3 nyugalmi áram

4 4 engedélyezés

5 5 fordulatszám-szabályozás

6 6 M-szabályozás

7 7 tartó szabályozás

8 8 gyári beállítás

9 9 végálláskapcsoló elérve

A 10 technológiai opció

c 12 IPOSplus® referenciamenet

d 13 repülőrajt

E 14 jeladó bemérése

F hibaszám hibajelzés (villogás)

H állapotkijelzés kézi üzemmód

t 16 a hajtásszabályozó adatokra vár

U 17 aktív a "biztonságos leállás"

² (villogó pont) - fut az IPOSplus® program

villogó kijelzés - STOP parancs DBG 60B kezelőkészülékről

1 … 9 - hibás RAM

VIGYÁZAT!
Az U = "biztonságos leállás" aktív kijelzés helytelen értelmezése.
Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye.
Az U = "biztonságos leállás" aktív kijelzés nem biztonsági funkció, tilos bizton-
ságtechnikai célra használni!
Ü
Ü
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5Üzemeltetés
Tájékoztató üzenetek
5.1.2 DBG60B kezelőkészülék
Alapképek:

5.2 Tájékoztató üzenetek
Tájékoztató üzenetek a DBG60B kezelőkészüléken (kb. 2 s hosszan) vagy a
MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL programban (nyugtázható üzenet):

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Kijelzés, ha X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" 
(/szabályozótiltás)) = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Kijelzés, ha X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" 
(/szabályozótiltás)) = "1" és a hajtásszabályozó nem engedélyezett 
("ENABLE/STOP" (engedélyezés/leállás) = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Kijelzés engedélyezett hajtásszabályozó esetén.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH Tájékoztató üzenet

 (DEL)=Quit
FAULT 9
STARTUP

Hibajelzés

Sz. DBG60B/SHELL szöveg Leírás

1 ILLEGAL INDEX (érvénytelen index) Az interfészen át megszólított index nem létezik.

2 NOT IMPLEMENT. 
(nincs megvalósítva)

• Nem megvalósított funkció végrehajtásának kísérlete.
• Téves kommunikációs művelet lett kiválasztva.
• Nem megengedett interfészen (pl. terepi buszon) 

keresztüli kézi üzemmód lett kiválasztva.

3 READ ONLY VALUE 
(csak olvasható érték) Csak olvasható érték módosítására történt kísérlet.

4 PARAM. INHIBITED (letiltott paraméter) A P 803 paramétertiltás = "ON" (be), a paraméter nem 
módosítható.

5 SETUP ACTIVE (beállítás aktív) A gyári beállítások visszaállítása közben paraméter 
módosítására történt kísérlet.

6 VALUE TOO HIGH (túl nagy érték) Túl nagy érték megadására történt kísérlet.

7 VALUE TOO LOW (túl kis érték) Túl kis érték megadására történt kísérlet.

8 REQ. CARD MISSING
(hiányzik a szükséges kártya)

A kiválasztott funkcióhoz hiányzik a szükséges opcionális 
kártya.

10 ONLY VIA ST1
(csak az ST1-en keresztül)

A kézi üzemmódot az X13:ST11/ST12 (RS-485) 
bemeneten keresztül kell befejezni.

11 ONLY TERMINAL
(csak terminálon keresztül)

A kézi üzemmódot TERMINÁLON (DBG60B vagy 
UWS21B) keresztül kell befejezni.

12 NO ACCESS (nincs hozzáférés) A kiválasztott paraméterhez való hozzáférés megtagadva.

13 CTRL. INHIBIT MISSING 
(szabályozótiltás hiányzik)

A kiválasztott funkcióhoz a DIØØ "/CONTROLLER 
INHIBIT" (/szabályozótiltás) bemenetre "0" jelet kell adni.

14 INVALID VALUE
(nem megengedett érték) Nem megengedett érték megadására történt kísérlet.

16 PARAM. NOT SAVED
(nem tárolt paraméter)

Az EEPROM puffer túlcsordulása, pl. ciklikus írási 
hozzáférések miatt. A paraméter nincs a tápfeszültség 
kikapcsolása ellen védetten az EEPROM-ban tárolva.

17 INVERTER ENABLED 
(hajtásszabályozó engedélyezve)

• A módosítandó paraméter beállítása csak 
"CONTROLLER INHIBIT (szabályozótiltás)" 
állapotban lehetséges.

• Engedélyezett üzemmódban kézi üzemmódra váltásra 
történt kísérlet.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 zemeltetés
emóriakártya
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5.3 Memóriakártya
A dugaszolható memóriakártya az alapkészülékbe van beépítve. A memóriakártya a
mindenkor aktuális készülékadatokat tárolja. Ha ki kell cserélni a készüléket, akkor a
memóriakártya egyszerű áthelyezésével a berendezés PC és adatmentés nélkül, mini-
mális idő alatt ismét üzembe helyezhető. Tetszőleges számú opcionális kártya lehet
beépítve.

1810728715
34. ábra: MDX60B/61B memóriakártyája
Ü
M
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5Üzemeltetés
Memóriakártya
5.3.1 Tudnivalók a memóriakártya cseréjéhez
• A memóriakártyát csak a MOVIDRIVE® B kikapcsolt állapotában szabad csatlakoztatni.
• Az eredeti készülék memóriakártyája beépíthető egy új hajtásszabályozóba.

A következő kombinációk megengedettek:

• Az új hajtásszabályozóban ugyanolyan opcióknak kell lenniük, mint az eredeti
készülékben.
Máskülönben "79 HW configuration" (hardverkonfiguráció) hibaüzenet jelenik meg.
A hiba a helyi menüben a (P802 gyári beállítás) "DELIVERY CONDITION" (kiszállí-
tási állapot) menüpont meghívásával hárítható el. A készülék ezáltal visszaáll a
kiszállítási állapotba. Ezt követően újbóli üzembe helyezésre van szükség.

• A DRS11B opció számlálóállásait és a DH..1B és DCS..B opció adatait a memória-
kártya nem tárolja. A memóriakártya cseréjekor az eredeti készülék DRS11B,
DH..1B és DCS..B opcionális kártyáját be kell építeni az új hajtásszabályozóba.
Amennyiben eredeti készülékként 0-s kiviteli méretű, DHP11B opcióval rendelkező
MOVIDRIVE® B szolgál, akkor a pótkészüléken az új DHP11B opcióra rá kell
másolni az előzőleg elmentett konfigurációs adatrekordot (fájlnév.sewcopy).

• Amennyiben abszolútérték-jeladót alkalmazunk motor- vagy szakaszjeladóként,
akkor a jeladóval a készülékcserét követően referenciafelvételt kell végezni.

• Abszolútérték-jeladó cseréje esetén a jeladó referenciafelvételét újra el kell végezni.
 

Eredeti MOVIDRIVE® MDX60B/61B… 
hajtásszabályozó

Új MOVIDRIVE® MDX60B/61B… 
hajtásszabályozó

00 00 vagy 0T

0T 0T
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6 Szerviz
6.1 Hibainformáció
6.1.1 Hibatároló

A hibatároló (P080) az utolsó öt hibaüzenetet tárolja (t-0…t-4 hiba). Ötnél több hibaese-
mény esetén a legrégebbi hibaüzenet törlődik. A hiba időpontjában a következő infor-
mációk kerülnek mentésre:
Fellépő hiba · a bináris be-/kimenetek állapota · a hajtásszabályozó üzemállapota ·
a hajtásszabályozó állapota · a hűtőtest hőmérséklete · fordulatszám · kimeneti áram ·
effektív áram · a készülék kihasználtsága · közbensőköri feszültség · bekapcsolva töltött
idő · engedélyezett állapotban töltött idő · paraméterkészlet · a motor kihasználtsága.

6.1.2 Lekapcsolás hiba esetén
A hiba jellegétől függően háromféle lekapcsolás fordulhat elő; a hajtásszabályozó hiba-
állapotban tiltott marad:

Azonnali 
lekapcsolás

A készülék már nem képes lefékezni a hajtást; a végfok hiba esetén nagy ellenállásúvá
válik és a fék azonnal behúz (DBØØ "/Brake" (/fék) = "0").

Gyorsleállás A hajtás lefékez a t13/t23 leállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám elérésekor
behúz a fék (DBØØ "/Brake" (/fék) = "0"). A végfok a fék befogási idejének letelte után
(P732 / P735) nagy ellenállásúvá válik.

Vészleállás A hajtás lefékez a t14/t24 vészleállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám elérésekor
behúz a fék (DBØØ "/Brake" (/fék) = "0"). A végfok a fék befogási idejének letelte után
(P732 / P735) nagy ellenállásúvá válik.

6.1.3 Nyugtázás (reset)
A hibaüzenetet az alábbi módokon lehet nyugtázni:
• A hálózati táplálás ki- és bekapcsolása

Javaslat: A K11 kontaktor esetében tartsa be a minimálisan 10 s hosszúságú kikap-
csolási időt.

• Visszaállítás a bemeneti kapcsokon, azaz megfelelően definiált bináris bemeneten
át (az alapkészüléken DIØ1…DIØ7, a DIO11B opción DI1Ø…DI17).

• Kézi nyugtázás (reset) a Shell programban (P840 = "YES" vagy [Parameter] /
[Manual reset])

• Kézi nyugtázás (reset) DBG60B kezelőkészülékkel
• Az Auto-reset beállítható újraindítási idővel legfeljebb öt készülék-resetet hajt végre.

VESZÉLY!
A motor auto-reset miatti önműködő indítása becsípődést okozhat.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Az auto-reset funkciót ne alkalmazza olyan hajtásoknál, amelyeknél az önműködő

indítás veszélyt jelent emberekre vagy készülékekre.
• Hajtson végre kézi nyugtázást (resetet).
S
H
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Hibaüzenetek és hibalista
6.1.4 A hajtásszabályozó adatokra vár
Ha a hajtásszabályozó kommunikációs interfészen (terepi busz, RS-485 vagy SBus)
keresztül kap vezérlést és a hálózatot ki- és visszakapcsolták vagy hibanyugtázás tör-
tént, az engedélyezés mindaddig hatástalan marad, amíg az időtúllépés szempontjából
felügyelt interfészen át a hajtásszabályozó újra érvényes adatot nem kap.

6.2 Hibaüzenetek és hibalista
6.2.1 Hibaüzenet a 7 szegmenses kijelzőn

A hibakód 7 szegmenses kijelzőn jelenik meg, ennek során a készülék az alábbi kijel-
zési sorrendet tartja (pl. 100-as hibakód):

Visszaállítás (reset) után, vagy ha a hibakód ismét "0" értéket vesz fel, a kijelző üzemi
kijelzésre vált.

6.2.2 Alhibakód kijelzése
Az alhibakód a MOVITOOLS® MotionStudio (4.50 verziótól) vagy a DBG60B kezelőké-
szülék segítségével jelezhető ki.

1939352587

Villog, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Százas helyiérték (ha van), kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Tízes helyiérték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Egyes helyiérték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6.2.3 Hibalista
A "Reakció (P)" oszlopban a hibareakció gyári beállítása van feltüntetve. A (P) azt
jelenti, hogy a reakció programozható (a P83_ hibareakció paraméteren vagy
IPOSplus®-on át). A 108-as hibánál a (P) azt jelenti, hogy a reakció programozható a
P555 DCS hibareakció paraméteren át. A 109-es hibánál a (P) azt jelenti, hogy a reakció
programozható a P556 DCS riasztási reakció paraméteren át.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
00 Nincs hiba

01 Túláram Azonnali 
lekapcsolás

0 Végfok • Zárlat a kimeneten
• Túl nagy motor
• Hibás végfokozat
• Áramellátás

Áramváltó
• A rámpakorlátozás kikap-

csolva és a beállított 
rámpaidő túl rövid

• Hibás a fázismodul
• Instabil a 24 V-os tápfeszült-

ség vagy a belőle létrehozott 
24 V-os feszültség

• Szakadás vagy zárlat a fázis-
modulok jelzővezetékein

• Szüntesse meg a zárla
• Csatlakoztasson kisebb

motort.
• Hibás végfok esetén 

forduljon az SEW 
szervizhez.

• Aktiválja a P 138 param
és/vagy növelje a rámp
időt.

1 UCE-felügyelet vagy a gate 
vezérlőprogramjának feszült-
séghiány-felügyelete

5 A hajtásszabályozó hardveres 
áramkorláton marad

6 UCE-felügyelet vagy a gate 
vezérlőprogramjának feszült-
séghiány-felügyelete vagy az 
áramváltó túlárama..
..U fázis

7 ..V fázis
8 ..W fázis
9 ..U és V fázis
10 ..U és W fázis
11 ..V és W fázis
12 ..U, V és W fázis
13 Feszültségellátás

Az áramváltó hálózati üzemmód 
állapotban

14 MFE jelzővezetékek

03 Földzárlat Azonnali 
lekapcsolás 0 Földzárlat

Földzárlat
• a tápvezetékben
• a frekvenciaváltóban
• a motorban

• Szüntesse meg a 
földzárlatot

• Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől

04 Fékszaggató Azonnali 
lekapcsolás

0 4 negyedes üzemben túl nagy a 
közbensőköri feszültség • Túl nagy a generátoros 

teljesítmény
• Szakadt a fékellenállás köre
• Zárlat a fékellenállás 

áramkörében
• Túl nagy a fékellenállás 

értéke
• Hibás a fékszaggató

• Csökkentse a lassító rá
meredekségét

• Ellenőrizze a fékellená
tápvezetékét

• Ellenőrizze a fékellená
műszaki adatait

• Hibás fékszaggató ese
cserélje ki a MOVIDRIV
készüléket

1

06 Hálózati fázis-
kimaradás

Azonnali 
lekapcsolás

0 A közbensőköri feszültség peri-
odikusan túl kicsi

• Fáziskimaradás
• Rossz minőségű hálózati 

feszültség

• Ellenőrizze a hálózati t
zetéket

• Ellenőrizze a betápláló
zat tervezését.

• Ellenőrizze a betáplálá
(biztosítékok, kontaktor

3 A hálózat frekvenciahibája
4 -

07 Közbensőköri 
túlfeszültség

Azonnali 
lekapcsolás

0 2 negyedes üzemben túl nagy a 
közbensőköri feszültség

Túl nagy a közbensőköri 
feszültség • Csökkentse a lassító rá

meredekségét
• Ellenőrizze a fékellená

tápvezetékét
• Ellenőrizze a fékellená

műszaki adatait

1
2 4 negyedes üzemben túl nagy a 

közbensőköri feszültség..
..U fázis

3 ..V fázis
4 ..W fázis
S
H
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08
Fordulat-
szám-felügye-
let

Azonnali 
lekapcsolás 
(P)

0 A frekvenciaváltó áramkorláto-
zással vagy szlipkorlátozással 
üzemel

• A fordulatszám-szabályozó ill. 
áramszabályozó (VFC üzem-
módban jeladó nélkül) a sza-
bályozási határon dolgozik 
mechanikai túlterhelés ill. 
hálózati fáziskimaradás vagy 
a motor fáziskimaradása 
miatt.

• Helytelen a jeladó bekötése 
vagy a forgásirány.

• Nyomatékszabályozás esetén 
nmax túllépése.

• VFC üzemmódban: kimeneti 
frekvencia ≥ 150 Hz

• U/f üzemmódban: kimeneti 
frekvencia ≥ 600 Hz

• Csökkentse a terhelést
• Növelje a beállított kés

tési időt (P501 ill. P503
• Ellenőrizze a jeladó csa

kozását, esetleg páros
cserélje fel az 
A/A és a B/B pontokat

• Ellenőrizze a jeladó fes
ségellátását

• Ellenőrizze az áramkor
zást

• Adott esetben csökken
a rámpák meredekségé

• Ellenőrizze a motort és
a tápvezetékét

• Ellenőrizze a hálózati 
fázisokat

3 A "tényleges fordulatszám" 
rendszerhatára túllépve.
A rámpaalapjel és a tényleges 
érték közötti fordulatszám-elté-
rés a 2 × rámpaideig nagyobb, 
mint az elvárt szlip.

4 A maximális forgómező-
fordulatszám túllépve.
Túllépték a maximális forgóme-
ző-frekvenciát (VFC esetén 
max. 150 Hz és U/f esetén max. 
600 Hz).

09 Üzembe 
helyezés

Azonnali 
lekapcsolás

0 Hiányzik az üzembe helyezés
A frekvenciaváltót a kiválasztott 
üzemmódhoz még nem helyez-
ték üzembe.

Hajtsa végre a megfelelő ü
mód üzembe helyezését.

1 Helytelen üzemmód van 
kiválasztva

2 Helytelen jeladótípus vagy 
hibás a jeladókártya

10
IPOS ILLOP 
(érvénytelen 
művelet)

Vészleállás 0 Érvénytelen IPOS parancs

• Hibás parancs az IPOSplus® 
program végrehajtásakor.

• Hibás feltételek a parancs 
végrehajtásakor.

• Ellenőrizze, és amenny
szükséges, helyesbítse
programmemória tartal

• Töltse be a megfelelő p
ramot a programmemó
ba.

• Ellenőrizze a program 
lyását (→ IPOSplus® ké
könyv).

11 Túlmelegedés Vészleállás 
(P)

0 Túl magas a hűtőtest hőmér-
séklete vagy hibás a hőmér-
séklet-érzékelő

• A frekvenciaváltó termikus túl-
terhelése.

• Egy fázismodul hőmérséklet-
mérése hibás.
(7-es kiviteli méret)

• Csökkentse a terhelést
és/vagy gondoskodjon 
kielégítő hűtésről.

• Ellenőrizze a ventilátor
• Ha F-11 jelzés érkezik,

het nyilvánvalóan nem 
fenn túlmelegedés, az 
ismodul hőmérséklet-é
kelőjének hibájára utal.
Cserélje ki a fázismodu
(7-es kiviteli méret).

3 A kapcsolóüzemű tápegység 
túlmelegedése

6 Túl magas a hűtőtest hőmér-
séklete vagy hibás a hőmér-
séklet-érzékelő..
..U fázis

7 ..V fázis
8 ..W fázis

(7-es kiviteli méret)

13 Vezérlés for-
rása

Azonnali 
lekapcsolás 0

Vezérlőforrás nem áll rendelke-
zésre, pl. terepi busz a vezérlő-
forrás terepibusz-kártya nélkül

A vezérlés forrása nincs vagy 
nem jól van definiálva.

Állítsa be a helyes vezérlés
forrást (P101).

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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14 Jeladó Azonnali 
lekapcsolás

0 Nincs csatlakoztatva a jeladó, 
hibás a jeladó, hibás a jeladóká-
bel.

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik 
megfelelően

• Rövidzárlat/vezetékszakadás 
a jeladó kábelében

• Hibás a jeladó

Ellenőrizze a jeladókábelt é
árnyékolást a helyes csatla
zás, rövidzárlat és vezeték
kadás szempontjából.

25 X15 jeladóhiba – a fordulat-
szám-tartomány túllépve.
Az X15 kapocsra kötött jeladó 
6542 1/min fordulatszámnál 
gyorsabban forog.

26 X15 jeladóhiba – hibás a kártya.
Hiba a hajtásnegyedek 
kiértékelésénél.

27 Jeladóhiba – hibás a jeladó-
csatlakozás vagy a jeladó.

28 X15 jeladóhiba – az RS-485 
csatorna kommunikációs hibája.

29 X14 jeladóhiba – az RS-485 
csatorna kommunikációs hibája.

30 Ismeretlen jeladótípus az 
X14/X15 kapcson.

31 Hiba az X14/X15 Hiperface® 
jeladó elfogadhatósági 
ellenőrzésénél.
Elveszett impulzusok.

32 X15 Hiperface® jeladóhiba.
Az X15 kapocsra kötött 
Hiperface® jeladó hibát jelez.

33 X14 Hiperface® jeladóhiba.
Az X14 kapocsra kötött 
Hiperface® jeladó hibát jelez.

34 X15 rezolver jeladóhiba.
Hibás a jeladó-csatlakozás 
vagy a jeladó.

17

Rendszerhiba Azonnali 
lekapcsolás

0 Stack overflow 
(veremtúlcsordulás) hiba

A frekvenciaváltó elektronikájá-
ban zavar lépett fel, esetleg külső 
elektromágneses hatás miatt.

• Ellenőrizze a földcsatla
zásokat és az árnyékol
kat, szükség esetén jav
meg.

• A hiba ismételt fellépés
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

18 0 Stack underflow 
(verem-alulcsordulás) hiba

19 0 External NMI (külső nem masz-
kolható megszakítás) hiba

20 0 Undefined Opcode (nem 
definiált műveleti kód) hiba

21 0 Protection Fault (védelmi hiba)
22 0 Illegal Word Operand Access 

(érvénytelen szóoperandus-
hozzáférés) hiba

23 0 Illegal Instruction Access 
(érvénytelen utasítás-hozzáfé-
rés) hiba

24 0 Illegal External Bus Access 
(érvénytelen külső buszhozzá-
férés) hiba

25 EEPROM Gyorsleállás

0 Olvasási vagy írási hiba az 
EEPROM erősáramú részén

Hiba az EEPROM-hoz vagy 
a memóriakártyához való 
hozzáféréskor

• Hívja be a gyári beállítá
hajtson végre alaphely-
zetbe állítást (Reset) é
új paraméterezést.

• A hiba újbóli fellépése 
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

• Cserélje ki a memória-
kártyát.

11 Nem felejtő tároló olvasási 
hibája
Készüléken belüli nem felejtő 
memória

13 Nem felejtő tároló chipkártyája
Hibás a memóriamodul

14 Nem felejtő tároló chipkártyája
Hibás a memóriakártya

16 Nem felejtő tároló inicializálási 
hibája

26 Külső kapocs Vészleállás 
(P) 0 Külső kapocs Külső hibajel beolvasása a prog-

ramozható bemeneten át.

Szüntesse meg az adott hi
okát, esetleg programozza
kapcsot.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
S
H
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27
Hiányzó 
végállás-
kapcsolók

Vészleállás

0 Hiányzó végálláskapcsolók 
vagy vezetékszakadás • Vezetékszakadás / mindkét 

végálláskapcsoló hiányzik
• A végálláskapcsolók a motor 

forgásirányához képest fel 
vannak cserélve

• Ellenőrizze a végállás-
kapcsolók huzalozását

• Cserélje fel a végállás-
kapcsolók csatlakozóit.

• Programozza át a 
kapcsokat

2 Felcserélt végálláskapcsolók
3 Mindkét végálláskapcsoló 

egyidejűleg aktív

28
A terepi busz 
időtúllépése Gyorsleállás 

(P)

0 "Terepi busz időtúllépése" hiba

A tervezett felügyeleti időn belül 
nem jött létre kommunikáció a 
master és slave között.

• Ellenőrizze a master 
kommunikációs rutinját

• Növelje meg a terepi b
időtúllépési idejét (P81
vagy kapcsolja ki a felü
letet

2 Nem tölt be a terepibusz-kártya

29 Végálláskap-
csoló elérve Vészleállás

0 Hardveres végálláskapcsoló 
elérve IPOSplus® üzemmódban végállás-

kapcsolóra futott a hajtás.

• Ellenőrizze a mozgásta
mányt.

• Helyesbítse a felhaszn
programot.

30 Vészleállás
Időtúllépés

Azonnali 
lekapcsolás

0 Vészleállási rámpa időtúllépése • Túlterhelt hajtás
• Túl meredek a vészleállási 

rámpa

• Ellenőrizze a tervezést
• Csökkentse a vészleáll

rámpa meredekségét

31 TF/TH kioldó
Nincs reakció 
(P) 0 Termikus motorvédelem hiba

• Túl forró a motor, kioldott a 
TF/TH érzékelő

• A motor TF/TH érzékelője 
nincs vagy nem jól van 
csatlakoztatva

• Megszakadt a MOVIDRIVE® 
és a motor TF/TH érzékelőjé-
nek kapcsolata.

• Hagyja lehűlni a motort
és törölje a hibát

• Ellenőrizze a MOVIDR
és a TF/TH érzékelő 
összekötő vezetékeit.

• Ha nincs csatlakoztatva
TF/TH érzékelő: X10:1
X10:2 átkötése.

• Állítsa a P835-öt "No re
ponse" (nincs reakció) 
értékre.

32 IPOS index-
túlcsordulás Vészleállás 0 Hibás IPOS program

A programozási alapszabályokat 
nem tartották be, ezért belső 
veremtúlcsordulás lépett fel.

Ellenőrizze és javítsa ki az 
IPOSplus® felhasználói prog
ramot (→ IPOSplus® kézikö

33 Alapjel 
forrása

Azonnali 
lekapcsolás

0 Alapjelforrás nem áll rendel-
kezésre, pl. terepi busz a 
vezérlőforrás terepibusz-
kártya nélkül

Az alapjel forrása nincs vagy nem 
jól van definiálva.

Állítsa be a helyes alapjelfo
(P100).

34
Rámpa-
időtúllépés Azonnali 

lekapcsolás

0 Gyorsleállási rámpa 
időtúllépése A lefutási rámpa időtúllépése, 

például túlterhelés következ-
tében.

• Csökkentse a lefutási rá
meredekségét

• Szüntesse meg a túlter
lést

35 Üzemmód Azonnali 
lekapcsolás

0 Az üzemmód nem áll 
rendelkezésre.

• Az üzemmód nincs vagy nem 
jól van definiálva.

• A P916 paraméterrel olyan 
rámpaalak lett beállítva, 
amely technológiai kivitelű 
MOVIDRIVE® készüléket igé-
nyel.

• A P916 paraméterrel olyan 
rámpaalak lett beállítva, 
amely nem illeszkedik a kivá-
lasztott technológiai funkció-
hoz.

• A P916 paraméterrel olyan 
rámpaalak lett beállítva, 
amely nem illeszkedik a beál-
lított szinkronizációs időhöz 
(P888).

• Állítsa be a helyes üzem
dot (P700 ill. P701).

• Alkalmazzon technológ
kivitelű (..OT) MOVID-
RIVE® készüléket.

• A "Startup → Select tec
logy function…" menüb
válassza ki a P916 par
terhez illeszkedő techn
giai funkciót.

• Ellenőrizze a P916 és P
beállításait.

1 Hibás az üzemmód és a 
hardver egymáshoz rendelése.

2 Hibás az üzemmód és a tech-
nológiai funkció egymáshoz 
rendelése.

36 Hiányzik az 
opció

Azonnali 
lekapcsolás

0 Hiányzó vagy nem megenge-
dett hardver. • Nem megengedett típusú 

opcionális kártya
• Az alapjelforrás, a vezérlés-

forrás vagy az üzemmód nem 
megengedett ennél az opcio-
nális kártyánál

• Helytelen jeladótípus van 
beállítva a DIP11B opción

• Helyezze be a megfele
opcionális kártyát.

• Állítsa be a helyes alap
forrást (P100).

• Állítsa be a helyes vezé
forrást (P101).

• Állítsa be a helyes üzem
dot (P700 ill. P701).

• Állítsa be a helyes 
jeladótípust.

2 Jeladó-csatlakozóhely hiba..
3 Terepibusz-kártyahely hiba..
4 Bővítőkártyahely hiba..

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
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37
Rendszer-
működésjel-
ző (watchdog)

Azonnali 
lekapcsolás

0 Rendszer-működésjelző 
túlcsordulása hiba Hiba a rendszerszoftver 

futásában
Kérjen tanácsot az SEW 
szervizétől.

38 Rendszer-
szoftver

Azonnali 
lekapcsolás

0 Rendszerszoftver hiba Rendszerhiba Kérjen tanácsot az SEW 
szervizétől.

39 Referencia-
menet

Azonnali 
lekapcsolás 
(P)

0 Referenciamenet hiba

• A referenciakapcsoló hiányzik 
vagy nem kapcsol

• Hibás a végálláskapcsolók 
csatlakozása

• A referenciamenet közben 
módosították a referencia-
menet típusát

• Ellenőrizze a referencia
kapcsolót

• Ellenőrizze a végállás-
kapcsolók csatlakozásá

• Ellenőrizze a referencia
menet típusának beállí
it és az ahhoz szükség
paramétereket

40 Boot-szinkro-
nizáció

Azonnali 
lekapcsolás 0 Időtúllépés az opció boot-szink-

ronizációja során.

• Hiba a hajtásszabályozó és 
az opció közötti boot-szinkro-
nizáció során.

• A szinkronizációs azonosító 
helytelenül vagy egyáltalán 
nem érkezik meg.

Ismételt fellépése esetén 
cserélje ki az opcionális ká

41
Működésjel-
ző (watchdog) 
opció

Azonnali 
lekapcsolás

0 Opció (kijövő/bemenő) 
ellenőrzési időtúllépése 
(watchdog timer) hiba.

• Hiba a rendszerszoftver és az 
opció szoftvere közötti kom-
munikációban

• Működésjelző (watchdog) az 
IPOSplus® programban

• Az alkalmazásmodult nem 
technológiai kivitelű MOVID-
RIVE® B készülékbe töltötték 
be

• Alkalmazásmodul alkalma-
zása esetén nem a helyes 
technológiai funkció van beál-
lítva

• Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

• Ellenőrizze az IPOS 
programot

• Ellenőrizze a készülék 
technológiai engedélye
sét (P079).

• Ellenőrizze a beállított 
nológiai funkciót (P078

17 IPOS Watchdog Error 
(felügyeleti hiba).

42 Követési hiba
Azonnali 
lekapcsolás 
(P)

0 Követési hiba, pozicionálás

• A forgó jeladó csatlakoztatása 
helytelen

• Túl meredekek a 
gyorsítórámpák

• Túl kicsi a pozíciószabályozó 
P összetevője

• A fordulatszám-szabályozó 
paraméterezése helytelen

• A követési hiba tűrésének 
értéke túl kicsi

• Ellenőrizze a forgó jela
csatlakoztatását

• Növelje a rámpaidőt
• Állítsa nagyobbra a P 

összetevőt
• Paraméterezze újra a 

fordulatszám-szabályo
• Növelje a követési hiba

tűrését
• Ellenőrizze a jeladó, a m

és a hálózati fázisok 
bekötését

• Ellenőrizze a mechanik
könnyű járását, esetleg
megakadt

43
RS-485 idő-
túllépés Gyorsleállás 

(P) 0 Az RS-485 interfész kommuni-
kációs időtúllépése.

Hiba az RS-485 interfészen át tör-
ténő kommunikáció során

Ellenőrizze az RS-485 kap
latot (pl. hajtásszabályozó -
hajtásszabályozó - DBG60
Adott esetben kérjen tanác
az SEW szervizétől.

44
A készülék 
kihasználtsá-
ga

Azonnali 
lekapcsolás

0 Készülékkihasználtsági hiba • A készülék kihasználtsága 
(I×T érték) nagyobb, mint 
125%

• Csökkentse a teljesítm
leadást

• Növelje a rámpaidőt
• Ha az előbbiekre nincs

lehetőség, alkalmazzon
nagyobb frekvenciavált

• Csökkentse a terhelést

8 UL felügyelet hibája

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
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45 Inicializálás Azonnali 
lekapcsolás

0 Általános hiba az inicializálás 
során.

• Az EEPROM az erősáramú 
egységben nincs vagy nem 
jól van paraméterezve.

• Az opcionális kártyának nincs 
kapcsolata a hátfali busszal.

• Állítsa vissza a gyári 
beállításokat. Ha a hiba
nem törölhető, kérjen ta
csot az SEW szervizétő

• Helyezze be megfelelőe
opcionális kártyát.

3 Adatbuszhiba a 
RAM-ellenőrzés során.

6 CPU-órahiba.
7 Hiba az áramérzékelésben.
10 Hiba a flash-védelem aktiválá-

sakor.
11 Adatbuszhiba a 

RAM-ellenőrzés során.
12 Szinkronfutás (belső szinkron-

futás, ISYNC) paraméterezési 
hibája.

46
2. rendszer-
busz időtúllé-
pés

Gyorsleállás 
(P)

0 CAN2 rendszerbusz időtúllépés Hiba a 2. rendszerbuszon át törté-
nő kommunikáció során.

Ellenőrizze a 
rendszerbusz-kapcsolatot.

47
1. rendszer-
busz időtúllé-
pés

Gyorsleállás 
(P)

0 CAN1 rendszerbusz időtúllépés Hiba az 1. rendszerbuszon át tör-
ténő kommunikáció során.

Ellenőrizze a 
rendszerbusz-kapcsolatot.

48 Hardver DRS Azonnali 
lekapcsolás 0 Szinkronfutási hardver

Csak DRS11B opcióval:
• Hibás a master / 

szakaszjeladó jele.
• Hibás a szinkronfutáshoz 

szükséges hardver.

• Ellenőrizze a master / 
szakaszjeladó jeleit.

• Ellenőrizze a jeladók 
huzalozását.

• Cserélje ki a szinkronfu
kártyát.

77 IPOS 
vezérlőszó

Nincs reakció 
(P) 0 Érvénytelen IPOS vezérlőszó

Csak IPOSplus® üzemmódban:
• Érvénytelen automatikus 

üzemmód beállítására történt 
kísérlet (külső vezérlésen 
keresztül).

• P916 = BUSRAMP (busz-
rámpa) lett beállítva.

• Ellenőrizze a külső vez
soros kapcsolatát.

• Ellenőrizze a külső vez
által beírt értékeket.

• Állítsa be helyesen a P
paramétert.

78
IPOS szoft-
veres végál-
láskapcsoló

Nincs reakció 
(P) 0 Szoftveres végálláskapcsoló 

elérve

Csak IPOSplus® üzemmódban:
A programozott célpozíció a szoft-
veres végálláskapcsolók által 
határolt mozgástartományon kívül 
esik.

• Ellenőrizze a felhaszná
programot

• Ellenőrizze a szoftvere
végálláskapcsolók 
pozícióját

79 Hardver-
konfiguráció

Azonnali 
lekapcsolás 0 Eltérő hardverkonfiguráció a 

memóriakártya cseréjekor

A memóriakártya cseréjét követő-
en nem egyeznek az alábbiak:
• teljesítmény
• névleges feszültség
• változatjelölés
• készülékcsalád
• technológiai / standard 

készülék-kivitel
• opcionális kártyák

Biztosítson azonos hardver
vagy állítsa be a kiszállítás
állapotot (paraméter = gyár
beállítás).

80 RAM-teszt Azonnali 
lekapcsolás

0 RAM-teszt hiba Belső készülékhiba, hibás a RAM. Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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81 Indítási 
feltétel

Azonnali 
lekapcsolás 0 Indítási feltétel hiba VFC emelő-

műnél

Csak "VFC-emelőmű" üzem-
módban:
A frekvenciaváltó az előmágnese-
zési idő alatt nem tudta a motorba 
betáplálni a szükséges áramot:
• A frekvenciaváltó névleges 

teljesítményéhez viszonyítva 
a motor névleges teljesítmé-
nye túl kicsi.

• Túl kicsi a motor tápvezetéké-
nek keresztmetszete.

Csak lineáris motorral való üze-
meltetés esetén (18-as vagy 
újabb firmware-verziónál):
• A hajtás anélkül került "enge-

délyezés" állapotba, hogy 
ismert volna a lineáris motor 
és a lineáris jeladó közötti 
kommutációs ofszet. Ezért a 
hajtásszabályozó nem tudja 
helyesen beállítani az áram-
jelzőt.

• Ellenőrizze az üzembe
helyezési adatokat, ado
esetben végezze el újr
üzembe helyezést.

• Ellenőrizze a szabályoz
a motor összeköttetésé

• Ellenőrizze a motor táp
zetékének keresztmets
tét, szükség esetén nö
meg.

• "Nincs engedélyezés" (
enable) állapotban hajt
végre kommutációs 
menetet, és csak az ut
váltson át "engedélyez
állapotra, hogy a hajtás
bályozó az állapotszó 2
bitjében nyugtázta, hog
kommutált.

82 A kimenet 
nyitott

Azonnali 
lekapcsolás 0 Nyitott kimenet VFC emelőmű-

nél

Csak "VFC-emelőmű" 
üzemmódban:
• Két vagy három kimeneti fázis 

szakadt.
• A frekvenciaváltó névleges 

teljesítményéhez viszonyítva 
a motor névleges teljesítmé-
nye túl kicsi.

• Ellenőrizze a szabályoz
a motor összeköttetésé

• Ellenőrizze az üzembe
helyezési adatokat, ado
esetben végezze el újr
üzembe helyezést.

84 Motorvéde-
lem

Vészleállás 
(P)

0 Motorhőmérséklet-leképezési 
hiba • Túl magas a motor kihasz-

náltsága.
• Kioldott az IN-UL felügyelet
• A P530 paramétert utólag 

"KTY"-ra állították

• Csökkentse a terhelést
• Növelje a rámpaidőt.
• Tartson hosszabb 

szüneteket.
• Ellenőrizze a P345/346

paramétert
• Alkalmazzon nagyobb 

motort

2 Hőmérsékletérzékelő 
rövidzárlata vagy szakadása

3 Nem áll rendelkezésre termikus 
motormodell

4 UL felügyelet hibája

86 Memória-
modul

Azonnali 
lekapcsolás

0 A memóriamodullal kapcsolatos 
hiba

• Hiányzik a memóriakártya
• Hibás a memóriakártya

• Húzza meg a recézett 
csavart

• Helyezze be és rögzíts
memóriakártyát

• Cserélje ki a memóriak
tyát

2 Hibás a memóriakártya 
hardveres kártya-felismerése

87 Technológiai 
funkció

Azonnali 
lekapcsolás

0 Standard készüléken technoló-
giai funkció lett kiválasztva

Standard kivitelű készüléken 
technológiai funkciót aktiváltak.

Kapcsolja ki a technológiai
funkciót

88 Repülőrajt Azonnali 
lekapcsolás

0 Repülőrajt hiba Csak VFC fordulatszám-szabá-
lyozás üzemmódban:
A frekvenciaváltó engedélyezése-
kor a tényleges fordulatszám 
> 6000 1/min.

Engedélyezés csak akkor 
történjen meg, ha a tényleg
fordulatszám
≤ 6000 1/min.

92 DIP jeladó-
probléma

Hibajelzés 
(P) 1 A Stahl WCS3 szennyeződésé-

nek problémája A jeladó hibát jelez
Lehetséges ok: a jeladó els
nyeződése → tisztítsa meg
jeladót

93 DIP jeladó-
hiba

Vészleállás 
(P) 0 "Abszolútérték-jeladó" hiba

A jeladó hibát, pl. tápüzemzavart 
jelez.
• A jeladó és a DIP11B közötti 

összekötőkábel nem felel 
meg a követelményeknek 
(páronként sodrott, árnyé-
kolt).

• Túl nagy az ütemfrekvencia 
erre a vezetékhosszra.

• Túllépték a jeladó megenge-
dett max. sebességét/gyorsí-
tását.

• Hibás a jeladó.

• Ellenőrizze az abszolút
ték-jeladó csatlakoztatá

• Ellenőrizze az összekö
belt.

• Állítsa be a helyes 
ütemfrekvenciát.

• Csökkentse a max. mo
tási sebességet ill. rám

• Cserélje ki az 
abszolútérték-jeladót.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
S
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94
EEPROM 
ellenőrző 
összeg

Azonnali 
lekapcsolás

0 Erősáramú rész paraméterei
A frekvenciaváltó elektronikájá-
ban zavar lépett fel, esetleg külső 
elektromágneses hatás vagy 
meghibásodás miatt.

Küldje be a készüléket javí
5 Vezérlőfej adatai
6 Erősáramú rész adatai
7 Érvénytelen verziójú 

konfigurációs rekord

95 DIP plauzibili-
tási hiba

Vészleállás 
(P) 0 Elfogadhatósági ellenőrzés 

abszolút helyzet esetén

Nem lehetett meghatározni 
elfogadható helyzetet.
• Téves jeladótípus van 

beállítva.
• Az IPOSplus® mozgatási para-

méterek beállítása helytelen.
• A számláló-/nevezőtényező 

beállítása helytelen.
• Nullpont-kiegyenlítés 

végrehajtva.
• Hibás a jeladó.

• Állítsa be a helyes jelad
pust.

• Ellenőrizze az IPOSplus

mozgatási paraméterek
• Ellenőrizze a mozgatás

sebességeket.
• Korrigálja a számláló-/n

zőtényezőt.
• Nullpont-kiegyenlítés u

reset.
• Cserélje ki az abszolúté

jeladót.

97 Másolási hiba Azonnali 
lekapcsolás

0 A paraméterkészlet felmásolása 
hibás (volt).

• A memóriakártya írása vagy 
olvasása nem lehetséges

• Hiba az adatátvitel során

• Ismételje meg a másol
• Állítsa be a kiszállítási 

potot (P802) és isméte
meg a másolást

1 Paraméterkészlet készülékbe 
való letöltésének megszakítása.

2 A paraméterek átvétele nem 
lehetséges.
A paraméterek átvétele 
a memóriakártyáról nem 
lehetséges.

98 CRC Error Azonnali 
lekapcsolás 0 "Belső flash CRC" hiba Belső készülékhiba

Hibás a flash memória Küldje be a készüléket javí

99 IPOS rámpa-
számítás

Azonnali 
lekapcsolás 0 "Rámpaszámítás" hiba

Csak IPOSplus® üzemmódban:
Szinuszos vagy négyzetes pozici-
onáló rámpa esetén megkísérel-
ték, hogy engedélyezett hajtás-
szabályozón módosítsák a 
rámpaidőket vagy a mozgatási 
sebességeket.

Módosítsa az IPOSplus® pr
ramot úgy, hogy a rámpaidő
a mozgatási sebességek m
sítása csak a hajtásszabály
letiltott állapotában történje

100 Rezgés figyel-
meztetés

Hiba jelzése 
(P) 0 Rezgésdiagnosztikai figyelmez-

tetés
A rezgésérzékelő figyelmeztet (→ 
"DUV10A" üzemeltetési utasítás).

Határozza meg a rezgés ok
Az F101 megjelenéséig tov
lehet üzemelni.

101 Rezgés hiba Gyorsleállás 
(P) 0 Rezgésdiagnosztikai hiba A rezgésérzékelő hibát jelez.

Az SEW-EURODRIVE a re
okának azonnali elhárításá
javasolja.

102
Olajöregedés 
figyelmezte-
tés

Hiba jelzése 
(P) 0 Olajöregedés figyelmeztetés Az olajöregedés-érzékelő 

figyelmeztető jelzést adott ki. Tervezze be az olajcserét.

103 Olajöregedés 
hiba

Hiba jelzése 
(P) 0 Olajöregedés hiba Az olajöregedés-érzékelő 

hibajelzést adott ki.

Az SEW-EURODRIVE a 
hajtóműolaj azonnali cseré
javasolja.

104 Olajöregedés 
túlmelegedés

Hiba jelzése 
(P) 0 Olajöregedés túlmelegedés Az olajöregedés-érzékelő 

túlmelegedést jelzett.

• Hagyja lehűlni az olaja
• Ellenőrizze, hogy kifog

lan-e a hajtómű hűtése

105
Olajörege-
dés, üzem-
kész állapot 
jelzése

Hiba jelzése 
(P) 0 Olajöregedés, üzemkész állapot 

jelzése
Az olajöregedés-érzékelő nem 
üzemkész

• Ellenőrizze az olajöreg
érzékelő feszültségellá

• Ellenőrizze, adott esetb
cserélje ki az olajörege
érzékelőt.

106 Fékkopás Hiba jelzése 
(P) 0 Fékkopás hiba Elkopott a fékbetét

Cseréljen fékbetétet 
(→ "Motorok" üzemeltetési
utasítás).

107 Hálózati kom-
ponensek

Azonnali 
lekapcsolás 1 Nincs visszajelző jel a 

főkontaktorról. Hibás a főkontaktor
• Ellenőrizze a főkontakt
• Ellenőrizze a vezérlőve

keket.

Hiba Alhiba
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108 DCS hiba
Azonnali leál-
lás/
hiba (P)

0 DCS hiba

1
A konfigurációs adatok felügye-
leti készülékre töltésénél hiba 
lépett fel.

Kapcsolathiba a program letölté-
sekor.

Küldje el még egyszer a 
konfigurációs adatokat.

2 A modul szoftverváltozatának 
konfigurációs adatai érvénytele-
nek.

A modult a programozó felület 
helytelen szoftververziójával kon-
figurálták.

Paraméterezze a modult he
verziójú programozó felület
majd kapcsolja ki a modult 
vissza.

3

A készüléket nem megfelelő 
programozó felülettel progra-
mozták.

A programot vagy a konfigurációs 
adatokat helytelen programozó 
felülettel másolták a készülékre.

Ellenőrizze a modul kivitelé
paraméterezze újra érvény
programozó felülettel. Azut
készüléket kapcsolja ki és 

4 Nem megfelelő referenciafe-
szültség

• Nem megfelelő a modul 
tápfeszültsége

• Hibás alkatrész a modulon

• Ellenőrizze a tápfeszül
get.

• Kapcsolja a készüléket
és be.

5
6 Nem megfelelő 

rendszerfeszültség7
8

Nem megfelelő tesztfeszültség
9

10 A DC 24 V-os feszültségellátás 
hibája.

11
A készülék környezeti hőmér-
séklete kívül esik a meghatáro-
zott tartományon.

A felhasználási helyen a hőmér-
séklet kívül esik a megengedett 
tartományon.

Ellenőrizze a környezeti 
hőmérsékletet.

12 A helyzetátkapcsolás plauzibili-
tási (elfogadhatósági) hibája

A helyzetátkapcsolásnál a ZSC, 
JSS vagy DMC tartósan aktiválva 
van.

• Ellenőrizze a ZSC 
aktiválását

• Ellenőrizze a JSS 
aktiválását

• Aktiválja a DMC-t (csak
helyzetfelügyelet eseté

13
A DO02_P/DO02_M LOSIDE 
vezérlőprogram hibás 
kapcsolása

A kimenet rövidzárlata. Ellenőrizze a kimenet 
bekötését.

14
A DO02_P/DO02_M HISIDE 
vezérlőprogram hibás 
kapcsolása

15 A DO0_M LOSIDE vezérlő-
program hibás kapcsolása

16 A DO0_P HISIDE vezérlő-
program hibás kapcsolása

17 A DO01_M LOSIDE vezérlő-
program hibás kapcsolása

18 A DO01_P HISIDE vezérlő-
program hibás kapcsolása

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
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109 DCS riasztás
Gyorsleállás / 
figyelmezte-
tés (P)

0 DCS riasztás
1 A hajtásszabályozó CAN inter-

fészének kommunikációs hibája
A DCS21B/31B opció nem kap 
érvényes adatokat a hajtásszabá-
lyozótól.

• Ellenőrizze a hajtássza
lyozó hardveres kapcso

• Ellenőrizze a hajtássza
lyozó verzióját.

2 A digitális bemenet plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a P1 
ütemnél

A DI1 bináris bemeneten nincs 1. 
impulzus feszültség.

• Ellenőrizze a DI1 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

3

4 A digitális bemenet plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a P2 
ütemnél

• Ellenőrizze a DI2 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

5

6 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI3 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI3 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

7

8 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI4 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI4 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

9

10 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI5 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI5 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

11

12 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI6 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI6 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

13

14 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI7 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI7 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

15

16 Az 1. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI8 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI8 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

17

Hiba Alhiba
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109 DCS riasztás
Gyorsleállás / 
figyelmezte-
tés (P)

18 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI1 
bináris bemenetnél

A DI1 bináris bemeneten nincs 2. 
impulzus feszültség.

• Ellenőrizze a DI1 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

19

20 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI2 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI2 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

21

22 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI3 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI3 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

23

24 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI4 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI4 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

25

26 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI5 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI5 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

27

28 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI6 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI6 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

29

30 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI7 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI7 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

31

32 A 2. impulzus plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája a DI8 
bináris bemenetnél

• Ellenőrizze a DI8 binár
bemenet konfigurálásá
tervezés és a kapcsolá
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozá

33

34 A sebességérzékelés plauzibili-
tási (elfogadhatósági) hibája

A két sebességérzékelő közötti 
különbség nagyobb, mint a 
sebesség konfigurált lekapcso-
lási küszöbértéke.

• Ellenőrizze a szakasz 
kialakítását még egysz
a jeladó konfigurációjáb
beállított értékekkel.

• Ellenőrizze a sebesség
zékelőt.

• A SCOPE funkcióval á
fedésbe a sebességjele

35

36 A helyzetérzékelés plauzibili-
tási (elfogadhatósági) hibája

A két helyzetjel különbsége 
nagyobb a konfigurált értéknél.

• Ellenőrizze a szakasz k
kítását a jeladó-beállítá
konfigurált adataival.

• Ellenőrizze a helyzetjel
• Minden jel helyesen va

csatlakoztatva a 9 pólu
jeladó-csatlakozóra?

• Ellenőrizze a jeladó-cs
kozó helyes bekötését.
Zárva van az átkötés a
pólusú jeladó-csatlakoz
és 2. érintkezője között
abszolútérték-jeladó)?

• A SCOPE funkcióval á
fedésbe a pozíciójeleke

37

Hiba Alhiba
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tés (P)

38 A hibás helyzettartomány 
plauzibilitási (elfogadhatósági) 
hibája

Az aktuális helyzet kívül esik a 
konfigurált tartományon.

• Ellenőrizze a szakasz 
kialakítását a jeladó-be
tás konfigurált adataiva

• Ellenőrizze a helyzetjel
adott esetben korrigálja
eltolást.

• A SCOPE funkcióval 
olvassa ki a helyzetet é
állítsa arányba a konfig
értékekkel.

39

40 A hibás sebesség plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája

Az aktuális sebesség kívül 
esik a konfigurált maximális 
sebességen.

• A hajtás a megengede
konfigurált sebességta
mányon kívül mozog

• Ellenőrizze a konfigurá
(max. beállított sebessé

• A SCOPE funkcióval e
mezze a sebességgörb

41

42 Konfigurációs hiba: gyorsulás Az aktuális gyorsulás kívül 
esik a konfigurált gyorsulási 
tartományon.

• Ellenőrizze a jeladó típ
és a konfigurációt (SSI
rementális)

• Ellenőrizze a jeladó csa
koztatását ill. huzalozá

• Ellenőrizze a jeladóada
polaritását.

• Ellenőrizze a jeladó mű
dését.

43

44 A jeladóinterfész plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája
(A3401 = 1. jeladó 
és A3402 = 2. jeladó)

A jeladó bekötése nem felel meg 
a konfigurált adatoknak.

• Ellenőrizze a jeladó típ
és a konfigurációt (SSI
inkrementális)

• Ellenőrizze a jeladó csa
koztatását ill. huzalozá

• Ellenőrizze a jeladóada
polaritását.

• Ellenőrizze a jeladó 
működését.

45

46 A jeladó tápfeszültségének 
hibája (A3403 = 1. jeladó és 
A3404 = 2. jeladó).

A jeladó tápfeszültsége kívül esik 
a meghatározott tartományon 
(min. DC 20 V / max. DC 29 V).

• A jeladó tápfeszültségé
túlterhelték és megszó
a belső biztosíték.

• Ellenőrizze a DCS21B/
opció tápfeszültségét.

47

48
A referenciafeszültség hibája

A jeladórendszer referenciafe-
szültségének bemenete kívül esik 
a konfigurált tartományon.

Ellenőrizze a jeladórendsze
referenciafeszültségének 
bemenetét.

49

50 Hibás az 1. RS-485 meghajtó 
különbségszintje 
(INC_B vagy SSI_CLK hiba).

Nincs jeladókapcsolat, helytelen 
jeladótípus. Ellenőrizze a jeladókapcso

51

52 Hibás a 2. RS-485 meghajtó 
különbségszintje
(INC_A vagy SSI_DATA hiba).

53

54 Az inkrementális számláló 
eltérése55

56 A jeladóinterfész plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája
(A3401 = 1. jeladó 
és A3402 = 2. jeladó)

A jeladó bekötése nem felel meg 
a konfigurált adatoknak.

• Ellenőrizze a jeladó típ
és a konfigurációt (SSI
inkrementális)

• Ellenőrizze a jeladó csa
koztatását ill. huzalozá

• Ellenőrizze a jeladóada
polaritását.

• Ellenőrizze a jeladó 
működését.

57

Hiba Alhiba
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58 A sin/cos jeladó-csatlakozás 
plauzibilitási (elfogadhatósági) 
hibája

Téves jeladótípus van csatlakoz-
tatva.

• Ellenőrizze a jeladókap
latot.

• Ellenőrizze a jeladó ka
latát (átkötés az 1. és a
érintkező között).

59

60
Az inkrementális jeladó-
csatlakozás plauzibilitási 
(elfogadhatósági) hibája

61
62 Az inkrementális ill. a sin/cos 

jeladó fázishibája.
• Ellenőrizze a jeladókap

latot.
• Cserélje ki a hibás jela

63

64 Az SSI jeladó-csatlakozás 
plauzibilitási (elfogadhatósági) 
hibája

A csatlakoztatott jeladótípus nem 
egyezik a konfigurációval.

• Ellenőrizze a jeladókap
latot.

• Ellenőrizze a csatlakoz
tott jeladót.

65

66 Az SSI-figyelő jeladó-csatlako-
zás plauzibilitási (elfogadható-
sági) hibája

67

68 A DO2_M LOSIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

DC 0 V-os rövidzárlat a kime-
neten.

Ellenőrizze a kimenet 
bekötését.

69 A DO2_P HISIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

70 A DO0_M LOSIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

71 A DO0_P HISIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

72 A DO1_M LOSIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

73 A DO1_P HISIDE vezérlőprog-
ram hibás kapcsolása

74 Működésjelző (watchdog) 
feszültséghiány-teszt a LOSIDE 
vezérlőprogramhoz

DC 0 V-os rövidzárlat az egyik 
DC 0 V-os kimeneten.

Ellenőrizze a kimenetek 
bekötését.75 Működésjelző (watchdog) 

feszültséghiány-teszt a HISIDE 
vezérlőprogramhoz.

DC 24 V-os rövidzárlat az egyik 
DC 24 V-os kimeneten.

76 Egyidejűleg aktivált a balra és a 
jobbra forgás felügyelete (a 
DMC modulon)

Többszörös aktiválás.
Mindig csak egy forgásirán
szabad aktiválni a DMC 
modulon.

77

78 Egyidejűleg aktiválva van az 
OLC balra és jobbra felügyeleti 
tartománya

79

80 Egyidejűleg aktivált a balra és a 
jobbra forgás felügyelete (a JSS 
modulon)

81

82 MET időtúllépési hiba.
Jóváhagyó gomb indítójelének 
időfelügyelete.

Hibás az időfelügyelettel ellátott 
bemeneti elem.

• Ellenőrizze a bemeneti 
huzalozását.

• Hibás a bemeneti elem
83

84 MEZ időtúllépési hiba.
Kétkezes nyomógomb 
időfelügyelete.

Hibás az időfelügyelettel ellátott 
kétkezes kezelőelem.85

86 EMU1 felügyelet hibája

A külső lekapcsolási csatorna 
felügyeletének hibája

• Ellenőrizze a hardveres
kapcsolatokat.

• Túl kicsi a meghúzási v
elejtési idő

• Ellenőrizze a kapcsolóé
kezőket.

87
88 EMU2 felügyelet hibája
89

110 "Ex e-véde-
lem" hiba Vészleállás 0 Túllépték az 5 Hz alatti 

üzemelés időtartamát
Túllépték az 5 Hz alatti üzemelés 
időtartamát

• Ellenőrizze a tervezést
• Rövidítse le az 5 Hz ala

üzemelés időtartamát.

113
Analóg 
bemenet 
vezetéksza-
kadása

Nincs reakció 
(P) 0 AI1 analóg bemenet 

vezetékszakadása
AI1 analóg bemenet 
vezetékszakadása Ellenőrizze a huzalozást.

116
"MOVI-PLC 
időtúllépés" 
hiba

Gyorsleál-
lás/figyel-
meztetés

0 A MOVI-PLC® kommunikációs 
időtúllépése

• Ellenőrizze az üzembe
helyezést.

• Ellenőrizze a huzalozá

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
S
H
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Hibaüzenetek és hibalista
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123 Pozicionálás 
megszakítása

Vészleállás 
(P)

0 Pozicionálás / pozicionálás 
megszakításának hibája

Célfelügyelet a megszakadt 
pozicionálás folytatásakor. 
Túlhaladnának a célon.

Megszakítás nélkül hajtsa v
a pozicionálási műveletet a
végéig.

124 Környezeti 
feltételek

Vészleállás 
(P)

1 A megengedett környezeti 
hőmérséklet túllépve

A környezeti hőmérséklet >60 °C • Javítson a szellőzés és
hűtés feltételein.

• Javítsa a kapcsolószek
levegő-hozzávezetését
ellenőrizze a szűrőbeté
ket.

196 Erősáramú 
rész

Azonnali 
lekapcsolás

1 Kisütő ellenállás A kisütő ellenállás túlterhelt Tartsa be a be- és kikapcso
várakozási idejét.

2 Előtöltő/kisütő vezérlés 
hardverazonosítója

Az előtöltő/kisütő vezérlés 
helytelen változata

• Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

• Cserélje ki az előtöltő é
kisütő vezérlést.

3 Invertercsatoló, PLD Live Hibás az invertercsatoló • Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

• Cserélje ki az 
invertercsatolót.

4 Invertercsatoló, 
referenciafeszültség

Hibás az invertercsatoló • Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

• Cserélje ki az 
invertercsatolót.

5 Erősáramú részek 
konfigurációja

Eltérő fázismodulok vannak a 
készülékbe építve

• Tájékoztassa az 
SEW szervizét.

• Ellenőrizze és cserélje 
fázismodulokat.

6 Vezérlőfej konfigurációja Helytelen a hálózati inverter vagy 
motorinverter vezérlőfeje

Végezze el a hálózati inver
vagy motorinverter cseréjé
helyes hozzárendelését.

7 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

Nincs kommunikáció Ellenőrizze a vezérlőfej 
szerelését.

8 Előtöltő/kisütő vezérlés – inver-
tercsatoló kommunikáció

Nincs kommunikáció • Ellenőrizze a kábelezé
• Kérjen tanácsot az 

SEW szervizétől.
10 Erősáramú rész és vezérlőfej 

kommunikációja
Nincs az invertercsatoló által 
támogatott protokoll

Cserélje ki az invertercsato

11 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

Hibás az invertercsatoló bekap-
csoláskori kommunikációja (CRC 
hiba).

Cserélje ki az invertercsato

12 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

Az invertercsatoló a vezérlőfej-
hez képest eltérő protokollt hasz-
nál

Cserélje ki az invertercsato

13 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

Hibás az invertercsatoló üzem 
közbeni kommunikációja: 
másodpercenként 1-nél több
CRC hiba.

Cserélje ki az invertercsato

14 Vezérlőfej konfigurációja Hiányoznak a 7-es kivitel 
EEPROM-rekordjának PLD 
funkciói.

Cseréljen vezérlőfejet.

15 Invertercsatoló-hiba Az invertercsatoló processzora 
belső hibát jelzett.

• A hiba ismételt fellépés
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

• Cserélje ki az 
invertercsatolót.

16 Invertercsatoló-hiba: inkompati-
bilis PLD-verzió

Cserélje ki az invertercsato

17 Előtöltő/kisütő vezérlés hibája Az előtöltő/kisütő vezérlés pro-
cesszora belső hibát jelzett.

• A hiba ismételt fellépés
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

• Cserélje ki az előtöltő é
kisütő vezérlést.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
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ibaüzenetek és hibalista
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18 "Hibás közbensőköri ventilátor" 
hiba

Hibás a közbensőköri ventilátor • Kérjen tanácsot az 
SEW szervizétől.

• Ellenőrizze, hogy csatla
tatva van-e a közbenső
fojtás ventilátora, vagy 
hibás-e.

19 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

Hibás az invertercsatoló üzem 
közbeni kommunikációja: másod-
percenként 1-nél több belső hiba.

• A hiba ismételt fellépés
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

• Cserélje ki az 
invertercsatolót.

20 Erősáramú rész és vezérlőfej 
kommunikációja

A vezérlőfej hosszabb ideig nem 
küldött üzenetet az invertercsato-
lónak.

• A hiba ismételt fellépés
esetén forduljon az 
SEW szervizhez.

• Cserélje ki az 
invertercsatolót.

21 Uz mérés nem elfogadható, 
R fázis

Hibás a fázismodul A hiba ismételt fellépése es
forduljon az SEW szervizhe

22 Uz mérés nem elfogadható, 
S fázis

23 Uz mérés nem elfogadható, 
T fázis

197 Hálózat Azonnali 
lekapcsolás

1 Hálózati túlfeszültség 
(motorinverter csak előtöltés 
indításakor)

Rossz minőségű a hálózati 
feszültség.

• Ellenőrizze a betáplálá
(biztosítékok, kontaktor

• Ellenőrizze a betápláló
zat tervezését2 Hálózati feszültséghiány

(csak hálózati inverternél)
199 Közbenső 

kör feltöltése
Azonnali 
lekapcsolás

4 Előtöltési folyamat megszakítva A közbenső kör nem tölthető fel. • Az előtöltés túlterhelt.
• Túl nagy a csatlakoztat

közbensőköri kapacitás
• Rövidzárlat a közbenső

körben; több készülékn
ellenőrizze a közbenső
kapcsolatot.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
S
H

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B



6Szerviz
SEW elektronikai szerviz
6.3 SEW elektronikai szerviz
6.3.1 Beküldés javításra

Ha valamely hiba nem hárítható el, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE elektro-
nikai szervizéhez (→ "Ügyfél- és pótalkatrész-szolgálat").
Az SEW elektronikai szervizével való kapcsolatfelvételkor kérjük, mindig adja meg a
státuszcímke számjegyeit is, mert szervizünk így hatékonyabban tud segítséget nyúj-
tani.

Ha a készüléket javításra beküldi, kérjük, adja meg a következőket:
• gyártási szám (→ típustábla)
• típusjel
• standard kivitel vagy technológiai kivitel
• a státuszcímke számjegyei
• az alkalmazás rövid leírása (hajtási eset, vezérlés kapcsokon át vagy sorosan)
• csatlakoztatott motor (motor típusa, feszültsége, Õ vagy Ö kapcsolás)
• a hiba jellege
• kísérő körülmények
• saját vélemény
• előzetes szokatlan események stb.

6.4 Tartós tárolás
Tartós tárolás esetén a készüléket kétévente legalább 5 percre kösse hálózati feszült-
ségre. Máskülönben csökken a készülék élettartama.
Elmulasztott karbantartás esetén követendő eljárás:
A hajtásszabályozókban elektrolit-kondenzátorokat alkalmaznak, ezek feszültségmen-
tes állapotban ki vannak téve az öregedés hatásának. Ez a hatás az elektrolit-konden-
zátorok károsodását eredményezheti, ha a készüléket hosszú tárolást követően közvet-
lenül a névleges feszültségre kapcsolják.
A karbantartás elmulasztása esetén az SEW-EURODRIVE azt javasolja, hogy a háló-
zati feszültséget lassan növeljék a maximális feszültségig. Ez történhet pl. állítható
transzformátorral, amelynek kimeneti feszültségét az alábbi áttekintőtáblázat szerint
állítják be.
Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Az alábbi fokozatok ajánlottak:
AC 400/500 V-os készülékek:
• 1. fokozat: AC 0 V … AC 350 V néhány másodpercen belül
• 2. fokozat: AC 350 V 15 percre
• 3. fokozat: AC 420 V 15 percre
• 4. fokozat: AC 500 V 1 órára

AC 230 V-os készülékek:
• 1. fokozat: AC 170 V 15 percre
• 2. fokozat: AC 200 V 15 percre
• 3. fokozat: AC 240 V 1 órára
Ezt a regenerációt követően a készülék azonnal használható, vagy karbantartást köve-
tően további hosszú időre eltárolható.

6.5 Használaton kívül helyezés, megsemmisítés
Kérjük, tartsa be az érvényes rendelkezéseket. A megsemmisítést az érvényes előírá-
soknak megfelelően, anyagonként külön végezze, pl. az alábbiak szerint:
• elektronikai hulladékok (nyomtatott áramkörök)
• műanyagok (készülékház)
• lemezek
• réz 
S
H
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7Megfelelőségi nyilatkozatok
MOVIDRIVE®
7 Megfelelőségi nyilatkozatok
7.1 MOVIDRIVE®

EK megfelelőségi nyilatkozat   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Helység Dátum ügyvezető műszaki igazgató  a)  b) 

 
a)  a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy 
b)  a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy 
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7.2 MOVIDRIVE® DFS11B, DFS21B opcióval

EK megfelelőségi nyilatkozat   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Helység Dátum ügyvezető műszaki igazgató  a)  b) 

 
a)  a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy 
b)  a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy 
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7.3 MOVIDRIVE® DCS21B, DCS31B opcióval

EK megfelelőségi nyilatkozat   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Helység Dátum ügyvezető műszaki igazgató  a)  b) 

 
a)  a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy 
b)  a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy 
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