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1 Observaţii generale
1.1 Volumul prezentei documentaţii

Prezenta documentaţie cuprinde indicaţiile generale de siguranţă şi o serie de informaţii
referitoare la variatorul MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• Reţineţi faptul că această documentaţie nu înlocuieşte instrucţiunile de utilizare

detaliate.
• Înainte de a începe exploatarea MOVIDRIVE® MDX60B/61B, citiţi cu atenţie instruc-

ţiunile de utilizare detaliate.
• Respectaţi şi urmaţi informaţiile, instrucţiunile şi indicaţiile din instrucţiunile de

utilizare detaliate. Aceasta reprezintă premisa pentru funcţionarea fiabilă a produ-
sului şi pentru exercitarea dreptului la reclamaţii în garanţie.

• Instrucţiunile de utilizare detaliate precum şi alte documentaţii referitoare la
MOVIDRIVE® MDX60B/61B sunt disponibile în format PDF pe CD-ul sau DVD-ul
ataşat.

• Întreaga documentaţie tehnică a SEW-EURODRIVE este disponibilă în format
PDF pentru a fi descărcată de pe pagina de internet a SEW-EURODRIVE:
www.sew-eurodrive.com

1.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă
Instrucţiunile de siguranţă din acest manual de utilizare sunt structurate după cum
urmează:

Simbol CUVÂNT-SEMNAL!
Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
• Măsuri pentru evitarea pericolului.

Simbol Cuvânt-
semnal

Legendă Urmări în cazul 
nerespectării

Exemplu:

Pericol general

Pericol specific,
de ex. electrocutare

PERICOL! Pericol iminent Pericol de moarte sau de accidente grave

AVERTIZARE! Situaţie posibil periculoasă Pericol de moarte sau de accidente grave

ATENŢIE! Situaţie posibil periculoasă Accidente uşoare

ATENŢIE! Posibile daune materiale Pericol de distrugere a sistemului de 
acţionare sau a perifericelor sale

INDICAŢIE Observaţie sau recomandare 
utilă.
Facilitează manipularea 
sistemului de acţionare.
O
V
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2 Instrucţiuni de siguranţă
Următoarele instrucţiuni principale de siguranţă servesc la evitarea producerii unor acci-
dente sau daune materiale. Beneficiarul va trebui să vegheze ca aceste instrucţiuni prin-
cipiale de siguranţă să fie cunoscute şi respectate. Verificaţi dacă documentaţia a fost
citită şi înţeleasă complet de persoanele responsabile de instalaţie şi de producţie,
precum şi de cele care lucrează pe proprie răspundere la acest aparat. Dacă există
neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă la SEW-EURO-
DRIVE.

2.1 Generalităţi
Nu instalaţi şi nu puneţi în funcţiune niciodată produse deteriorate. Deteriorările trebuie
reclamate imediat la transportator.
În timpul funcţionării, variatoarele pot avea, în funcţie de tipul de protecţie, componente
sub tensiune, neizolate, în anumite cazuri acestea fiind mobile sau rotative, precum şi
suprafeţe fierbinţi.
Pericol de accidente grave şi daune materiale în cazul demontării apărătoarelor obliga-
torii, a utilizării necorespunzătoare, a instalării şi deservirii incorecte a produsului!
Pentru alte informaţii vezi documentaţia aferentă.

2.2 Grupul-ţintă
Toate lucrările de instalare, punere în funcţiune, depanare şi întreţinere vor fi realizate
de un electrician (se vor respecta IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 sau
DIN VDE 0100 şi IEC 60664 sau DIN VDE 0110 şi normele naţionale de prevenire a
accidentelor).
Electrician specialist conform acestor indicaţii fundamentale privind securitatea sunt
persoane familiarizate cu amplasarea, montarea, punerea în funcţiune şi exploatarea
produsului şi care dispun de calificare corespunzătoare cu privire la activitatea lor.
Lucrările din celelalte domenii (transportul, depozitarea, deservirea, eliminarea ecolo-
gică etc.) se vor realiza de persoane instruite în mod corespunzător.
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.3 Utilizarea adecvată
Variatoarele sunt componente menite să fie montate în instalaţii electrice sau maşini.
La montarea în maşini punerea în funcţiune a variatoarelor (adică începerea exploatării
conform destinaţiei) este interzisă până la constatarea, că maşina corespunde prevede-
rilor directivei CE 2006/42/CE (Directiva Maşini); se va respecta şi EN 60204.
Punerea în funcţiune (adică începerea exploatării conform destinaţiei) este permisă
numai în cazul respectării directivei privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
(2004/108/CE).
Variatoarele îndeplinesc cerinţele directivei 2006/95/CE privind echipamentele de joasă
tensiune. Pentru variatoare sunt aplicabile normele armonizate din seria EN 61800-5-1/
DIN VDE T105 coroborate cu EN 60439-1/VDE 0660 Partea 500 şi EN 60146/VDE 0558.
Datele tehnice precum şi cele privind condiţiile de racordare se găsesc în plăcuţa de tip
şi în documentaţie şi trebuie neapărat respectate.

2.3.1 Funcţiile de siguranţă
Variatoarele MOVIDRIVE® MDX60B/61B nu au voie să îndeplinească funcţii de sigu-
ranţă fără un sistem de siguranţă supraordonat. Folosiţi sisteme de siguranţă supraor-
donate pentru a proteja utilajele şi persoanele.
Pentru aplicaţiile de siguranţă respectaţi datele indicate în documentele de mai jos:
• Deconectarea în siguranţă pentru MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Condiţii
• Deconectarea în siguranţă pentru MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Aplicaţii

2.4 Transportul, depozitarea
Se vor respecta instrucţiunile de transport, depozitare şi manipulare corespunzătoare.
Condiţiile climatice se vor respecta conform capitolului "Date tehnice generale".
I
U
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2.5 Instalarea
Instalarea şi răcirea aparatelor se va realiza conform prescripţiilor din documentaţia
aferentă.
Variatoarele se vor feri de solicitări extreme. Este interzisă deformarea elementelor
constructive şi/sau modificarea distanţelor de izolaţie în timpul transportului şi manipu-
lării. Se va evita atingerea componentelor electronice şi a contactelor.
Variatoarele conţin componente extrem de sensibile din punct de vedere electrostatic,
care se pot deteriora cu uşurinţă dacă sunt supuse unui tratament necorespunzător.
Este interzisă deteriorarea mecanică sau distrugerea componentelor electrice
(în anumite circumstanţe pot genera o periclitare a sănătăţii!).
Dacă nu s-a specificat explicit altceva, următoarele aplicaţii sunt interzise:
• utilizarea în zone unde există pericol de explozie.
• utilizarea în medii expuse cu uleiuri periculoase, acizi, gaze, aburi, pulberi, radiaţii,

etc.
• utilizarea în aplicaţii mobile în care survin sarcini mecanice prin oscilaţie şi impact ce

trec de valorile prevăzute în EN 61800-5-1.

2.6 Racordul electric
La lucrări efectuate la variatoarele aflate sub tensiune se vor respecta prevederile
naţionale pentru prevenirea accidentelor (de ex. BGV A3).
Instalaţia electrică se va realiza conform reglementărilor relevante (de ex. secţiuni de
cablu, siguranţe, legarea conductorului de protecţie). Instrucţiuni suplimentare se
găsesc în documentaţie.
Indicaţii privind instalarea conform compatibilităţii electromagnetice – cum ar fi ecra-
narea, pământarea, dispunerea filtrelor şi pozarea cablurilor – găsiţi în documentaţia
variatoarelor. Aceste indicaţii trebuie întotdeauna respectate şi în cazul variatoarelor cu
marcaj CE. Respectarea valorilor limită cerute prin reglementarea privind compatibili-
tatea electromagnetică (CEM) este în răspunderea producătorului instalaţiei sau
maşinii.
Măsurile de protecţie şi dispozitivele de protecţie trebuie să corespundă prevederilor în
vigoare (de ex. EN 60204 sau EN 61800-5-1).
Măsuri de protecţie necesare: Împământarea aparatului.
MOVIDRIVE® B, tipodimensiunea 7 conţine suplimentar sub capacul frontal inferior un
LED de afişaj. Atunci când LED-ul se aprinde, acest lucru indică existenţa tensiunii într-
un circuit intermediar. Este interzis contactul cu racordurile de putere. Înainte de atin-
gerea racordurilor de putere este obligatorie verificarea absenţei tensiunii, independent
de afişajul LED.

2.7 Deconectarea sigură
Aparatul îndeplineşte toate cerinţele privind deschiderea sigură a contactelor de putere
şi electronice conform EN 61800-5-1. Pentru asigurarea deconectării sigure, circuitele
electrice conectate trebuie să corespundă şi ele cerinţelor privind deconectarea sigură.
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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2.8 Modul de funcţionare
Instalaţiile în care sunt montate variatoare trebuie dotate, în caz de nevoie, cu dispozi-
tive suplimentare de supraveghere şi protecţie conform prevederilor de securitate în
vigoare, de ex. legea privind mijloacele tehnice de lucru, prevederi pentru prevenirea
accidentelor etc. Sunt permise modificări ale variatoarelor cu ajutorul programului de
deservire.
După deconectarea de la tensiunea de alimentare a variatoarelor părţile conductoare
ale aparatului şi racordurile de putere nu trebuie atinse imediat din cauza posibilei încăr-
cări a condensatorilor. În acest sens trebuie respectate indicaţiile aflate pe panourile de
pe variator.
În timpul funcţionării toate capacele şi uşile trebuie să fie închise.
Stingerea LED-urilor de serviciu şi a altor elemente de afişaj (de ex. LED-ul de afişaj la
tipodimensiunea 7) nu semnalizează separarea aparatului de la reţea şi scoaterea sa
de sub tensiune.
Înainte de atingerea racordurilor de putere este obligatorie verificarea absenţei tensiunii,
independent de afişajul LED.
Blocarea mecanică sau funcţii interne de siguranţă pot cauza oprirea motorului. Reme-
dierea defecţiunii sau resetarea pot avea ca urmare pornirea automată a motorului.
Dacă din motive de siguranţă acest lucru nu este permis pentru maşina acţionată, deco-
nectaţi aparatul de la reţea înainte să începeţi depanarea. 
I
M
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3 Instalarea
3.1 Scheme electrice aparat de bază
3.1.1 Modulul de putere şi frâna (Tipodimensiunea 1 – 6)

Deconectaţi întotdeauna frâna de pe curent continuu şi alternativ la
– toate aplicaţiile mecanismului de ridicat,
– sisteme de propulsie care necesită un timp de răspuns rapid al frânei şi
– regimurile de funcţionare CFC şi SERVO.

1805559691

* În cazul tipodimensiunilor 1, 2 şi 2S pe lângă bornele pentru conectare la reţea şi pentru conectarea motorului 
[X1] / [X2] nu este disponibil un racord de pământare. Utilizaţi borna de pământare de lângă racordul circuitului 
intermediar (X4).

** Acordaţi neapărat atenţie succesiunii de conectare a ştecărului de frână. Racordul greşit duce la distrugerea 
frânei. Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale motoarelor instalate atunci când realizaţi racordarea frânei prin 
intermediul cutiei de borne!

HINWEISE
• Conectaţi redresorul de frână printr-un cablu separat de alimentare de la reţea.
• Alimentarea de la tensiunea motorului nu este permisă!

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: deconectarea părţii de curent continuu sau alternativ

ştecăr frână**

X4:

-UZ +UZ

PE

Racord circuit
intermediar*

M
trifazat

Conductor de protecţie (ecran)

Opţiune filtru de reţea NF...

CT/CV/DR/DT/DV:
deconectarea părţii de 
curent alternativ

CT/CV/DR/DT/DV:
deconectarea părţii de 
curent continuu sau alternativ

alb

roşu

albastru

alb

roşu

albastru

Modul de putere

W +R -R

PE

BE BE

Secţiunea "Conectare 
rezistenţă de frânare
BW… / BW..-T / BW…-P"
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 9



3 nstalarea
cheme electrice aparat de bază

10
3.1.2 Modulul de putere şi sursa de tensiune DC (Tipodimensiunea 7)
Pentru racordarea frânei, respectaţi schema electrică aferentă tipodimensiunilor 1 – 6.

Date tehnice sursa 
de tensiune DC:

• Curent nominal: AC 2.4 A
• Curent de anclanşare AC 30 A / AC 380 – 500 V

3.1.3 Redresor pentru frână în tabloul de comandă
La montajul redresorului de frână în tabloul de comandă pozaţi branşamentele dintre
redresorul de frână şi frână separat de alte cabluri de putere. Pozarea împreună cu alte
cabluri este permisă numai atunci când cablurile de putere sunt ecranate.

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
trifazat

Opţiune filtru de reţea NF...

Modul de putere

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L1
L2

L3
9

10
11

12
Sursa 
de 
tensiune

Secţiunea "Conectare 
rezistenţă de frânare
BW… / BW..-T / BW…-P"

OBSERVAŢII
La funcţionarea auxiliară prin elementul de reţea, reţineţi că racordul elementelor
externe de reţea +24 V la borna de comandă X10:9 este interzisă. Racordul greşit duce
la afişarea unui mesaj de eroare!
I
S
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3.1.4 Rezistenţă de frânare BW... / BW...-...-T / BW...-...-P

1805563147

Modul de putere

T2

T1

Acţionează 
pe K11

BW...-...-T

RB2

RB1

Atunci când se declanşează 
termoîntrerupătorul, K11 trebuie 
deschis iar DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" 
primeşte un semnal "0". Circuitul 
rezistenţei nu trebuie întrerupt!

X3:

+R -R

PE

BW...

Atunci când se declanşează releul extern 
bimental (F16), K11 trebuie deschis iar 
DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" primeşte un 
semnal "0". Circuitul rezistenţei nu trebuie 
întrerupt!

F16

X3:

+R -R

PE

Modul de putere Modul de putere

Acţionează 
pe K11

4 6

X3:

+R -R
PE

Atunci când se declanşează contactul de 
semnalizare F16, K11 trebuie deschis iar 
DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" primeşte un 
semnal "0". Circuitul rezistenţei nu trebuie 
întrerupt!

BW...-...-P

Acţionează 
pe K11

97 95

98 96

F16

Protecţie la suprasarcină

Tip rezistenţă de 
frânare

indicat din 
punct de 
vedere 
constructiv

termoîntrerupător intern
(..T)

releu bimetal extern (F16)

BW... - - Necesar 

BW...-...-T - Este necesară una dintre cele două opţiuni (termoîntrerupător 
intern / releu bimetal extern).

BW...-003 / BW...-005 Suficient - Permis

BW090-P52B Suficient - -
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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3.1.5 Descrierea funcţională a bornelor aparatului de bază (modul de putere şi cap de comandă)

Bornă Funcţie

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)

Racord reţea
Racord motor
Conexiune rezistenţă de frânare
Racord circuit intermediar

9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Racord sursă de tensiune în comutaţie (numai pentru tipodimensiunea 7)

S11:
S12:
S13:

S14:

Comutare semnal I DC(0(4)...20 mA) ↔ semnal U DC(-10 V...0...10 V, 0...10 V), din fabrică pe semnal U.
Conectare sau deconectare rezistenţă finală magistrală sistem, deconectată din fabrică.
Setare viteză baud pentru interfaţa RS485 XT.
La alegere 9,6 sau 57,6 kBaud, setare din fabrică la 57,6 kBaud.
Conectare sau deconectare intrare frecvenţă, deconectată din fabrică.

X12:1
X12:2
X12:3

DGND
SC11
SC12

Potenţial de referinţă magistrală sistem
Magistrală sistem High
Magistrală sistem Low

X11:1
X11:2/3

X11:4
X11:5

REF1
AI11/12

AGND
REF2

DC+10 V (max. DC 3 mA) pentru potenţiometru valoare prescrisă
Intrare valoare prescrisă n1 (intrare diferenţială sau intrare cu potenţial de referinţă AGND), formă semnal 
→ P11_ /S11
Potenţial de referinţă pentru semnale analogice (REF1, REF2, AI.., AO..)
DC–10 V (max. DC 3 mA) pentru potenţiometru valoare prescrisă

X13:1
X13:2

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

DIØØ
DIØ1

DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

Intrare binară 1, ocupată fix cu "/blocare regulator"
Intrare binară 2, setată din fabrică pe 
"Dreapta/Oprire"
Intrare binară 3, setată din fabrică pe "Stânga/Oprire"
Intrare binară 4, setare din fabrică "Deblocare/Stop"
Intrare binară 5, setată din fabrică pe "n11/n21"
Intrare binară 6, setată din fabrică pe "n12/n22"

• Intrările binare sunt izolate prin optocuploare.
• Posibilităţi de alegere pentru intrările binare de la 

2 la 6 (DIØ1...DIØ5) → Meniu parametri P60_

X13:7 DCOM Referinţă pentru intrări binare X13:1 până la X13:6 (DIØØ...DIØ5) şi X16:1/X16:2 (DIØ6...DIØ7)
• Conectarea intrărilor binare cu tensiune externă DC+24-V: Este necesară o conexiune X13:7 (DCOM) 

cu potenţialul de referinţă al tensiunii externe.
– fără punte X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → intrări binare izolate
– cu punte X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → intrări binare neizolate

• Conectarea intrărilor binare cu DC+24 V de la X13:8 sau X10:8 (VO24) → este necesară punte X13:7-
X13:9 (DCOM-DGND).

X13:8

X13:9
X13:10
X13:11

VO24

DGND
ST11
ST12

Ieşire de tensiune auxiliară DC+24 V (încărcare maximă X13:8 şi X10:8 = 400 mA) pentru comutatoare 
externe de comandă
Potenţial de referinţă pentru semnale binare
RS485+ (viteza baud setată fix la 9,6 kBaud)
RS485-

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

X16:6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5

DGND

Intrare binară 7, setată din fabrică pe "Lipsă funcţie"
Intrare binară 8, setată din fabrică pe "Lipsă funcţie"
Ieşire binară 3, setată din fabrică pe "IPOS-ieşire"
Ieşire binară 4, setată din fabrică pe "IPOS-ieşire"
Ieşire binară 5, setată din fabrică pe "IPOS-ieşire"
Nu branşaţi tensiune externă la ieşirile binare 
X16:3 (DOØ3) până la X16:5 (DOØ5)!
Potenţial de referinţă pentru semnale binare

• Intrările binare sunt izolate prin optocuploare.
• Posibilităţi de alegere pentru intrările binare 7 

şi 8 (DIØ6/DIØ7) → Meniu parametri P60_
• Posibilităţi de alegere pentru intrările binare de 

la 3 la 5 (DOØ3...DOØ5) → Meniu parametri 
P60_
I
S
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X10:1
X10:2
X10:3

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

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2

Racord KTY+/TF-/TH (conectaţi prin TF/TH cu X10:2), setat din fabrică pe "Lipsă reacţie" (→ P835)
Potenţial de referinţă pentru semnale binare / KTY–
Ieşire binară DBØØ ocupată fix cu "/frână", sarcina maximă DC 150 mA (rezistentă la scurtcircuit, rezistentă 
la alimentare până la DC 30 V)
Contact comun ieşire binară 1, setată din fabrică pe "Operaţional"
Contact închizător ieşire binară 1, sarcină maximă a contactelor releelor DC 30 V şi DC 0,8 A
Contact deschizător ieşire binară 1
Leşire binară DBØ2, setată din fabrică pe "/Defecţiune", sarcina maximă DC 50 mA (rezistentă la scurt-
circuit, rezistentă la alimentare până la DC 30 V). Posibilităţi de alegere pentru ieşiri binare 1 şi 2 (DOØ1 
şi DOØ2) → Meniu parametri P62_. Nu branşaţi tensiune externă la ieşirile binare X10:3 (DOØØ) până la 
X10:7 (DOØ2)!

X10:8
X10:9
X10:10

VO24
VI24
DGND

Ieşire de tensiune auxiliară DC+24 V (încărcare maximă X13:8 şi X10:8 = 400 mA) pentru comutatoare 
externe de comandă
Intrare alimentare tensiune DC+24-V (tensiune de susţinere în funcţie de opţiuni, diagnostic aparat la 
deconectare alimentare)
Potenţial de referinţă pentru semnale binare
Observaţie referitoare la X:10.9: Aplicaţi tensiune externă de susţinere DC+24-V numai la tipodimen-
siunile 0-6. La tipodimensiunea 7 sursa de tensiune DC trebuie alimentată cu tensiune de reţea. A se 
respecta în acest sens Capitolul "Modulul de putere şi sursa de tensiune DC (tipodimensiunea 7)" 
(→ pag. 10). 

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

DGND
VO24
SOV24
SVI24

Potenţial de referinţă pentru X17:2
Ieşire tensiune auxiliară DC+24 V, numai pentru alimentarea X17:4 al aceluiaşi aparat
Potenţial de referinţă pentru Intrare DC+24-V "Oprire sigură" (contact de siguranţă)
Intrare DC+24-V "Oprire sigură" (contact de siguranţă)

XT Numai interfaţă service. Slot pentru opţiune: DBG60B / UWS21B / USB11A

Bornă Funcţie
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 Punerea în funcţiune
4.1 Instrucţiuni generale pentru punerea în funcţiune

4.1.1 Condiţie
Condiţia pentru punerea cu succes în funcţiune este proiectarea corectă a mecanis-
mului de acţionare. Instrucţiuni detaliate privind proiectarea precum şi explicarea para-
metrilor se regăsesc în manualul sistemului MOVIDRIVE® MDX60/61B.

PERICOL!
Contacte de putere neacoperite.
Pericol de moarte sau de accidente grave prin electrocutare!
• Instalaţi protecţia la atingere în conformitate cu instrucţiunile.
• Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune fără ca protecţia la atingere să fie montată.
P
I
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I
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4Punerea în funcţiune
Modul de utilizare al MOVITOOLS® MotionStudio
4.2 Modul de utilizare al MOVITOOLS® MotionStudio
4.2.1 Informaţii despre MOVITOOLS® MotionStudio

Funcţii Pachetul de soft vă ajută la realizarea următoarelor funcţii:
• Stabilirea comunicaţiilor cu unităţile din sistem
• Execuţia funcţiilor cu unităţile din sistem

Stabilirea comuni-
caţiilor cu unităţile 
din sistem

Pentru configurarea comunicaţiilor cu unităţile din sistem, în pachetul de soft
MOVITOOLS® MotionStudio a fost configurat un SEW Communication server.
Cu acest SEW Communication Server se vor configura canalele de comunicaţie.
După aceea, unităţile din sistem vor putea comunica cu ajutorul opţiunilor existente,
folosind aceste canale de comunicaţie. Se pot folosi simultan maxim 4 canale de comu-
nicaţie. 
MOVITOOLS® MotionStudio rulează cu următoarele canale de comunicaţie:
• Port serial (RS-485), via adaptor de interfaţă
• Magistrală de sistem (SBUS), via adaptor de interfaţă
• Ethernet
• EtherCAT
• Magistrala de câmp (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Canalul de comunicaţie specific depinde de unitatea şi opţiunile de comunicaţie setate.

Execuţia funcţiilor 
cu unităţile din 
sistem

Pachetul de soft vă ajută la realizarea următoarelor funcţii:
• Parametrizarea (de exemplu în structura ramificată de parametri ai unităţii)
• Punerea în funcţiune
• Vizualizarea şi diagnoza tehnică
• Programarea
Pentru a executa aceste funcţii cu unităţile din sistem, în pachetul de soft MOVITOOLS®

MotionStudio au fost integrate următoarele componente de bază:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Toate funcţiile pot comunica cu Tools. MOVITOOLS® MotionStudio vă oferă utilitare
specifice pentru fiecare tip de unitate.
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4 unerea în funcţiune
odul de utilizare al MOVITOOLS® MotionStudio

16
Asistenţă tehnică SEW-EURODRIVE vă oferă un serviciu de asistenţă tehnică telefonică disponibil non
stop. 
Formaţi prefixul (+49) 0 18 05 şi apoi combinaţia de litere SEWHELP pe tastatura tele-
fonului. Desigur, puteţi forma şi (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.

Asistenţă online După instalare, aveţi la dispoziţie următoarele tipuri de asistenţă:
• Această documentaţie vă este afişată după iniţializarea programului, într-o fereastră

de asistenţă.
În cazul în care fereastra de asistenţă nu trebuie afişată la start, atunci dezactivaţi
câmpul de control "Afişare" în punctul din meniu [Settings] / [Options] / [Help].
În cazul în care fereastra de asistenţă trebuie afişată din nou, atunci activaţi câmpul
de control "Afişare" în punctul din meniu [Settings] / [Options] / [Help].

• La câmpurile în care trebuie să introduceţi date, este disponibilă asistenţa în funcţie
de context. Astfel, cu ajutorul tastei <F1> se afişează intervalele de valori pentru
parametrii unităţilor.
P
M
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4Punerea în funcţiune
Modul de utilizare al MOVITOOLS® MotionStudio
4.2.2 Primii paşi
Pornirea softului 
şi generarea unui 
proiect

Procedaţi în modul următor pentru a porni MOVITOOLS® MotionStudio şi a genera un
nou proiect:
1. Porniţi MOVITOOLS® MotionStudio din meniul de start Windows, folosind următorul

submeniu:
[Start] / [Programe] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-Motion-
Studio]

2. Generaţi un nou proiect, cu o nouă denumire şi un loc de memorie.

Stabilirea comuni-
caţiilor şi scanarea 
reţelei

Pentru a stabili comunicaţiile cu ajutorul MOVITOOLS® MotionStudio şi a scana
reţeaua, procedaţi în modul următor:
1. Setaţi un canal de comunicaţie pentru a putea lua legătura cu unităţile din sistem. 

Pentru informaţii mai detailate privitoare la configurarea unui canal vezi cap. referitor
la tipul respectiv de comunicaţie.

2. Scanaţi reţeaua (scanare unităţi). Pentru aceasta apăsaţi pe butonul [Start network
scan] [1] din bara de simboluri.

1. Marcaţi unitatea pe care vreţi să o configuraţi.
2. Deschideţi meniul contextual cu tasta din dreapta a mouse-ului. 

Pe ecran vor apărea utilitarele specifice, folosite la execuţia anumitor funcţii cu
aceste unităţi.

Punerea în funcţi-
une a unităţilor 
(online)

Pentru a pune în funcţiune (online) o anumită unitate, procedaţi după cum urmează:
1. Alegeţi modul de vizualizare "reţea".
2. Executaţi un clic pe simbolul "schimbare în mod online" [1] din bara de simboluri. 

3. Alegeţi unitatea pe care vreţi să o puneţi în funcţiune.
4. Deschideţi meniul contextual şi alegeţi instrucţiunea [Startup] / [Startup].

Pe ecran apare asistentul wizard "startup".
5. Urmaţi instrucţiunile date de asistent şi încărcaţi apoi unitatea cu datele de punere în

funcţiune. 

1132720523

[1]

1184030219
[1] Simbol "schimbare în mod online"

[1]
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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5 Modul de funcţionare
5.1 Indicatoare de serviciu
5.1.1 Afişaj din 7 segmente

Cu ajutorul afişajului cu 7 segmente este afişată starea de funcţionare a MOVIDRIVE®

iar în caz de eroare este afişat un cod de eroare sau de avertizare.

Afişaj din 7 
segmente

Stare aparate
(High-Byte în cod stare 1)

Semnificaţie

0 0 Modul de lucru 24 V (convertizorul nu este 
operaţional)

1 1 Blocare regulator activă

2 2 Lipsă semnal deblocare

3 3 Curent de repaus

4 4 Deblocare

5 5 Reglare n

6 6 Reglare M

7 7 Reglare oprire

8 8 Setare implicită

9 9 Întrerupător de capăt de cursă activat

A 10 Opţiune tehnologie

c 12 Cursă de referinţă IPOSplus®

d 13 Capturare

E 14 Măsurare traductor

F Număr eroare Afişaj eroare (intermitent)

H Afişări de stare Regim manual

t 16 Convertizorul aşteaptă date

U 17 "Oprire sigură" activă

² (punct cu aprindere 
intermitentă) - Programul IPOSplus® rulează

afişaj intermitent - STOP prin intermediul DBG 60B

1 ... 9 - RAM defect

AVERTIZARE!
Interpretare eronată a afişajului U = "Oprire sigură" activ.
Pericol de moarte sau de accidente grave!
Afişajul U = "Oprire sigură" activ nu are legătură cu siguranţa şi nu trebuie
utilizat ca o funcţie de siguranţă!
M
I
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5Modul de funcţionare
Mesaje indicatoare
5.1.2 Tastatură DBG60B
Afişaje de bază:

5.2 Mesaje indicatoare
Mesaje indicatoare la DBG60B (durată circa 2 secunde) sau în MOVITOOLS® Motion-
Studio/SHELL (notificarea poate fi confirmată).

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Afişaj la X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Afişaj la X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "1" şi convertizor 
nedeblocat ("ENABLE/STOP" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Afişaj la convertizor deblocat.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH Mesaj indicator

   (DEL)=Quit
ERROR 9
STARTUP

Afişare eroare

Nr. Text DBG60B/SHELL Descriere

1 ILLEGAL INDEX Indexul apelat prin intermediul interfeţei nu este disponibil.

2 NOT IMPLEMENT.

• S-a încercat executarea unei funcţii neimplementate.
• S-a selectat un serviciu de comunicaţii greşit.
• S-a selectat regimul manual prin interfaţă nepermisă 

(de ex. Fieldbus).

3 READ ONLY VALUE S-a încercat modificarea unei valori read-only.

4 PARAM. INHIBITED Blocare parametru P 803 = "ON", parametrul nu poate fi modificat.

5 SETUP ACTIVE S-a încercat modificarea parametrilor în timp ce o setare implicită este 
activă.

6 VALUE TOO HIGH S-a încercat introducerea unei valori prea mari.

7 VALUE TOO LOW S-a încercat introducerea unei valori prea mici.

8 REQ. CARD MISSING Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţia selectată.

10 ONLY VIA ST1 Regimul manual trebuie încheiat prin intermediul X13:ST11/ST12 
(RS485).

11 ONLY TERMINAL Regimul manual trebuie încheiat prin TERMINAL (DBG60B sau 
UWS21B).

12 NO ACCESS Accesul la parametrul selectat nu este permis.

13 CTRL. INHIBIT 
MISSING Pentru funcţia selectată setaţi borna DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" = "0".

14 INVALID VALUE S-a încercat introducerea unei valori nepermise.

16 PARAM. NOT LOCKED
Saturare tampon EEPROM, de ex. datorită accesului ciclic de scriere. 
Parametrul a fost salvat în EEPROM dar nu este asigurat contra 
deconectării alimentării.

17 INVERTER ENABLED

• Parametrul de modificat poate fi setat numai în starea 
"CONTROL.INHIBIT".

• S-a încercat să se treacă în regim de funcţionare manual pe parcursul 
regimului de funcţionare activat.
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
 19



5 odul de funcţionare
ard de memorie

20
5.3 Card de memorie 
Cardul de memorie detaşabil este montat în unitatea de bază. Pe cardul de memorie
sunt salvate datele unităţii, care sunt mereu actualizate. În cazul în care o unitate trebuie
înlocuită, prin simpla mutare a cardului de memorie respectiva instalaţie poate fi pusă
din nou în funcţiune în cel mai scurt timp, fără a fi necesar un PC sau o salvare de sigu-
ranţă a datelor. Poate fi montat un număr de plachete opţionale la alegere.

1810728715
Bild 34: Card de memorie MDX60B/61B
M
C
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5Modul de funcţionare
Card de memorie
5.3.1 Indicaţii la schimbarea cardului de memorie
• Cardul de memorie poate fi introdus numai atunci când MOVIDRIVE® B este deco-

nectat.
• Este posibilă montarea cărţii de memorie a aparatului iniţial într-un nou convertizor.

Combinaţii admisibile: 

• În noul convertizor trebuie montate aceleaşi opţiuni ca în aparatul de bază.
În caz contrar, este afişat mesajul de eroare "Configuraţie 79 HW" (Configuraţie
hardware). Această eroare poate fi remediată în meniul contextual prin apelarea
punctului de meniu "STARE LIVRARE" (P802 Setare implicită). Prin aceasta,
aparatul este resetat din nou în starea iniţială. Apoi este necesară o repunere în func-
ţiune.

• Nivelurile contoarelor opţiunii DRS11B şi datele opţiunilor DH..1B şi DCS..B nu sunt
salvate pe cardul de memorie. La schimbarea cardului de memorie trebuie să insta-
laţi în noul convertizor cardurile opţionale DRS11B, DH..1B şi DCS..B ale aparatului
iniţial.
În cazul în care a fost utilizat ca şi aparat iniţial un MOVIDRIVE® B tipodimensiunea
0 cu opţiunea DHP11B, în aparatul înlocuitor va trebui rulată o nouă opţiune DHP11B
cu setul de date de configurare salvat anterior (Nume fişier.sewcopy).

• Atunci când se utilizează un traductor de valori absolute ca traductor de valori ale
motorului sau distanţelor, după o înlocuire a aparatului este necesară stabilirea
punctelor de referinţă ale traductorului.

• În cazul schimbării unui traductor de valori absolute, trebuie stabilite din nou punctele
de referinţă ale traductorului. 

     

Aparat iniţial MOVIDRIVE® MDX60B/61B... Convertizor nou MOVIDRIVE® MDX60B/61B...

00 00 sau 0T

0T 0T
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6 Service
6.1 Informaţii defecţiune
6.1.1 Memorie de erori

Memoria de erori (P080) salvează ultimele 5 mesaje de eroare (Erorile t-0...t-4). Atunci
când intervin mai mult de cinci mesaje de eroare, cel mai vechi mesaj de eroare este
şters. La momentul apariţiei unei defecţiuni sunt salvate următoarele informaţii:
Eroare intervenită · Starea intrărilor / ieşirilor binare · Regimul de funcţionare al conver-
tizorului · Starea convertizorului · Temperatura corpului de răcire · Turaţia · Curentul de
ieşire · Curentul activ · Sarcina aparatului · Tensiunea circuitului intermediar · Ore de
conectare · Ore de deblocare · Set de parametri · Sarcina motorului.

6.1.2 Reacţii de deconectare
În funcţie de defecţiune, există trei tipuri de reacţii de deconectare; convertizorul rămâne
blocat în starea în care a apărut defecţiunea:

Deconectare 
imediată

Aparatul nu mai poate frâna sistemul de acţionare; treapta finală prezintă o valoare
ohmică ridicată în caz de defecţiune şi frâna se activează instantaneu (DBØØ "/Frână"
= "0").

Oprire rapidă Are loc o frânare a sistemului de acţionare la rampa de stop t13/t23. La atingerea turaţiei
de stop se activează frâna (DBØØ "/Frână" = "0"). Treapta finală prezintă o valoare
ohmică ridicată după expirarea timpului de activare a frânei (P732 / P735).

Oprire de urgenţă Are loc o frânare a sistemului de acţionare la rampa de oprire de urgenţă t14/t24. La
atingerea turaţiei de stop se activează frâna (DBØØ "/Frână" = "0"). Treapta finală
prezintă o valoare ohmică ridicată după expirarea timpului de activare a frânei (P732 /
P735).

6.1.3 Reset
Un mesaj de eroare poate fi confirmat prin:
• Întreruperea alimentării de la reţea şi reconectare

Recomandare: Respectaţi pentru disjunctorul de reţea K11 un timp minim de deco-
nectare de 10 s

• Resetare prin intermediul bornelor de intrare, adică printr-o intrare binară ocupată
corespunzător (DIØ1...DIØ7 la unitatea de bază, DI1Ø...DI17 la opţiunea DIO11B)

• Resetare manuală în SHELL (P840 = "YES" sau [Parameter] / [Manual Reset])
• Resetare manuală cu DBG60B
• Resetarea automată realizează maxim cinci resetări ale aparatelor, cu un timp de

restart reglabil.

PERICOL!
Pericol de accidentare prin strivire la pornirea accidentală a motorului prin resetare
automată.
Pericol de moarte sau de accidente grave!
• A nu se utiliza resetarea automată la sisteme de acţionare care pot cauza acciden-

tarea persoanelor sau deteriorarea aparatelor în caz de pornire automată.
• Efectuaţi resetarea manuală.
S
I
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6Service
Mesaje de eroare şi lista erorilor
6.1.4 Convertizorul aşteaptă date
În cazul în care convertizorul este comandat printr-o interfaţă de comunicaţii (magistrală
de câmp, RS485 sau SBus) şi s-a efectuat o întrerupere a alimentării urmată de o
pornire sau o resetare a erorii, deblocarea rămâne inactivă până când convertizorul
primeşte din nou date valabile prin interfaţa monitorizată cu Timeout.

6.2 Mesaje de eroare şi lista erorilor
6.2.1 Mesaje de eroare prin afişaj din 7 segmente

Codul de eroare apare pe un afişaj din 7 segmente, fiind respectată următoarea succe-
siune de afişare (de ex. Cod eroare 100):

După resetare sau atunci când codul de eroare preia din nou valoarea "0", afişajul
comută din nou pe afişajul de exploatare.

6.2.2 Afişaj cod eroare secundară
Codul de eroare secundară este afişat în MOVITOOLS® MotionStudio (de la versiunea
4.50) sau în consola de operare DBG60B.

1939352587

aprindere intermitentă, ca. 1 s

afişaj oprit, ca. 0,2 s

poziţia sutelor (atunci când există), ca. 1 s

afişaj oprit, ca. 0,2 s

poziţia zecilor, ca. 1 s

afişaj oprit, ca. 0,2 s

poziţia unităţilor, ca. 1 s

afişaj oprit, ca. 0,2 s
Manual de utilizare compact – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6.2.3 Listă erori
În coloana "Reacţie P" este listată reacţia setată implicit. Indicaţia (P) înseamnă, că
reacţia este programabilă (prin P83_ Reacţie eroare sau cu IPOSplus®). La eroarea 108
indicaţia (P) înseamnă, că reacţia este programabilă prin intermediul P555 Reacţie
eroare DCS. La eroarea 109 indicaţia (P) înseamnă, că reacţia este programabilă prin
intermediul P556 Reacţie alarmă DCS.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
00 Fără eroare

01 Supracurent Deconectare 
imediată

0 Treapta finală • Scurtcircuit la ieşire
• Motor prea mare
• Treaptă finală defectă
• Alimentare energie electrică

Transformator de curent
• Limitarea prin rampă este 

deconectată iar timpul de 
rampă setat este prea scurt

• Modul de fază defect
• Tensiunea de alimentare 

24 V sau tensiunea de 24 V 
produsă de aici este insta-
bilă

• Întrerupere sau scurtcircuit 
la cablurile de semnalizare 
de la modulele de fază

• Eliminaţi scurtcircuitul
• Conectaţi un motor mai 

mic
• În cazul în care este 

defectă treapta finală 
contactaţi service-ul SEW.

• Activaţi P 138 şi/sau 
prelungiţi timpul de rampă

1 Supraveghere UCE sau 
supraveghere subten-
siune a driver-ului Gate

5 Convertizorul stăruie în 
limitarea curentului în 
hardware

6 Supraveghere UCE sau 
supraveghere subten-
siune a driver-ului Gate 
sau supratensiune de la 
transformatorul de curent..
..fază U

7 ..fază V
8 ..fază W 
9 ..fază U şi V
10 ..fază U şi W
11 ..fază V şi W
12 ..fază U şi V şi W
13 Alimentare cu tensiune

Transformator de curent în 
regim de funcţionare cu 
alimentare de la reţea

14 Cabluri de semnalizare 
MFE

03 Împământare Deconectare 
imediată 0 Împământare

Împământare
• în cablul de alimentare a 

motorului
• în convertizor
• în motor

• Îndepărtaţi împământarea
• Contactaţi service-ul SEW

04 Ondulor frână Deconectare 
imediată

0 Tensiunea circuitului inter-
mediar este prea mare în 
regimul 4Q

• Puterea regenerativă prea 
mare

• Circuitul rezistenţe de frână 
întrerupt

• Scurtcircuit în circuitul rezis-
tenţei de frână

• Rezistenţă de frână cu prea 
mare rezistenţă electrică

• Ondulor frână defect

• Prelungiţi timpii de rampă
• Verificaţi alimentarea 

rezistenţei de frână
• Verificaţi datele tehnice 

ale rezistenţei de frână
• În cazul ondulorului de 

frână defect înlocuiţi 
MOVIDRIVE®

1

06 Cădere fază 
reţea

Deconectare 
imediată

0 Tensiune circuit inter-
mediar periodic prea 
mică

• Cădere fază
• Calitatea deficitară a 

tensiunii de reţea 

• Verificaţi conexiunile la 
reţea

• Verificaţi proiectarea 
reţelei de alimentare.

• Verificaţi introducerea 
(siguranţe, releu)

3 Eroare frecvenţă reţea
4 -

07
Supraten-
siune în 
circuitul inter-
mediar

Deconectare 
imediată

0 Tensiunea circuitului inter-
mediar este prea mare în 
regimul 2Q

Tensiune prea mare în circuit 
intermediar

• Prelungiţi timpii de rampă
• Verificaţi alimentarea 

rezistenţei de frână
• Verificaţi datele tehnice 

ale rezistenţei de frână

1

2 Tensiunea circuitului inter-
mediar este prea mare în 
regimul 4Q..
.. fază U

3 .. fază V
4 .. fază W
S
M
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08 Monitorizare 
turaţie

Deconectare 
imediată (P)

0 Convertizor în limitare de 
intensitate sau limitare de 
alunecare

• Regulatorul de turaţie resp. 
regulatorul de intensitate (în 
regimul de funcţionare VFC 
fără traductor) lucrează la 
limita selectată datorită 
suprasarcinii mecanice sau 
căderii de fază la reţea sau 
la motor.

• Traductorul nu este corect 
racordat sau direcţia de 
rotaţie este greşită.

• La reglarea momentelor 
s-a depăşit nmax.

• În regimul de lucru VFC: 
Frecvenţa de ieşire 
≥ 150 Hz

• În regimul de lucru U/f: 
Frecvenţa de ieşire 
≥ 600 Hz

• Reduceţi sarcina
• Măriţi intervalul de 

temporizare setat 
(P501 resp. P503).

• Verificaţi conexiunea 
traductorului, eventual 
înlocuiţi A/A şi B/B în 
perechi

• Verificaţi alimentarea cu 
tensiune a traductorului

• Verificaţi limitarea de 
curent

• Eventual Prelungiţi 
rampele

• Verificaţi motorul şi 
alimentarea acestuia

• Verificaţi fazele de reţea

3 Limita sistemului "turaţia 
actuală" a fost depăşită.
Diferenţa de turaţie între 
valoarea de rampă presta-
bilită şi valoarea actuală 
pentru 2×timpul de rampă 
este mai mare decât 
alunecarea estimată.

4 Turaţia maximă a 
câmpului de rotaţie a 
fost depăşită.
Frecvenţa maximă a 
câmpului de rotaţie 
(la VFC max. 150 Hz 
şi la U/f max. 600 Hz) 
a fost depăşită.

09 Punerea ín 
funcţiune

Deconectare 
imediată

0 Punerea în funcţiune 
lipseşte

Convertizorul nu este încă pus 
în funcţiune pentru respectivul 
regim de funcţionare.

Efectuaţi punerea în funcţiune 
pentru respectivul regim de 
funcţionare.

1 A fost selectat regimul de 
funcţionare greşit

2 Tip greşit de traductor sau 
card traductor defect

10 IPOS-ILLOP Oprire de 
urgenţă 0 Comandă IPOS non 

valabil

• Comanda eronată la execu-
ţia programului IPOSplus® 
a fost recunoscută.

• Condiţii improprii la 
executarea comenzii.

• Verificaţi conţinutul memo-
riei programului şi, dacă 
este necesar, corectaţi.

• Încărcaţi în memoria de 
programe programul 
corect.

• Verificaţi derularea 
programului (→ Manualul 
IPOSplus®)

11 Supraín-
călzire

Oprire de 
urgenţă (P)

0 Temperatura corpului de 
răcire este prea mare sau 
senzorul de temperatură 
este defect 

• Încălzire excesivă a 
convertizorului.

• Măsurarea temperaturii unui 
modul de fază este defectă.
(Tipodimensiune 7)

• Reduceţi sarcina şi / sau 
asiguraţi răcirea suficientă.

• Verificaţi ventilatorul.
• Dacă apare mesajul F-11, 

deşi vizibil nu se remarcă 
o temperatură excesivă, 
aceasta demonstrează 
existenţa unei defecţiuni la 
înregistratorul de tempera-
tură din modulul de fază. 
Înlocuiţi modulul de fază
(Tipodimensiune 7).

3 Supraîncălzire sursă de 
tensiune în comutaţie

6 Temperatura corpului de 
răcire este prea mare sau 
senzorul de temperatură 
este defect..
..fază U

7 ..fază V
8 ..fază W

(Tipodimensiune 7)

13 Sursa pentru 
comenzi

Deconectare 
imediată 0

Sursa de comandă nu este 
disponibilă, de ex. sursa 
de comandă Fielbus sau 
card Fieldbus

Sursa de comandă nu este defi-
nită sau este definită incorect.

Setaţi sursa corectă de 
comenzi (P101).

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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14 Traductor Deconectare 
imediată

0 Traductorul nu este 
conectat, traductor defect, 
cablu traductor defect

• Cablul traductorului sau 
ecranarea nu sunt racordate 
corect

• Scurtcircuit/rupere fir în 
cablul traductorului

• Traductor defect

Verificaţi cablul traductorului şi 
ecranarea în ceea ce priveşte 
conexiunea corectă, scurtcir-
cuitele sau firele rupte.

25 Eroare traductor X15- 
Interval turaţie depăşit
Traductorul de la X15 se 
roteşte mai repede decât 
6542 1/min

26 Eroare traductor X15 – 
card defect
Eroare în evaluarea 
cadranelor

27 Eroare traductor – racord 
traductor sau traductor 
defect

28 Eroare traductor X15 – 
Eroare comunicaţii canal 
RS485

29 Eroare traductor X14 – 
Eroare comunicaţii canal 
RS485

30 Tip traductor necunoscut 
la X14/X15

31 Eroare control plauzibili-
tate Hiperface® X14/X15
Incrementele au fost 
pierdute

32 Eroare traductor X15 
Hiperface®

Traductorul Hiperface® 
la X15 semnalizează o 
eroare

33 Eroare traductor X14 
Hiperface®

Traductorul Hiperface® 
la X14 semnalizează o 
eroare

34 Eroare traductor X15 
Resolver
Racord traductor sau 
traductor defect

17

Eroare sistem Deconectare 
imediată

0 Eroare "Stack Overflow"

Sistemul electronic al converti-
zorului defect, eventual din 
cauza efectului CEM.

• Verificaţi şi îmbunătăţiţi 
împământările şi ecrană-
rile.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW.

18 0 Eroare "Stack underflow"
19 0 Eroare "External NMI"
20 0 Eroare "Undefined 

Opcode"
21 0 Eroare "Protection Fault"
22 0 Eroare "Illegal Word 

Operand Access"
23 0 Eroare "Illegal Instruction 

Access"
24 0 Eroare "Illegal External 

Bus Access"

25 EEPROM Oprire rapidă

0
Eroare de scriere sau citire 
pe modulul de putere 
EEPROM

Eroare la accesul la EEPROM 
sau la cardul de memorie

• Apelaţi setarea implicită, 
efectuaţi resetarea şi setaţi 
din nou parametrii.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW.

• Înlocuiţi cardul de 
memorie.

11 Eroare citire memorie NV
NV-RAM intern aparat

13 Card chip memorie NV
Modul memorie defect

14 Card chip memorie NV
Card memorie defect

16 Eroare iniţializare memorie 
NV

26 Bornă externă Oprire de 
urgenţă (P) 0 Bornă externă

Consultaţi semnalul extern de 
eroare prin intermediul intrării 
programabile.

Înlăturaţi cauza erorii, dacă 
este necesar reprogramaţi 
borna.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
S
M
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27
Întrerupătoa-
rele de capăt 
de cursă 
lipsesc

Notstopp

0 Întrerupătoarele de capăt 
de cursă lipsesc sau 
conductor rupt

• Conductor rupt/lipsă ambele 
întrerupătoare de capăt de 
cursă.

• Întrerupătoarele de capăt de 
cursă au fost inversate în 
raport cu sensul de rotaţie al 
motorului

• Verificaţi cablarea întreru-
pătorului de capăt de 
cursă.

• Înlocuiţi racordurile întreru-
pătoarelor de capăt de 
cursă.

• Reprogramaţi bornele

2 Întrerupătoare de capăt de 
cursă inversate

3 Ambele întrerupătoare de 
capăt de cursă sunt active 
simultan

28 Feldbus-
Timeout

Oprire rapidă 
(P)

0 Eroare "Timeout fieldbus" În respectivul intervalului 
proiectat de monitorizare a 
declanşării nu a avut loc nicio 
comunicaţie între Master şi 
Slave.

• Verificaţi rutina de comuni-
caţii a unităţii Master

• Prelungiţi durata Timeout a 
fielbus (P819) /Deconec-
taţi monitorizarea

2 Cardul fieldbus nu boot-
ează

29
Întrerupător 
de capăt de 
cursă activat

Oprire de 
urgenţă

0 Întrerupătorul de capăt de 
cursă HW activat

În regimul de funcţionare 
IPOSplus® a fost activat un 
întrerupător de capăt de cursă.

• Verificaţi raza de acţiune.
• Corectaţi programul pentru 

utilizatori.

30
Oprire de 
urgenţă
Timeout

Deconectare 
imediată

0 Depăşire interval rampă 
oprire de urgenţă

• Motor suprasolicitat
• Rampa de oprire de urgenţă 

prea scurtă

• Verificaţi proiectarea
• Prelungiţi rampa de oprire 

de urgenţă

31 Alarmă TF/TH Fără
Reacţie (P) 0 Defecţiune protecţie 

termică motor

• Motor prea fierbinte, 
s-a declanşat TF/TH

• TF/TH al motorului nu este 
conectat sau nu este 
conectat corect.

• Legătura între MOVI-
DRIVE® şi TF/TH este 
întreruptă la motor

• Lăsaţi motorul să se 
răcească şi resetaţi 
eroarea

• Verificaţi conexiunile/legă-
tura între MOVIDRIVE® şi 
TF/TH.

• Dacă nu este racordat 
niciun TF/TH: Punte X10:1 
cu X10:2.

• Setaţi parametrul P835 pe 
"Nicio reacţie".

32 Index satu-
rare IPOS

Oprire de 
urgenţă 0 Programul IPOS eronat

Principiile de programare au fost 
încălcate, ceea ce a condus la 
saturare unităţilor interne ale 
sistemului.

Verificaţi aplicaţia IPOSplus® 
şi corectaţi-o (→ manual 
IPOSplus®).

33 Sursa valorii 
prescrise

Deconectare 
imediată

0 Sursa valorilor prescrise 
nu este disponibilă, de ex. 
sursa de comandă Fielbus 
fără card Fieldbus

Sursa valorilor prescrise nu 
este definită sau este definită 
incorect.

Setaţi sursa corectă a valorilor 
prescrise (P100).

34 Rampă-
Timeout

Deconectare 
imediată

0 Depăşire timp rampă 
oprire rapidă

Depăşirea timpului rampelor 
descendente, de exemplu prin 
suprasarcină.

• Prelungiţi rampele descen-
dente

• Înlăturaţi suprasarcina

35 Mod de lucru Deconectare 
imediată

0 Regimul de funcţionare nu 
este disponibil

• Regimul de funcţionare nu 
este definit sau este definit 
incorect.

• Cu P916 a fost setată o 
formă de rampă care nece-
sită un MOVIDRIVE® în 
execuţia tehnologiei.

• Cu P916 a fost setată o 
formă de rampă care nu se 
adaptează funcţiei tehnolo-
gice selectate.

• Cu P916 a fost setată o 
formă de rampă care nu se 
adaptează timpului de 
sincronizare setat (P888)

• Cu P700 resp. P701 setaţi 
regimul de funcţionare 
corect.

• Introduceţi MOVIDRIVE® 
în execuţia tehnologică 
(..OT).

• Selectaţi în meniul "Startup 
→ Select technology func-
tion..." selectaţi funcţia 
tehnologică adecvată 
pentru P916.

• Verificaţi setările P916 şi 
P888

1 Subordonarea regim de 
funcţionare – hardware 
este greşită

2 Subordonarea regim de 
funcţionare – funcţie 
tehnologică este greşită

36 Opţiunea 
lipseşte

Deconectare 
imediată

0 Hardware lipsă sau 
nepermis.

• Tip nepermis de plachetă 
opţională

• Sursa de valori prescrise, 
sursa de comenzi sau 
regimul de funcţionare 
pentru această plachetă 
opţională nepermise

• Tip de traductor fals setat 
pentru DIP11B

• Introduceţi placheta 
opţională corectă

• Setaţi sursa corectă a 
valorilor prescrise (P100)

• Setaţi sursa corectă de 
comenzi (P101)

• Setaţi regimul de funcţio-
nare corect (P700 resp. 
P701)

• Setaţi tipul de traductor 
corect

2 Eroare slot traductor.
3 Eroare slot fieldbus..
4 Eroare slot extensie..

37 SystemWat-
chdog

Deconectare 
imediată

0 Eroare "Watchdog 
overflow System"

Eroare în execuţia softului de 
sistem Contactaţi service-ul SEW.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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38 System Soft-
ware

Deconectare 
imediată

0 Eroare "Soft sistem" Eroare sistem Contactaţi service-ul SEW.

39 Cursă de 
referinţă

Deconectare 
imediată (P) 0 Eroare "Cursă de 

referinţă"

• Cama de referinţă lipseşte 
sau nu se conectează

• Racordul întrerupătorului de 
capăt de cursă este defect

• Tipul cursei de referinţă a 
fost modificat în timpul 
cursei de referinţă

• Verificaţi cama de referinţă
• Verificaţi conexiunile între-

rupătoarelor de capăt de 
cursă

• Verificaţi setarea tipului de 
cursă de referinţă şi a 
parametrilor necesari 
pentru aceasta

40 Sincronizare 
bootare

Deconectare 
imediată 0 Timeout la sincronizare 

boot-are cu opţiune.

• Eroare la sincronizarea 
boot-ării între convertizor 
şi opţiune.

• ID-ul de comunicare nu 
ajunge sau ajunge greşit

Dacă eroarea se repetă înlocu-
iţi placheta opţională.

41 Watchdog 
Option

Deconectare 
imediată

0 Eroare contor ceas de 
gardă (watchdog) de la/la 
opţiune.

• Eroare de comunicaţii între 
soft-ul de sistem şi soft-ul 
opţiunii

• Watchdog în programul 
IPOSplus®

• Un modul de aplicaţie a fost 
încărcat într-un MOVI-
DRIVE® B fără execuţia 
tehnologiei

• La utilizarea unui modul de 
aplicaţie este setată funcţia 
tehnologică greşită

• Contactaţi service-ul SEW.
• Verificaţi programul IPOS

• Verificaţi aprobarea 
elementelor tehnologice 
ale aparatului (P079)

• Verificaţi funcţia tehnolo-
gică setată (P078)

17 Eroare Watchdog IPOS.

42 Eroare trans-
port cablu

Deconectare 
imediată (P) 0 Eroare transport cablu 

poziţionare

• Transmiţător de viteză 
racordat fals

• Rampele de accelerare prea 
scurte

• Cota P a regulatorului de 
poziţie prea mică

• Regulatorul de turaţie para-
metrizat greşit

• Valoarea pentru toleranţa 
erorii de transport este prea 
mică

• Verificaţi conexiunea 
transmiţătorului de viteză

• Prelungiţi rampele
• Setaţi cota P la o valoare 

mai mare
• Setaţi din nou parametrii 

regulatorului de turaţie
• Măriţi toleranţa erorii de 

transport
• Verificaţi cablarea traduc-

torului, a motorului şi a 
fazelor de reţea

• Verificaţi intrarea dificilă 
în viteză a sistemului 
mecanic, eventual 
blocarea acestuia

43 RS485-
Timeout

Oprire rapidă 
(P) 0 Timeout comunicaţii la 

interfaţa RS485.
Eroare la comunicaţiile prin 
interfaţa RS485

Verificaţi legătura RS485 (de 
ex. Convertizor – PC, Conver-
tizor – DBG60B). Contactaţi 
service-ul SEW.

44 Suprasarcină Deconectare 
imediată

0 Eroare suprasarcină 
aparat

• Suprasarcină (valoare IxT) 
> 125 %

• Reduceţi puterea debitată
• Prelungiţi rampele
• Atunci când punctele 

numite mai sus nu sunt 
posibile, atunci utilizaţi un 
convertizor cu o putere 
mai mare.

• Reduceţi sarcina

8 Eroare monitorizare UL

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
S
M
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45 Iniţializare Deconectare 
imediată

0 Eroare generală la iniţiali-
zare

• EEPROM în modulul de 
putere este absent sau setat 
greşit.

• Placheta opţională nu are 
contact cu magistrala de pe 
peretele posterior.

• Reveniţi la setările impli-
cite. Dacă eroarea nu 
poate fi resetată, consultaţi 
service-ul SEW.

• Introduceţi corect placheta 
opţională.

3 Eroare magistrală de date 
la verificarea RAM.

6 Erori CPU-Clock.
7 Eroare în înregistrarea 

curentului.
10 Eroare la setarea protec-

ţiei flash.
11 Eroare magistrală de date 

la verificarea RAM.
12 Eroare de parametrizare 

pentru funcţionarea 
sincronă (funcţionare 
sincronă internă).

46
Timeout 
magistrala 
sistem 2

Oprire rapidă 
(P)

0 Timeout magistrală sistem 
CAN2

Eroare la comunicaţia prin 
magistrala sistem 2.

Verificaţi legăturile magistralei 
sistem.

47
Timeout 
magistrala 
sistem 1

Oprire rapidă 
(P)

0 Timeout magistrală sistem 
CAN1

Eroare la comunicaţia prin 
magistrala sistem 1.

Verificaţi legăturile magistralei 
sistem.

48 Hardware 
DRS

Deconectare 
imediată 0 Funcţionare sincronă 

hardware

Numai cu DRS11B:
• Semnalul traductorului de la 

traductorul master/distanţă 
este greşit.

• Hardware-ul necesar pentru 
funcţionarea sincronă este 
defectuos.

• Verificaţi semnalele 
traductorului 
master/distanţă.

• Verificaţi cablarea traduc-
torului.

• Înlocuiţi placheta de funcţi-
onare sincronă.

77 Cuvânt de 
control IPOS

Fără
Reacţie (P) 0 Cuvânt de control IPOS 

non valabil

Numai în regimul de lucru 
IPOSplus®:
• S-a încercat setarea unui 

mod automat non-valabil 
(prin comanda externă).

• P916 = Rampa BUS setată.

• Verificaţi legătura în serie 
cu comanda externă.

• Verificaţi valorile de scriere 
ale comenzii externe.

• Setaţi corect P916.

78
Întrerupător 
capăt de 
cursă SW 
IPOS

Fără reacţie 
(P) 0 Întrerupătorul de capăt de 

cursă software activat

Numai în regimul de lucru 
IPOSplus®:
Poziţia de capăt programată 
se situează în afara razei de 
acţiune limitate de întrerupătorul 
de capăt de cursă software.

• Verificaţi aplicaţia
• Verificaţi poziţia întrerupă-

torului de capăt de cursă 
software

79 Configuraţia 
hardware

Deconectare 
imediată 0

Configuraţie hardware 
diferită la înlocuirea 
cardului de memorie

După înlocuirea cardului de 
memorie nu mai corespund:
• Puterea
• Tensiunea nominală
• Indicativul variantei
• Familia de aparate
• Execuţia ca aparat 

tehnologic / standard
• Plachetele opţionale

Asiguraţi hardware identic 
sau aduceţi aparatul la starea 
existentă la livrare (Parameter 
= Setări implicite).

80 Test RAM Deconectare 
imediată

0 Eroare "test RAM" Eroare internă în aparat, 
memoria RAM este defectă.

Contactaţi service-ul SEW.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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81 Condiţie de 
start

Deconectare 
imediată 0 Eroare condiţie de start la 

elevator VFC

Numai în regim "Elevator 
VFC":
În timpul premagnetizării nu s-a 
putut injecta suficient de mult 
curent în motor:
• Puterea de referinţă a moto-

rului, în raport cu puterea 
nominală a convertizorului, 
este prea redusă.

• Secţiunea conductorilor de 
alimentare ai motorului este 
prea redusă.

Numai în regimul cu 
motor linear (începând 
cu firmware 18):
• Motorul a fost adus în starea 

"Deblocare" , fără ca deca-
lajul de comutare dintre 
motorul linear şi transmiţăto-
rul linear să fie cunoscut. 
Prin urmare, indicatorul de 
curent nu poate fi setat 
corect de la convertizor.

• Verificaţi datele de punere 
în funcţiune şi dacă este 
necesar repetaţi punerea 
în funcţiune

• Verificaţi legătura dintre 
convertizor şi motor.

• Verificaţi secţiunea 
cablului de alimentare a 
motorului, eventual folosiţi 
un cablu cu secţiune mai 
mare.

• În starea "Lipsă deblocare" 
efectuaţi o cursă de comu-
tare şi treceţi în starea 
"Deblocare", numai atunci 
când convertizorul 
confirmă în cuvântul de 
stare Bit 25, că este 
comutat.

82 Ieşire 
deschisă

Deconectare 
imediată 0 Ieşire deschisă la 

elevator VFC

Numai în regim "Elevator 
VFC":
• Două sau toate fazele de 

ieşire sunt întrerupte.
• Puterea de referinţă a moto-

rului, în raport cu puterea 
nominală a convertizorului, 
este prea redusă.

• Verificaţi legătura dintre 
convertizor şi motor.

• Verificaţi datele de punere 
în funcţiune şi dacă este 
necesar repetaţi punerea 
în funcţiune

84 Protecţie 
motor

Oprire de 
urgenţă (P)

0 Eroare "Simulare 
temperatură motor"

• Sarcina motorului este prea 
mare.

• Monitorizarea UL pentru IN 
a declanşat o alarmă.

• P530 a fost setat ulterior pe 
"KTY" 

• Reduceţi sarcina.
• Prelungiţi rampele.
• Respectaţi timpi de pauză 

mai lungi.
• Verificaţi P345/346
• Folosiţi un motor mai mare

2 Scurtcircuit sau rupere 
conductor în senzorul de 
temperatură

3 Nu există un model de 
motor termic

4 Eroare la monitorizare UL

86 Modul 
memorie

Deconectare 
imediată

0 Eroare în conexiunea cu 
modulul de memorie

• Cardul de memorie lipseşte
• Card memorie defect

• Strângeţi şurubul cu cap 
striat

• Introduceţi cardul de 
memorie şi fixaţi-l

• Înlocuiţi cardul de 
memorie.

2 Hardware recunoaştere 
card de memorie fals

87 Funcţie 
tehnologică

Deconectare 
imediată

0 Funcţie tehnologică selec-
tată la aparatul standard

Într-un aparat model standard a 
fost activată o funcţie tehnolo-
gică.

Deconectaţi funcţia tehnolo-
gică

88 Capturare Deconectare 
imediată

0 Eroare "Capturare" Numai în regimul VFC n-Reg.:
Turaţia actuală > 6000 1/min la 
deblocarea convertizorului.

Deblocare doar la atingerea 
turaţiei actuale
≤ 6000 1/min.

92 Problemă 
traductor DIP

Afişaj eroare 
(P) 1 Problemă impurităţi oţel 

WCS3

Traductorul semnalizează o 
eroare

Cauză posibilă: Murdărirea 
traductorului → Curăţaţi 
traductorul

93 Eroare 
traductor DIP

Oprire de 
urgenţă (P) 0 Eroare "Traductor valori 

absolute"

Traductorul semnalează o 
eroare, de ex. Powerfail.
• Cablul de legătură 

traductor-DIP11B nu cores-
punde cerinţelor (torsadat în 
perechi, ecranat).

• Frecvenţa de repetiţii pentru 
lungimea cablului este prea 
mare. 

• Viteza maximă admisă/ 
acceleraţia traductorului 
depăşită.

• Traductor defect.

• Verificaţi conexiunea 
traductorului de valori 
absolute.

• Verificaţi cablul de 
legătură.

• Setaţi frecvenţa de repetiţii 
corectă.

• Max. Reduceţi viteza de 
deplasare resp. rampa.

• Înlocuiţi traductorul de 
valori absolute.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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94
Sumă de 
control 
EEPROM

Deconectare 
imediată

0 Leistungsteilparameter Sistemul electronic al converti-
zorului defect, eventual din 
cauza efectului CEM sau a 
unei defecţiuni.

Expediaţi aparatul pentru repa-
raţii.5 Date cap comandă

6 Date modul putere
7 Versiune non valabilă 

a setului de date de 
configurare

95
Eroare de 
plauzibilitate 
DIP

Oprire de 
urgenţă (P) 0 Controlul plauzibilităţii la 

poziţia absolută

Nu a putut fi determinată o 
poziţie plauzibilă.
• A fost setat un tip fals de 

aparat.
• Parametrul privind raza de 

acţiune IPOSplus® a fost 
setat fals.

• Factorul numărătorului/ 
numitorului a fost setat fals.

• A fost efectuată o compen-
sare la zero.

• Traductor defect.

• Setaţi tipul de traductor 
corect.

• Verificaţi parametrul 
IPOSplus® privind raza 
de acţiune.

• Verificaţi viteza de depla-
sare.

• Corectaţi factorul numără-
torului/numitorului.

• După compensarea la zero 
efectuaţi o resetare.

• Înlocuiţi traductorul de 
valori absolute.

97 Eroare de 
copiere

Deconectare 
imediată

0 Instalarea setului de 
parametri este sau a 
fost defectuoasă

• Cardul de memorie nu poate 
fi citit sau inscripţionat

• Eroare la transferul datelor

• Repetaţi operaţiunea de 
copiere

• Restabiliţi starea la livrare 
(P802) şi repetaţi operaţiu-
nea de copiere

1 Întreruperea descărcării 
unui set de parametri în 
aparat.

2 Preluarea parametrilor nu 
este posibilă.
Preluarea parametrilor de 
pe cardul de memorie nu 
este posibilă.

98 Eroare CRC Deconectare 
imediată 0 Eroare "CRC la memoria 

flash internă"
Eroare internă aparat
Memoria flash este defectă.

Expediaţi aparatul pentru 
reparaţii.

99 Calcularea 
rampei IPOS

Deconectare 
imediată 0 Eroare "Calculare rampă"

Numai în regimul de lucru 
IPOSplus®:
La rampa de poziţionare sinuso-
idală sau rectangulasă se 
încearcă modificarea timpilor de 
rampă şi a vitezelor de depla-
sare la convertizorul deblocat.

Modificaţi programul IPOSplus® 
astfel încât timpii de rampă şi 
vitezele de deplasare să poată 
fi modificate numai atunci când 
convertizorul este blocat.

100 Avertisment 
vibraţie

Afişare 
eroare (P) 0 Avertisment diagnostic 

vibraţie 

Senzorul de vibraţii emite 
o avertizare (→ Manual de 
utilizare "DUV10A")

Identificaţi sursa vibraţiilor. 
Funcţionarea este posibilă în 
continuare până la declanşa-
rea F101.

101 Vibraţie 
Eroare

Oprire rapidă 
(P) 0 Diagnostic vibraţii eroare

Senzorul de vibraţii anunţă o 
eroare

SEW-EURODRIVE reco-
mandă eliminarea imediată a 
sursei vibraţiilor

102 Avertisment 
învechire ulei

Afişare 
eroare (P) 0 Avertisment învechire ulei

Senzorul responsabil cu înve-
chirea uleiului a emis un mesaj 
de avertizare.

Planificaţi schimbarea uleiului.

103 Eroare înve-
chire ulei

Afişare 
eroare (P) 0 Eroare învechire ulei

Senzorul responsabil cu înve-
chirea uleiului a emis un mesaj 
de eroare.

SEW-EURODRIVE reco-
mandă schimbarea cât mai 
rapidă a uleiului angrenajului.

104
Învechire 
ulei - Tempe-
ratură exce-
sivă

Afişare 
eroare (P) 0 Învechire ulei – tempera-

tură excesivă

Senzorul responsabil cu înve-
chirea uleiului a emis un mesaj 
de avertizare privind tempera-
tura excesivă.

• Lăsaţi uleiul să se 
răcească

• Verificaţi dacă angrenajul 
se răceşte corespunzător

105
Învechire 
ulei / notifi-
carea stării 
operaţionale

Afişare 
eroare (P) 0 Învechire ulei / notificarea 

stării operaţionale

Senzorul de ulei nu este operaţi-
onal

• Verificaţi alimentarea cu 
tensiune a senzorului de 
ulei

• Verificaţi senzorul de ulei, 
eventual înlocuiţi-l

106 Uzură frână Afişare 
eroare (P) 0 Eroare uzură frână

Plăcuţe de frână uzate Înlocuiţi plăcuţele de frână 
(→ Manual de utilizare 
"Motoare").

107 Componente 
reţea 

Deconectare 
imediată 1 Releul principal nu a emis 

un semnal de feedback.

Releu principal defect • Verificaţi releul principal
• Verificaţi cablurile de 

comandă

Eroare Eroare secundară
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32
108 Eroare DCS
Oprire imedi-
ată/Defecţi-
une (P)

0 Eroare DCS

1
Datele de configuraţie au 
fost încărcate defectuos în 
aparatul de monitorizare.

Defecţiune de conexiune la 
descărcarea programului

Trimiteţi din nou fişierele de 
configuraţie

2 Datele de configuraţie 
pentru versiunea de soft-
ware a modulului nu sunt 
valabile

Modulul este configurat cu 
versiunea software greşită a 
suprafeţei de programare.

Setaţi parametrii modulului cu 
versiunea aprobată a supra-
feţei de programare şi apoi 
opriţi şi reporniţi modulul.

3

Aparatul nu a fost 
programat cu suprafaţa 
de programare corectă.

Programul sau datele de confi-
gurare au fost rulate pe această 
unitate cu o suprafaţă de 
programare greşită.

Verificaţi modelul modulului şi 
setaţi-l din nou cu o suprafaţă 
de programare valabilă. Apoi 
opriţi şi reporniţi unitatea.

4 Tensiune de referinţă 
defectuoasă

• Tensiunea de referinţă a 
modulului este defectuoasă

• Componentă defectuoasă în 
modul

• Verificaţi tensiunea de 
alimentare

• Opriţi şi reporniţi unitatea.
5
6 Tensiune defectuoasă în 

sistem7
8 Tensiune defectuoasă de 

testare 9

10 Alimentare cu tensiune 
DC-24-V defectuoasă

11
Temperatura mediului 
ambiant al aparatului nu 
se află în perimetrul definit

Temperatura la locul de utilizare 
nu se află în perimetrul definit.

Verificaţi temperatura 
ambiantă.

12 Eroare de plauzibilitate 
comutare poziţie

La comutarea poziţiei, ZSC, JSS 
sau DMC sunt activate perma-
nent.

• Verificaţi activarea ZSC
• Verificaţi activarea JSS
• Verificaţi activarea DMC 

(numai la monitorizarea 
prin intermediul poziţiei)

13
Conectarea eronată a 
driver-ului LOSIDE 
DO02_P / DO02_M

Scurtcircuit ieşire. Verificaţi montajul la ieşire.

14
Conectarea eronată a 
driver-ului HISIDE 
DO02_P / DO02_M

15
Conectarea eronată a 
driver-ului LOSIDE 
DO0_M

16 Conectarea eronată a 
driver-ului HISIDE DO0_P

17
Conectarea eronată a 
driver-ului LOSIDE 
DO01_M

18
Conectarea eronată a 
driver-ului HISIDE 
DO01_P

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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109 Alarmă DCS
Oprire 
rapidă/Aver-
tisment (P)

0 Alarmă DCS
1 Eroare de comunicaţii 

interfaţa CAN a converti-
zorului

Opţiunea DCS21B/31B nu 
primeşte date valabile de la 
convertizor.

• Verificaţi legătura hard-
ware cu convertizorul

• Verificaţi versiunea 
convertizorului

2 Eroare plauzibilitate intrare 
digitală la ritmul P1

La intrarea binară DI1 nu există 
impuls-1-tensiune.

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI1 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

3

4 Eroare plauzibilitate intrare 
digitală la ritmul P2

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI2 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

5

6 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI3

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI3 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

7

8 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI4

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI4 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

9

10 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI5

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI5 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

11

12 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI6

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI6 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

13

14 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI7

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI7 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

15

16 Eroare plauzibilitate 
impuls 1 la intrarea 
binară DI8

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI8 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

17

Eroare Eroare secundară
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34
109 Alarmă DCS
Oprire 
rapidă/Aver-
tisment (P)

18 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI1

La intrarea binară DI1 nu există 
impuls-2-tensiune.

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI1 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

19

20 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI2

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI2 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

21

22 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI3

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI3 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

23

24 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI4

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI4 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

25

26 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI5

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI5 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

27

28 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI6

• Verificaţi configuraţia intră-
rii binare DI6 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

29

30 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI7

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI7 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

31

32 Eroare plauzibilitate 
impuls 2 la intrarea 
binară DI8

• Verificaţi configuraţia 
intrării binare DI8 conform 
proiectării şi a schemei 
electrice

• Verificaţi cablarea

33

34 Eroare plauzibilitate 
înregistrare viteză

Diferenţa între cei doi senzori 
de viteză este mai mare decât 
pragul vitezei de deconectare 
configurat.

• Verificaţi încă o dată 
traseul cu datele setate în 
configuraţia traductorului.

• Verificaţi senzorul de 
viteză

• Cu ajutorul funcţiei 
SCOPE setaţi semnalele 
de viteză congruente

35

36 Eroare de plauzibilitate 
înregistrare poziţie

Diferenţa între cele două 
semnale de poziţie este mai 
mare decât valoarea configu-
rată.

• Verificaţi traseul cu datele 
configurate ale setării 
traductorului.

• Verificaţi semnalul de 
poziţie

• Toate semnalele sunt 
racordate corect la fişa cu 
9 pini a traductorului?

• Verificaţi montajul corect al 
fişei traductorului. Punte 
dintre Pin 1 şi Pin 2 la fişa 
cu 9 poli a traductorului 
este închisă (traductor 
valori absolute SSI)?

• Cu ajutorul funcţiei 
SCOPE setaţi semnalele 
de viteză congruente

37

Eroare Eroare secundară
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109 Alarmă DCS
Oprire 
rapidă/Aver-
tisment (P)

38 Eroare de plauzibilitate 
interval defectuos poziţii

Poziţia actuală se situează în 
afara zonei configurate.

• Verificaţi traseul cu datele 
configurate ale setării 
traductorului.

• Verificaţi semnalul de 
poziţie, eventual corectaţi 
decalajul

• Cu ajutorul funcţiei 
SCOPE selectaţi poziţia şi 
stabiliţi relaţia cu valorile 
configurate

39

40 Eroare de plauzibilitate 
viteză defectuoasă

Viteza actuală se situează în 
afara vitezei maxime configu-
rate.

• Motorul funcţionează în 
afara intervalului de viteză 
admis şi configurat

• Verificaţi configuraţia 
(viteza maximă setată) 

• Cu funcţia SCOPE anali-
zaţi evoluţia vitezei

41

42 Eroare configurare: 
Acceleraţie

Acceleraţia actuală se situează 
în afara intervalului de accelera-
ţie configurat.

• Verificaţi tipul de traductor 
şi configuraţia (SSI / 
incremental)

• Verificaţi racordarea / 
cablarea traductorului

• Verificaţi polaritatea 
datelor traductorului

• Testaţi funcţia traductorului

43

44 Eroare de plauzibilitate de 
la interfaţa traductorului 
(A3401 = traductor 1 şi 
A3402 = traductor 2)

Interfaţa traductorului nu cores-
punde datelor configurate.

• Verificaţi tipul de traductor 
şi configuraţia (SSI / 
incremental)

• Verificaţi racordarea / 
cablarea traductorului

• Verificaţi polaritatea 
datelor traductorului

• Testaţi funcţia traductorului

45

46 Eroare tensiune de 
alimentare traductor 
(A3403 = traductor 1 şi 
A3404 = traductor 2)

Tensiunea de alimentare a 
traductorului se situează în 
afara domeniului definit (min. 
DC 20 V / max. DC 29 V).

• Tensiunea de alimentare a 
traductorului a fost depăşi-
tă şi siguranţa internă s-a 
declanşat

• Verificaţi tensiunea de 
alimentare a opţiunii 
DCS21B/31B

47

48 Eroare tensiune de 
referinţă

Tensiunea de intrare de referinţă 
a sistemului traductorului se află 
în afara intervalului definit.

Controlaţi tensiunea de intrare 
de referinţă a sistemului de 
traductori.

49

50 Pragul de diferenţă 
RS485-driver 1 (eroare 
INC_B sau SSI_CLK) 
defectuos

Lipsă legătură traductor, tip 
greşit traductor.

Controlaţi conexiunea traduc-
torului.

51

52 Pragul de diferenţă 
RS485-driver 2 (eroare 
INC_A sau SSI_DATA) 
defectuos.

53

54 Abatere contor 
incremental55

56 Eroare de plauzibilitate de 
la interfaţa traductorului 
(A3401 = traductor 1 şi 
A3402 = traductor 2)

Interfaţa traductorului nu cores-
punde datelor configurate.

• Verificaţi tipul de traductor 
şi configuraţia (SSI / 
incremental)

• Verificaţi racordarea / 
cablarea traductorului

• Verificaţi polaritatea 
datelor traductorului

• Testaţi funcţia traductorului

57

Eroare Eroare secundară
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109 Alarmă DCS
Oprire 
rapidă/Aver-
tisment (P)

58 Eroare plauzibilitate cone-
xiune traductor SIN/COS 

A fost racordat un tip fals de 
traductor.

• Controlaţi conexiunea 
traductorului

• Verificaţi conexiunea 
traductorului (punte între 
Pin 1 şi Pin 2)

59
60

Eroare de plauzibilitate 
conexiune traductor 
incremental

61

62 Eroare faze traductor incre-
mental resp. traductor Sin/Cos.

• Controlaţi conexiunea 
traductorului

• Înlocuiţi traductorii defecţi
63

64 Eroare plauzibilitate 
conexiune traductor SSI

Tipul de traductor conectat nu 
corespunde cu configuraţia.

• Controlaţi conexiunea 
traductorului

• Verificaţi traductorul 
conectat

65
66 Eroare plauzibilitate 

conexiune traductor 
SSIListener

67

68 Conectarea eronată 
a driver-ului LOSIDE 
DO02_M

Scurtcircuit DC-0-V la ieşire. Verificaţi montajul la ieşire.

69 Conectarea eronată 
a driver-ului HISIDE 
DO02_P

70 Conectarea eronată 
a driver-ului LOSIDE 
DO0_M

71 Conectarea eronată a 
driver-ului HISIDE DO0_P

72 Conectarea eronată 
a driver-ului LOSIDE 
DO01_M

73 Conectarea eronată 
a driver-ului HISIDE 
DO01_P

74 Test subtensiune 
Watchdog pentru 
driver LOSIDE

Scurtcircuit DC-0-V la una din 
ieşirile DC-0-V.

Verificaţi montajul ieşirilor.
75 Test subtensiune 

Watchdog pentru 
driver HISIDE

Scurtcircuit DC-24-V la una din 
ieşirile DC-24-V.

76 Supravegherea rotirii spre 
stânga şi spre dreapta 
(în modulul DMC) a fost 
activată simultan

Activare multiplă.
De fiecare dată poate fi 
activată doar un singur sens 
de rotaţie în modulul DMC.

77

78 Intervalele de monitori-
zare stânga şi dreapta 
ale OLC au fost activate 
simultan

79

80 Supravegherea rotirii 
spre stânga şi spre 
dreapta (în modulul JSS) 
a fost activată simultan

81

82 Eroare Timeout MET.
Monitorizare timp semnal 
start pentru buton confir-
mare.

Element intrare cu monitorizare 
timp defect.

• Verificaţi cablarea 
elementului de intrare

• Element intrare defectuos
83

84 Eroare Timeout MEZ.
Supraveghere timp pentru 
buton acţionat cu două 
mâini.

Operare cu două mâini cu 
monitorizare timp defect.85

86 Eroare monitorizare EMU1

Monitorizare defectuoasă a 
canalului de deconectare extern

• Verificaţi conexiunile 
hardware

• Timpul de creştere sau 
descreştere a impulsului 
prea redus

• Verificaţi contactele

87
88 Eroare monitorizare EMU2
89

110
Eroare 
"Protecţie 
Ex e"

Oprire de 
urgenţă 0 Durata funcţionării sub 

5 Hz a fost depăşită
Durata funcţionării sub 5 Hz a 
fost depăşită

• Verificaţi planificarea
• Reduceţi durata funcţionă-

rii sub 5 Hz

113
Rupere fir 
intrare analo-
gică

Fără reacţie 
(P) 0 Rupere fir intrare analo-

gică AI1 Rupere fir intrare analogică AI1 Verificaţi cablajul

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
S
M
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6Service
Mesaje de eroare şi lista erorilor
116
Eroare 
"Timeout 
MOVI-PLC"

Oprire 
rapidă / 
Avertisment

0 Timeout comunicaţii 
MOVI-PLC®

• Verificaţi punerea în 
funcţiune

• Verificaţi cablajul
123 Întrerupere 

poziţionare
Oprire de 
urgenţă (P)

0 Eroare poziţionare / 
Întrerupere poziţionare

Supravegherea destinaţiei la 
reluarea unei poziţionări între-
rupte. Destinaţia ar fi depăşită.

Efectuaţi procedura de poziţio-
nare fără întrerupere până la 
finalizare.

124 Condiţii de 
mediu

Oprire de 
urgenţă (P)

1 Temperatura ambiantă 
admisă a fost depăşită

Temperatura ambiantă > 60 °C • Îmbunătăţiţi condiţiile de 
ventilare şi răcire

• Îmbunătăţiţi alimentarea 
cu aer a tabloului de 
comandă, verificaţi filtrele.

196 Modul de 
putere

Deconectare 
imediată

1 Rezistenţa de descărcare Rezistenţa de descărcare este 
supraîncărcată

Respectaţi timpii de aşteptare 
pentru conectare, deconectare

2 Indicativ hardware 
comandă încărcare/ 
descărcare

Variantă comandă încărcare/ 
descărcare falsă

• Contactaţi service-ul SEW
• Înlocuiţi elementul de 

comandă de încărcare, 
descărcare

3 Cuplare ondulor PLD-Live Cuplare ondulor defectă • Contactaţi service-ul SEW
• Înlocuiţi elementul de 

cuplare al ondulorului
4 Tensiune de referinţă 

cuplare ondulor
Cuplare ondulor defectă • Contactaţi service-ul SEW

• Înlocuiţi elementul de 
cuplare al ondulorului

5 Configuraţie module de 
putere

În modul sunt instalate module 
de fază diferite

• Informaţi service-ul SEW.
• Verificaţi şi înlocuiţi modu-

lele de fază
6 Configuraţie cap de 

comandă
Capul de comandă ondulor 
reţea sau ondulor motor este 
fals

Înlocuiţi capul de comandă 
al ondulorului de reţea sau al 
motorului resp. dispuneţi-le 
corect.

7 Comunicaţii modul putere 
– cap comandă

Comunicaţie inexistentă Verificaţi montajul capului de 
comandă

8 Comunicaţii comandă 
încărcare/descărcare – 
cuplare ondulor

Comunicaţie inexistentă • Verificaţi cablarea 
• Contactaţi service-ul SEW

10 Comunicaţii modul putere 
– cap comandă

Cuplarea ondulorului nu suportă 
nici un protocol

Înlocuiţi elementul de cuplare 
al ondulorului

11 Comunicaţii modul putere 
– cap comandă

Comunicaţia cu cuplarea ondu-
lorului la Power up este defectu-
oasă (Eroare CRC).

Înlocuiţi elementul de cuplare 
al ondulorului

12 Comunicaţii modul putere 
– cap comandă

Cuplarea ondulorului rulează un 
protocol diferit faţă de capul de 
comandă 

Înlocuiţi elementul de cuplare 
al ondulorului

13 Comunicaţii modul putere 
– cap comandă

Comunicaţia cu cuplarea ondu-
lorului în timpul funcţionării este 
defectuoasă. mai mult de 1x pe 
secundă apare o eroare CRC.

Înlocuiţi elementul de cuplare 
al ondulorului

14 Configuraţie cap de 
comandă

La setul de date EEPROM tipo-
dimensiunea 7 lipseşte funcţia 
PLD.

Înlocuiţi capul de comandă

15 Eroare cuplare ondulor Procesorul de pe elementul de 
cuplare al ondulorului a 
semnalat o eroare internă.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW.

• Înlocuiţi elementul de 
cuplare al ondulorului

16 Eroare cuplare ondulor: 
Versiunea PLD incompati-
bilă

Înlocuiţi elementul de cuplare 
al ondulorului

17 Eroare comandă 
încărcare/descărcare

Procesorul de pe elementul de 
încărcare / descărcare a 
semnalat o eroare internă.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW. 

• Înlocuiţi elementul de 
comandă de încărcare, 
descărcare

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
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18 Eroare ventilator circuit 
intermediar

Ventilatorul circuitului interme-
diar este defect

• Contactaţi service-ul SEW 
• Verificaţi dacă ventilatorul 

bobinei de şoc a circuitului 
intermediar este conectat 
sau defect

19 Comunicaţii modul 
putere – cap comandă

Comunicaţia cu cuplarea ondu-
lorului în timpul funcţionării este 
defectuoasă. mai mult de 1x pe 
secundă apare o eroare internă.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW.

• Înlocuiţi elementul de 
cuplare al ondulorului

20 Comunicaţii modul 
putere – cap comandă

Capul de comandă nu a trimis 
mesaje către WRK pe un 
interval de timp îndelungat.

• În cazul repetării acestei 
erori consultaţi service-ul 
SEW.

• Înlocuiţi elementul de 
cuplare al ondulorului

21 Măsurarea Uz non 
plauzibilă faza R

Modul de fază defect În cazul repetării acestei erori 
consultaţi service-ul SEW.

22 Măsurarea Uz non 
plauzibilă faza S

23 Măsurarea Uz non 
plauzibilă faza T

197 Rete Deconectare 
imediată

1 Supratensiune reţea 
(ondulor motor numai la 
start încărcare)

Calitatea deficitară a tensiunii de 
reţea 

• Verificaţi introducerea 
(siguranţe, releu) 

• Verificaţi proiectarea 
reţelei de alimentare2 Subtensiune reţea (numai 

la ondulorul de reţea)
199 Încărcare 

circuit inter-
mediar

Deconectare 
imediată

4 Procesul de încărcare a 
fost întrerupt

Circuitul intermediar nu poate fi 
încărcat.

• Încărcare suprasolicitată
• Capacitatea racordată a 

circuitului intermediar este 
prea mare 

• Scurtcircuit în circuitul 
intermediar; verificaţi legă-
tura circuitului intermediar 
la mai multe aparate.

Eroare Eroare secundară
Cod Denumire Reacţie (P) Cod Denumire Cauză posibilă Măsură
S
M
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Service componente electronice SEW
6.3 Service componente electronice SEW
6.3.1 Expediaţi pentru reparaţii

În cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată, luaţi legătura cu service-ul
pentru componente electronice din cadrul SEW EURODRIVE (vezi cap. "Serviciu
clienţi şi piese de schimb").
În cadrul discuţiei cu service-ul SEW pentru componente electronice precizaţi întot-
deauna cifrele etichetei de stare, în acest caz echipa noastră de service va putea să vă
ofere o asistenţă eficientă.

Dacă expediaţi aparatul pentru reparaţii, menţionaţi următoarele:
• Numărul de serie (→ Placheta de identificare)
• Denumire tip
• Modelul standard sau execuţia tehnologică
• Cifrele etichetei de stare
• Scurtă descriere a aplicaţiei (acţionare, comandă cu borne sau serial)
• Motorul conectat (tip motor, tensiune motor, conexiune Õ sau Ö)

• Tipul erorii
• Circumstanţe conexe
• Observaţii proprii
• Evenimente neobişnuite petrecute înainte, etc.

6.4 Depozitarea pe termen lung
În cazul în care aparatul a fost pus la conservare pe o perioadă mai lungă, acesta se va
conecta la reţea timp de 5 minute, din 2 în 2 ani. În caz contrar va scădea perioada de
viaţă a aparatului.
Modul de lucru în cazul lucrărilor de întreţinere executate de către utilizator:
În convertizoare se folosesc condensatori cu electrolit, care suferă un proces de îmbă-
trânire în perioada în care sunt scoşi de sub tensiune. Acest efect poate conduce la
defectarea condensatorilor, dacă aparatul va fi conectat direct la reţea după o lungă
perioadă de conservare.
În cazul neglijării lucrărilor de întreţinere, SEW-EURODRIVE recomandă mărirea trep-
tată a tensiunii de reţea până la limita maximă. Acest lucru se poate face de exemplu cu
ajutorul unui servotransformator, la care tensiunea de ieşire se va regla în modul descris
mai jos.
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Trepte recomandate:
Aparate AC 400/500 V:
• Treapta 1: AC 0 V – AC 350 V în câteva secunde
• Treapta 2: AC 350 V timp de 15 minute
• Treapta 3: AC 420 V timp de 15 minute
• Treapta 4: AC 500 V timp de 1 oră

Aparate AC 230 V:
• Treapta 1: AC 170 V timp de 15 minute
• Treapta 2: AC 200 V timp de 15 minute
• Treapta 3: AC 240 V timp de 1 oră
După această fază de regenerare, aparatul poate fi folosit imediat sau poate fi conservat
mai departe, cu respectarea lucrărilor de întreţinere.

6.5 Eliminarea deşeurilor
Vă rugăm să respectaţi reglementările actuale. Îndepărtaţi deşeurile în funcţie de
componenţă şi normativele existente, ca de ex.:
• Deşeuri electronice (plăci cu circuite imprimate)
• Plastic (Carcase)
• Tablă
• Cupru 
S
E
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7Declaraţii de conformitate
MOVIDRIVE®
7 Declaraţii de conformitate
7.1 MOVIDRIVE®

EC Declaration of Conformity 

Bruchsal
Johann Soder

Place Date Managing Director Technology  a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer  
b)  Authorized representative for compiling the technical documents  
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7.2 MOVIDRIVE® cu DFS11B/DFS21B

EC Declaration of Conformity 

Bruchsal
Johann Soder

Place Date Managing Director Technology  a)  b) 

a)  Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer  
b)  Authorized representative for compiling the technical documents  
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7Declaraţii de conformitate
MOVIDRIVE® cu DCS21B/DCS31B
7.3 MOVIDRIVE® cu DCS21B/DCS31B

EC Declaration of Conformity 

Bruchsal
Johann Soder

Place Date Managing Director Technology  a)  b) 

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