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1 Σημαντικές υποδείξεις
1.1 Χρήση του εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και περιέχει σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και τη συντή-
ρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης,
έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαι-
ωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζο-
νται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το
εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληρο-
φορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
Η τήρηση των οδηγιών του αντίστοιχου εγχειριδίου λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για:
• Την απρόσκοπτη λειτουργία
• Την κάλυψη των αξιώσεων παροχής εγγύησης

Γι’ αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες λειτουργίας!
Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι’ αυτό,
αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή.

1.2.1 Σημασία των λέξεων σήμανσης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρό-
κληση υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις.

Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περι-
βάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: 
Διευκολύνει το χειρισμό του συστή-
ματος κίνησης.



1 Σημαντικές υποδείξεις
Δομή των υποδείξεων ασφαλείας

6 Οδηγίες λειτουργίας  –  MOVITRAC® LTP-B

1.2.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική
ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα
χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά
κεφάλαιο:

Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά
κεφάλαιο:

1.2.3 Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες υποδείξεις ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει
μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης υπόδειξης ασφαλείας:
• ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Είδος κινδύνου και η πηγή του.

Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
– Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία ενσωματωμένη υπόδειξη ασφαλείας:
• ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη επανεκκίνηση του κινητήρα.

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Αποσυνδέστε τον κινητήρα από την ηλεκτρική τάση.
– Ασφαλίστε τον κινητήρα από την ακούσια επανενεργοποίηση.

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πτώσης του αιωρούμενου φορτίου.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Μην μένετε κάτω από το αιωρούμενο φορτίο.
• Στερεώστε το φορτίο.
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1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την κάλυψη πιθανών αξιώσεων
εγγύησης είναι η τήρηση των εγχειριδίων του MOVITRAC® Β. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε
να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας!
Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια του συστήματος είναι διαθέσιμα σε ευανάγνωστη κατάστα-
ση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.4 Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια του MOVITRAC® B είναι βασική προϋπόθεση για
την ασφαλή λειτουργία του MOVITRAC® B και την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιο-
τήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημι-
ές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-
EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η
υποχρέωση εγγύησης ζημιών.

1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και
αποσπασματική. 

1.6 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαι-
ωμάτων.
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2 Οδηγίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς MOVITRAC® LTP-B δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες
ασφαλείας χωρίς υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
Οι μετατροπείς MOVITRAC® LTP-B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν συστή-
ματα ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων.

2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση των μετατροπέων
συχνότητας. Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα κίνησης με κινητήρες ή ηλεκτρομειωτήρες,
ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες ασφαλείας για κινητήρες και μειωτήρες που περιέχο-
νται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας.
Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται
στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

2.2 Γενικά
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς συχνότητας ενδέχεται, ανάλογα με το βαθ-
μό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά μέρη.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμο-

λόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο
από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας:
–  τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας
– Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτρο-

κινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα,
– Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα

διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα
– τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα,
– τις εθνικές / περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη

ατυχημάτων.
• Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά.
• Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών με την ανεπί-
τρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, με τη μη προβλεπόμενη χρήση,
καθώς και με τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα τεχνικά εγχειρίδια.
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2.3 Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνι-
κό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα
άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρ-
θωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρω-

σης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.
Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδι-
κευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λει-
τουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση,
την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν
τα παρακάτω προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ.ως ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση

ολοκλήρωσης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.
Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας
και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλ-
ληλα για τις εργασίες αυτές.

2.4 Προβλεπόμενη χρήση
Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφα-
σικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά φορ-
τία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να προκα-
λέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής.
Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύ-
ουν τα παρακάτω πρότυπα:
• Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότη-

τας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφα-
λιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της 2006/42/ΕΚ
(οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 60204.

• H έναρξη λειτουργίας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται
μόνο εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ).

• Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής
Τάσης 2006/95/ΕΟΚ. Για τους μετατροπείς εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυ-
πα της σειράς EN 61800-5-1 / DIN VDE T105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα EN 60439-1 / VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/VDE 0558.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα
βρείτε στην πινακίδα στοιχείων και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε.

2.4.1 Λειτουργίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς συχνότητας του SEW-EURODRIVE δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν
λειτουργίες ασφαλείας. 
Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε
υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
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2.4.2 Περιεχόμενα του εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις προϋποθέσεις και τα συμπληρώματα του MOVITRAC®

B σε εφαρμογές ασφαλείας.
Το σύστημα αποτελείται από ένα μετατροπέα συχνότητας με ασύγχρονο ηλεκτροκινη-
τήρα και με ελεγμένη εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης.

2.5 Μεταφορά / αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να
έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εται-
ρία. Μπορεί να μην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.

2.6 Εγκατάσταση
• Μην εγκαθιστάτε και μη θέτετε σε λειτουργία συσκευές που έχουν υποστεί βλάβες.

Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία
μεταφοράς.

• Μόνον κατάλληλα εκπαιδευμένοι ηλεκτρολόγοι επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες
εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη συσκευή. Το προσωπικό θα
πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων και να
τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• Κατά την εγκατάστασηκαι την έναρξη λειτουργίαςτου ηλεκτροκινητήρα και του φρέ-
νου, θα πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας.

• Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα ανταποκρί-
νονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204 ή EN 50178).
Η γείωση του μηχανήματος αποτελεί ένα απαραίτητο μέτρο προστασίας.
Τα συστήματα προστασίας από υπερβολικά ρεύματα αποτελούν απαραίτητες εγκα-
ταστάσεις προστασίας.

• Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή απομόνωση από τις συνδέ-
σεις ισχύος και τις ηλεκτρονικές συνδέσεις, σύμφωνα με το UL508. Για να διασφαλι-
στεί η ασφαλής απομόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα να πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της ασφαλούς απομόνωσης.

• Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσετε ότι ο συνδεδεμένος κινητήρας δεν
θα τεθεί σε λειτουργία από μόνος του όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό δίκτυοτου
μετατροπέα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε π.χ. να συνδέσετε τις δυαδικές εισόδους
DI01 έως DI05 με το GND. 

• Η ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος των ημιαγωγών στοιχείων της τελι-
κής βαθμίδας δεν προσφέρει προστασία για δευτερεύοντα κυκλώματα. Ασφαλίστε τα
δευτερεύοντα κυκλώματα σύμφωνα με τον αμερικανικό Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα και
σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.
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2.6.1 Περιβάλλον χρήσης
Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο:
• Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων
• Χρήση σε περιβάλλοντα με βλαβερές ουσίες:

– Λάδια
– Οξέα
– Αέρια
– Ατμοί
– Σκόνη
– Εκπομπή παρεμβολών
– Άλλα βλαβερά περιβάλλοντα

• Χρήση σε εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις από ταλα-
ντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 50178

• Εάν ο μετατροπέας αναλαμβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να δια-
σφαλίζουν την προστασία του μηχανήματος και του προσωπικού

2.7 Ηλεκτρική σύνδεση
Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς συχνότητας που είναι υπό τάση θα πρέπει να τηρού-
νται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV A3 στη
Γερμανία).
Κατά την εγκατάσταση τηρείτε τις οδηγίες που αφορούν τις διατομές καλωδίων, τις
ασφάλειες και τη σύνδεση του αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται
σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας.
Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα
βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομο-
θεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του
μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις (π.χ. EN 60204 ή EN 61800-5-1).
Γειώνετε τη συσκευή.

2.8 Ασφαλής αποσύνδεση
Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισμό αγωγών και ηλεκτρο-
νικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 61800-5-1. Για να διασφαλι-
στεί ο ασφαλής διαχωρισμός, πρέπει επίσης και όλα τα συνδεμένα κυκλώματα να πλη-
ρούν τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισμό.
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2.9 Λειτουργία
• Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας.

Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές
τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
– Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC® LTP-B τουλάχιστον

10 λεπτά πριν από την έναρξη των εργασιών.
• Στην κατάσταση ενεργοποίησηςπαρουσιάζονται επικίνδυνες τάσειςστους ακροδέ-

κτες εξόδουκαι στα συνδεδεμένακαλώδια και στους ακροδέκτες κινητήρα. Επικίνδυ-
νες τάσεις μπορούν να υφίστανται ακόμη και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και
ο κινητήρας ακινητοποιημένος.

• Όταν οι λυχνίες LED και η ένδειξη 7 στοιχείων σβήσουν, δενσημαίνει απαραίτητα ότι
η συσκευή δε φέρει τάση.

• Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείαςή η μηχανική εμπλοκήτης μονάδας μπορεί να
επιφέρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήμα-
τοςκαι η επαναφοράμπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί ο μετατροπέας πάλι σε
λειτουργία από μόνος του. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεμένο μηχάνημα για
λόγους ασφαλείας, τότε πριν από την αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να απο-
συνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

2.10 Θερμοκρασία συσκευής
Οι μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® B λειτουργούν κατά κανόνα με αντιστάσεις
πέδησης. Οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κιβωτίου
του ηλεκτρικού πίνακα. 
Η θερμοκρασία των επιφανειών των αντιστάσεων πέδησης μπορεί να κυμανθεί από
70 °C έως 250 °C.
Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τις αντιστάσεις πέδησης κατά τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση.
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3 Γενικές πληροφορίες για το MOVITRAC® LTP-B
3.1 Περιοχές τάσεων εισόδου

Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή ισχύος μπορείτε να συνδέσετε τους ηλεκτροκι-
νητήρες απευθείας στα παρακάτω ηλεκτρικά δίκτυα:

MOVITRAC® LTP-B μέγεθος 2 (200 – 240 V):
200 V – 240 V ± 10 %, μονοφασικό*, 50 – 60 Hz ± 5 %
MOVITRAC® LTP-B όλα τα μεγέθη (200 – 240 V):
200 V – 240 V ± 10 %, τριφασικό, 50 – 60 Hz ± 5 %
MOVITRAC® LTP-B όλα τα μεγέθη (380 – 480 V):
380 V – 480 V ± 10 %, τριφασικό, 50 – 60 Hz ± 5 %

• ΥΠΟΔΕΙΞΗ
*Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός μονοφασικού MOVITRAC® LTP-B σε δύο
φάσεις ενός τριφασικού ηλεκτρικού δικτύου 200 – 240 V.

Οι συσκευές που συνδέονται σε ένα τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο έχουν σχεδιαστεί για μια
μέγιστη ασυμμετρία ηλεκτρικού δικτύου 3 % μεταξύ των φάσεων. Για τα ηλεκτρικά
δίκτυα τροφοδοσίας με ασυμμετρία μεγαλύτερη από 3 % (κυρίως στην Ινδία και
σε περι-χές της Ασίας/Ειρηνικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας),
η SEW-EURODRIVE προτείνεται τη χρήση πηνίων εισόδου.

3.2 Ονομασία τύπου
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μία ονομασία τύπου:

MC LTP B 0015 2 0 1 1 00 (60 Hz)

60 Hz Μόνο στην αμερικανική έκδοση

Τύπος 00 = Τυπικό περίβλημα IP20
10 = Περίβλημα IP55 / NEMA 12
20 = Περίβλημα IP55 / NEMA 12 
με διακόπτη
40 = Περίβλημα IP66 / NEMA 4X 
με διακόπτη

Τεταρτημόρια 4 = 4Q (με τρανζίστορ πέδησης)

τύπος σύνδεσης 1 = Μονοφασικός
3 = Τριφασικός

Καταστολή παρεμβο-
λών στην είσοδο

0 = Κατηγορία 0
A = Κατηγορία C2
B = Κατηγορία C1

Τάση ηλεκτρικού 
δικτύου

2 = 200 – 240 V
5 = 380 – 480 V

Προτεινόμενη ισχύς 
κινητήρα 0015 = 1,5 kW

Έκδοση B

Τύπος προϊόντος MC LTP
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3.3 ικανότητα υπερφόρτωσης

Η προσαρμογή της υπερφόρτωσης κινητήρα περιγράφεται στην παράμετρο P-08, στο
κεφάλαιο "Ομάδα παραμέτρων 1: Βασικές παράμετροι (βαθμίδα 1)". 

3.4 Λειτουργίες προστασίας
• Βραχυκύκλωμα στην έξοδο, φάση-φάση, φάση-γείωση
• Ισχυρό ρεύμα στην έξοδο
• Προστασία υπερφόρτωσης

• Ο κινητήρας αποδίδει το 150 % του ονομαστικού ρεύματος για 60 δευτερόλε-
πτα. Βλέπε επίσης κεφάλαιο "Ικανότητα υπερφόρτωσης" (→ σελίδα 14).

• Σφάλμα υπερβολικής τάσης 
• Ρυθμισμένος στο 123 % της μέγιστης ονομαστικής τάσης του ηλεκτρικού

δικτύου.
• Σφάλμα ελλιπούς τάσης
• Σφάλμα υπερβολικής θερμοκρασίας
• Σφάλμα χαμηλής θερμοκρασίας 

• Ο ηλεκτροκινητήρας απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από
τους –10 °C.

• Διακοπή φάσης ηλεκτρικού δικτύου
• Εάν μια φάση ενός τριφασικού ηλεκτρικού δικτύου διακοπεί για περισσότερο

από 15 δευτερόλεπτα, τότε ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία
απενεργοποιείται.

ικανότητα 
υπερφόρτωσης

60 δευτερόλεπτα 2 δευτερόλεπτα

Εργοστασιακή ρύθμιση 150 % 175 %

CMP 200 % 250 %1)

1) Μόνο 200 % για BG 3, 5,5 kW

Sync 250 200 % 250 %

MGFA2 / MGFA4 300 % 300 %
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4 Εγκατάσταση
4.1 Μηχανολογική εγκατάσταση

• Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε προσεκτικά το MOVITRAC® LTP-B για τυχόν
ζημιές.

• Αποθηκεύστε το MOVITRAC® LTP-B στη συσκευασία του, μέχρι να το χρησιμοποι-
ήσετε. Το μέρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό, με θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος από –40 °C έως +60 °C.

• Εγκαταστήστε το MOVITRAC® LTP-B επάνω σε μία επίπεδη, κατακόρυφη, άφλεκτη
και χωρίς κραδασμούς επιφάνεια, μέσα σε ένα κατάλληλο περίβλημα. Εάν απαιτείται
ένας συγκεκριμένος βαθμός προστασίας IP, τότε θα πρέπει να τηρείτε το πρότυπο
EN 60529.

• Τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τον ηλεκτροκινητήρα.
• Αποτρέψτε την εισχώρηση αγώγιμων ή εύφλεκτων ξένων σωμάτων.
• Η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία είναι 50 °C σε

μετατροπείς με βαθμό προστασίας IP20 και 40 °C σε μετατροπείς με βαθμό προστα-
σίας IP55 / IP66. Η ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουρ-
γία είναι –10 °C.
Λάβετε επίσης υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο
"Συνθήκες περιβάλλοντος" (→ σελίδα 80).

• Η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 95 % (δεν επιτρέπεται
ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων).

• Οι συσκευές MOVITRAC® LTP-B μπορούν να εγκατασταθούν η μία δίπλα στην
άλλη. Μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος μεταξύ
των μεμονωμένων συσκευών για τον επαρκή αερισμό. Εάν το MOVITRAC® LTP-B
πρόκειται να εγκατασταθεί επάνω από έναν άλλο ηλεκτροκινητήρα ή μια άλλη
συσκευή που αποβάλλει θερμότητα, τότε η ελάχιστη κάθετη απόσταση ανέρχεται σε
150 mm. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να αερίζεται εξωτερικά ή να είναι
αρκετά μεγάλος, ώστε να επιτρέπει την αυτόνομη ψύξη (βλέπε κεφάλαιο "Περίβλημα
IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα" (→ σελίδα 17)).

• Η συναρμολόγηση σε ράγα είναι δυνατή μόνο σε μετατροπείς μεγέθους 2 (IP20).

4.2 Διαστάσεις
Το MOVITRAC® LTP-B διατίθεται σε 3 εκδόσεις περιβλήματος:
• Τυπικό περίβλημα IP20 για τη χρήση σε ερμάρια ζεύξης
• IP55 / NEMA 12 K
• IP66 / NEMA 4X
Το περίβλημα IP55 / NEMA 12 K και IP66 / NEMA 4X προστατεύεται από την υγρασία
και τη σκόνη. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία των μετατροπέων υπό δύσκολες συνθήκες
σε εσωτερικούς χώρους. Από ηλεκτρονικής άποψης, οι μετατροπείς είναι πανομοιότυ-
ποι. Η μοναδική διαφορά εντοπίζεται στις διαστάσεις του περιβλήματος και το βάρος.
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4.2.1 Διαστάσεις του περιβλήματος IP20

3032470411 3032469899 3033530123

Διαστάσεις Μέγεθος 2 Μέγεθος 3

Ύψος (A) mm 220 261

in 8.66 10.28

Πλάτος (Β) mm 105 126

in 4.10 4.96

Βάθος (C) mm 185 205

in 7.28 8.07

Βάρος kg 2.0 4.5

lb 4.40 10.0

a mm 63.0 80.0

in 2.48 3.15

b mm 209.0 247

in 8.23 9.72

c mm 23 25.5

in 0.91 1.02

d mm 5.25 7.25

in 0.21 0.29

Ροπή σύσφιξης για 
ακροδέκτες ισχύος

Nm 1.0 1.0

lb.in 8.85 8.85

Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 4 × M4 4 × M4

A

B

C

ac c

d

b

d
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4.3 Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα
Για τις εφαρμογές που απαιτούν έναν υψηλότερο βαθμό προστασίας IP από τον βαθμό
IP20 που προσφέρεται στο τυπικό περίβλημα, ο μετατροπέας θα πρέπει να τοποθετηθεί
μέσα σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις παρα-
κάτω οδηγίες:
• Ο ηλεκτρολογικός πίνακας πρέπει να αποτελείται από ένα θερμοαγώγιμο υλικό,

εκτός κι αν αερίζεται εξωτερικά.
• Εάν χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού, τότε αυτά

θα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω και κάτω πλευρά του μετατροπέα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται μια καλή κυκλοφορία αέρα. Ο αέρας θα πρέπει να εισέρχεται από το κάτω
μέρος του μετατροπέα και να απομακρύνεται από το επάνω.

• Εάν το εξωτερικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο με σωματίδια ρύπων (π.χ. σκόνη),
τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο φίλτρο σωματιδίων στα ανοίγματα αερι-
σμού και στο εξωτερικό σύστημα αερισμού. Το φίλτρο θα πρέπει να συντηρείται και
να καθαρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

• Σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή συγκέντρωση αλάτων και χημικών θα πρέπει
να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος κλειστός ηλεκτρολογικός πίνακας (χωρίς ανοίγ-
ματα αερισμού).

4.3.1 Διαστάσεις μεταλλικού ηλεκτρολογικού πίνακα χωρίς ανοίγματα αερισμού

Στοιχεία ισχύος

Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας

A B C D

mm in mm in mm in mm in

Μέγεθος 
2

0,75 kW, 1,5 kW 230 V
0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW 400 V 400 15.75 300 11.81 350 11.81 60 2.36

Μέγεθος 
2

2,2 kW 230 V
4,0 kW 400 V 600 23.62 450 17.72 350 11.81 100 3.94

3080168459

A

D

D

C B
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4.3.2 Διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με ανοίγματα αερισμού

4.3.3 Διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με εξωτερικό σύστημα αερισμού

Στοιχεία ισχύος

Ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού

A B C D

mm in mm in mm in mm in

Μέγεθος 2 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

600 23.62 400 15.75 300 11.81 100 3.94

Μέγεθος 3 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

800 31.5 600 23.62 350 13.78 150 5.91

Μέγεθος 4 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1000 39.37 600 23.62 300 11.81 250 9.84

Μέγεθος 5 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1000 – – – – – – –

Μέγεθος 6 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1000 – – – – – – –

Μέγεθος 7 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1000 – – – – – – –

Στοιχεία ισχύος

Ηλεκτρολογικός πίνακας με εξωτερικό αερισμό (με ανεμιστήρα)

A B C D

Ροή αέραmm in mm in mm in mm in

Μέγεθος 2 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

400 15.75 300 11.81 250 9.84 100 3.94 > 45 m3/h

Μέγεθος 3 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

600 23.62 400 15.75 250 9.84 150 5.91 > 80 m3/h

Μέγεθος 4 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

880 34.65 500 19.69 300 11.81 200 7.87 > 300 m3/h

Μέγεθος 5 Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1100 43.31 600 23.62 400 15.75 250 9.84 > 900 m3/h

Μέγεθος 
6/7

Όλες οι περι-
οχές ισχύος

1900 74.80 600 23.62 500 19.69 300 11.81 > 1000 m3/h
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4.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφα-
λαίου 2!

• Η εγκατάσταση των συσκευών MOVITRAC® LTP-B επιτρέπεται να γίνεται μόνον
από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους
κανονισμούς.

• Το MOVITRAC® LTP-B υπάγεται στο βαθμό προστασίας IP20. Για έναν υψηλότερο
βαθμό προστασίας IP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο περίβλημα ή
οιεκδόσεις IP55 / NEMA 12 και IP66 / NEMA 4X.

• Εάν ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω βυσματικών συνδέ-
σμων, τότε αυτοί επιτρέπεται να αποσυνδεθούν το νωρίτερο 10 λεπτά μετά την απε-
νεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου.

• Φροντίστε για τη σωστή γείωση. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη το σχέδιο συνδε-
σμολογίας στο κεφάλαιο "Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκινητήρα" (→ σελίδα 23).

• Το καλώδιο γείωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί για το μέγιστο ρεύμα διαφυγής ηλε-
κτρικού δικτύου, το οποίο περιορίζεται κανονικά από τις ασφάλειες ή τον προστατευ-
τικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής
μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από
το ηλεκτρικό δίκτυο.
Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες.
• Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC® LTP-B τουλάχιστον

10 λεπτά πριν από την έναρξη των εργασιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης του ανυψωτικού μηχανήματος.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Το MOVITRAC® LTP-B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν διάταξη ασφαλείας

σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων. Χρησιμοποιήστε ως διάταξη ασφαλείας
τα συστήματα εποπτείας ή τις μηχανικές διατάξεις προστασίας.
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4.4.1 Πριν από την εγκατάσταση
• Η τάση ηλεκτρικού δικτύου, η συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου και ο αριθμός των φάσε-

ων (μία ή τρεις φάσεις) θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται
στο MOVITRAC® LTP-B.

• Μεταξύ του ηλεκτρικού δικτύου και του μετατροπέα πρέπει να εγκατασταθεί ένας δια-
κόπτης απομόνωσης ή ένα παρεμφερές εξάρτημα.

• Οι ακροδέκτες εξόδου U, V και W του MOVITRAC® LTP-B δεν επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο.

• Τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται μόνο με τη χρήση αδρανών ασφαλειών υψη-
λής απόδοσης ή μέσω προστατευτικών διακοπτών ηλεκτροκινητήρα (MCB). Περισ-
σότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Επιτρεπτά ηλεκτρικά δίκτυα τάσης"
(→ σελίδα 20).

• Η εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόματης συσκευής ζεύξης μεταξύ του μετατροπέα
και του ηλεκτροκινητήρα απαγορεύεται. Εάν οι αγωγοί ελέγχου βρίσκονται κοντά σε
αγωγούς ισχύος, τότε θα πρέπει να τηρήσετε μια ελάχιστη απόσταση 100 mm.
Οι αγωγοί θα πρέπει να διασταυρώνονται υπό γωνία 90°.

• Η θωράκιση ή η προστασία των καλωδίων ισχύος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κεφαλαίου "Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκι-
νητήρα" (→ σελίδα 23).

• Σφίγγετε όλους τους ακροδέκτες με την κατάλληλη ροπή.
• Για τον αγωγό ισχύος προτείνεται η χρήση ενός τετράκλωνου θωρακισμένου καλω-

δίου με μόνωση από PVC, το οποίο θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις και κανονισμούς. Για τη σύνδεση του καλωδίου ισχύος στο μετατροπέα απαι-
τούνται περιδεσμικοί συνδετήρες.

• Ο ακροδέκτης γείωσης κάθε MOVITRAC® LTP-B θα πρέπει να συνδεθεί απευθεί-
αςστη γραμμή γείωσης (μέσω του φίλτρου, εάν έχει εγκατασταθεί).
Οι συνδέσεις γείωσης του MOVITRAC® LTP-B δεν θα πρέπει να συνδέονται σε βρό-
χο από τον έναν μετατροπέα στον άλλο ή σε άλλες συσκευές. Η αντίσταση του βρό-
χου γείωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε διατάξεις ασφαλείας. 
Για την τήρηση των διατάξεων UL θα πρέπει σε όλες τις συνδέσεις γείωσης να χρη-
σιμοποιούνται δακτύλιοι σύσφιξης που έχουν εγκριθεί κατά UL.

Βοηθητική κάρτα Στο περίβλημα IP20, η βοηθητική κάρτα βρίσκεται σε μια εγκοπή επάνω από την ένδειξη
7 στοιχείων.

Επιτρεπτά 
ηλεκτρικά 
δίκτυα τάσης

• Συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με γειωμένο σημείο αστέρα
Το MOVITRAC® LTP-B προβλέπεται για λειτουργία σε δίκτυα τάσης TN και TT με
απευθείας γειωμένο σημείο αστέρα.

• Συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με μη γειωμένο σημείο αστέρα
Η λειτουργία σε συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με μη γειωμένο σημείο αστέρα (για
παράδειγμα δίκτυα ΙΤ) επιτρέπεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η SEW-EURODRIVE
προτείνειτη χρήσηαισθητήρων επιτήρησης μόνωσης που λειτουργούν με την αρχή
PCM (μέθοδος μέτρησης παλμού-κώδικα). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι
λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα επιτήρησης μόνωσης που οφείλονται στις
χωρητικότητες γείωσης του μετατροπέα.

• Δίκτυα τάσης με γειωμένο εξωτερικό αγωγό
Επιτρέπεται η λειτουργία των μετατροπέων μόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας με μέγιστη
τάση φάσης-γείωσης AC 300 V.
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Ρελέ ηλεκτρικού 
δικτύου

• Χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ ηλεκτρικού δικτύου της κατηγορίας χρήσης AC-3
(EN 60947-4-1).

• Ανάμεσα σε 2 ενεργοποιήσεις ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος
χρόνος 120 δευτερολέπτων.

Ασφάλειες εισόδου Τύποι ασφαλειών:
• Τύποι προστασίας καλωδίων της κατηγορίας λειτουργίας gL, gG:

– Ονομαστική τάση ασφάλειας ≥ Ονομαστική τάση ηλεκτρικού δικτύου
– Το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας πρέπει, ανάλογα με την καταπόνηση του

μετατροπέα, να αντιστοιχεί στο 100 % του ονομαστικού ρεύματος του μετατρο-
πέα.

• Προστατευτικός διακόπτης αγωγών με τα χαρακτηριστικά B, C:
– Ονομαστική τάση προστατευτικού διακόπτη αγωγών ≥ Ονομαστική τάση δικτύου
– Τα ονομαστικά ρεύματα του προστατευτικού διακόπτη αγωγών θα πρέπει να

κυμαίνονται 10 % πάνω από το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα.

Λειτουργία σε 
δίκτυα IT

Η SEW-EURODRIVE προτείνει, στα δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα
(δίκτυα ΙΤ), να χρησιμοποιούνται αισθητήρες εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με
τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του
αισθητήρα επιτήρησης μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα.

Σύνδεση της 
αντίστασης 
πέδησης

• Κόψτε τους αγωγούς στο απαιτούμενο μήκος.
• Χρησιμοποιήστε 2 σφιχτά συνεστραμμένους αγωγούς ή ένα δίκλωνο θωρακισμένο

καλώδιο ισχύος. Η διατομή θα πρέπει να αντιστοιχεί με την ονομαστική ισχύ του
μετατροπέα.

• Προστατέψτε την αντίσταση πέδησης με ένα διμεταλλικό ρελέ κατηγορίας διέγερσης
10 ή 10 Α (σχεδιάγραμμα συνδέσεων).

• Στις αντιστάσεις πέδησης της σειράς BW..-T μπορείτε, εναλλακτικάπρος το διμεταλ-
λικό ρελέ, να συνδέσετε τον ενσωματωμένο διακόπτη θερμοκρασίας με ένα δίκλωνο,
θωρακισμένο καλώδιο.

• Οι αντιστάσεις πέδησης επίπεδης κατασκευής διαθέτουν μία εσωτερική προστασία
θερμικής υπερφόρτισης (ασφάλεια τήξης που δεν αντικαθίσταται). Τοποθετήστε τις
επίπεδες αντιστάσεις πέδησης μαζί με το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.

Εγκατάσταση της 
αντίστασης 
πέδησης

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Κατά την ονομαστική λειτουρ-
γία, οι αγωγοί τροφοδοσίας προς τις αντιστάσεις πέδησης βρίσκονται υπό υψηλή
συνεχή τάση (περίπου DC 900 V).
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC® LTP-B, τουλάχιστον

10 λεπτά πριν από την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
•  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων. Οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης

κατά τη φόρτιση με PN φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Ελαφροί τραυματισμοί.
– Για το λόγο αυτό επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.
– Μην αγγίζετε την αντίσταση πέδησης.
– Τοποθετήστε μια κατάλληλη προστασία επαφής.
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4.4.2 Εγκατάσταση
Συνδέσεις κουτιού 
ακροδεκτών 
κινητήρα

Οι κινητήρες συνδέονται σε συνδεσμολογία αστέρα, τριγώνου, διπλού αστέρα ή αστέρα
Nema. Η πινακίδα τύπου του κινητήρα δίνει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή τάσης
για τον αντίστοιχο τύπο σύνδεσης, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την τάση λειτουρ-
γίας της συσκευής MOVITRAC® LTP-B.
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Σύνδεση 
μετατροπέα και 
ηλεκτροκινητήρα

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Η λανθασμένη καλωδίωση
μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις.
Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες.
– Η σειρά σύνδεσης που απεικονίζεται παρακάτω θα πρέπει να τηρηθεί οπωσδή-

ποτε.

3003098763

[1] Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου μεταξύ δικτύου τροφοδοσίας και μετατροπέα
[2] Τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου του ανορθωτή φρένου, συνδέεται ταυτόχρονα από το K10
[3] Επαφή / ρελέ ελέγχου, αποκτά τάση από την εσωτερική επαφή ρελέ [4] του μετατροπέα και τροφοδοτεί έτσι τον ανορθωτή 

φρένου
[4] Επαφή ρελέ άνευ δυναμικού του μετατροπέα
[V+] Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για επαφή / ρελέ ελέγχου
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• ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Συνδέστε τον ανορθωτή φρένου με ένα ξεχωριστό αγωγό ηλεκτρικής τροφοδοσί-

ας.
• Η τροφοδοσία μέσω της τάσης του ηλεκτροκινητήρα δεν επιτρέπεται!

Χρησιμοποιείτε πάντοτε την απενεργοποίηση του φρένου στην πλευρά συνεχούς ή
εναλλασσόμενου ρεύματος για:
• Όλες τις εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων
• για μηχανισμούς κίνησης που απαιτούν γρήγορη αντίδραση του φρένου και

Θερμική 
προστασία 
κινητήρα (TF/TH)

Οι κινητήρες με εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας (TF, TH ή παρόμοιο) μπορούν να
συνδεθούν απευθείας στο MOVITRAC® LTP-B. Ο μετατροπέας εμφανίζει στη συνέχεια
ένα σφάλμα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας συνδέεται στον ακροδέκτη 1 (+24 V) και τη δυαδική είσοδο
3. Για τη δυνατότητα αναγνώρισης των μηνυμάτων σφάλματος υπερβολικής θερμοκρα-
σίας, η παράμετρος P1-15 πρέπει να ρυθμιστεί σε εξωτερική είσοδο σφάλματος. Το
κατώφλι διέγερσης ανέρχεται σε 2,5 kΩ. Πληροφορίες για το θερμίστορ κινητήρα θα
βρείτε στο κεφάλαιο "P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικών εισόδων" (→ σελίδα 71) και
στην παράμετρο P2-33.

Σύστημα πολλών 
κινητήρων / ομάδα 
κινητήρων (μόνο 
για επαγωγικούς 
κινητήρες)

Το άθροισμα των ρευμάτων των κινητήρων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ονομαστικό
ρεύμα του μετατροπέα. Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" (→ σελίδα 80).
Η ομάδα ηλεκτροκινητήρων περιορίζεται σε 5 κινητήρες και οι ηλεκτροκινητήρες μιας
ομάδας δεν επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους πάνω από 3 μεγέθη.
Το μέγιστο μήκος καλωδίου μίας ομάδας περιορίζεται στις τιμές που ισχύουν για τους
μεμονωμένους ηλεκτροκινητήρες. Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" (→ σελίδα 80).
Για ομάδες με περισσότερους από 3 ηλεκτροκινητήρες, η SEW-EURODRIVE προτείνει
τη χρήση ενός στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου.

Σύνδεση 
τριφασικών 
ηλεκτροκινητήρων 
με φρένο

Αναλυτικές οδηγίες για το σύστημα πέδησης SEW θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρο-
μειωτήρες", τον οποίο μπορείτε να παραγγείλετε από την SEW-EURODRIVE.
Τα συστήματα πέδησης SEW είναι δισκόφρενα με διέγερση συνεχούς ρεύματος, τα
οποία ανοίγουν ηλεκτρομαγνητικά και φρενάρουν με τη δύναμη ελατηρίου. Ένας ειδικός
ανορθωτής τροφοδοτεί το φρένο με συνεχή τάση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για τη λειτουργία μετατροπέα, ο ανορθωτής φρένου πρέπει να διαθέτει ένα ξεχωριστό
αγωγό ηλεκτρικού δικτύου. Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία μέσω της τάσης του κινητή-
ρα!
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4.4.3 Γενική επισκόπηση ακροδεκτών σήματος
Βασικοί 
ακροδέκτες

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:

Όλες οι δυαδικές είσοδοι ενεργοποιούνται από μια τάση εισόδου στην περιοχή 8 – 30 V,
δηλ. είναι συμβατές με τάση +24 V.

IP20 και IP55 IP55 και IP66 με πρόσθετο διακόπτη

3003175179 3003280395

+2
4 

V

D
I 1

D
I 2

D
I 3

+1
0 

V
A

I 1
 / 

D
I 4

0 
V

A
O

 1
 / 

D
O

 1

0 
V

A
O

 2
 / 

D
O

 2

P
S

E
+

P
S

E
–

A
I 2

 / 
D

I 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

+2
4 

V

D
I 1

D
I 2

D
I 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Μ
π

ρο
στ

ά

Π
ίσ

ω

+1
0 

V
A

I 1
 / 

D
I 4

0 
V

A
O

 1
 / 

D
O

 1

0 
V

A
O

 2
 / 

D
O

 2

P
S

E
+

P
S

E
–

A
I 2

 / 
D

I 5

Αρ. 
ακροδέκτη

Σήμα Σύνδεση Περιγραφή

1 +24 V Έξοδος +24 V, τάση 
αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 - DI3
(το πολύ 100 mA)

2 DI 1 Δυαδική είσοδος 1 Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: 
DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: 
DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 
0 V στον ακροδέκτη 7 ή 9.

3 DI 2 Δυαδική είσοδος 2

4 DI 3 Δυαδική είσοδος 3 / 
επαφή θερμίστορ

5 +10 V Έξοδος τάσης αναφο-
ράς +10 V

10 V Αναφορά για την αναλογική είσοδο 
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 mA, 
το λιγότερο 1 kΩ)

6 AI 1 / DI 4 Αναλογική είσοδος 
(12 bit)
Δυαδική είσοδος 4

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: 
DC 8 – 30 V

7 0 V 0 V Δυναμικό αναφοράς Δυναμικό αναφοράς 0 V 
(τροφοδοσία δυναμικού –)

8 AO 1 / DO 1 Αναλογική έξοδος 
(10 bit)
Δυαδική έξοδος 1

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9 0 V 0 V Δυναμικό αναφοράς 0 V Δυναμικό αναφοράς

10 AI 2 / DI 5 Αναλογική είσοδος 2 
(12 bit)
Δυαδική είσοδος 5

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: 
DC 8 – 30 V

11 AO 2 / DO 2 Αναλογική έξοδος 2
(10 bit)
Δυαδική έξοδος 2

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12 PSE+ Ενεργοποίηση τελικής 
βαθμίδας

Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+

13 PSE– Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE–
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• ΠΡΟΣΟΧΗ Ενδεχόμενες υλικές ζημιές.
Με την εφαρμογή τάσεων πάνω από 30 V στους ακροδέκτες σήματος ενδέχεται να
προκληθούν ζημιές στη μονάδα ελέγχου.
– Η τάση που εφαρμόζεται στους ακροδέκτες σήματος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά

τα 30 V.
• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Οι ακροδέκτες 7 και 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό αναφοράς GND
όταν το MOVITRAC® LTP-B ελέγχεται από ένα PLC. Συνδέστε το ±PSE στην τάση
+24 V και το GND, για να ενεργοποιήσετε την τελική βαθμίδα ισχύος, διαφορετικά ο
μετατροπέας προβάλει την ένδειξη "κλειδωμένο". 

Γενική επισκόπηση 
ακροδεκτών ρελέ

3003612555

Αρ. 
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Σήμα Περιγραφή

14 Έξοδος ρελέ 1 αναφοράς Επαφή ρελέ (AC 250 V / DC 30 V @ 5 A)

15 Έξοδος ρελέ 1, κανονικά ανοικτή επαφή

16 Έξοδος ρελέ 1, κανονικά κλειστή επαφή

17 Έξοδος ρελέ 2 αναφοράς

18 Έξοδος ρελέ 2, κανονικά ανοικτή επαφή
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4.4.4 Υποδοχή επικοινωνίας RJ45

4.4.5 Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL
Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις:
• Οι μετατροπείς μπορούν να τεθούν σε λειτουργία στις παρακάτω θερμοκρασίες

περιβάλλοντος:

• Χρησιμοποιήστε μόνον χάλκινα καλώδια σύνδεσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για
θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 75 °C.

• Οι επιτρεπόμενες ροπές σύσφιξηςτων ακροδεκτών ισχύος του MOVITRAC® LTP-B
ανέρχονται σε:

2933413771

[1] RS485+ (Modbus)
[2] RS485– (Modbus)
[3] +24 V
[4] RS485+ (ηλεκτρομηχανική ρύθμιση)
[5] RS485– (ηλεκτρομηχανική ρύθμιση)
[6] 0 V
[7] SBus+ (η P1-12 πρέπει να είναι ρυθμισμένη για την επικοινωνία SBus)
[8] SBus– (η P1-12 πρέπει να είναι ρυθμισμένη για την επικοινωνία SBus)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[3]

[2]

[1]

Βαθμός προστασίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος

IP20 –10 °C έως 50 °C

IP55 / NEMA 12 –10 °C έως 40 °C

IP66 / NEMA 4X –10 °C έως 40 °C

Μέγεθος Ροπή σύσφιξης

2 & 3 1 Nm / 8.9 lb.in

4 4 Nm / 35.4 lb.in

5, 6 & 7 8 Nm / 70 lb.in
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Οι μετατροπείς MOVITRAC® LTP-B είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία σε δίκτυα τάσης
με γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα TN και TT), τα οποία παρέχουν μέγιστο ρεύμα ηλε-
κτρικού δικτύου και μέγιστη τάση σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία
προστασίας στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη
προστασία του αντίστοιχου μετατροπέα. Χρησιμοποιήστε μόνον ασφάλειες τήξης.
Χρησιμοποιήστε ως εξωτερική πηγή τάσηςDC-24-Vμόνο ελεγμένες συσκευές με περιο-
ρισμένη τάση εξόδου (Umax = DC 30 V) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου (I ≤ 8 A).
Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα
(δίκτυα ΙΤ).

Συσκευές 
200 – 240 V

Συσκευές 
380 – 480-V

MOVITRAC® LTP... Μέγιστο εναλλασσόμενο 
ρεύμα βραχυκύκλωσης 
ηλεκτρικού δικτύου

Μέγιστη τάση ηλεκτρικού 
δικτύου

Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια

0004 AC 5000 A AC 240 V AC 15 A / 250 V

0008 AC 5000 A AC 240 V AC 30 A / 250 V

0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V

0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 30 A / 250 V

0055, 0075 AC 5000 A AC 240 V AC 110 A / 250 V

0110 AC 5000 A AC 240 V AC 175 A / 250 V

0150 AC 5000 A AC 240 V AC 225 A / 250 V

0220 AC 10000 A AC 240 V AC 350 A / 250 V

MOVITRAC® LTP... Μέγιστο εναλλασσόμενο 
ρεύμα βραχυκύκλωσης 
ηλεκτρικού δικτύου

Μέγιστη τάση ηλεκτρικού 
δικτύου

Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια

0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V

0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V

0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V

0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V

0150 / 0220 AC 5000 A AC 500 V AC 175 A / 600 V

0300 AC 5000 A AC 500 V AC 225 A / 600 V

0370, 0450 AC 10000 A AC 500 V AC 350 A / 600 V

0550, 0750 AC 10000 A AC 500 V AC 500 A / 600 V
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4.4.6 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Η σειρά μετατροπέων συχνότητας MOVITRAC® LTP-B προορίζεται για τη χρήση σε
μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Η σειρά ικανοποιεί το πρότυπο προϊόντων για την ηλε-
κτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), EN 61800-3, για ηλεκτροκινητήρες με δυνατότητα
μεταβολής στροφών. Για την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης σύμφω-
να με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ), θα πρέπει να τηρούνται
οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/E/C (ΗΜΣ).

Αντοχή στις 
παρεμβολές

Το MOVITRAC® LTP-B ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με την ατρωσία σε παρεμβολές
του προτύπου EN 61800-3 για βιομηχανική και ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία).

Εκπομπή 
παρεμβολών

Το MOVITRAC® LTP-B ικανοποιεί τις οριακές τιμές των προτύπων EN 61800-3 και
EN 55014 αναφορικά με την εκπομπή παρεμβολών και, για το λόγο αυτό, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για βιομηχανική όσο και για ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία).
Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οι ηλε-
κτροκινητήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης του
κεφαλαίου "Εγκατάσταση". Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε οι συνδέσεις
γείωσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης να γίνονται σωστά. Για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων σχετικά με την εκπομπή παρεμβολών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
θωρακισμένα καλώδια ηλεκτροκινητήρα.
Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του MOVITRAC® LTP-B
σε εφαρμογές ηλεκτροκινητήρων:

Απενεργοποίηση 
φίλτρου ΗΜΣ και 
βαρίστορ (IP20)

Οι μετατροπείς IP20 με ενσωματωμένο φίλτρο ΗΜΣ (π.χ. MOVITRAC® LTP-B xxxx
xAxx 00 ή MOVITRAC® LTP-B xxxx xBxx 00) έχουν ένα υψηλότερο ρεύμα διαρροών
γείωσης απ' ότι οι συσκευές χωρίς φίλτρο ΗΜΣ. Εάν θέσετε σε λειτουργία περισσότερα
από ένα MOVITRAC® LTP-B σε μία μονάδα επιτήρησης σφάλματος γείωσης, τότε σε
αυτήν τη μονάδα επιτήρησης διεγείρεται ενδεχομένως ένα σφάλμα, ειδικά όταν χρησι-
μοποιούνται θωρακισμένα καλώδια. Για το λόγο αυτό μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
φίλτρο ΗΜΣ ξεβιδώνοντας τη βίδα ΗΜΣ που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσω-
τερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά
την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Τύπος / ισχύς μετατροπέα Κατηγορία C1 (κατηγο-
ρία B)

Κατηγορία C2 
(κατηγορία A)

Κατηγορία C3

230 V, τριφασική
LTP-B xxxx 2B1-x-xx

Δεν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα
Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα

230 V / 400 V, τριφασικό
LTP-B xxxx 2A3-x-xx
LTP-B xxxx 5A3-x-xx

Χρησιμοποιήστε ένα 
εξωτερικό φίλτρο τύπου 
NF LT 5B3 0xx

Δεν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα

Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα
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Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες.
– Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC® LTP-B, τουλάχιστον

10 λεπτά πριν από την αφαίρεση της βίδας ΗΜΣ.

Το MOVITRAC® LTP-B έχει εξοπλιστεί με εξαρτήματα τα οποία εμποδίζουν τις αιχμές
τάσης στην τάση εισόδου. Αυτά τα εξαρτήματα προστατεύουν τα κυκλώματα των αγω-
γών τροφοδοσίας από αιχμές τάσης, οι οποίες μπορεί να διεγερθούν στο ίδιο ηλεκτρικό
δίκτυο από κεραυνό ή άλλες συσκευές.
Όταν διεξάγετε έναν έλεγχο υψηλής τάσης για ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο έλεγ-
χος ενδέχεται να αποτύχει εξαιτίας των εξαρτημάτων για τον περιορισμό των αιχμών
τάσης. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων υψηλής τάσης, ξεβιδώστε και τις δύο
βίδες που βρίσκονται στο πλάι της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο τα εξαρτήματα απε-
νεργοποιούνται. Αφότου διεξάγετε τον έλεγχο υψηλής τάσης, βιδώστε ξανά και τις δύο
βίδες και επαναλάβετε τον έλεγχο. Ο έλεγχος θα πρέπει τώρα να αποτύχει. Αυτό σημαί-
νει ότι το κύκλωμα φέρει πάλι προστασία ενάντια σε αιχμές τάσης.

3034074379

[1] Βίδα ΗΜΣ
[2] Βίδα VAR

3479228683

[1] [2]

Filter coil

L1

L2
L3

L1

L2
L3

earth

VAR
screw

EMC
screw

earth
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5 Έναρξη χρήσης
5.1 Διεπαφή χρήστη
5.1.1 Πληκτρολόγιο

Κάθε συσκευή MOVITRAC® LTP-B είναι εργοστασιακά εξοπλισμένη με ένα πληκτρολό-
γιο, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία και τη ρύθμιση του ηλεκτροκινητήρα χωρίς πρό-
σθετες συσκευές.
Το πληκτρολόγιο διαθέτει 5 πλήκτρα με τις εξής λειτουργίες:

Τα πλήκτρα "Έναρξη" και "Διακοπή" του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένα, όταν
έχουν επιλεγεί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των παραμέτρων. Για να ενεργοποιηθεί η
χρήση των πλήκτρων "Έναρξη" / "Διακοπή" του πληκτρολογίου, η παράμετρος P1-12
πρέπει να οριστεί σε 1 ή 2, βλέπε κεφάλαιο "Ομάδα παραμέτρων 1: Βασικές παράμε-
τροι"). 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για την αλλαγή των παραμέτρων μόνο
από το πλήκτρο "Πλοήγηση". Κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο (> 1 δευτερόλεπτο)
για εναλλαγή μεταξύ του μενού αλλαγής παραμέτρων και της ένδειξης πραγματικού
χρόνου (κατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα / στροφές). Πιέστε στιγμιαία αυτό
το πλήκτρο (< 1 δευτερόλεπτο), για εναλλαγή μεταξύ των στροφών λειτουργίας και του
ρεύματος λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα.

• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, πιέστε τα πλή-
κτρα "Επάνω", "Κάτω" και "Διακοπή / Επαναφορά" ταυτόχρονα για > 2 s. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη "P-deF". 
Πιέστε ξανά το πλήκτρο "Διακοπή / Επαναφορά" για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή
και να μηδενίσετε το μετατροπέα.

Έναρξη 
(εκτέλεση)

• Ενεργοποίηση του κινητήρα
• Αλλαγή της φοράς περιστροφής, εάν στο πληκτρολόγιο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουρ-

γία δύο κατευθύνσεων

Διακοπή / 
Επαναφορά

• Ακινητοποίηση του κινητήρα
• Ακύρωση ενός σφάλματος

Πλοήγηση • Ένδειξη των πληροφοριών πραγματικού χρόνου
• Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο, για να μεταβείτε ή να κλείσετε τη λειτουργία επεξεργα-

σίας παραμέτρων
• Αποθήκευση των τροποποιήσεων παραμέτρων

Επάνω • Αύξηση των στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου
• Αύξηση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων

Κάτω • Μείωση των στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου
• Μείωση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων

2933664395

[1] Ένδειξη [4] Πλοήγηση
[2] Εκκίνηση [5] Επάνω
[3] Διακοπή / Επαναφορά [6] Κάτω
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Διευρυμένοι συνδυασμοί πλήκτρων

5.1.2 Ένδειξη
Σε κάθε ηλεκτροκινητήρα ενσωματώνεται μια 6ψήφια ένδειξη 7 στοιχείων, με την οποία
μπορείτε να εποπτεύετε τις λειτουργίες του ηλεκτροκινητήρα και να ρυθμίζετε τις παρα-
μέτρους.

Λειτουργία Η ένδειξη στη 
συσκευή είναι...

Πιέστε... Αποτέλεσμα Παράδειγμα

Γρήγορη επιλογή 
των ομάδων 
παραμέτρων1)

1) Η πρόσβαση στις ομάδες παραμέτρων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί με ρύθμιση της παραμέτρου P1-14 σε "101".

Px-xx Πλήκτρα "Πλοήγηση" + 
"Επάνω"

Επιλέγεται η επόμενη 
υψηλότερη ομάδα 
παραμέτρων

• Προβάλλεται η ένδειξη "P1-10"
• Πιέστε τα πλήκτρα 

"Πλοήγηση" + "Επάνω"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"P2-01"

Px-xx Πλήκτρα "Πλοήγηση" + 
"Κάτω"

Επιλέγεται η επόμενη 
χαμηλότερη ομάδα 
παραμέτρων

• Προβάλλεται η ένδειξη "P2-26"
• Πιέστε τα πλήκτρα 

"Πλοήγηση" + "Κάτω"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"P1-01"

Επιλογή της χαμη-
λότερης παραμέ-
τρου ομάδας

Px-xx Πλήκτρα "Επάνω" + 
"Κάτω"

Επιλέγεται η πρώτη 
παράμετρος μίας 
ομάδας

• Προβάλλεται η ένδειξη "P1-10"
• Πιέστε τα πλήκτρα 

"Επάνω" + "Κάτω" 
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"P1-01"

Ρύθμιση της παρα-
μέτρου στη χαμη-
λότερη τιμή

Αριθμητική τιμή 
(κατά την αλλαγή 
μίας τιμής 
παραμέτρου)

Πλήκτρα "Επάνω" + 
"Κάτω"

Η παράμετρος ρυθμίζε-
ται στη χαμηλότερη τιμή

Κατά την αλλαγή της παραμέτρου 
P1-01:
• Προβάλλεται η ένδειξη "50.0"
• Πιέστε τα πλήκτρα 

"Επάνω" + "Κάτω" 
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"0.0"

Αλλαγή μεμονωμέ-
νων ψηφίων μίας 
τιμής παραμέτρου

Αριθμητική τιμή 
(κατά την αλλαγή 
μίας τιμής 
παραμέτρου)

Πλήκτρα "Διακοπή / 
Επαναφορά" + 
"Πλοήγηση"

Τα μεμονωμένα ψηφία 
παραμέτρων μπορούν 
να τροποποιηθούν

Κατά τη ρύθμιση της παραμέτρου 
P1-10:
• Προβάλλεται η ένδειξη "0"
• Πιέστε τα πλήκτρα "Διακοπή / 

Επαναφορά" + "Πλοήγηση"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"_0"
• Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω" 
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"10"
• Πιέστε τα πλήκτρα "Διακοπή / 

Επαναφορά" + "Πλοήγηση"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"_10"
• Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω" 
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη 

"110"
κλπ.
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5.2 Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTP-B
1. Συνδέστε τον κινητήρα στο μετατροπέα, προσέχοντας ταυτόχρονα την περιοχή

τάσης του κινητήρα.
2. Εισάγετε τα στοιχεία του κινητήρα που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου:

• P1-08 = ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα
• P1-09 = ονομαστική συχνότητα του κινητήρα

3. Οι ελάχιστες και οι μέγιστες στροφές ρυθμίζονται με τις παραμέτρους P1-01 και P1-02. 
4. Οι ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης ρυθμίζονται με τις παραμέτρους P1-03 και

P1-04.
5. Τα στοιχεία της πινακίδας τύπου του κινητήρα εισάγονται από τις παραμέτρους

P1-07 έως P1-10.

5.2.1 Ρυθμίσεις μετατροπέα για ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη
Το MOVITRAC® LTP-B είναι κατάλληλο για ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη χωρίς
κωδικοποιητή. Γι' αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Απλή έναρξη χρήσης για προρυθμισμένους κινητήρες της SEW-EURODRIVE
Η απλή έναρξη χρήσης μπορεί να διεξαχθεί, εάν στο μετατροπέα έχει συνδεθεί ένας από
τους παρακάτω κινητήρες:

Διαδικασία
• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "1" για την πρόσβαση στις ειδικές παραμέτρους

LTX
• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-16 στον προρυθμισμένο κινητήρα, βλέπε κεφάλαιο

"Ειδικές παράμετροι LTX (βαθμίδα 1)".
Όλες οι απαραίτητες παράμετροι (τάση, ρεύμα, κ.τ.λ.) ρυθμίζονται αυτόματα.
• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Εάν η παράμετρος P1-16 έχει ρυθμιστεί σε "GEARF2" ή "GEARF4", τότε η προστα-
σία υπερφόρτωσης ρυθμίζεται σε "300 %", για την παροχή μίας υψηλής ροπής υπερ-
φόρτωσης. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας KTY πρέπει να έχει συνδεθεί στην προστα-
σία του κινητήρα. Εξασφαλίστε την προστασία του κινητήρα μέσω ενός εξωτερικού
συστήματος προστασίας.

Τύπος κινητήρα Μορφή ένδειξης

CMP40M

CMP50S / CMP50M / CMP50L

CMP63S / CMP63M / CMP63L 

MOVIGEAR® Μέγεθος 2

MOVIGEAR® Μέγεθος 4
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Απλή έναρξη χρήσης για κινητήρες της SEW-EURODRIVE και κινητήρες άλλων κατασκευαστών
Εάν στο MOVITRAC® LTP-B συνδεθεί ένας διαφορετικός κινητήρα από τον προρυθμι-
σμένο κινητήρα της SEW-EURODRIVE, τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παρακάτω
παραμέτρους:
• P1-14 = 101
• P1-07 = τάση φάσης-φάσης του κινητήρα μόνιμου μαγνήτη στις ονομαστικές στροφές
• P1-08 = ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα
• P1-09 = ονομαστική συχνότητα του κινητήρα
• P1-10 = ονομαστικές στροφές του κινητήρα
• P4-01 = τρόπος λειτουργίας (στροφές ή ροπή κινητήρα PM)
• P4-02 = 1, τότε ενεργοποιείται το Auto-Tune
• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραμέτρους P1-07, P1-08 και P1-09 θα βρείτε
στα παρακάτω εγχειρίδια λειτουργίας: 
• "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 – CMP100, CMPZ71 – CMPZ100"

Η συμπεριφορά ελέγχου του κινητήρα (ρυθμιστής PI) μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της
παραμέτρου P4-03 "Αναλογική ενίσχυση ανυσματικού ρυθμιστή στροφών" και μέσω της
παραμέτρου P4-04 "Ολοκληρωματική σταθερά χρόνου του ανυσματικού ρυθμιστή στρο-
φών".
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από την εκκίνηση του κινητήρα. Η εκτέλεση της λει-

τουργίας Auto-Tune δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Μόλις η παράμετρος P4-02 ρυθ-
μιστεί σε "1", η λειτουργία Auto-Tune ξεκινά αυτόματα και ο κινητήρας ενεργοποιεί-
ται. Ο κινητήρας μπορεί ενδεχομένως να ξεκινήσει!
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε το καλώδιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
– Μην αγγίζετε τον άξονα κινητήρα.
Εάν η παράμετρος P1-16 ρυθμιστεί σε "In-Syn", τότε η ικανότητα υπερφόρτωσης
ρυθμίζεται σε "150 %" ανάλογα με την παράμετρο P1-08.

5.2.2 Λειτουργία ακροδεκτών (εργοστασιακή ρύθμιση) P1-12 = 0
Για τη λειτουργία στην κατάσταση ακροδεκτών (εργοστασιακή ρύθμιση):
• Η P-12 θα πρέπει να έχει οριστεί σε "0" (εργοστασιακή ρύθμιση).
• Συνδέστε ένα διακόπτη μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 επάνω στο μπλοκ ακροδε-

κτών χρήστη. 
• Συνδέστε ένα ποτενσιόμετρο (1 k – 10 k) μεταξύ των ακροδεκτών 5, 6 και 7. Η επαφή

βρόχου συνδέεται με την ακίδα 6.
• Πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 και ενεργοποιήστε τον

ηλεκτροκινητήρα.
• Ρυθμίστε τις στροφές με το ποτενσιόμετρο.

• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Η εργοστασιακή ρύθμιση (P1-12 = 0 και P1-15 = 1) για τον προαιρετικό διακόπτη στο
περίβλημα IP55/IP66 είναι FWD / REV. Οι στροφές κινητήρα μπορούν να ρυθμι-
στούν μέσω του ποτενσιόμετρου.
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5.2.3 Λειτουργία πληκτρολογίου (P1-12 = 1 ή 2)
Για τη λειτουργία στην κατάσταση πληκτρολογίου:
• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "1" (μονόδρομα) ή "2" (αμφίδρομα). 
• Συνδέστε μια γέφυρα ή έναν διακόπτη μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 στο μπλοκ

ακροδεκτών χρήστη, για να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροκινητήρα.
• Πιέστε τώρα το πλήκτρο "Έναρξη" (Start). Ο ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται με

0,0 Hz.
• Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω", για να αυξήσετε τις στροφές.
• Για να σταματήσετε τον ηλεκτροκινητήρα, πιέστε το πλήκτρο "Διακοπή/Επαναφορά". 
• Εάν πιέσετε στη συνέχεια το πλήκτρο "Έναρξη", ο ηλεκτροκινητήρας επανέρχεται στις

αρχικές του στροφές. (Εάν έχει ενεργοποιηθεί η αμφίδρομη λειτουργία (P1-12 = 2),
τότε η φορά αντιστρέφεται με πάτημα του πλήκτρου "Έναρξη").

• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Μπορείτε να προεπιλέξετε την επιθυμητή τελική ταχύτητα πιέζοντας το πλήκτρο
"Διακοπή/Επαναφορά" όταν ο κινητήρας είναι ακινητοποιημένος. Εάν πιέσετε στη
συνέχεια το πλήκτρο "Έναρξη", ο ηλεκτροκινητήρας επιταχύνει μέχρι αυτές τις στρο-
φές, ακολουθώντας μία ράμπα.

5.2.4 Λειτουργία ρυθμιστή PID (P1-12 = 3)
Ο εγκατεστημένος ρυθμιστής PID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της θερμο-
κρασίας και της πίεσης ή και για άλλες εφαρμογές.
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την εγκατάσταση του ρυθμιστή PID.

Ρυθμίστε την πραγματική τιμή του αισθητήρα (θερμοκρασίας, πίεσης, κ.λ.π) στην ανα-
λογική είσοδο 1 (AI1). Μπορείτε να υποδιαιρέσετε την πραγματική τιμή, να ρυθμίσετε μία
διαφορά και να την προσαρμόσετε, έτσι, στο εύρος εργασίας του ρυθμιστή PID. Βλέπε
κεφάλαιο "Λειτουργία PID χρήστη (βαθμίδα 2)".
Η αναφορά ονομαστικής τιμής του ρυθμιστή PID μπορεί να ρυθμιστεί με την παράμετρο
P3-05.
Εάν ο ρυθμιστής PID είναι ενεργός, η ρύθμιση των χρόνων ράμπας στροφών δεν έχει
καμία επίδραση. Ανάλογα με την τιμή σφάλματος PID (η διαφορά ανάμεσα στην ονομα-
στική τιμή και την αναφορά), οι ράμπες μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω της παραμέ-
τρου P3-11.

3004287371

–

+

Προρυθμισμένη 
τάση αναφοράς (P3-05)

Ονομαστική 
τιμή 

Έξοδος PI
(πραγματική τιμή)

Αναλογική 
ενίσχυση 
(P3-01)

Ολοκληρωτική 
ενίσχυση 
(P3-02)

Χρόνος 
διαφοροποίησης 

   (P3-03)

AI1 
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5.2.5 Λειτουργία κύριας/υποτελούς μονάδας (P1-12 = 4)
Το MOVITRAC® LTP-B διαθέτει μία ενσωματωμένη λειτουργία κύριας/υποτελούς μονά-
δας. Αυτό είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο για το μετατροπέα, με το οποίο καθίσταται δυνα-
τή η επικοινωνία κύριας/υποτελούς μονάδας. Σε ένα δίκτυο επικοινωνίας μέσω του
βύσματος RJ45 μπορούν να συνδεθούν έως και 63 ηλεκτροκινητήρες. Ένας ηλεκτροκι-
νητήρας πρέπει να διαμορφωθεί ως κύρια μονάδα, ενώ οι υπόλοιποι ηλεκτροκινητήρες
διαμορφώνονται ως υποτελείς μονάδες. Ανά δίκτυο επιτρέπεται να υπάρχει μόνο ένας
κύριος κινητήρας. Αυτός ο κύριος κινητήρας μεταβιβάζει την κατάσταση λειτουργίας του
(π.χ. σταματημένος, σε λειτουργία) και τη συχνότητα εξόδου του κάθε 30 ms. Οι υποτε-
λείς κινητήρες ακολουθούν κατόπιν την κατάσταση του κύριου κινητήρα (σε λειτουρ-
γία/σταματημένος). Η συχνότητα εξόδου του κύριου κινητήρα μετατρέπεται, στη συνέ-
χεια, στην ονομαστική συχνότητα για όλους τους υποτελείς κινητήρες. 

Διαμόρφωση του 
κύριου κινητήρα

Ο κύριος κινητήρας κάθε δικτύου πρέπει να διαθέτει τη διεύθυνση επικοινωνίας 1.
• Ρυθμίστε την παράμετρο P5-01 Διεύθυνση κινητήρα (επικοινωνία) σε "12".
• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε μία τιμή διαφορετική από 4.

Διαμόρφωση των 
υποτελών 
κινητήρων

• Κάθε συνδεδεμένη υποτελής μονάδα πρέπει να διαθέτει μία μονοσήμαντη διεύθυνση
επικοινωνίας υποτελούς μονάδας, η οποία ρυθμίζεται στην παράμετρο P5-01.
Μπορείτε να εκχωρήσετε τις διευθύνσεις υποτελών μονάδων 2 έως 63.

• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "4".
• Ρυθμίστε τον τύπο της κλίμακας στροφών στην παράμετρο P2-28.
• Ρυθμίστε το συντελεστή κλίμακας στην παράμετρο P2-29.
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5.2.6 Έναρξη χρήσης της λειτουργίας fieldbus (MOVILINK®) (P1-12 = 5)
• Θέστε τον ηλεκτροκινητήρα σε λειτουργία όπως περιγράφεται στην αρχή του κεφα-

λαίου "Απλή έναρξη χρήσης".
• Για τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα μέσω του SBus, ρυθμίστε την παράμετρο P1-12

σε "5".
• Ρυθμίστε την παράμετρο P-14 σε "101" (βασική τιμή), για να μεταβείτε στο διευρυμέ-

νο μενού.
• Ρυθμίστε τις τιμές της ομάδας παραμέτρων 5 ως εξής:

• Για μια μοναδική διεύθυνση SBus, ρυθμίστε την παράμετρο P5-01 σε μίατιμή
μεταξύ 1 και 63.

• Για μια ταχύτητα baud SBus που αντιστοιχεί στην πύλη, ρυθμίστε την παράμετρο
P5-02 στα 500 kBaud (βασική τιμή).

• Στην παράμετρο P5-05, ρυθμίστε τη συμπεριφορά χρονικής υπέρβασης του ηλε-
κτροκινητήρα σε περίπτωση που διακοπεί η επικοινωνία:
– 0: Σφάλμα και αργό σταμάτημα
– 1: Ράμπα διακοπής και σφάλμα
– 2: Ράμπα διακοπής (χωρίς σφάλμα)
– 3: Διατήρηση στροφών (με τα τελευταία ληφθέντα δεδομένα)

• Στην παράμετρο P5-06, ρυθμίστε το διάστημα χρονικής υπέρβασης για τα κανάλια
επικοινωνίας.

• Για τον έλεγχο των χρόνων ράμπας μέσω δεδομένων διεργασίας (PO3), ρυθμίστε
την παράμετρο P5-07 σε "1". Η ρύθμιση "0" σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις των παραμέ-
τρων P1-03 και P1-04 ισχύουν για τους χρόνους ράμπας.

• Συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα μέσω SBus στην πύλη DFx/UOH, σύμφωνα με το
κεφάλαιο "Υποδοχή επικοινωνίας RJ45" (→ σελίδα 27).

• Φέρτε το μικροδιακόπτη AS, στην πύλη DFx/UOH, από τη θέση OFF στη θέση ON,
για να πραγματοποιήσετε μια αυτόματη εγκατάσταση για την πύλη fieldbus. Η LED
"H1" στην πύλη αναβοσβήνει και μετά σβήνει τελείως. Εάν η LED "H1" ανάβει, τότε
η πύλη ή ένας από τους ηλεκτροκινητήρες στο SBus δεν έχει συνδεθεί σωστά ή έχει
τεθεί σε λειτουργία με λάθος τρόπο.

• Η ρύθμιση της επικοινωνίας fieldbus μεταξύ της πύλης DFx/UOH και της κύριας
μονάδας διαύλου περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο DFx.
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Σύνδεση πύλης και 
MOVI-PLC®

Σύνδεση πύλης / 
PLC στο 
περίβλημα UOH

Εποπτεία των μεταφερόμενων δεδομένων 
Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της πύλης μπορούν να παρακολουθούνται με τον
εξής τρόπο:
• Με το πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio μέσω της διεπαφής ηλεκτρομηχανι-

κής ρύθμισης X24 της πύλης ή εναλλακτικά μέσω του Ethernet.
• Από την ιστοσελίδα της πύλης (π.χ. για πύλες Ethernet DFE3x)

3004312587

[A] Σύνδεση διαύλου
[B] Πύλη (π.χ. πύλη DFx/UOH)
[C] Καλώδιο σύνδεσης
[D] Διαμεριστής (σπλίτερ)
[E] Καλώδιο σύνδεσης
[F] Αντίσταση απόληξης

A B D D F

C E

DFP 21B

RUN

X3
0

BUS
FAULT

ADDRESS

20
0 1

21
22

23

24
25
26

nc

max. 8

Πλάγια όψη
Μεμονωμένη 
συσκευή

Ονομασία Ακροδέκτης Σύνδεση στο βύσμα RJ45 
(→ σελίδα 27)

2108496651

Βύσμα X26: CAN 
1 και τροφοδοσία 
τάσης (κουμπω-
τός ακροδέκτης)

X26:1 CAN 1H SBus+

X26:2 CAN 1L SBus-

X26:3 DGND 0 V

X26:4 Εφεδρικό –

X26:5 Εφεδρικό –

X26:6 DGND –

X26:7 DC 24 V –

2 3 4 5 6 71

X26
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Περιγραφή των μεταφερόμενων δεδομένων διεργασίας (PD)
Λέξεις δεδομένων διεργασίας (16 bit) από την πύλη στον ηλεκτροκινητήρα (PΟ):

Λέξεις δεδομένων διεργασίας (16 bit) από τον ηλεκτροκινητήρα στην πύλη (PI):

Περιγραφή Bit Ρυθμίσεις

PO1 Λέξη ελέγχου 0 Αναστολή τελικής βαθμίδας 0: Εκκίνηση
1: Διακοπή

1 Ταχεία διακοπή κατά μήκος της δεύτερης 
ράμπας επιβράδυνσης (P-24)

0: Ταχεία διακοπή
1: Εκκίνηση

2 Διακοπή κατά μήκος της ράμπας διεργασίας 
P1-03 / P1-04 ή PO3

0: Διακοπή
1: Εκκίνηση

3 – 5 Εφεδρικό 0

6 Επαναφορά σφάλματος Ανοδικό σήμα 0 σε 1 = 
Μηδενισμός σφάλματος 

7 – 15 Εφεδρικό 0

PO2 Ονομαστικές 
στροφές

Κλίμακα: 0x4000 = 100 % των μέγιστων στροφών, όπως έχουν ρυθμιστεί στην 
παράμετρο P1-01
Οι τιμές πάνω από 0x4000 ή κάτω από 0xC000 περιορίζονται σε 
0x4000 / 0xC000

PO3 Χρόνος ράμπας 
(όταν P5-07 = 1)

Κλίμακα: Επιτάχυνση και επιβράδυνση σε ms για ονομαστικές στροφές 
n = 50 Hz

Χωρίς 
λειτουργία 
(όταν P5-07 = 0)

Χρόνοι ράμπας όπως έχουν ρυθμιστεί στις παραμέτρους P1-03 και P1-04

Περιγραφή Bit Ρυθμίσεις Byte

PI1 Λέξη 
κατάστασης

0 Ενεργοποίηση τελικής βαθμίδας 0: Κλειδωμένο
1: Ενεργοποιημένο

Low Byte

1 Μετατροπέας σε ετοιμότητα 
λειτουργίας

0: Δεν είναι έτοιμο 
για λειτουργία
1: Έτοιμος

2 Ενεργοποίηση δεδομένων PO 1 όταν P1-12 = 5

3 – 4 Εφεδρικό

5 Σφάλμα / προειδοποίηση 0: Κανένα σφάλμα 
1: Σφάλματα

6 Ενεργός τερματικός διακόπτης 
δεξιά

0: Κλειδωμένο
1: Ενεργοποιημένο

7 Ενεργός τερματικός διακόπτης 
αριστερά

0: Κλειδωμένο
1: Ενεργοποιημένο

8 – 15 Κατάσταση ηλεκτροκινητήρα, όταν το bit 5 = 0
0x01 = ασφαλής διακοπή ενεργή
0x02 = χωρίς ενεργοποίηση
0x05 = ρύθμιση στροφών
0x06 = έλεγχος ροπής
0x0A = τεχνολογική λειτουργία
0x0C = διαδρομή αναφοράς

High Byte 

8 – 15 Κατάσταση ηλεκτροκινητήρα, όταν το bit 5 = 1
Βλέπε κεφάλαιο "Κωδικοί σφαλμάτων" (→ σελίδα 44).

PI2 Πραγματικές 
στροφές

Κλίμακα: 0x4000 = 100 % των μέγιστων στροφών, όπως έχουν ρυθμιστεί στην 
παράμετρο P1-01

PI3 Πραγματικό 
ρεύμα

Κλίμακα: 0x4000 = 100 % του μέγιστου ρεύματος, όπως έχει ρυθμιστεί στην 
παράμετρο P1-08

00

I



5 Έναρξη χρήσης
Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTP-B

40 Οδηγίες λειτουργίας  –  MOVITRAC® LTP-B

Παράδειγμα:
Οι παρακάτω πληροφορίες μεταφέρονται στον ηλεκτροκινητήρα, όταν:
• Οι δυαδικές είσοδοι έχουν διαμορφωθεί και συνδεθεί σωστά ώστε να ενεργοποιούν

τον ηλεκτροκινητήρα.
• Η παράμετρος P1-12 έχει οριστεί σε "5", για τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα μέσω

SBus.

Τα δεδομένα διεργασίας που μεταδίδονται από τον ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να
έχουν την εξής μορφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:

5.2.7 Fieldbus / Modbus (P1-12 = 7)
Για τη λειτουργία στην κατάσταση Modbus-RTU, η παράμετρος P1-12 πρέπει να έχει
ρυθμιστεί σε "7". Η διεύθυνση κινητήρα είναι η ίδια με τη διεύθυνση SBus. Η λειτουργία
Modbus και η ταχύτητα Baud μπορούν να ρυθμιστούν στην ομάδα παραμέτρων 5. Για
την περιγραφή των καταχωρητών Modbus, βλέπε κεφάλαιο "Έλεγχος Modbus"
(→ σελίδα 77).
• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Το Modbus δεν είναι διαθέσιμο εάν έχει εγκατασταθεί η μονάδα κωδικοποιητή LTX.

5.2.8 MOVI-PLC® Motion Protocol (P1-12 = 8)
Εάν το MOVITRAC® LTP-B με ή χωρίς μονάδα κωδικοποιητή LTX τεθεί μαζί με το
MOVI-PLC® στη λειτουργία CCU, θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί οι παρακάτω παράμε-
τροι στο μετατροπέα:
• Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "1" για την πρόσβαση στην ειδική ομάδα παρα-

μέτρων LTX (κατόπιν προβάλλονται οι παράμετροι P1-01 – P1-20).
• Εάν στην κάρτα κωδικοποιητή έχει συνδεθεί ένας κωδικοποιητής Hiperface®, τότε η

παράμετρος P1-16 θα πρέπει να προβάλλει το σωστό τύπο κινητήρα. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση πρέπει να επιλέξετε τον εκάστοτε τύπο κινητήρα με τα πλήκτρα "Επά-
νω" και "Κάτω".

• Εκχωρήστε μία μοναδική διεύθυνση κινητήρα στην παράμετρο P1-19.
• Η ταχύτητα Baud του Sbus (P1-20) πρέπει να ρυθμίζεται στα "1000 kBaud".

Περιγραφή Τιμή Περιγραφή

PO1 Λέξη ελέγχου 0 Διακοπή κατά μήκος της 2ης ράμπας επιβράδυνσης (P2-25)

1 Αργό σταμάτημα

2 Διακοπή κατά μήκος της ράμπας διεργασίας P1-04

3 – 5 Εφεδρικό

6 Επιτάχυνση κατά μήκος της ράμπας (P1-03) και λειτουργία με τις 
ονομαστικές στροφές (PO2)

PO2 Ονομαστικές 
στροφές

0x4000 = 16384 = Μέγιστες στροφές, π.χ. 50 Hz (P1-01) δεξιά

0x2000 = 8192 = 50 % των μέγιστων στροφών, π.χ. 25 Hz δεξιά

0xC000 = -16384 = Μέγιστες στροφές, π.χ. 50 Hz (P1-01) αριστερά

0x0000 = 0 = Ελάχιστες στροφές, ρυθμισμένες στην παράμετρο P1-02

Περιγραφή Τιμή Περιγραφή

PI1 Λέξη 
κατάστασης

0x0407 Κατάσταση = λειτουργεί
Ενεργοποίηση τελικής βαθμίδας
Κινητήρας σε ετοιμότητα
Τα δεδομένα PΟ ενεργοποιήθηκαν

PI2 Πραγματικές στροφές Θα πρέπει να αντιστοιχεί στο PΟ2 (ονομαστικές στροφές)

PI3 Πραγματικό ρεύμα Εξαρτάται από τις στροφές και το φορτίο
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6 Λειτουργία
Η παρακάτω πληροφορία εμφανίζεται, ώστε η προβολή της κατάστασης λειτουργίας
του ηλεκτροκινητήρα να καθίσταται δυνατή οποιαδήποτε στιγμή:

6.1 Κατάσταση μετατροπέα
6.1.1 Στατική κατάσταση του ηλεκτροκινητήρα

Η λίστα που ακολουθεί δείχνει τις συντομογραφίες που εμφανίζονται ως πληροφορία
κατάστασης, όταν ο κινητήρας είναι ακινητοποιημένος.

Κατάσταση Συντετμημένη ένδειξη

Drive OK 
(ηλεκτροκινη-
τήρας εντάξει)

Στατική κατάσταση του ηλεκτροκινητήρα

Drive running Κατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα

Fault / trip Σφάλμα

Συντομογραφία Περιγραφή

StoP Η βαθμίδα ισχύος του μετατροπέα είναι απενεργοποιημένη. Αυτό το μήνυμα 
εμφανίζεται, όταν ο ηλεκτροκινητήρας είναι ακινητοποιημένος και δεν υπάρχουν 
σφάλματα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι έτοιμος για την κανονική λειτουργία.

P-deF Οι προεπιλεγμένες παράμετροι έχουν φορτωθεί. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται 
όταν ο χρήστης χρησιμοποιήσει την εντολή για τη φόρτωση των εργοστασιακά 
ρυθμισμένων παραμέτρων. Προτού ο ηλεκτροκινητήρας μπορέσει να συνεχίσει 
τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο "Διακοπή/Επαναφορά".

Stndby Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Εάν P2-27 > 0 s, τότε 
αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αφ' ότου ο κινητήρας ακινητοποιηθεί και η ονομαστι-
κή τιμή είναι επίσης "0".

Inhibit Εμφανίζεται όταν στις επαφές STO δεν υπάρχει τάση 24 V και GND. Η τελική 
βαθμίδα είναι κλειδωμένη.
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6.1.2 Κατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα
Η λίστα που ακολουθεί δείχνει τις συντομογραφίες που εμφανίζονται ως πληροφορία
κατάστασης, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
Με το πλήκτρο "Πλοήγηση" του πληκτρολογίου, μπορεί να γίνει η εναλλαγή μεταξύ της
συχνότητας εξόδου, του ρεύματος εξόδου και των στροφών.

6.1.3 Επαναφορά σφάλματος
Εάν εμφανιστεί ένα σφάλμα, τότε μπορείτε να το μηδενίσετε με πάτημα του πλήκτρου
"Διακοπή/Επαναφορά" ή με άνοιγμα και κλείσιμο της δυαδικής εισόδου 1. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κωδικοί σφαλμάτων" (→ σελίδα 44).

Συντομογραφία Περιγραφή

H xxx Η συχνότητα εξόδου του μετατροπέα εμφανίζεται σε Hz. Αυτό το μήνυμα εμφανί-
ζεται ενώ ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. 

A xxx Το ρεύμα εξόδου του μετατροπέα εμφανίζεται σε Ampere. Αυτό το μήνυμα εμφα-
νίζεται ενώ ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. 

P xxx Η τρέχουσα ισχύς εξόδου του μετατροπέα εμφανίζεται σε kW. Αυτό το μήνυμα 
εμφανίζεται ενώ ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Auto-t Η αυτόματη μέτρηση των παραμέτρων ηλεκτροκινητήρα διεξάγεται για την δια-
μόρφωση αυτών των παραμέτρων. Η αυτόματη ρύθμιση εκτελείται αυτόματα 
κατά την πρώτη ενεργοποίηση, μετά τη λειτουργία με εργοστασιακά ρυθμισμένες 
παραμέτρους, και όταν ο μετατροπέας έχει ρυθμιστεί στον "Ανυσματικό έλεγχο" 
(P4-01). Για την εκτέλεση της αυτόματης ρύθμισης δεν απαιτείται ενεργοποίηση 
υλικού εξοπλισμού.

Ho-run Έναρξη της διαδρομής αναφοράς. Περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να προσεγγίσει 
τη θέση αναφοράς. Μετά την επιτυχημένη διαδρομή αναφοράς, η οθόνη εμφανί-
ζει την ένδειξη "Διακοπή".

xxxx Οι στροφές εξόδου του ηλεκτροκινητήρα εμφανίζονται σε σ.α.λ. Αυτό το μήνυμα 
εμφανίζεται όταν ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και όταν έχουν εισα-
χθεί οι ονομαστικές στροφές ηλεκτροκινητήρα στην παράμετρο P1-10. 

C xxx Συντελεστής κλίμακας στροφών (P2-21 / P2-22).

. . . . . . (κουκίδες που 
αναβοσβήνουν)

Το ρεύμα εξόδου του ηλεκτροκινητήρα υπερβαίνει την τιμή ρεύματος που έχει 
αποθηκευτεί στην παράμετρο P1-08.
Το MOVITRAC® LTP-B παρακολουθεί το μέγεθος και τη διάρκεια της υπερφόρτι-
σης. Ανάλογα με το μέγεθος της υπερφόρτισης, το MOVITRAC® LTP-B αναφέρει 
το σφάλμα "I.t-trP".
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7 Σέρβις και κωδικοί σφαλμάτων
7.1 Διάγνωση σφαλμάτων

7.2 Ιστορικό σφαλμάτων
Η παράμετρος P1-13 στη λειτουργία παραμέτρων αρχειοθετεί τα τελευταία 4 σφάλματα
ή/και συμβάντα. Κάθε σφάλμα απεικονίζεται σε μορφή συντομογραφίας. Το τελευταίο
σφάλμα που παρουσιάστηκε εμφανίζεται πρώτο (κατά την κλήση της παραμέτρου P1-13).
Κάθε νέο σφάλμα τοποθετείται στο άνω άκρο της λίστας, ενώ τα άλλα σφάλματα μετα-
κινούνται προς τα κάτω. Το παλαιότερο σφάλμα διαγράφεται από το πρωτόκολλο σφαλ-
μάτων.

• ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Εάν το νεότερο σφάλμα στο πρωτόκολλο σφαλμάτων είναι ένα σφάλμα ελλιπούς
τάσης, τότε δεν καταγράφονται άλλα σφάλματα ελλιπούς τάσης στο πρωτόκολλο. Με
αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η πλήρωση του πρωτοκόλλου σφαλμάτων με σφάλ-
ματα ελλιπούς τάσης, τα οποία εμφανίζονται αναγκαστικά σε κάθε απενεργοποίηση
του MOVITRAC® LTP-B.

Σύμπτωμα Αιτία και λύση

Σφάλμα υπερφόρτισης ή υπερβολικού ρεύματος 
κατά την επιτάχυνση του κινητήρα άνευ φορτίου

Ελέγξτε τη σύνδεση αστέρα/τριγώνου των ακροδεκτών στον κινητήρα. Η ονομαστική 
τάση λειτουργίας του κινητήρα και του μετατροπέα θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ 
τους. Η συνδεσμολογία τριγώνου δίνει πάντοτε τη χαμηλότερη τάση ενός κινητήρα 
με δυνατότητα μεταγωγής της τάσης.

Υπερφόρτιση ή υπερβολικό ρεύμα – 
Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται

Ελέγξτε, εάν έχει μπλοκάρει ο ρότορας. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανικό φρένο είναι 
ανοικτό (εάν υπάρχει).

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ενεργοποιείται – 
η ένδειξη παραμένει σε "StoP"

• Ελέγξτε εάν υπάρχει σήμα ενεργοποίησης υλικού στη δυαδική είσοδο 1. 
• Προσέξτε τη σωστή τάση εξόδου χρήστη +10 V (μεταξύ των ακροδεκτών 

5 και 7). 
• Σε περίπτωση σφάλματος, ελέγξτε την καλωδίωση της συστοιχίας ακροδεκτών 

του χρήστη. 
• Ελέγξτε την παράμετρο P1-12 ως προς την κατάσταση λειτουργίας των ακροδε-

κτών/πληκτρολογίου. 
• Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία πληκτρολογίου, πιέστε το πλήκτρο "Έναρξη". 
• Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγρα-

φές.

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν εκκινεί υπό πολύ 
ψυχρές συνθήκες περιβάλλοντος

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από –10 °C ενδεχομένως ο ηλεκτροκινητή-
ρας να μην εκκινείται. Υπό τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι μια πηγή 
θερμότητας θα διατηρεί τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από τους –10 °C. 

Αδυναμία πρόσβασης στα διευρυμένα μενού Η παράμετρος P1-14 πρέπει να έχει οριστεί στο διευρυμένο κωδικό πρόσβασης. 
Αυτός είναι ο "101", εκτός κι αν ο κωδικός στην παράμετρο P2-40 αλλάχθηκε από 
τον χρήστη.
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7.3 Κωδικοί σφαλμάτων

Κωδικός Μήνυμα 
σφάλματος

Επεξήγηση Λύση

01 "h-O-I"
"O-I"

Υπερβολικό ρεύμα στην έξοδο 
του μετατροπέα προς τον 
κινητήρα.
Υπερφόρτιση στον κινητήρα.
Υπερβολική θερμοκρασία στη 
ψύκτρα του μετατροπέα.

Σφάλμα κατά τη λειτουργία με σταθερές στροφές:
• Ελέγξτε για υπερφόρτιση ή βλάβη.

Σφάλμα κατά την ενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα:
• Ελέγξτε για τυχόν ανατροπή ή μπλοκάρισμα 

του κινητήρα.
• Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα στη συνδεσμολο-

γία αστέρα-τριγώνου του κινητήρα.
• Ελέγξτε εάν το μήκος καλωδίου ανταποκρίνεται 

στις προδιαγραφές.

Σφάλμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ελέγξτε για ξαφνική υπερφόρτιση ή λανθασμέ-

νη λειτουργία.
• Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίων μεταξύ του μετα-

τροπέα και του κινητήρα.
• Ο χρόνος επιτάχυνσης / επιβράδυνσης είναι 

ενδεχομένως πολύ μικρός και απαιτεί πολύ 
μεγάλη ισχύ. Εάν δεν μπορέσετε να αυξήσετε 
την παράμετρο P1-03 ή P1-04, τότε θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο 
μετατροπέα. 

04 "OI-b" Υπερβολικό ρεύμα στο κανάλι 
πέδησης. Υπερβολικό ρεύμα στο 
κύκλωμα αντίστασης πέδησης.

• Ελέγξτε την καλωδίωση της αντίστασης πέδη-
σης.

• Ελέγξτε την τιμή της αντίστασης πέδησης.
• Τηρείτε τις ελάχιστες τιμές αντίστασης των πινά-

κων μέτρησης.

"OL-br" Υπερφόρτωση αντίστασης 
πέδησης

• Αυξήστε τον χρόνο επιβράδυνσης, μειώστε την 
ικανότητα φορτίου ή συνδέστε παράλληλα και 
άλλες αντιστάσεις πέδησης.

• Τηρείτε τις ελάχιστες τιμές αντίστασης των πινά-
κων μέτρησης.

06 "P-LOSS" Σφάλμα διακοπής φάσης εισόδου Μια φάση εισόδου διακόπτεται για ένα μετατροπέα 
που προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικό δίκτυο 
εναλλασσόμενου ρεύματος. 

07 "O.Uolt" Υπερβολική τάση ενδιάμεσου 
κυκλώματος

• Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας είναι υπερβο-
λικά υψηλή ή χαμηλή.

• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί κατά την επιβράδυν-
ση, ο χρόνος επιβράδυνσης στην παράμετρο 
P1-04 θα πρέπει να αυξηθεί.

• Εάν χρειάζεται, συνδέστε μια αντίσταση 
πέδησης.

"Flt-dc" Πολύ υψηλή διακύμανση ενδιάμε-
σου κυκλώματος

Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης.

08 "I.t-trP" Σφάλμα υπερφόρτισης μετατρο-
πέα, εμφανίζεται όταν ο μετατρο-
πέας αποδίδει σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
> 100 % του ονομαστικού ρεύμα-
τος (που έχει καθοριστεί στην 
παράμετρο P1-08). Η ένδειξη 
αναβοσβήνει για να σηματοδοτή-
σει μια υπερφόρτιση.

• Αυξήστε τη ράμπα επιτάχυνσης (P1-03) ή μειώ-
στε το φορτίο του κινητήρα.

• Ελέγξτε εάν το μήκος καλωδίου ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές.

• Πραγματοποιήστε μηχανικό έλεγχο του φορτίου 
για να σιγουρευτείτε ότι το φορτίο μετακινείται 
ελεύθερα και ότι δεν υπάρχει μπλοκάρισμα ή 
άλλη μηχανική βλάβη.

11 "O-t"
"O-HFAT"

Υπερβολική θερμοκρασία στην 
ψύκτρα

• Ελέγξτε την ψύξη του μετατροπέα και τις δια-
στάσεις του περιβλήματος.

• Ενδεχομένως απαιτείται πρόσθετος χώρος ή 
πρόσθετη ψύξη.

• Μειώστε τη συχνότητα ζεύξης.
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14 "Enc 01" Σφάλμα ανατροφοδότησης κωδι-
κοποιητή
(εμφανίζεται μόνο όταν έχει συν-
δεθεί και ενεργοποιηθεί μία μονά-
δα κωδικοποιητή)

Διακοπή επικοινωνίας κωδικοποιητή

"Enc 02" Ανατροφοδότηση κωδικοποιητή, σφάλμα στροφών

"Enc 03" • Παραμετροποίηση λάθος αριθμού κλάσματος 
κωδικοποιητή

• Ελέγξτε την παράμετρο P1-10 ως προς τις 
σωστές στροφές της πινακίδας τύπου

"Enc 04" Απώλεια σήματος Hiperface® / σφάλμα καναλιού 
κωδικοποιητή A

"Enc 05" Σφάλμα καναλιού κωδικοποιητή B

"Enc 06" Σφάλμα καναλιού κωδικοποιητή Α και B

"Enc 07" • Σφάλμα καναλιού δεδομένων Hiperface®

• Ο κινητήρας περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της 
ενεργοποίησης 

"Enc 08" Σφάλμα καναλιού επικοινωνίας IO Hiperface®

"Enc 09" Δεν υποστηρίζεται ο τύπος Hiperface®

"Enc 10" Δεν έχει συνδεθεί το KTY

25 "dAtA-E" Εσωτερικό σφάλμα αποθήκευσης • Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε, επαναφέρ-
θηκαν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

• Προσπαθήστε άλλη μία φορά. Εάν αυτό το 
πρόβλημα εμφανιστεί πολλές φορές, επικοινω-
νήστε με το τμήμα σέρβις της 
SEW-EURODRIVE.

"data-F" Σφάλμα EEPROM, η παράμετρος 
δεν αποθηκεύτηκε, επαναφέρθη-
καν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σφάλμα EEPROM, η παράμετρος δεν αποθηκεύτη-
κε, επαναφέρθηκαν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Επικοινωνήστε με το τμήμα Service της 
SEW-EURODRIVE, εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά.

26 "E-triP" Εξωτερικό σφάλμα (σχετίζεται με 
τη δυαδική είσοδο 5).

• Εξωτερικό σφάλμα στη δυαδική είσοδο 5. 
Η κανονικά κλειστή επαφή άνοιξε.

• Ελέγξτε το θερμίστορ του κινητήρα 
(εάν έχει συνδεθεί).

31 "F-PTC" Σφάλμα θερμίστορ κινητήρα • Σφάλμα στη δυαδική είσοδο 5. Η κανονικά κλει-
στή επαφή άνοιξε.

• Ελέγξτε το θερμίστορ κινητήρα
• Ελέγξτε τη θερμοκρασία του κινητήρα.

39 "Ho-trp" Αποτυχία διαδρομής αναφοράς • Εξετάστε το έκκεντρο αναφοράς.
• Εξετάστε τη σύνδεση των τερματικών 

διακοπτών
• Ρυθμίστε τον τύπο διαδρομής αναφοράς και 

ελέγξτε τις απαραίτητες γι’ αυτόν παραμέτρους.

42 "Lag-Er" Σφάλμα ολίσθησης • Ελέγξτε τη σύνδεση κωδικοποιητή.
• Επιμηκύνετε τις κλίσεις σημάτων (ράμπες)
• Ρυθμίστε μεγαλύτερη συνιστώσα P
• Ρυθμίστε πάλι τις παραμέτρους του 

κωδικοποιητή
• Αυξήστε την ανοχή σφάλματος καθυστέρησης
• Ελέγξτε την καλωδίωση του κωδικοποιητή, του 

κινητήρα και των φάσεων ηλεκτρικού ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι τα μηχανικά εξαρτήματα μετακι-

νούνται ελεύθερα και ότι δεν έχουν μπλοκάρει

47 "Sc-Fxx" Σφάλμα διακοπής επικοινωνίας • Ελέγξτε τη σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του 
μετατροπέα και των εξωτερικών συσκευών.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει εκχωρηθεί μια σαφή διεύ-
θυνση για κάθε μετατροπέα στο δίκτυο.

Κωδικός Μήνυμα 
σφάλματος

Επεξήγηση Λύση
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81 "At-F01" Σφάλμα αυτόματης ρύθμισης Η μετρηθείσα αντίσταση στάτορα του κινητήρα δια-
φέρει ανάμεσα στις φάσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί 

σωστά και ότι δεν έχει βλάβες.
• Ελέγξτε τη σωστή αντίσταση και συμμετρία της 

περιέλιξης. 

"At-F02" • Η μετρηθείσα αντίσταση στάτορα του κινητήρα 
είναι πολύ μεγάλη.

• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί 
σωστά και ότι δεν έχει βλάβες.

• Ελέγξτε, εάν τα στοιχεία ισχύος του κινητήρα 
ανταποκρίνονται στα στοιχεία ισχύος του συν-
δεδεμένου μετατροπέα.

"At-F03" • Η μετρηθείσα αυτεπαγωγή του κινητήρα είναι 
πολύ χαμηλή.

• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί 
σωστά και ότι δεν έχει βλάβες.

"At-F04" • Η μετρηθείσα αυτεπαγωγή του κινητήρα είναι 
πολύ υψηλή.

• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί 
σωστά και ότι δεν έχει βλάβες.

• Ελέγξτε, εάν τα στοιχεία ισχύος του κινητήρα 
ανταποκρίνονται στα στοιχεία ισχύος του συν-
δεδεμένου μετατροπέα.

"At-F05" • Οι μετρηθείσες παράμετροι κινητήρα δεν 
συγκλίνουν.

• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί 
σωστά και ότι δεν έχει βλάβες.

• Ελέγξτε, εάν τα στοιχεία ισχύος του κινητήρα 
ανταποκρίνονται στα στοιχεία ισχύος του συν-
δεδεμένου μετατροπέα.

113 "4-20 F" Το ρεύμα στην αναλογική είσοδο 
βρίσκεται εκτός της καθορισμένης 
περιοχής.

• Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα εισόδου κυμαίνεται 
εντός της περιοχής που έχει καθοριστεί στην 
παράμετρο P2-30 και P2-33.

• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης.

117 "U-t" Χαμηλή θερμοκρασία • Εμφανίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
κάτω των –10 °C.

• Αυξήστε τη θερμοκρασία πάνω από τους 
–10 °C για να εκκινήσετε τον ηλεκτροκινητήρα.

198 "U.Uolt" Ελλιπής τάση ενδιάμεσου 
κυκλώματος

Εμφανίζεται κανονικά κατά την απενεργοποίηση 
του μετατροπέα. Ελέγξτε την τάση του ηλεκτρικού 
δικτύου, εάν αυτό συμβαίνει ενώ ο ηλεκτροκινητή-
ρας βρίσκεται σε λειτουργία. 

200 "PS-trP" Εσωτερικό σφάλμα τελικής 
βαθμίδας

Σφάλμα κατά την ενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα:
• Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα καλωδίωσης ή για 

βραχυκύκλωμα.
• Ελέγξτε για τυχόν βραχυκύκλωμα φάσης 

ή σφάλμα γείωσης.
Σφάλμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: 
• Ελέγξτε για ξαφνική υπερφόρτιση ή υπερβολική 

θερμοκρασία.
• Ενδεχομένως απαιτείται πρόσθετος χώρος 

ή πρόσθετη ψύξη.

"FAN-F" Σφάλμα ανεμιστήρα Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της 
SEW-EURODRIVE.

"th-Flt" Ελαττωματικό θερμίστορ στην 
ψύκτρα.

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της 
SEW-EURODRIVE.

– "P-dEF" Φορτώθηκαν οι εργοστασιακά 
ρυθμισμένες παράμετροι.

Πιέστε το πλήκτρο "Διακοπή". Τώρα ο ηλεκτροκινη-
τήρας μπορεί να διαμορφωθεί για την επιθυμητή 
εφαρμογή.

– "SC-FLt" Εσωτερικό σφάλμα του 
μετατροπέα

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της 
SEW-EURODRIVE."FAULtY"

"Prog_ _"

Κωδικός Μήνυμα 
σφάλματος

Επεξήγηση Λύση
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7.4 Σέρβις ηλεκτρονικών SEW
7.4.1 Αποστολή για επισκευή

Εάν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μια βλάβη, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις
ηλεκτρονικών της SEW- EURODRIVE.

Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω:
• Αριθμός σειράς (→ πινακίδα τύπου)
• Ονομασία τύπου
• Σύντομη περιγραφή εφαρμογής (ηλεκτροκινητήρας, έλεγχος μέσω ακροδεκτών ή

σειριακός έλεγχος)
• Συνδεδεμένες μονάδες (κινητήρας κ.λ.π.)
• Είδος της βλάβης
• Συνοδευτικές συνθήκες
• Δικές σας υποψίες αιτίας
• Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συμβάντα, κ.λ.π.

– "Out.F" Εσωτερικό σφάλμα του 
μετατροπέα

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της 
SEW-EURODRIVE.

– "U-torq" Κάτω όριο ροπής, χρονική 
υπέρβαση

• Όχι έγκαιρη υπέρβαση του κατωφλίου ροπής
• Αυξήστε το χρόνο στην παράμετρο P4-16 ή
• αυξήστε το όριο ροπής στην παράμετρο P4-15

– "O-torq" Επάνω όριο ροπής, χρονική 
υπέρβαση

• Ελέγξτε την καταπόνηση του κινητήρα
• Αυξήστε την τιμή στην παράμετρο P4-07

– "Etl-24" Εξωτερική τροφοδοσία 24 V Μη συνδεδεμένη ηλεκτρική τροφοδοσία
• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας και τη σύνδεση

Κωδικός Μήνυμα 
σφάλματος

Επεξήγηση Λύση
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8 Παράμετροι
8.1 Επισκόπηση παραμέτρων
8.1.1 Παράμετροι παρακολούθησης πραγματικού χρόνου (μόνο πρόσβαση για ανάγνωση)

Η ομάδα παραμέτρων 0 επιτρέπει την πρόσβαση στις εσωτερικές παραμέτρους του
ηλεκτροκινητήρα για τις ανάγκες παρακολούθησης. Αυτές οι παράμετροι δεν μπορούν
να τροποποιηθούν.
Η ομάδα παραμέτρων 0 προβάλλεται όταν η παράμετρος P1-14 έχει ρυθμιστεί σε "101".

Παράμε-
τροι

Περιγραφή Περιοχή ενδείξεων Επεξήγηση

P0-01 Τιμή αναλογικής εισόδου 1 0 – 100 % 100 % = μέγιστη τάση εισόδου

P0-02 Τιμή αναλογικής εισόδου 2 0 – 100 % 100 % = μέγιστη τάση εισόδου

P0-03 Κατάσταση δυαδικής εισόδου Δυαδική τιμή Κατάσταση δυαδικής εισόδου

P0-04 Ονομαστική τιμή ρυθμιστή 
στροφών

–100.0 – 100.0 % 100 % = βασική συχνότητα (P1-09)

P0-05 Ονομαστική τιμή ρυθμιστή 
ροπής

0 – 100.0 % 100 % = ονομαστική ροπή κινητήρα

P0-06 Ψηφιακή ονομαστική τιμή 
στροφών

–P1-01 – P1-01 σε Hz Ένδειξη στροφών σε Hz / 1/min

P0-07 Ονομαστική τιμή στροφών 
μέσω σύνδεσης επικοινωνίας

–P1-01 – P1-01 σε Hz –

P0-08 Ονομαστική τιμή PID χρήστη 0 – 100 % Ονομαστική τιμή ρυθμιστή PID

P0-09 Ανάδραση PID χρήστη 0 – 100 % Τιμή ανάδρασης ρυθμιστή PID

P0-10 Έξοδος PID χρήστη 0 – 100 % Ονομαστική τιμή – ανάδραση

P0-11 Εφαρμοζόμενη τάση κινητήρα V rms Τιμή ωφέλιμης τάσης στον κινητήρα

P0-12 Ροπή εξόδου 0 – 200.0 % Απόδοση ροπής σε %

P0-13 Πρωτόκολλο σφαλμάτων Τα πιο πρόσφατα 4 μηνύ-
ματα σφάλματος με χρονι-
κή σφραγίδα

Προβάλλει τα 4 τελευταία σφάλματα.
Με τα πλήκτρα "Επάνω" / "Κάτω" μπορείτε να πραγμα-
τοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στα υποσημεία.

P0-14 Ρεύμα μαγνήτισης (Id) A rms Ρεύμα μαγνήτισης σε A eff

P0-15 Ρεύμα ρότορα (Iq) A rms Ρεύμα ρότορα σε A rms

P0-16 Μαγνητική ισχύς πεδίου 0 – 100 % Μαγνητική ισχύς πεδίου

P0-17 Αντίσταση στάτορα (Rs) Ω Aντίσταση στάτορα Φάση - Φάση

P0-18 Αυτεπαγωγή στάτορα (Ls) H Αυτεπαγωγή στάτορα σε Henry

P0-19 Αντίσταση ρότορα (Rr) Ω Υπολογισμένη αντίσταση ρότορα

P0-20 Τάση κυκλώματος ζεύξης V DC Εσωτερική τάση ενδιάμεσου κυκλώματος

P0-21 Θερμοκρασία μετατροπέα °C Εσωτερική θερμοκρασία του μετατροπέα

P0-22 Διακύμανση τάσης ενδιάμεσου 
κυκλώματος

V eff Διακύμανση τάσης εσωτερικού ενδιάμεσου κυκλώματος

P0-23 Συνολικός χρόνος πάνω από 
τους 80 °C (ψύκτρα)

Ώρες και λεπτά Χρονικό διάστημα για το οποίο ο μετατροπέας 
λειτούργησε > 80 °C

P0-24 Συνολικός χρόνος πάνω από 
τους 60 °C (περιβάλλον)

Ώρες και λεπτά Χρονικό διάστημα για το οποίο ο μετατροπέας 
λειτούργησε > 60 °C

P0-25 Στροφές ρότορα (εκτιμώμενες) Hz Ισχύει μόνο για την ανυσματική λειτουργία

P0-26 Μετρητής kWh 0.0 – 999.9 kWh Αθροιστική κατανάλωση ενέργειας

P0-27 Μετρητής MWh 0.0 – 65535 MWh Αθροιστική κατανάλωση ενέργειας

P0-28 Έκδοση λογισμικού και άθροι-
σμα ελέγχου

π.χ. "1 1.00", "1 4F3C" 
"2 1.00", "2 Ed8A"

Αριθμός έκδοσης και άθροισμα ελέγχου

P0-29 Τύπος ηλεκτροκινητήρα π.χ. "HP 2", "2 400" 
"3-PhASE"

Αριθμός έκδοσης και άθροισμα ελέγχου

P0-30 Αριθμός σειράς του μετατροπέα 000000 – 000000 
(SN grp 1)
000-00 – 999-99 
(SN grp 2, 3)

Μόνιμος αριθμός σειράς
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P0-31 Ώρες λειτουργίας από την ημε-
ρομηνία κατασκευής

Ώρες και λεπτά Προβάλλει το συνολικό χρόνο λειτουργίας (δεν τροπο-
ποιείται κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις)

P0-32 Χρόνος λειτουργίας από το 
τελευταίο σφάλμα (1)

99999 ώρες Το χρονόμετρο διάρκειας λειτουργίας διεκόπει από τη 
φραγή ρυθμιστή (ή το σφάλμα), ενώ ο μηδενισμός γίνε-
ται στην επόμενη ενεργοποίηση μόνο σε περίπτωση 
σφάλματος. 
Η επαναφορά γίνεται και σε περίπτωση διακοπής του 
ηλεκτρικού δικτύου με την επόμενη ενεργοποίηση.

P0-33 Χρόνος λειτουργίας από το 
τελευταίο σφάλμα (2)

99999 ώρες Το χρονόμετρο διάρκειας λειτουργίας διεκόπει από τη 
φραγή ηλεκτροκινητήρα (ή το σφάλμα) και ο μηδενισμός 
του πραγματοποιείται κατά την επόμενη ενεργοποίηση 
μόνο εφόσον υπήρξε σφάλμα (η ελλιπής τάση δεν θεω-
ρείται σφάλμα). 
Σε περίπτωση διακοπής / αποκατάστασης του ηλεκτρικού 
δικτύου δεν γίνεται μηδενισμός εάν πριν από τη διακοπή 
του ηλεκτρικού δικτύου δεν είχε προηγηθεί σφάλμα. 
Ο μηδενισμός γίνεται και σε περίπτωση διακοπής του 
ηλεκτρικού δικτύου με την επόμενη ενεργοποίηση.

P0-34 Χρόνος λειτουργίας από την 
τελευταία φραγή

99999 ώρες Το χρονόμετρο διάρκειας λειτουργίας μηδενίζεται μετά τη 
φραγή ηλεκτροκινητήρα

P0-35 Διάρκεια λειτουργίας ανεμιστή-
ρα ηλεκτροκινητήρα

Ένδειξη σε ώρες 
(με + χωρίς δυνατότητα 
μηδενισμού)

Χρονόμετρο διάρκειας λειτουργίας για εσωτερικό 
ανεμιστήρα

P0-36 Πρωτόκολλο τάσης ενδιάμεσου 
κυκλώματος (256 ms)

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν 
από το σφάλμα

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν από το σφάλμα

P0-37 Πρωτόκολλο κυματισμού τάσης 
ενδιάμεσου κυκλώματος 
(20 ms)

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν 
από το σφάλμα

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν από το σφάλμα

P0-38 Πρωτόκολλο θερμοκρασίας 
ψύκτρας (30 s)

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν 
από το σφάλμα

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν από το σφάλμα

P0-39 Πρωτόκολλο θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος (30 s)

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν 
από το σφάλμα

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν από το σφάλμα

P0-40 Πρωτόκολλο ρεύματος κινητήρα 
(256 ms)

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν 
από το σφάλμα

Οι τελευταίες 8 τιμές πριν από το σφάλμα

P0-41 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–O–I

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-42 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–O-Volts

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-43 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–U–Volts

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-44 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–O–Temp (ψύκτρα)

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-45 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–b O–I

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-46 Μετρητής για κρίσιμα σφάλματα 
–O-Temp (περιβάλλον)

– Μετρητής για συγκεκριμένα κρίσιμα σφάλματα

P0-47 Μετρητής για εσωτερικό σφάλ-
μα επικοινωνίας I/O

0 – 65535 –

P0-48 Μετρητής για εσωτερικό σφάλ-
μα επικοινωνίας DSP

0 – 65535 –

P0-49 Μετρητής για σφάλμα επικοινω-
νίας Modbus

0 – 65535 –

P0-50 Μετρητής για σφάλμα επικοινω-
νίας CANbus

0 – 65535 –

Παράμε-
τροι

Περιγραφή Περιοχή ενδείξεων Επεξήγηση
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8.1.2 Καταχωρητές παραμέτρων
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλες τις παραμέτρους με εργοστασιακή ρύθμιση
(υπογραμμισμένη). Οι αριθμητικές τιμές δηλώνονται μαζί με την πλήρη περιοχή
ρύθμισης.

Καταχωρητής 
Modbus

Δείκτης 
SEW

Αντίστοιχη παράμετρος Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση

101 11020 P1-01 Μέγιστες στροφές P1-02 – 50,0 Hz – 5 × P1-09
102 11021 P1-02 Ελάχιστες στροφές 0 – P1-01 Hz
103 /104 11022 / 

11023
P1-03 / P1-04 Χρόνος ράμπας επιτάχυνσης / χρόνος ράμπας 
επιβράδυνσης

0 – 5.0 ... 600 s

105 11024 P1-05 Λειτουργία διακοπής 0 / Ράμπα διακοπής / 1 / Αργό σταμάτημα
106 11025 P1-06 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 0 / off / 1 / on
107 11012 P1-07 Ονομαστική τάση κινητήρα
108 11015 P1-08 Ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα 20 % του ονομαστικού ρεύματος ... Ονομαστι-

κό ρεύμα 
109 11009 P1-09 Ονομαστική συχνότητα κινητήρα 25 – 50/60 – 500 Hz
110 11026 P1-10 Ονομαστικές στροφές του κινητήρα 0 – 30000 1/min
111 11027 P1-11 Αύξηση τάσης 0 – 20 % (η εργοστασιακή ρύθμιση εξαρτάται 

από τον ηλεκτροκινητήρα)
112 11028 P1-12 Πηγή ελέγχου 0 (λειτουργία ακροδεκτών)
113 11029 P1-13 Πρωτόκολλο σφαλμάτων
114 11030 P1-14 Πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους 0 – 30000
115 11031 P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου 0 – 1 – 25
116 11006 P1-16 Τύπος κινητήρα In-Syn
117 11032 P1-17 Επιλογή λειτουργίας σερβομονάδας 1 – 6
118 11033 P1-18 Επιλογή θερμίστορ κινητήρα 0 / κλειδωμένο
119 11105 P1-19 Διεύθυνση μετατροπέα 1 – 63
120 11106 P1-20 Ταχύτητα Baud SBus 125, 250, 500, 1000 kBaud
121 11017 P1-21 Ακαμψία
122 11149 P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα 0 – 10 – 600
201 11036 P2-01 Προρυθμισμένες στροφές 1 -P1-01 – 5,0 Hz – P1-01
202 11037 P2-02 Προρυθμισμένες στροφές 2 -P1-01 – 10,0 Hz – P1-01
203 11038 P2-03 Προρυθμισμένες στροφές 3 -P1-01 – 25,0 Hz – P1-01
204 11039 P2-04 Προρυθμισμένες στροφές 4 -P1-01 – 50,0 Hz – P1-01
205 11040 P2-05 Προρυθμισμένες στροφές 5 -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
206 11041 P2-06 Προρυθμισμένες στροφές 6  -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
207 11042 P2-07 Προρυθμισμένες στροφές 7 -P1-01 – 0,0 – P1-01
208 11043 P2-08 Προρυθμισμένες στροφές 8 -P1-01 – 0,0 – P1-01
209 11044 P2-09 Κέντρο εύρους απόκρυψης P1-02 – P1-01
210 11045 P2-10 Εύρος απόκρυψης 0,0 Hz – P1-01
211 11046 P2-11 – P2-14 Αναλογικές έξοδοι 0 – 8 – 12
212 11047 P2-12 Μορφή αναλογικής εξόδου 0 – 10 V
213 11048 P2-13 Επιλογή λειτουργίας αναλογικής εξόδου 2 0 – 9 – 12
214 11049 P2-14 Μορφή αναλογικής εξόδου 2 0 – 10 V
215 11050 P2-15 Επιλογή λειτουργίας εξόδου ρελέ χρήστη 1 0 – 1 – 7
216 11051 P2-16 Ανώτατο όριο ρελέ χρήστη 1 / αναλογικής εξόδου 1 0.0 – 100.0 – 200.0 %
217 11052 P2-17 Κατώτατο όριο ρελέ χρήστη 1 / αναλογικής εξόδου 0.0 – 200.0 %
218 11053 P2-18 Επιλογή λειτουργίας εξόδου ρελέ χρήστη 2 0 – 1 – 8
219 11054 P2-19 Ανώτατο όριο ρελέ χρήστη 1 / αναλογικής εξόδου 1 0.0 – 100.0 – 200.0 %
220 11055 P2-20 Κατώτατο όριο ρελέ χρήστη 1 / αναλογικής εξόδου 0.0 – 200.0 %
221 11056 P2-21 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης -30.000 – 0.000 – 30000
222 11057 P2-22 Πηγή κλίμακας ένδειξης
223 11058 P2-23 Διάρκεια μηδενικών στροφών 0.0 – 0.2 ... 60.0 s
224 11003 P2-24 Συχνότητα ζεύξης 2 – 16 kHz (σε εξάρτηση από τον 

ηλεκτροκινητήρα)
225 11059 P2-25 Δεύτερη ράμπα επιβράδυνσης 0.00 ... 30.0 s
226 11060 P2-26 Ενεργοποίηση λειτουργίας ταχείας εκκίνησης 0 / κλειδωμένο

P
i

f
kVA

Hz

n



8Παράμετροι
Επισκόπηση παραμέτρων

Οδηγίες λειτουργίας  –  MOVITRAC® LTP-B 51

227 11061 P2-27 Κατάσταση αναμονής 0.0 ... 250 s
228 11062 P2-28 Κλίμακα στροφών υποτελούς μονάδας 0 / κλειδωμένο
229 11063 P2-29 Συντελεστής κλίμακας στροφών υποτελούς μονάδας -500 – 100 – 500 %
230 11064 P2-30 Μορφή αναλογικής εισόδου 1 0 – 10 V, 10 – 0 V / / μονοπολική είσοδος 

τάσης
231 11065 P2-31 Κλίμακα αναλογικής εισόδου 1 0 – 100 – 500 %
232 11066 P2-32 Απόκλιση αναλογικής εισόδου 1 -500 – 0 – 500 %
233 11067 P2-33 Μορφή αναλογικής εισόδου 2
234 11068 P2-34 Κλίμακα αναλογικής εισόδου 2  0 – 100 – 500 %
235 11069 P2-35 Απόκλιση αναλογικής εισόδου 2 -500 – 0 – 500 %
236 11070 P2-36 Επιλογή λειτουργίας έναρξης
237 11071 P2-37 Πληκτρολόγιο στροφών επανεκκίνησης
238 11072 P2-38 Βλάβη ηλεκτρικού δικτύου, έλεγχος διακοπής
239 11073 P2-39 Φραγή παραμέτρων 0 / κλειδωμένο
240 11074 P2-40 Πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους, καθορι-

σμός κωδικού
 0 – 101 – 9999

301 11075 P3-01 Αναλογική ενίσχυση PID 0.1 – 30.0
302 11076 P3-02 Ολοκληρωματική σταθερά χρόνου PID 0.0 – 1.0 – 30.0
303 11077 P3-03 Διαφορική σταθερά χρόνου PID 0.00 – 1.00
304 11078 P3-04 Τρόπος λειτουργίας PID 0 / απευθείας λειτουργία
305 11079 P3-05 Επιλογή αναφοράς PID
306 11080 P3-06 Ψηφιακή αναφορά PID 0.0 – 100.0 %
307 11081 P3-07 Ανώτατο όριο ρυθμιστή PID P3-08 – 100,0 %
308 11082 P3-08 Κατώτατο όριο ρυθμιστή PID 0,0 % – P3-07 %
309 11083 P3-09 Ρυθμιστής εξόδου PID
310 11084 P3-10 Επιλογή ανάδρασης PID 0 / αναλογική είσοδος 2
311 11085 P3-11 Σφάλμα ενεργοποίησης ραμπών PID 0.0 – 25.0 %
312 11086 P3-12 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης πραγματικών τιμών 

PID
0.000 – 50.000

313 11087 P3-13 Στάθμη αφύπνισης ανάδρασης PID 0.0 – 100.0 %
401 11089 P4-01 Έλεγχος 2 / έλεγχος στροφών – διευρυμένο U/f
402 11090 P4-02 Αυτόματη ρύθμιση 0 / κλειδωμένο
403 11091 P4-03 Αναλογική ενίσχυση ρυθμιστή στροφών 0.1 – 50 – 400 %
404 11092 P4-04 Ολοκληρωματική σταθερά χρόνου ρυθμιστή στροφών 0.001 – 0.100 ... 1.000 s
405 11093 P4-05 Συντελεστής ισχύος κινητήρα 0,50 – 0,99 (σε εξάρτηση από τον ηλεκτροκι-

νητήρα)
406 11094 P4-06 Ονομαστική τιμή ροπής 0 / μέγιστη ροπή
407 11095 P04-07 Ανώτατο όριο ροπής κινητήρα P4-08 – 200 – 500 %
408 11096 P4-08 Κατώτατο όριο ροπής 0,0 – P4-07 %
409 11097 P4-09 Ανώτατο όριο αναγεννητικής ροπής P4-08 – 200 – 500 %
410 11098 P4-10 Χαρακτηριστική καμπύλη U/f συχνότητας 

προσαρμογής
0,0 – 100,0 % της P1-09

411 11099 P4-11 Χαρακτηριστική καμπύλη U/f τάσης προσαρμογής 0,0 – 100,0 % της P1-07
412 11100 P4-12 Μονάδα ελέγχου φρένου κινητήρα 0 / κλειδωμένο / 1 / ενεργοποιήθηκε
413 11101 P4-13 Χρόνος αποσύμπλεξης του φρένου κινητήρα 0.0 – 0.2 ... 5.0 s
414 11102 P4-14 Χρόνος σύμπλεξης του φρένου κινητήρα 0.0 ... 5.0 s
415 11103 P4-15 Κατώφλι ροπής για την αποσύμπλεξη φρένου 0.0 – 1.0 – 200 %
416 11104 P4-16 Χρονική υπέρβαση κατωφλίου ροπής 0.0 ... 5.0 s
501 11105 P5-01 Διεύθυνση μετατροπέα 1 – 63
502 11106 P5-02 Ταχύτητα Baud SBus
503 11107 P5-03 Ταχύτητα Baud Modbus
504 11108 P5-04 Μορφή δεδομένων Modbus n-1 / καμία ισοτιμία, 1 bit διακοπής
505 11109 P5-05 Αντίδραση σε διακοπή επικοινωνίας 2 / ράμπα διακοπής (χωρίς σφάλμα)
506 11110 P5-06 Χρονική υπέρβαση διακοπής επικοινωνίας 0.0 – 1.0 ... 5.0 s
507 11111 P5-07 Καθορισμός ράμπας μέσω SBus 0 / κλειδωμένο
508 11112 P5-08 Συγχρονισμένη κυκλική περίοδος 0, 5 – 10 ms

Καταχωρητής 
Modbus

Δείκτης 
SEW

Αντίστοιχη παράμετρος Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση
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8.2 Επεξήγηση παραμέτρων
8.2.1 Ομάδα παραμέτρων 1: Βασικές παράμετροι (βαθμίδα 1)
P1-01 Μέγιστες 
στροφές

Περιοχή ρυθμίσεων: P1-02 – 50,0 Hz – 5 × P1-09 (το πολύ 500 Hz) 
Καταχώρηση του ανώτατου ορίου συχνότητας (στροφές) για τον κινητήρα σε όλους τους
τρόπους λειτουργίας. Αυτή η παράμετρος προβάλλεται σε Hz, εάν χρησιμοποιούνται οι
εργοστασιακές ρυθμίσεις ή εάν η παράμετρος για τις ονομαστικές στροφές του κινητήρα
(P1-10) είναι μηδέν. Εάν οι ονομαστικές στροφές του κινητήρα έχουν εισαχθεί στην
παράμετρο P1-10 σε U/min, τότε αυτή η παράμετρος προβάλλεται σε U/min.
Οι μέγιστες στροφές περιορίζονται επίσης από τη συχνότητα ζεύξης, η οποία έχει ρυθ-
μιστεί στην παράμετρο P2-24. Το όριο καθορίζεται επίσης από: Τη μέγιστη συχνότητα
εξόδου προς τον κινητήρα = P2-24 / 16.

P1-02 Ελάχιστες 
στροφές

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – P1-01 Hz
Καταχώρηση του κατώτατου ορίου συχνότητας (στροφές) για τον κινητήρα σε όλους
τους τρόπους λειτουργίας. Αυτή η παράμετρος προβάλλεται σε Hz, εάν χρησιμοποιού-
νται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις ή εάν η παράμετρος για τις ονομαστικές στροφές του
κινητήρα (P1-10) είναι μηδέν. Εάν οι ονομαστικές στροφές του κινητήρα έχουν εισαχθεί
στην παράμετρο P1-10 σε U/min, τότε αυτή η παράμετρος προβάλλεται σε U/min.
Οι στροφές πέφτουν κάτω από αυτό το όριο μόνο εάν η ενεργοποίηση κινητήρα έχει
ανακληθεί και ο μετατροπέας ρυθμίσει τη συχνότητα εξόδου σε μηδέν.

P1-03 / P1-04 
Χρόνος ράμπας 
επιτάχυνσης / 
χρόνος ράμπας 
επιβράδυνσης

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 5.0 ... 600 s
Καθορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα, στον οποίο η συχνότητα εξόδου (στροφές) αυξά-
νεται από 0 στα 50 Hz ή μειώνεται από 50 στα 0 Hz. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος ράμπας
δεν επηρεάζεται από μία αλλαγή του ανώτατου ή του κατώτατου ορίου στροφών, καθώς
ο χρόνος ράμπας αναφέρεται σε 50 Hz και όχι στην παράμετρο P1-01 / P1-02.

P1-05 Λειτουργία 
διακοπής

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 / Ράμπα διακοπής / 1 / Αργό σταμάτημα
• 0 / ράμπα διακοπής: Οι στροφές μειώνονται σε μηδέν κατά μήκος της ράμπας που

ρυθμίστηκε στην παράμετρο P1-04, εάν η ενεργοποίηση ηλεκτροκινητήρα ανακλη-
θεί. Η τελική βαθμίδα κλειδώνει μόνο όταν η συχνότητα εξόδου είναι μηδέν. (Εάν
στην παράμετρο P2-23 έχει ρυθμιστεί ένας χρόνος διατήρησης των στροφών "0",
τότε ο μετατροπέας διατηρεί τις στροφές σε "0" κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού
διαστήματος, προτού κλειδώσει).

• 1 / Αργό σταμάτημα: Σε αυτήν την περίπτωση η έξοδος μετατροπέα κλειδώνει, μόλις
ανακληθεί η ενεργοποίηση. Ο κινητήρας περιστρέφεται ανεξέλεγκτα μέχρι να ακινη-
τοποιηθεί.

P1-06 Λειτουργία 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 / off / 1 / on
Σε περίπτωση ενεργοποίησης, ο μετατροπέας μειώνει αυτόματα την τάση που εφαρμό-
ζεται στον κινητήρα στα μικρά φορτία.

P1-07 Ονομαστική 
τάση κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 
• Κινητήρες 230 V: 0,20 – 230 ... 250 V
• Κινητήρες 400 V: 0,20 – 400 – 500 V
Καθορίζει την ονομαστική τάση του κινητήρα που έχει συνδεθεί στο μετατροπέα (σύμ-
φωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα). Σε περίπτωση ελέγχου στροφών U/f, η τιμή
της παραμέτρου χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης εξόδου που εφαρμόζεται
στον κινητήρα. Στον έλεγχο στροφών U/f, η τάση εξόδου του μετατροπέα είναι η τιμή
που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P1-07, εάν οι στροφές εξόδου αντιστοιχούν στη
βασική συχνότητα κινητήρα που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P1-09. 
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P1-08 Ονομαστικό 
ρεύμα του κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 20 % του ονομαστικού ρεύματος ... Απόλυτη τιμή ονομαστικού
ρεύματος
Καθορίζει το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα που έχει συνδεθεί στο μετατροπέα (σύμ-
φωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα). Έτσι, ο μετατροπέας μπορεί να προσαρμό-
σει την εσωτερική του θερμική προστασία κινητήρα (προστασία I x t) στον κινητήρα. Σε
περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα (I.t-trP), ο μετατροπέας απενεργοποιείται προ-
τού προκληθούν θερμικές ζημιές στον κινητήρα.

P1-09 Ονομαστική 
συχνότητα 
κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 25 – 50/601) – 500 Hz
Καθορίζει την ονομαστική συχνότητα του κινητήρα που έχει συνδεθεί στο μετατροπέα
(σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα). Σε αυτή τη συχνότητα εφαρμόζεται η
μέγιστη (ονομαστική) τάση εξόδου στον κινητήρα. Μέσω αυτής της συχνότητας, η τάση
που εφαρμόζεται στον κινητήρα παραμένει σταθερή στη μέγιστη τιμή της.

P1-10 Ονομαστικές 
στροφές του 
κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 30.000 1/min
Καθορίζει τις ονομαστικές στροφές του κινητήρα που έχει συνδεθεί στο μετατροπέα (σε
σ.α.λ.) (σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα). Αυτή η τιμή καταχωρείται σε
αυτήν την παράμετρο, εάν θέλετε να προβάλετε τις στροφές του μετατροπέα σε σ.α.λ..
Εάν καταχωρήσετε μία τιμή διαφορετική από μηδέν, οι στροφές λειτουργίας προβάλλο-
νται σε σ.α.λ. Όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τις στροφές (π.χ. P1-01, P1-02,
P2-02, κ.λ.π.) εμφανίζονται επίσης σε σ.α.λ.
Στον ανυσματικό έλεγχο, η εμφανιζόμενη τιμή σε σ.α.λ. αντιπροσωπεύει τις στροφές του
άξονα κινητήρα. Εάν σε περίπτωση ελέγχου στροφών U/f καταχωρήσετε σε αυτήν την
παράμετρο μία τιμή διαφορετική από μηδέν, τότε ενεργοποιείται η αυτόματη αντιστάθ-
μιση ολίσθησης. Εάν καταχωρήσετε τις στροφές συγχρονισμού στην παράμετρο P1-10,
τότε απενεργοποιείται η αντιστάθμιση ολίσθησης, αλλά οι στροφές συνεχίζουν να προ-
βάλλονται σε σ.α.λ.

P1-11 Αύξηση 
τάσης

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 20 % (η τυπική τιμή εξαρτάται από την τάση του μετατροπέα
και την ισχύ)
Καθορίζει την αύξηση τάσης στις χαμηλές στροφές, ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση σε
κολλημένα φορτία. Αλλάζει τις οριακές τιμές U/f κατά ½ P-07 και ½ P1-09. 

1) 60 Hz (μόνο στην αμερικανική έκδοση)
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P1-12 Πηγή 
ελέγχου

Με αυτήν την παράμετρο, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει εάν ο έλεγχος του μετατροπέα
θα γίνει μέσω των ακροδεκτών χρήστη, μέσω του πληκτρολογίου στη μπροστινή πλευ-
ρά της συσκευής ή μέσω του εσωτερικού ρυθμιστή PID. Βλέπε κεφάλαιο "Απλή έναρξη
χρήσης για λειτουργία μετατροπέα συχνότητας" (→ σελίδα 33).

• 0 (λειτουργία ακροδεκτών)
• 1 ή 2 (λειτουργία πληκτρολογίου)
• 3 (λειτουργία ρυθμιστή PID)
• 4 (λειτουργία υποτελούς μονάδας)
• 5 (SBus Movilink)
• 6 (CANopen)
• 7 (Fieldbus/Modbus)
• 8 (Multimotion)

P1-13 Πρωτόκολλο 
σφαλμάτων

Περιέχει ένα πρωτόκολλο με τα 4 σφάλματα και/ή συμβάντα που εμφανίστηκαν τελευ-
ταία. Κάθε σφάλμα απεικονίζεται με μορφή σύντομου κειμένου, ενώ το τελευταίο σφάλ-
μα προβάλλεται πρώτο. Εάν εμφανιστεί ένα νέο σφάλμα, τότε αυτό τοποθετείται στην
αρχή της λίστας, ενώ τα άλλα σφάλματα μετακινούνται προς τα κάτω. Το παλαιότερο
σφάλμα διαγράφεται από το πρωτόκολλο σφαλμάτων. Εάν το νεότερο σφάλμα στο
πρωτόκολλο σφαλμάτων είναι ένα σφάλμα ελλιπούς τάσης, τότε δεν καταγράφονται
άλλα σφάλματα ελλιπούς τάσης στο πρωτόκολλο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η
πλήρωση του πρωτοκόλλου σφαλμάτων με σφάλματα ελλιπούς τάσης, τα οποία εμφα-
νίζονται αναγκαστικά σε κάθε απενεργοποίηση του μετατροπέα.

P1-14 Πρόσβαση 
στις διευρυμένες 
παραμέτρους

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 30000
Αυτή η παράμετρος επιτρέπει την πρόσβαση στις ομάδες παραμέτρων εκτός των βασι-
κών παραμέτρων (παράμετροι P1-01..P1-15). Η πρόσβαση είναι δυνατή όταν οι ακό-
λουθες τιμές που καταχωρείτε είναι έγκυρες.
• 0 / P1-01..P1-15
• 1 / P1-01..P1-22
• 101 / P1-01..P5-08

P1-15 Επιλογή 
λειτουργίας 
δυαδικής εισόδου

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 1 – 25
Καθορίζει τη λειτουργία των δυαδικών εισόδων. Βλέπε κεφάλαιο "P-15 Επιλογή λειτουρ-
γίας δυαδικών εισόδων" (→ σελίδα 71).
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8.2.2 Ειδικές βοηθητικές παράμετροι (βαθμίδα 1)
P1-16 Τύπος 
κινητήρα

Ρύθμιση του τύπου κινητήρα

Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να επιλέξετε προρυθμισμένους κινητήρες (CMP και
MOVIGEAR®). Αυτή η παράμετρος ρυθμίζεται αυτόματα, όταν γίνεται ανάγνωση των
πληροφοριών κωδικοποιητή Hiperface μέσω της κάρτας κωδικοποιητή LTX.
Η παράμετρος P1-16 δεν πρέπει να τροποποιηθεί κατά τη σύνδεση ενός κινητήρα μόνι-
μου μαγνήτη και κατά τη λειτουργία στο μετατροπέα συχνότητας. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, η παράμετρος P4?01 καθορίζει τον τύπο κινητήρα (απαιτείται αυτόματη ρύθμιση).

P1-17 Επιλογή 
λειτουργίας 
σερβομονάδας

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 – 6
Καθορίζει τη λειτουργία του Ι/Ο της σερβομονάδας. Βλέπε κεφάλαιο "P1-17 Επιλογή λει-
τουργίας σερβομονάδας".

P1-18 Επιλογή 
θερμίστορ 
κινητήρα

0 / κλειδωμένο
1 / KTY
Εάν επιλέξετε έναν κινητήρα μέσω της παραμέτρου P1-16, τότε αυτή η παράμετρος
αλλάζει σε 1. Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με τη σερβομονάδα LTX. 

Τιμή ένδειξης Τύπος κινητήρα Επεξήγηση

Επαγωγικός κινητήρας

Τυπική ρύθμιση. Αφήστε την όπως έχει εάν οι υπόλοι-
πες δυνατότητες επιλογής δεν είναι κατάλληλες.
Επιλέξτε τον επαγωγικό κινητήρα ή τον κινητήρα 
μόνιμου μαγνήτη στην παράμετρο P4-01. 

Μη καθορισμένος 
σερβοκινητήρας

Μη καθορισμένος σερβοκινητήρας. Κατά την έναρξη 
της λειτουργίας θα πρέπει να οριστούν ειδικές παρά-
μετροι σερβοκινητήρων. (Βλέπε κεφάλαιο 5.2.1). Σε 
αυτήν την περίπτωση, η παράμετρος P4-01 πρέπει 
να ρυθμιστεί στη λειτουργία ελέγχου κινητήρα PM.

CMP40M Προρυθμισμένοι κινητήρες CMP της SEW-
EURODRIVE. Εάν επιλέξετε έναν από αυτούς τους 
τύπους κινητήρα, όλες οι ειδικές παράμετροι κινητήρα 
ρυθμίζονται αυτόματα. Η συμπεριφορά υπερφόρτω-
σης ρυθμίζεται σε 200 % για 60 s και σε 250 % για 
2 s.

CMP40M με φρένο

CMP50S

CMP50S με φρένο

CMP50M

CMP50M με φρένο

CMP50L

CMP50L με φρένο

CMP63S

CMP63S με φρένο

CMP63M

CMP63M με φρένο

CMP63L

CMP63L με φρένο

MOVIGEAR® μέγεθος 2 Επιλογή για τη λειτουργία MOVIGEAR®. Επιλέξτε το 
κατάλληλο μέγεθος. Όλες οι απαραίτητες παράμετροι 
ρυθμίζονται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
υπερφόρτωση ανέρχεται στο 300% του ονομαστικού 
ρεύματος.

MOVIGEAR® μέγεθος 4
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P1-19 Διεύθυνση 
μετατροπέα

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 – 63
Κατοπτρική παράμετρος της P5-01. Μία αλλαγή της παραμέτρου P1-19 έχει άμεση επί-
δραση στην παράμετρο P5-01.

P1-20 Ταχύτητα 
Baud SBus

Περιοχή ρυθμίσεων: 125, 250, 500, 1000 kBd
Αυτή η παράμετρος αποτελεί μία κατοπτρική παράμετρο της P5-02. Μία αλλαγή της
παραμέτρου P1-20 έχει άμεση επίδραση στην παράμετρο P5-02.

P1-21 Ακαμψία

P1-22 Αδράνεια 
φορτίου κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 10 – 600
Η σχέση αδράνειας ανάμεσα στον κινητήρα και το συνδεδεμένο φορτίο μπορεί να κατα-
χωρηθεί στο μετατροπέα με αυτήν την παράμετρο. Αυτή η τιμή μπορεί, κανονικά, να
παραμείνει στην προρυθμισμένη τιμή "10". Ωστόσο, η τιμή χρησιμοποιείται από τον
αλγόριθμο ελέγχου του μετατροπέα ως τιμή αρχικού ελέγχου για κινητήρες CMP/PM, για
την παροχή της βέλτιστης ροπής / του βέλτιστου ρεύματος για την επιτάχυνση του φορ-
τίου. Για το λόγο αυτό, η ακριβής ρύθμιση της σχέσης αδράνειας βελτιώνει τη συμπερι-
φορά αντίδρασης και τη δυναμική του συστήματος. Σε ένα κλειστό κύκλωμα ελέγχου,
η τιμή υπολογίζεται ως εξής:

Εάν δεν γνωρίζετε την τιμή, αφήστε την ως έχει στην προρύθμιση "10".

8.2.3 Ομάδα παραμέτρων 2: Διευρυμένη παραμετροποίηση (βαθμίδα 2)
P2-01 Προρυθμι-
σμένες στροφές 1

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 5,0 Hz – P1-01

P2-02 Προρυθμι-
σμένες στροφές 2

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 10,0 Hz – P1-01

P2-03 Προρυθμι-
σμένες στροφές 3

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 25,0 Hz – P1-01

P2-04 Προρυθμι-
σμένες στροφές 4

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 50,0 Hz – P1-01

P2-05 Προρυθμι-
σμένες στροφές 5

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Χρησιμοποιούνται επίσης ως στροφές διαδρομής αναφοράς.

P2-06 Προρυθμι-
σμένες στροφές 6

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Χρησιμοποιούνται επίσης ως στροφές διαδρομής αναφοράς.

P2-07 Προρυθμι-
σμένες στροφές 7

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 0,0 – P1-01
Χρήση ως στροφές αποσύμπλεξης φρένου στη λειτουργία ανύψωσης

P2-08 Προρυθμι-
σμένες στροφές 8

Περιοχή ρυθμίσεων: -P1-01 – 0,0 – P1-01
Χρήση ως στροφές σύμπλεξης φρένου στη λειτουργία ανύψωσης
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P2-09 Κέντρο 
εύρους 
απόκρυψης

Περιοχή ρυθμίσεων: P1-02 – P1-01
Το κέντρο απόκρυψης και το πλάτος απόκρυψης αποτελούν τιμές μέτρησης και, αν
ενεργοποιηθούν, επιδρούν αυτόματα στις θετικές και αρνητικές ονομαστικές τιμές. Η λει-
τουργία απενεργοποιείται εάν το πλάτος απόκρυψης ισούται με "0".

P2-10 Εύρος 
απόκρυψης

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,0 Hz – P1-01

P2-11 – P2-14 
Αναλογικές έξοδοι

Λειτουργία δυαδικής εξόδου: (0 V/24 V)

Λειτουργία αναλογικής εξόδου: (0..10 V ή 0/4..20 mA)

P2-11 Επιλογή 
λειτουργίας αναλο-
γικής εξόδου 1

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 8 – 12

3463466251

P2-10P2-09
Ονομαστική 
τιμή n
(έξοδος 
ολοκληρωτή)

ΡάμπεςΟνομαστική 
τιμή n

Ονομαστική 
τιμή
(είσοδος 
ολοκληρωτή)

Στροφές εξόδου

Ονομαστική τιμή n
θετική και αρνητική

Ρύθ-
μιση

Λειτουργία Επεξήγηση

0 Ο ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιή-
θηκε

Ηλεκτρονική μονάδα 1 με ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα 
(σε λειτουργία)

1 Ο ηλεκτροκινητήρας είναι εντάξει 
(ψηφιακά)

Ηλεκτρονική μονάδα 1 όταν ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει σφάλμα

2 Ο κινητήρας λειτουργεί με την 
τελική ταχύτητα (ψηφιακά)

Ηλεκτρονική μονάδα 1 όταν οι στροφές κινητήρα αντιστοιχούν 
στην ονομαστική τιμή

3 Στροφές κινητήρα ≥ 0 (ψηφιακά) Ηλεκτρονική μονάδα 1 όταν ο κινητήρας λειτουργεί με στροφές 
μεγαλύτερες από 0

4 Στροφές κινητήρα ≥ οριακή τιμή 
(ψηφιακά)

Ενεργοποίηση δυαδικής εξόδου με στάθμη που έχει ρυθμιστεί στο 
"Ανώτατο όριο εξόδου ρελέ χρήστη/αναλογικής εξόδου" και 
"Κατώτατο όριο εξόδου ρελέ χρήστη/αναλογικής εξόδου"5 Ροπή κινητήρα ≥ οριακή τιμή 

(ψηφιακά)
6 Αναλογική είσοδος 2 ≥ οριακή 

τιμή (ψηφιακά)
7 Ρεύμα κινητήρα ≥ οριακή τιμή 

(ψηφιακά)

Ρύθ-
μιση

Λειτουργία Επεξήγηση

8 Στροφές κινητήρα (αναλογικά) Το πλάτος του σήματος αναλογικής εξόδου δείχνει τις στροφές 
κινητήρα. Η διαβάθμιση κυμαίνεται από το μηδέν έως το ανώτατο 
όριο στροφών, το οποίο έχει καθοριστεί στην παράμετρο P1-01.

9 Ρεύμα κινητήρα (αναλογικά) Το πλάτος του σήματος αναλογικής εξόδου δείχνει το ρεύμα φορ-
τίου κινητήρα (ροπή). Η διαβάθμιση κυμαίνεται από το μηδέν έως 
το 200 % του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα, το οποίο έχει 
καθοριστεί στην παράμετρο P1-08.

10 Ροπή κινητήρα (αναλογικά)

11 Ισχύς κινητήρα (αναλογικά) Το πλάτος του σήματος αναλογικής εξόδου δείχνει την ισχύ εξό-
δου του μετατροπέα. Η διαβάθμιση κυμαίνεται από το μηδέν έως 
την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.

12 SBus (αναλογικά) Τιμή αναλογικής εξόδου με έλεγχο μέσω SBus, όταν P1-12 = 8
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P2-12 Μορφή 
αναλογικής εξόδου

0 – 10 V
10 – 0 V
-10 – 10 V
0 – 20 mA, 20 – 0 mA
4 – 20 mA, 20 – 4 mA

P2-13 Επιλογή 
λειτουργίας αναλο-
γικής εξόδου 2

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 9 – 12
Περιγραφή ίδια όπως για την παράμετρο P2-11

P2-14 Μορφή 
αναλογικής 
εξόδου 2

0 – 10 V
10 – 0 V
-10 – 10 V
0 – 20 mA, 20 – 0 mA
4 – 20 mA, 20 – 4 mA

P2-15 – P2-20 
Έξοδοι ρελέ 

Λειτουργίες:

P2-15 Επιλογή 
λειτουργίας εξόδου 
ρελέ χρήστη 1

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 1 – 7
Βλέπε πίνακα P2-15 – P2-20

P2-16 Ανώτατο 
όριο ρελέ χρήστη 
1 / αναλογικής 
εξόδου 1

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-17 Κατώτατο 
όριο ρελέ χρήστη 
1 / αναλογικής 
εξόδου 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 200.0 %

Ρύθ-
μιση

Λειτουργία Επεξήγηση

0 Ο ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιή-
θηκε

Επαφές ρελέ κλειστές με ενεργοποιημένο κινητήρα.

1 Ο ηλεκτροκινητήρας είναι εντάξει 
(ψηφιακά)

Επαφές ρελέ κλειστές όταν ο κινητήρας είναι εντάξει (κανένα 
σφάλμα)..

2 Ο κινητήρας λειτουργεί με την 
τελική ταχύτητα (ψηφιακά)

Επαφές ρελέ κλειστές, εάν συχνότητα εξόδου = ονομαστική 
συχνότητα ± 0,1 Hz.

3 Στροφές κινητήρα ≥ 0 (ψηφιακά) Επαφές ρελέ κλειστές, εάν η συχνότητα εξόδου είναι μεγαλύτερη 
από τη "μηδενική συχνότητα" (0,3 % της βασικής συχνότητας)

4 Στροφές κινητήρα ≥ οριακή τιμή 
(ψηφιακά)

Επαφές ρελέ κλειστές, εάν η συχνότητα εξόδου είναι μεγαλύτερη 
από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο "Ανώτατο όριο 
ρελέ χρήστη". Επαφές ρελέ ανοιχτές, εάν η τιμή είναι μικρότερη 
από την τιμή της παραμέτρου "Κατώτατο όριο ρελέ χρήστη"

5 Ρεύμα κινητήρα ≥ οριακή τιμή 
(ψηφιακά)

Επαφές ρελέ κλειστές, εάν η ροπή / το ρεύμα κινητήρα είναι μεγα-
λύτερα από την οριακή τιμή ρεύματος που έχει ρυθμιστεί στην 
παράμετρο "Ανώτατο όριο ρελέ χρήστη". Επαφές ρελέ ανοιχτές, 
εάν η τιμή είναι μικρότερη από την τιμή της παραμέτρου "Κατώτα-
το όριο ρελέ χρήστη"

6 Ροπή κινητήρα ≥ οριακή τιμή 
(ψηφιακά)

7 Αναλογική είσοδος 2 ≥ οριακή 
τιμή (ψηφιακά)

Επαφές ρελέ κλειστές, εάν η τιμή της δεύτερης αναλογικής εισό-
δου είναι μεγαλύτερη από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παρά-
μετρο "Ανώτατο όριο ρελέ χρήστη". Επαφές ρελέ ανοιχτές, εάν η 
τιμή είναι μικρότερη από την τιμή της παραμέτρου "Κατώτατο όριο 
ρελέ χρήστη"

8 Ανυψωτικό (μόνο για P2-18) Αυτή η παράμετρος προβάλλεται εάν η παράμετρος "P4-12 Λει-
τουργία ανυψωτικού" έχει ρυθμιστεί σε 1. Ο μετατροπέας ενεργο-
ποιεί τώρα την επαφή ρελέ για τη λειτουργία ανυψωτικού. 
(αμετάβλητη τιμή εάν P4-12 = 1)
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P2-18 Επιλογή 
λειτουργίας εξόδου 
ρελέ χρήστη 2

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 1 – 8
Βλέπε πίνακα P2-15 – P2-20

P2-19 Ανώτατο 
όριο ρελέ χρήστη 
1 / αναλογικής 
εξόδου 1

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-20 Κατώτατο 
όριο ρελέ χρήστη 
1 / αναλογικής 
εξόδου 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 200.0 %

P2-21 / 22 Κλίμακα 
ένδειξης 

Με την παράμετρο P2-21, ο χρήστης μπορεί να βαθμονομήσει τα δεδομένα από μία επι-
λεγμένη πηγή, για να λάβει μία τιμή ένδειξης, η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα την
ελεγχόμενη διαδικασία. Η τιμή πηγής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογι-
σμό της βαθμονόμησης καθορίζεται στην παράμετρο P2-22.
Εάν η τιμή της παραμέτρου P2-21 είναι διαφορετική από μηδέν, τότε η βαθμονομημένη
τιμή προβάλλεται στην ένδειξη επίσης για τις στροφές κινητήρα, το ρεύμα κινητήρα και
την ισχύ κινητήρα. Εάν πιέσετε το πλήκτρο "Πλοήγηση", η ένδειξη πραγματοποιεί εναλ-
λαγή ανάμεσα στις τιμές πραγματικού χρόνου. Ένα μικρό γράμμα "c" στην αριστερή
πλευρά της οθόνης σημαίνει ότι τώρα προβάλλεται η βαθμονομημένη τιμή. Η βαθμονο-
μημένη τιμή ένδειξης υπολογίζεται με τον εξής τύπο:
Βαθμονομημένη τιμή ένδειξης = P2-21 × πηγή κλίμακας

P2-21 Συντελε-
στής κλίμακας 
ένδειξης

Περιοχή ρυθμίσεων: -30.000 – 0.000 – 30000

P2-22 Πηγή 
κλίμακας ένδειξης

• 0 Οι πληροφορίες στροφών κινητήρα χρησιμοποιούνται ως πηγή κλίμακας.
• 2 Οι πληροφορίες ρεύματος κινητήρα χρησιμοποιούνται ως πηγή κλίμακας.
• 2 Η τιμή της δεύτερης αναλογικής εισόδου χρησιμοποιείται ως πηγή κλίμακας.

Σε αυτήν την περίπτωση επαρκούν οι τιμές εισόδου από 0 έως 4096.

P2-23 Διάρκεια 
μηδενικών 
στροφών

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 0.2 ... 60.0 s
Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε την παραμονή του κινητήρα στις μηδε-
νικές στροφές (0 Hz) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση μίας εντο-
λής διακοπής και κατόπιν επιβράδυνσης, και μέχρι την ακινητοποίησή του, προτού απε-
νεργοποιηθεί πλήρως.
Εάν P2-23 = 0, η έξοδος του μετατροπέα απενεργοποιείται αμέσως, μόλις οι στροφές
εξόδου προσεγγίσουν το "0".
Εάν η τιμή της παραμέτρου P2-23 είναι διαφορετική από μηδέν, τότε ο κινητήρας παρα-
μένει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (που καθορίζεται στην P1-23 σε δευτερό-
λεπτα) στις μηδενικές στροφές, προτού απενεργοποιηθεί η έξοδος του μετατροπέα.
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κανονικά μαζί με τη λειτουργία εξόδου ρελέ, έτσι ώστε
ο μετατροπέας να στέλνει ένα σήμα ελέγχου ρελέ πριν από το κλείδωμα της εξόδου
μετατροπέα.

P2-24 Συχνότητα 
ζεύξης

Περιοχή ρύθμισης 2 – 16 kHz (σε εξάρτηση από τον ηλεκτροκινητήρα)
Ρύθμιση της συχνότητας ζεύξης εξόδου. Μια υψηλότερη συχνότητα ζεύξης σημαίνει
λιγότερους θορύβους στον κινητήρα, αλλά και μεγαλύτερες απώλειες στην τελική βαθ-
μίδα. Η μέγιστη συχνότητα ζεύξης εξόδου εξαρτάται από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα.
Ο μετατροπέας μειώνει αυτόματα τη συχνότητα ζεύξης μαζί με τη θερμοκρασία του.
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P2-25 Δεύτερη 
ράμπα 
επιβράδυνσης 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.00 ... 30.0 s
Χρόνος 2ης ράμπας επιβράδυνσης. Καλείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής του
ηλεκτρικού δικτύου όταν P2-38 = 2.
Μπορεί να κληθεί επίσης μέσω των δυαδικών εισόδων, ανάλογα με τις υπόλοιπες ρυθ-
μίσεις των παραμέτρων. Εάν η ρύθμιση είναι "0", ο ηλεκτροκινητήρας επιβραδύνεται τα
ταχύτερο δυνατό χωρίς να εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα σφάλμα υπερβολικής τάσης.

P2-26 
Ενεργοποίηση 
λειτουργίας ταχείας 
εκκίνησης

Με την ενεργοποίηση, ο ηλεκτροκινητήρας ξεκινά με τις καταγεγραμμένες στροφές του
ρότορα. Η σύντομη επιβράδυνση είναι δυνατή όταν ο ρότορας είναι ακινητοποιημένος
(εφικτό μόνο όταν P4-01 = 0, 1 ή 2).
0 / Απενεργοποιημένο
1 / Ενεργοποιημένο

P2-27 Κατάσταση 
αναμονής

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 ... 250 s
Εάν P2-27 > 0, τότε ο μετατροπέας μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής (κλειδωμένη
έξοδος), εάν πραγματοποιηθεί λειτουργία με τις ελάχιστες στροφές για ένα χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίστηκε στην παράμετρο P2-27. Εάν P2-23 > 0
ή P4-12=1, τότε αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

P2-28/29 
Παράμετρος 
κύριας/υποτελούς 
μονάδας 

Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί την παράμετρο P2-28/29 για τη βαθμονόμηση των ονομα-
στικών στροφών, τις οποίες έλαβε από την κύρια μονάδα του δικτύου.
Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται ιδιαίτερα για εφαρμογές, στις οποίες όλοι οι ηλεκτροκινη-
τήρες ενός δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν συγχρονισμένα, αλλά με διαφορετικές
στροφές οι οποίες βασίζονται σε ένα σταθερό συντελεστή κλίμακας.
Εάν, για παράδειγμα, σε έναν υποτελή ηλεκτροκινητήρα έχει ρυθμιστεί P2-29 = 80 % και
P2-28 = 1 και ο κύριος ηλεκτροκινητήρας του δικτύου λειτουργεί με 50 Hz, τότε μετά την
ενεργοποίηση ο υποτελής ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί με 40 Hz.

P2-28 Κλίμακα 
στροφών 
υποτελούς 
μονάδας

0 / Απενεργοποιημένο
1 / Πραγματικές στροφές = ψηφιακές στροφές x P2-29
2 / Πραγματικές στροφές = (ψηφιακές στροφές x P2-29) + αναφορά αναλογικής εισόδου 1
3 / Πραγματικές στροφές = ψηφιακές στροφές x P2-29 x αναφορά αναλογικής εισόδου 1

P2-29 
Συντελεστής 
κλίμακας στροφών 
υποτελούς 
μονάδας

Περιοχή ρυθμίσεων: -500 – 100 – 500 %
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P2-30 – P2-35 
Αναλογικές είσοδοι 

Με αυτές τις παραμέτρους, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις αναλογικές εισόδους
1 και 2 στη μορφή σήματος που υπάρχει στους ακροδέκτες ελέγχου αναλογικής εισό-
δου. Στη ρύθμιση 0...10 V, από όλες τις αρνητικές τάσεις εισόδου προκύπτουν μηδενι-
κές στροφές. Στη ρύθμιση -10 – 10 V, από όλες τις αρνητικές τάσεις προκύπτουν
αρνητικές στροφές, οι οποίες είναι αναλογικές προς το ύψος της τάσης εισόδου.

P2-30 Μορφή 
αναλογικής 
εισόδου 1

0 – 10 V, 10 – 0 V / μονοπολική είσοδος τάσης
10 – 10 V / διπολική είσοδος τάσης
0 – 20 mA / είσοδος ρεύματος
t4 – 20 mA, t20-4 mA 
Το "t" υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας απενεργοποιείται όταν ακυρώνεται το σήμα στον
ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα. r4 – 20 mA, 20 – 4 mA
Το "r" υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας λειτουργεί κατά μήκος μίας ράμπας με την τιμή της
παραμέτρου P1-02, όταν ακυρώνεται το σήμα στον ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα.

P2-31 Κλίμακα 
αναλογικής 
εισόδου 1

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 100 – 500 %

P2-32 Απόκλιση 
αναλογικής 
εισόδου 1

Περιοχή ρυθμίσεων: -500 – 0 – 500 %
Καθορίζει μία διαφορά ως ποσοστό της συνολικής περιοχής ρύθμισης εισόδου, που
εφαρμόζεται στο αναλογικό σήμα εισόδου.
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P2-33 Μορφή 
αναλογικής 
εισόδου 2

0 – 10 V, 10 – 0 V / / μονοπολική είσοδος τάσης
PTC-th / Είσοδος θερμίστορ κινητήρα
0 – 20 mA / είσοδος ρεύματος
t4 – 20 mA, t20 – 4 mA
Το "t" υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας απενεργοποιείται όταν ακυρώνεται το σήμα στον
ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα.
r4 – 20 mA, 20 – 4 mA
Το "r" υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας λειτουργεί κατά μήκος μίας ράμπας με την τιμή της
παραμέτρου P1-02, όταν ακυρώνεται το σήμα στον ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα.
Το PTC-th πρέπει να επιλεγεί μαζί με την παράμετρο P1-15 ως αντίδραση για ένα εξω-
τερικό σφάλμα, για τη διασφάλιση της θερμικής προστασίας κινητήρα.

P2-34 Κλίμακα 
αναλογικής 
εισόδου 2

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 100 – 500 %

P2-35 Απόκλιση 
αναλογικής 
εισόδου 2

Περιοχή ρυθμίσεων: -500 – 0 – 500 %
Καθορίζει μία απόκλιση ως ποσοστό της συνολικής περιοχής ρύθμισης εισόδου, που
εφαρμόζεται στο αναλογικό σήμα εισόδου.

P2-36 Επιλογή 
λειτουργίας 
έναρξης

Μετά από ένα σφάλμα, ο μετατροπέας επιχειρεί μια επανεκκίνηση έως και 5 φορές κάθε
20 δευτερόλεπτα. Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί από την τάση για την
επαναφορά του μετρητή.
Οι προσπάθειες επανεκκίνησης καταμετρούνται. Εάν ο ηλεκτροκινητήρας δεν εκκινεί και
με την τελευταία προσπάθεια, τότε ο μετατροπέας αναφέρει ένα σφάλμα, το οποίο πρέ-
πει να μηδενιστεί χειροκίνητα από τον χρήστη.
Στη λειτουργία Edge-r / Edge το σήμα έναρξης πρέπει να εφαρμοστεί μετά από ένα σφάλ-
μα ή μετά την ενεργοποίηση, ώστε να ξεκινήσει ο ηλεκτροκινητήρας. Εάν το σήμα ενεργο-
ποίησης υπάρχει ήδη κατά την ενεργοποίηση, ο ηλεκτροκινητήρας δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία Auto-0 / Auto-run ενεργοποιεί τον κινητήρα μόλις εφαρμοστεί ένα σήμα
εκκίνησης (εάν δεν υπάρχει σφάλμα). Εάν το σήμα εκκίνησης υπάρχει ήδη κατά την
ενεργοποίηση, ο ηλεκτροκινητήρας τίθεται αμέσως σε λειτουργία.
Auto-1..Auto-4 / Όπως το Auto-0, με τη μόνη διαφορά ότι ο ηλεκτροκινητήρας επιχειρεί
αυτόματη επανεκκίνηση μετά από ένα σφάλμα. Ο αριθμός των προσπαθειών επανεκκί-
νησης δηλώνεται από τον αριθμό δίπλα στη λέξη "Auto-". Ο μετρητής επανεκκινήσεων
μηδενίζεται μετά την απενεργοποίηση ή από τον χρήστη μέσω του πληκτρολογίου.

P2-37 
Πληκτρολόγιο 
στροφών 
επανεκκίνησης

Ενεργό μόνο όταν P1-12 = 1
0 / Μετά από μία διακοπή και επανεκκίνηση, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί στις ελάχι-
στες στροφές
1 / Μετά από μία διακοπή και επανεκκίνηση, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί στις ονομα-
στικές στροφές που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία
2 / Ο ηλεκτροκινητήρας διατηρεί τις τρέχουσες στροφές και αλλάζει στη λειτουργία ψηφι-
ακού ποτενσιόμετρου
3 / Μετά από μία διακοπή και επανεκκίνηση, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί στις προ-
ρυθμισμένες στροφές 8 (P2-08)
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P2-38 Βλάβη 
ηλεκτρικού 
δικτύου, έλεγχος 
διακοπής

Συμπεριφορά ελέγχου του μετατροπέα ως αντίδραση σε μία βλάβη ηλεκτρικού δικτύου
με ενεργοποιημένο ηλεκτροκινητήρα.
0 / Ο μετατροπέας επιχειρεί να διατηρήσει τη λειτουργία ανακτώντας ενέργεια από τον
κινητήρα υπό φορτίο. Εάν η βλάβη ηλεκτρικού δικτύου διαρκέσει μόνο για σύντομο χρο-
νικό διάστημα και μπορεί να ανακτηθεί αρκετή ενέργεια πριν από την απενεργοποίηση
του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, τότε ο μετατροπέας επανεκκινείται μόλις επα-
νέλθει η τάση ηλεκτρικού δικτύου.
1 / Ο μετατροπέας κλειδώνει αμέσως την έξοδο προς τον κινητήρα, γεγονός που προκαλεί
αργό σταμάτημα ή ελεύθερη κίνηση του φορτίου. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία
για φορτία με υψηλή αδράνεια μάζας, τότε πρέπει ενδεχομένως να ενεργοποιήσετε τη λει-
τουργία ταχείας εκκίνησης (P2-26). 2 / Ο μετατροπέας σταματά κατά μήκος μίας ράμπας
με το χρόνο ράμπας επιβράδυνσης που ρυθμίστηκε στην παράμετρο P2-25.

P2-39 Φραγή 
παραμέτρων

Οι παράμετροι δεν μπορούν να τροποποιηθούν με ενεργοποιημένη τη φραγή (προβάλ-
λεται το γράμμα "L").
0 / Απενεργοποιημένο
1 / Ενεργοποιημένο

P2-40 Πρόσβαση 
στις διευρυμένες 
παραμέτρους, 
καθορισμός 
κωδικού

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 – 101 – 9999
Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού (ομάδες παραμέτρων 2,3,4,5) είναι δυνατή, μόνο
όταν η τιμή που έχει καταχωρηθεί στην παράμετρο P1-14 ανταποκρίνεται στην τιμή που
έχει αποθηκευτεί στην παράμετρο P2-40. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να
αλλάξει τον κωδικό από την τυπική ρύθμιση "101" σε οποιαδήποτε τιμή θέλει.

8.2.4 Ομάδα παραμέτρων 3: Ρυθμιστής PID (βαθμίδα 2)
P3-01 Αναλογική 
ενίσχυση PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.1 – 30.0
Αναλογική ενίσχυση του ρυθμιστή PID. Οι υψηλότερες τιμές επιφέρουν μια μεγαλύτερη
τροποποίηση της συχνότητας εξόδου του μετατροπέα ως αντίδραση σε μικρές τροπο-
ποιήσεις του σήματος ανάδρασης. Μια εξαιρετικά υψηλή τιμή μπορεί να προκαλέσει
αστάθεια.

P3-02 Ολοκληρω-
ματική σταθερά 
χρόνου PID 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 1.0 – 30.0
Ολοκληρωματικός χρόνος ρυθμιστή PID. Οι υψηλότερες τιμές επιφέρουν μια μειωμένη
αντίδραση για συστήματα στα οποία η συνολική διαδικασία αποκρίνεται αργά.

P3-03 Διαφορική 
σταθερά χρόνου 
PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.00 – 1.00

P3-04 Τρόπος 
λειτουργίας PID

0 / Απευθείας λειτουργία - Οι στροφές κινητήρα αυξάνονται με αύξηση του σήματος
ανάδρασης
1 / Αντίστροφη λειτουργία - Οι στροφές κινητήρα μειώνονται με αύξηση του σήματος
ανάδρασης

P3-05 Επιλογή 
αναφοράς PID

Επιλογή της πηγής για την αναφορά PID / ονομαστική τιμή
0 / Χρήση της παραμέτρου P3-06 
1 / Χρήση της αναλογικής εισόδου 1
2 / Χρήση της αναλογικής εισόδου 2

P3-06 Ψηφιακή 
αναφορά PID 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 100.0 %
Ρυθμίζει την προκαθορισμένη ψηφιακή αναφορά PID / ονομαστική τιμή.
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P3-07 Ανώτατο 
όριο ρυθμιστή PID

Περιοχή ρυθμίσεων: P3-08 – 100,0 %
Καθορίζει την ελάχιστη τιμή εξόδου του ρυθμιστή PID. Το κατώτατο όριο υπολογίζεται
ως εξής:
Κατώτατο όριο = P3-08 × P1-01

P3-08 Κατώτατο 
όριο ρυθμιστή PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,0 % – P3-07 %
Έξοδος ανώτατου ορίου ρυθμιστή PID. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ελάχιστη τιμή
εξόδου του ρυθμιστή PID. Το ανώτατο όριο υπολογίζεται ως εξής:
Ανώτατο όριο = P3-07 × P1-01
Η τιμή 100 % αντιστοιχεί στο μέγιστο όριο στροφών, που έχει καθοριστεί στην παράμε-
τρο P1-01.

P3-09 Ρυθμιστής 
εξόδου PID

0 / Περιορισμός δυαδικών εξόδων - Περιορισμός περιοχής εξόδου PID από τις παραμέ-
τρους P3-07 & P3-08
1 / Αναλογική είσοδος 1 μεταβλητού ανώτατου ορίου – Η έξοδος PID περιορίζεται προς
τα πάνω από το σήμα που υπάρχει στην αναλογική είσοδο 1.
2 / Αναλογική είσοδος 1 μεταβλητού κατώτατου ορίου – Η έξοδος PID περιορίζεται προς
τα κάτω από το σήμα που υπάρχει στην αναλογική είσοδο 1.
3 / Έξοδος PID + αναλογική είσοδος 1 – Η έξοδος PID προστίθεται στην αναφορά στρο-
φών που υπάρχει στην αναλογική είσοδο 1.

P3-10 Επιλογή 
ανάδρασης PID

Επιλέγει την πηγή για το σήμα ανάδρασης PID
0 / αναλογική είσοδος 2
1 / αναλογική είσοδος 1

P3-11 Σφάλμα 
ενεργοποίησης 
ραμπών PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 25.0 %
Καθορίζει ένα κατώφλι σφαλμάτων PID. Εάν η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική και
την πραγματική τιμή βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, τότε οι εσωτερικές ράμπες του
μετατροπέα έχουν απενεργοποιηθεί.
Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης PID, οι ράμπες ενεργοποιούνται για τον περιο-
ρισμό του ρυθμού αλλαγής των στροφών κινητήρα σε μεγάλες αποκλίσεις PID και για
τη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης σε μικρές αποκλίσεις.

P3-12 Συντελεστής 
κλίμακας ένδειξης 
πραγματικών τιμών 
PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.000 – 50.000 
Αυτή η παράμετρος βαθμονομεί την πραγματική τιμή της ένδειξης PID, έτσι ώστε ο
χρήστης να μπορεί να προβάλει την τρέχουσα στάθμη σήματος ενός μετατροπέα, π.χ.
0 -10 Bar, κ.λ.π. Βαθμονομημένη τιμή ένδειξης = P3-12 × έξοδος PID

P3-13 Στάθμη 
αφύπνισης 
ανάδρασης PID

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 100.0 %
Ρυθμίζει μία στάθμη με δυνατότητα προγραμματισμού. Εάν ο μετατροπέας βρίσκεται
στην κατάσταση αναμονής ή στη λειτουργία PID, τότε το επιλεγμένο σήμα ανάδρασης
πρέπει να πέσει κάτω από αυτό το κατώφλι, προτού ο μετατροπέας επιστρέψει στην
κανονική λειτουργία
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8.2.5 Ομάδα παραμέτρων 4: Έλεγχος κινητήρα (βαθμίδα 2)
P4-01 Έλεγχος 0 / Έλεγχος στροφών VFC

Ανυσματικός έλεγχος στροφών για επαγωγικούς κινητήρες με υπολογισμένο έλεγχο
στροφών ρότορα. Για τον έλεγχο των στροφών κινητήρα χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι
ελέγχου με βάση το πεδίο. Καθώς οι υπολογισμένες στροφές ρότορα χρησιμοποιούνται
για το εσωτερικό κλείσιμο του κύκλου στροφών, αυτός ο τύπος ελέγχου προσφέρει ένα
κλειστό κύκλωμα ελέγχου χωρίς φυσικό κωδικοποιητή. Εάν ο ρυθμιστής στροφών έχει
ρυθμιστεί σωστά, η στατική αλλαγή στροφών είναι κατά κανόνα καλύτερη από 1 %. Για
τον καλύτερο δυνατό έλεγχο θα πρέπει να εκτελέσετε την αυτόματη ρύθμιση (P4-02)
πριν από την πρώτη λειτουργία.
1 / VFC Έλεγχος ροπής
Αντί για τις στροφές κινητήρα ελέγχεται απευθείας η ροπή κινητήρα. Οι στροφές δεν
προκαθορίζονται σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, αλλά αλλάζουν ανάλογα με το φορτίο.
Οι μέγιστες στροφές περιορίζονται από την P1-01. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας χρησι-
μοποιείται συχνά για εφαρμογές πηνίων, οι οποίες χρειάζονται σταθερή ροπή για τη δια-
τήρηση ενός καλωδίου υπό τάση. Για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο θα πρέπει να εκτελέ-
σετε την αυτόματη ρύθμιση (P4-02) πριν από την πρώτη λειτουργία.
2 / έλεγχος στροφών – διευρυμένο U/f
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας αντιστοιχεί κατά βάση στον έλεγχο τάσης, κατά τον οποίο
ελέγχεται η εφαρμοζόμενη τάση κινητήρα αντί για το ρεύμα που παράγεται από τη ροπή.
Το ρεύμα μαγνήτισης ρυθμίζεται απευθείας, ώστε να μην χρειάζεται αύξηση της τάσης.
Η χαρακτηριστική καμπύλη τάσης μπορεί να επιλεγεί μέσω της λειτουργίας εξοικονόμη-
σης ενέργειας στην παράμετρο P1-06. Από την τυπική ρύθμιση προκύπτει μία γραμμική
χαρακτηριστική καμπύλη, στην οποία η τάση είναι ανάλογη προς τη συχνότητα. Το ρεύ-
μα μαγνήτισης ρυθμίζεται ανεξάρτητα απ' αυτήν. Μέσω της ενεργοποίησης της λειτουρ-
γίας εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγεται μία μειωμένη χαρακτηριστική καμπύλη τάσης,
κατά την οποία μειώνεται η εφαρμοζόμενη τάση κινητήρα σε χαμηλές στροφές. Αυτό
εφαρμόζεται συνήθως σε ανεμιστήρες, για τη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Σε
αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα πρέπει επίσης να καλέσετε την αυτόματη ρύθμιση. Σε
αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία ρύθμισης απλοποιείται και μπορεί να διεξαχθεί πολύ
γρήγορα.
3 / Έλεγχος στροφών κινητήρα PM
Έλεγχος στροφών για ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά
με τον έλεγχο στροφών VFC
4 / Έλεγχος ροπής κινητήρα PM
Έλεγχος ροπής για ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με
τον έλεγχο ροπής VFC
5 / Έλεγχος θέσης κινητήρα PM
Έλεγχος θέσης για ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Οι ονομαστικές τιμές στροφών
και ροπής διατίθενται μέσω των δεδομένων διεργασίας στο Motion Protocol (P1-12=8).
Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένας κωδικοποιητής.

P4-02 Αυτόματη 
ρύθμιση

0 / Κλειδωμένο
1 / Ενεργοποίηση
Στη ρύθμιση "1", ο μετατροπέας διεξάγει αμέσως μία στατική (χωρίς περιστροφή του
ρότορα) μέτρηση των παραμέτρων κινητήρα για τη διαμόρφωση αυτών των παραμέ-
τρων. Πριν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι P1-07,
P1-08 και P1-09 έχουν ρυθμιστεί σωστά, σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα.
Η αυτόματη ρύθμιση εκτελείται κατά την πρώτη ενεργοποίηση, μετά τη λειτουργία με
εργοστασιακά ρυθμισμένες παραμέτρους, και όταν η παράμετρος P1-08 έχει αλλαχθεί.
Για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται ενεργοποίηση του υλικού εξοπλισμού.
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P4-03 Αναλογική 
ενίσχυση ρυθμιστή 
στροφών

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.1 – 50 – 400 %
Καθορίζει την αναλογική ενίσχυση για το ρυθμιστή στροφών. Οι υψηλότερες τιμές παρέ-
χουν έναν καλύτερο έλεγχο της συχνότητας εξόδου και μία καλύτερη αντίδραση. Μια
εξαιρετικά υψηλή τιμή μπορεί να προκαλέσει αστάθεια ή ακόμα και σφάλματα υπερβο-
λικού ρεύματος. Για εφαρμογές, οι οποίες απαιτούν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο: Εάν
αυξήσετε σταδιακά την τιμή και παρακολουθήσετε την πραγματική ταχύτητα του φορτί-
ου, η τιμή προσαρμόζεται στο συνδεδεμένο φορτίο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για
όσο χρειάζεται, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή δυναμική χωρίς ή μόνο με μικρές υπερ-
βάσεις της περιοχής ελέγχου, στις οποίες η ταχύτητα εξόδου υπερβαίνει την ονομαστική
τιμή. 
Κατά κανόνα, τα φορτία με μεγαλύτερη τριβή ανέχονται επίσης μεγαλύτερες τιμές κατά
την αναλογική ενίσχυση. Η ενίσχυση πρέπει ενδεχομένως να μειωθεί για φορτία με
μεγαλύτερη μάζα αδρανείας και μικρότερη τριβή.

P4-04 Ολοκληρω-
ματική σταθερά 
χρόνου ρυθμιστή 
στροφών

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.001 – 0.100 ... 1.000 s
Καθορίζει τον ολοκληρωματικό χρόνο για το ρυθμιστή στροφών. Από τις μικρότερες
τιμές προκύπτει μία ταχύτερη αντίδραση στις αλλαγές φορτίου κινητήρα, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο αστάθειας. Για την καλύτερη δυνατή δυναμική, η τιμή
του συνδεδεμένου φορτίου πρέπει να προσαρμοστεί.

P4-05 Συντελεστής 
ισχύος κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,50 – 0,99 (σε εξάρτηση από τον ηλεκτροκινητήρα)
Συντελεστής ισχύος πάνω στην πινακίδα τύπου κινητήρα, απαιτείται για τον ανυσματικό
έλεγχο (P4-01 = 0 ή 1).

P4-06 – P4-09 
Ρυθμίσεις ροπής 
κινητήρα 

Με αυτές τις παραμέτρους μπορείτε να προσαρμόσετε τα όρια ροπής του κινητήρα.

3473010955

P4-08
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P4-09 P4-07
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P4-06 Ονομαστική 
τιμή ροπής

Σε περίπτωση ανυσματικού ελέγχου ή λειτουργίας PM
(P4-01 ≠ 2) αυτή η παράμετρος καθορίζει την πηγή της αναφοράς / του ορίου ροπής
0 / μέγιστη ροπή
Μόνιμα προρυθμισμένο όριο ροπής. Ονομαστική τιμή ροπής προρυθμισμένη στην
παράμετρο P4-07. Κατά την χρήση αυτής της επιλογής, η ονομαστική τιμή ροπής κινη-
τήρα καθορίζεται από ένα ποσοστό της ονομαστικής ροπής κινητήρα, το οποίο ρυθμί-
ζεται στην παράμετρο P4-07. Η ονομαστική ροπή κινητήρα καθορίζεται αυτόματα από
την αυτόματη ρύθμιση.
1 / αναλογική είσοδος 1
2 / αναλογική είσοδος 2
Αναλογική είσοδος ορίου ροπής. Εάν απαιτείται μία μεταβλητή ονομαστική τιμή ροπής,
τότε η αναλογική είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ονομαστικής τιμής ροπής.
Σε αυτήν την περίπτωση, η ονομαστική τιμή μπορεί να τροποποιηθεί σε πραγματικό
χρόνο αναλογικά προς το σήμα αναλογικής εισόδου. Η σωστή μορφή σήματος αναλο-
γικής εισόδου πρέπει να ρυθμιστεί στην παράμετρο P2-30/P2-33. Η μορφή του σήματος
εισόδου πρέπει να είναι μονοπολική. Οι διπολικές αναφορές δεν είναι δυνατές για το
όριο ροπής. Η κλίμακα εξαρτάται από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο
P4-07 (0 – 10 V = 0 – P4-07 % ροπής).
Αναλογική είσοδος 2
3 / Επικοινωνία Modbus
Ονομαστική τιμή ροπής Modbus. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, το όριο ροπής
κινητήρα προκαθορίζεται από την κύρια μονάδα Modbus. Μπορείτε να εισάγετε μία τιμή
από 0 έως 200 %.
4 / Κύριος κινητήρας
Ο κύριος κινητήρας σε ένα δίκτυο κύριας/υποτελούς μονάδας προκαθορίζει την ονομα-
στική τιμή ροπής.
5 / Έξοδος PID
Η έξοδος του ρυθμιστή PID προκαθορίζει την ονομαστική τιμή ροπής.

P04-07 Ανώτατο 
όριο ροπής 
κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: P4-08 – 200 – 500 %
Εάν P4-01 = 1 ή 4 και P4-06 = 0, τότε ρυθμίζεται η προκαθορισμένη ονομαστική τιμή
ροπής. Εάν P4-01= 0 ή 3, τότε ρυθμίζεται το ανώτατο όριο ροπής. Το όριο ροπής ανα-
φέρεται στο ρεύμα εξόδου που έχει ρυθμιστεί με την παράμετρο P1-08.

P4-08 Κατώτατο 
όριο ροπής

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,0 – P4-07 %
Ρυθμίζει το κατώτατο όριο ροπής. Ο μετατροπέας προσπαθεί να διατηρεί συνεχώς αυτή
τη ροπή στον κινητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της παρα-
μέτρου, καθώς μέσω αυτής αυξάνεται η συχνότητα εξόδου του μετατροπέα (για την επί-
τευξη της ροπής) και ενδεχομένως πραγματοποιείται υπέρβαση των επιλεγμένων ονο-
μαστικών στροφών.

P4-09 Ανώτατο 
όριο αναγεννητικής 
ροπής

Περιοχή ρυθμίσεων: P4-08 – 200 – 500 %
Καθορίζει το όριο ρεύματος του ελέγχου κατά την αναγεννητική λειτουργία. Η τιμή αυτής
της παραμέτρου αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα, το
οποίο έχει καθοριστεί στην παράμετρο P1-08. Το όριο ρεύματος που έχει καθοριστεί σ'
αυτήν την παράμετρο απενεργοποιεί το κανονικό όριο ρεύματος για το σχηματισμό
ροπής, όταν ο κινητήρας λειτουργεί αναγεννητικά. Μία υπερβολικά υψηλή τιμή μπορεί
να προκαλέσει μεγάλη παραμόρφωση στο ρεύμα κινητήρα, γεγονός που μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την επιθετική συμπεριφορά του κινητήρα στην αναγεννητική λειτουργία.
Εάν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι πολύ μικρή, η ροπή εξόδου του κινητήρα μπορεί
να μειωθεί στην αναγεννητική λειτουργία.
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P4-10/11 
Ρυθμίσεις 
χαρακτηριστικής 
καμπύλης U/f 

Η χαρακτηριστική καμπύλη τάσης/συχνότητας καθορίζει τη στάθμη τάσης που υπάρχει
στον κινητήρα, με την εκάστοτε αναφερόμενη συχνότητα. Εάν χρειάζεται, ο χρήστης
μπορεί να τροποποιήσει την χαρακτηριστική καμπύλη U/f στις παραμέτρους P4-10 και
P4-11.
Η παράμετρος P4-10 μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε συχνότητα ανάμεσα στο 0
και τη βασική συχνότητα (P1-09). Η παράμετρος δηλώνει τη συχνότητα, στην οποία
χρησιμοποιείται η ποσοστιαία στάθμη προσαρμογής που έχει ρυθμιστεί στην παράμε-
τρο P4-11. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο εάν η παράμετρος P4-01 = 2.

P4-10 
Χαρακτηριστική 
καμπύλη U/f 
συχνότητας 
προσαρμογής

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,0 – 100,0 % της P1-09

P4-11 
Χαρακτηριστική 
καμπύλη U/f τάσης 
προσαρμογής

Περιοχή ρυθμίσεων: 0,0 – 100,0 % της P1-07

P4-12 Μονάδα 
ελέγχου φρένου 
κινητήρα

Ενεργοποιεί τη γενική μονάδα ελέγχου φρένου του μετατροπέα.
Οι παράμετροι P4-13 έως P4-16 ενεργοποιούνται.
Η επαφή ρελέ 2 έχει ρυθμιστεί για ανυψωτικό. Η λειτουργία δεν μπορεί να τροποποιηθεί. 
0 / Απενεργοποιημένο / 
1 / Ενεργοποιημένο

3473009035

[1] Κανονική χαρακτηριστική καμπύλη U/f 
[2] Προσαρμοσμένη χαρακτηριστική καμπύλη U/f
[3] Προσαρμοσμένη χαρακτηριστική καμπύλη U/f

[2]
[3]

[5]

P1-07 = 230 V

P4-11 = 180

P4-11 = 60

P4-10 = 25 Hz P1-09 = 50 Hz

V

Hz

[1]
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P4-13 Χρόνος 
αποσύμπλεξης του 
φρένου κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 0.2 ... 5.0 s
Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο κινητήρας λειτουργεί
με τις προρυθμισμένες στροφές 7, μετά την επιτυχή αρχική μαγνήτιση, καθώς και το
χρονικό διάστημα που χρειάζεται το φρένο για την αποσύμπλεξή του.

P4-14 Χρόνος 
σύμπλεξης του 
φρένου κινητήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 ... 5.0 s
Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που χρειάζεται το μηχανικό
φρένο για να κλείσει. Με αυτή την παράμετρο αποφεύγετε την πτώση στροφών του κινη-
τήρα ειδικά σε ανυψωτικούς μηχανισμούς.

P4-15 Κατώφλι 
ροπής για την 
αποσύμπλεξη 
φρένου

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 1.0 – 200 %
Καθορίζει μία ροπή σε % της μέγιστης ροπής. Αυτή η ποσοστιαία ροπή πρέπει να παρα-
χθεί, προτού απελευθερωθεί το φρένο κινητήρα.
Έτσι διασφαλίζεται ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί και ότι η ροπή έχει σχηματιστεί, για την
αποφυγή μίας πτώσης φορτίου κατά το άνοιγμα του φρένου. Κατά τον έλεγχο U/f,
η απόδειξη ροπής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό συνιστάται μόνο για εφαρμογές με
οριζόντιες κινήσεις.

P4-16 Χρονική 
υπέρβαση 
κατωφλίου ροπής 

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 ... 5.0 s
Καθορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο μετατροπέας προσπαθεί, μετά από μία
εντολή εκκίνησης, να δημιουργήσει στον κινητήρα αρκετή ροπή για την υπέρβαση του
κατωφλίου αποσύμπλεξης φρένου που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P4-15. Εάν το
κατώφλι ροπής δεν επιτευχθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (λόγω μίας μηχα-
νικής βλάβης ή μίας άλλης βλάβης), τότε ο μετατροπέας αναφέρει ένα σφάλμα.

8.2.6 Ομάδα παραμέτρων 5: Επικοινωνία fieldbus (βαθμίδα 2)
P5-01 Διεύθυνση 
μετατροπέα

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 – 63
Καθορίζει τη γενική διεύθυνση μετατροπέα για το SBus, το Modbus, το fieldbus και την
κύρια / υποτελή μονάδα.

P5-02 Ταχύτητα 
Baud SBus

Καθορίζει την ταχύτητα Baud του SBus. Αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμίζεται για τη
λειτουργία με πύλες SEW ή με MOVI-PLC®.
125 / 125 kBd
250 / 250 kBd
500 / 500 kBd
1000 / 1000 kBd

P5-03 Ταχύτητα 
Baud Modbus

Καθορίζει την αναμενόμενη ταχύτητα Baud του Modbus.
9.6 / 9600 Bd
19.2 / 19200 Bd
38.4 / 38400 Bd
57.6 / 57600 Bd
115.2 / 115200 Bd
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P5-04 Μορφή 
δεδομένων 
Modbus

Καθορίζει την αναμενόμενη μορφή δεδομένων του Modbus.
n-1 / καμία ισοτιμία, 1 bit διακοπής
n-2 / καμία ισοτιμία, 2 bit διακοπής
O-1 / μονή ισοτιμία, 1 bit διακοπής
E-1 / ζυγή ισοτιμία, 1 bit διακοπής

P5-05 Αντίδραση 
σε διακοπή 
επικοινωνίας

Καθορίζει τη συμπεριφορά του μετατροπέα μετά από μία διακοπή της επικοινωνίας,
καθώς και την επακόλουθη χρονική υπέρβαση, που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο
P5-06.
0 / Σφάλμα και αργό σταμάτημα
1 / Ράμπα διακοπής και σφάλμα
2 / ράμπα διακοπής (χωρίς σφάλμα)
3 / Προρυθμισμένες στροφές 8

P5-06 Χρονική 
υπέρβαση 
διακοπής 
επικοινωνίας

Περιοχή ρυθμίσεων: 0.0 – 1.0 ... 5.0 s
Καθορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα, μετά το πέρας του οποίου ο μετατροπέας εκτελεί
την αντίδραση που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P5-05. Εάν ο χρόνος είναι "0,0 s", ο
μετατροπέας διατηρεί την πραγματική ταχύτητα, ακόμα και εάν η επικοινωνία διακοπεί. 

P5-07 Καθορισμός 
ράμπας μέσω 
SBus

Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό
έλεγχο ράμπας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, ο μετατροπέας ακολουθεί τις εξωτερικές
ράμπες, οι οποίες προκαθορίζονται μέσω των δεδομένων διεργασίας MOVILINK®

(PO3).
0 / Απενεργοποιημένο
1 / Ενεργοποιημένο

P5-08 Συγχρονι-
σμένη κυκλική 
περίοδος

Περιοχή ρυθμίσεων: 0, 5 – 10 ms
Καθορίζει τη διάρκεια του τηλεγραφήματος συγχρονισμού του MOVI-PLC®. Αυτή η τιμή
πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που έχει ρυθμιστεί στο MOVI-PLC®. Εάν P5-08 = 0,
ο μετατροπέας δεν λαμβάνει υπόψη το συγχρονισμό.
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8.2.7 P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικών εισόδων
Η λειτουργία των δυαδικών εισόδων στο MOVITRAC® LTP-B μπορεί να ρυθμιστεί από
τον χρήστη, δηλ. ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις λειτουργίες, οι οποίες απαιτούνται για
την εφαρμογή.
Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι λειτουργίες των δυαδικών εισόδων
ανάλογα με την τιμή των παραμέτρων P1-12 (έλεγχος ακροδεκτών / πληκτρολογίου /
SBus) και P-15 (επιλογή των λειτουργιών δυαδικής εισόδου).

Λειτουργία 
μετατροπέα

P1-15 Δυαδική 
είσοδος 1

Δυαδική 
είσοδος 2

Δυαδική 
είσοδος 3

Αναλογική 
είσοδος 1

Αναλογική 
είσοδος 2

Παρατηρή-
σεις / προρυθ-
μισμένη τιμή

1 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1, 2

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

O: Προρυθμισμένες 
στροφές 1
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 2

–

2 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

Ανοικτή Ανοικτή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

Ανοικτή Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 5

Κλειστή Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 6

Ανοικτή Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 7

Κλειστή Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 8

3 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1 

Αναλογική αναφορά 
ροπής

–

4 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

O: Ράμπα 
επιβράδυνσης 1
C: Ράμπα 
επιβράδυνσης 2

–

5 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Αναλογική είσοδος 
2

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

Αναλογική ονομαστική 
τιμή στροφών 2

–

6 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

Εξωτερικό σφάλμα1)

O: Σφάλματα 
C: Εκκίνηση

–
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7 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

Ανοικτή Ανοικτή Εξωτερικό σφάλμα
O: Σφάλματα 
C: Εκκίνηση

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

8 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

Ανοικτή Ανοικτή O: Ράμπα
επιβράδυνσης 1
C: Ράμπα 
επιβράδυνσης 2

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

9 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

Ανοικτή Ανοικτή O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1 – 4

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

10 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση 
(ενεργοποίηση)

O: Μπροστά
C: Πίσω

Επαφή κανονικά 
ανοικτή (N.O.)
Οι στροφές αυξάνο-
νται κατά το κλείσιμο 

Επαφή κανονικά 
ανοικτή (N.O.)
Οι στροφές μειώ-
νονται κατά το 
κλείσιμο 

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

–

11 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1, 2

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

O: Προρυθμισμένες 
στροφές 1
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 2

–

P1-15 Δυαδική 
είσοδος 1

Δυαδική 
είσοδος 2

Δυαδική 
είσοδος 3

Αναλογική 
είσοδος 1

Αναλογική 
είσοδος 2

Παρατηρή-
σεις / προρυθ-
μισμένη τιμή
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12 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

Ανοικτή Ανοικτή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

Ανοικτή Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 5

Κλειστή Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 6

Ανοικτή Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 7

Κλειστή Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 8

13 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

Αναλογική αναφορά 
ροπής

–

14 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

O: Ράμπα 
επιβράδυνσης 1
C: Ράμπα 
επιβράδυνσης 2

–

15 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Αναλογική είσοδος 
2

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

Αναλογική ονομαστική 
τιμή στροφών 2

–

16 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

Εξωτερικό σφάλμα
O: Σφάλματα 
C: Εκκίνηση

–

17 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

Ανοικτή Ανοικτή Εξωτερικό σφάλμα
O: Σφάλματα 
C: Εκκίνηση

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

P1-15 Δυαδική 
είσοδος 1

Δυαδική 
είσοδος 2

Δυαδική 
είσοδος 3

Αναλογική 
είσοδος 1

Αναλογική 
είσοδος 2

Παρατηρή-
σεις / προρυθ-
μισμένη τιμή
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Η παράμετρος P1-15 μπορεί να ρυθμιστεί επίσης σε "0". Αυτό αντιστοιχεί στην ίδια

λειτουργία με αυτήν της τελευταίας επιλεγμένης καταχώρησης. Εάν χρησιμοποιείτε
μία μονάδα ελέγχου της SEW-EURODRIVE, οι λειτουργίες εισόδου μπορεί να διαφέ-
ρουν ανάλογα με τις εσωτερικές ρυθμίσεις του μετατροπέα.

18 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

Ανοικτή Ανοικτή O: Ράμπα 
επιβράδυνσης 1
C: Ράμπα 
επιβράδυνσης 2

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

19 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

Ανοικτή Ανοικτή O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1 – 4

Προρυθμισμέ-
νες στροφές 1

Κλειστή Ανοικτή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 2

Ανοικτή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 3

Κλειστή Κλειστή Προρυθμισμέ-
νες στροφές 4

20 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα πίσω

Επαφή κανονικά ανοι-
κτή (N.O.)
Οι στροφές αυξάνο-
νται κατά το κλείσιμο

Επαφή κανονικά 
ανοικτή (N.O.)
Οι στροφές μειώ-
νονται κατά το 
κλείσιμο 

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Χρήση για λει-
τουργία ποτεν-
σιόμετρου 
κινητήρα

21 O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Λειτουργία 
προς τα εμπρός 
(με αυτοσυγκρά-
τηση)

O: Διακοπή 
(φραγή ρυθμιστή)
C: Εκκίνηση

O: Διακοπή (φραγή 
ρυθμιστή)
C: Λειτουργία προς τα 
πίσω (με αυτοσυ-
γκράτηση)

Αναλογική ονο-
μαστική τιμή 
στροφών 1

O: Επιλεγμένη ονομα-
στική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες 
στροφές 1

Λειτουργία 
ενεργοποιημέ-
νη όταν 
P1-12 = 0

1) Το εξωτερικό σφάλμα καθορίζεται στην παράμετρο P2-33.

P1-15 Δυαδική 
είσοδος 1

Δυαδική 
είσοδος 2

Δυαδική 
είσοδος 3

Αναλογική 
είσοδος 1

Αναλογική 
είσοδος 2

Παρατηρή-
σεις / προρυθ-
μισμένη τιμή
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Επιλογή της 
ονομαστικής τιμής 
στροφών

Η "πηγή της ονομαστική τιμής στροφών" που αναφέραμε στον προηγούμενο κεφάλαιο
καθορίζεται μέσω της τιμής που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P1-12 (ακροδέκτες /
πληκτρολόγιο / SBus).

8.2.8 Λειτουργία ανυψωτικής διάταξης
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανυψωτικής διάταξης, η παράμετρος P4-12 (μονά-
δα ελέγχου φρένου κινητήρα) πρέπει να ρυθμιστεί σε "1". Όταν η λειτουργία ανυψωτικής
διάταξης ενεργοποιηθεί, ενεργοποιούνται και κλειδώνουν όλες οι σχετικές παράμετροι
για τη λειτουργία ανυψωτικής διάταξης. Αυτές οι παράμετροι είναι:
• Επαφή ρελέ
• Καθυστέρηση αποσύμπλεξης του φρένου
• Καθυστέρηση σύμπλεξης του φρένου
• Οι προρυθμισμένες στροφές 7 μετατρέπονται σε στροφές αποσύμπλεξης φρένου
• Οι προρυθμισμένες στροφές 8 μετατρέπονται σε στροφές σύμπλεξης φρένου
• Ενεργοποιημένο τρανζίστορ πέδησης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Μια μονοφασική διακοπή του κινητήρα δε διακρίνεται πάντα με σιγουριά.
• Για να μπορέσετε να εκτελέσετε σωστά τη λειτουργία ανυψωτικής διάταξης, το φρένο

κινητήρα πρέπει να ελέγχεται από τον μετατροπέα.

Γενικές ρυθμίσεις • Η δεξιόστροφη περιστροφή αντιστοιχεί στην κατεύθυνση προς τα επάνω.
• Η αριστερόστροφη περιστροφή αντιστοιχεί στην κατεύθυνση προς τα κάτω.
• Για να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής πρέπει να σταματήσετε τον κινητήρα

(κλειστό φρένο). Η φραγή ρυθμιστή πρέπει να οριστεί προτού μπορέσετε να
αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής.

P1-12 (έλεγχος ακροδεκτών / πληκτρολογί-
ου / SBus)

Δυαδική είσοδος 2

0 Λειτουργία ακροδεκτών Αναλογική είσοδος 1

1 Λειτουργία πληκτρολογίου (μονόδρομα) Ψηφιακό ποτενσιόμετρο

2 Λειτουργία πληκτρολογίου (αμφίδρομα) Ψηφιακό ποτενσιόμετρο

3 Λειτουργία PID χρήστη Έξοδος ρυθμιστή PID

4 Λειτουργία υποτελούς μονάδας Ονομαστική τιμή στροφών μέσω Optibus

5 SBus (πρωτόκολλο MOVILINK®) Ονομαστική τιμή στροφών μέσω SBus

6 δίαυλος CAN Ονομαστική τιμή στροφών μέσω διαύλου 
CAN

7 Modbus Ονομαστική τιμή στροφών μέσω Modbus

8 SBus (MOVI-PLC® Motion Protocol) Ονομαστική τιμή στροφών μέσω SBus
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Λειτουργία 
ανυψωτικής 
διάταξης

Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τη λειτουργία ανυψωτικής διάταξης.

3210688907

t1 Ενεργοποίηση ηλεκτροκινητήρα
t1-t2 Ο κινητήρας ενεργοποιείται μέχρι τις στροφές αποσύμπλεξης φρένου (προρυθμισμένες στροφές 7)
t2 Προσέγγιση στροφών αποσύμπλεξης φρένου
t2-t3 Το κατώφλι ροπής (P4-15) επαληθεύτηκε. Εάν πραγματοποιηθεί υπέρβαση του κατωφλίου ροπής 

όχι εντός της χρονικής υπέρβασης (P4-16), τότε ο μετατροπέας αναφέρει ένα σφάλμα.
t3 Το ρελέ ανοίγει
t3-t4 Το φρένο ανοίγει εντός του χρόνου αποσύμπλεξης φρένου (P4-13)
t4 Το φρένο έχει ανοίξει και ο κινητήρας ενεργοποιείται μέχρι τις ονομαστικές στροφές
t4-t5 Κανονική λειτουργία
t5 Φραγή ηλεκτροκινητήρα
t5-t6 Ο κινητήρας απενεργοποιείται μέχρι τις στροφές σύμπλεξης φρένου (προρυθμισμένες στροφές 8)
t6 Το ρελέ κλείνει
t5-t6 Το φρένο κλείνει εντός του χρόνου αποσύμπλεξης φρένου (P4-14)
t7 Το φρένο έχει κλείσει και ο ηλεκτροκινητήρας έχει σταματήσει

Ονομαστικές 
στροφές

Στροφές σύμπλεξης 
φρένου

Ενεργοποίηση (DI01)

Μηχανικό φρένο

Επαφή ρελέ 2 

Στροφές 
αποσύμπλεξης 
φρένου

t1 t 2 t4 t 6t 5 t7t 3
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9 Λογισμικό
9.1 Έλεγχος Modbus
9.1.1 Προδιαγραφές

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις προδιαγραφές για την ενσωμάτωση του τερματικού
τηλεχειρισμού Modbus στο MOVITRAC® LTP-B.

9.1.2 Σχέδιο αντιστοίχησης μνήμης

Πρωτόκολλο Modbus RTU

Έλεγχος σφαλμάτων CRC

Ταχύτητα Baud 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps (στάνταρ)

Μορφή δεδομένων 1 bit εκκίνησης / 8 bit δεδομένων / 1 bit διακοπής, καμία ισοτιμία

Φυσικό σήμα RS-485 (δίκλωνο)

Διεπαφή χρήστη RJ45

Καταχωρη-
τής

Επάνω byte Κάτω byte Εντολή Τύπος

1 Εντολή – 03, 06 Read/Write

2 Ονομαστική τιμή στροφών – 03, 06 Read/Write

3 Ονομαστική τιμή ροπής – 03, 06 Read/Write

4 Χρόνος ράμπας 
επιτάχυνσης

Χρόνος ράμπας 
επιβράδυνσης

03, 06 Read/Write

5 Εφεδρικό – 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

6 Κωδικός σφάλματος Κατάσταση μετατροπέα 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

7 Στροφές κινητήρα – 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

8 Ρεύμα κινητήρα – 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

9 Ροπή κινητήρα – 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

10 Ισχύς κινητήρα – 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης

11 Κατάσταση δυαδικής 
εισόδου

– 03 Μόνο πρόσβαση 
ανάγνωσης
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9.1.3 Περιγραφή καταχωρητών

Τύπος Αριθμός 
καταχω-
ρητή

Τίτλος καταχωρητή Περιγραφή

Read/Write 1 Εντολή ηλεκτροκινητήρα 0: CMD Ρύθμιση εντολής ηλεκτροκινητήρα:
00: Διακοπή
01: Εκκίνηση
10: Μηδενισμός

1: CMD

2: 2nd Σημαία επιλογής 2. ράμπας επιβρά-
δυνσης

3 – 15: Εφεδρικό Εφεδρικό

2 Ρύθμιση ονομαστικής 
τιμής στροφών

Αυτός ο καταχωρητής περιλαμβάνει την ονομαστική τιμή στροφών με ένα δεκα-
δικό ψηφίο (200 = 20,0 Hz). Η μέγιστη ονομαστική τιμή στροφών περιορίζεται 
από την P1-01.

3 Ρύθμιση αναφοράς 
ροπής

Αυτός ο καταχωρητής περιέχει την ονομαστική τιμή ροπής με ένα δεκαδικό 
ψηφίο (450 = 45,0 %). Η περιοχή δεδομένων ξεκινά από το 0 (0 %) και τελειώνει 
στο 2000 (200,0 %).
Η ονομαστική τιμή ροπής ενεργοποιείται μόνο όταν P4-06 = 3 και όταν ο ηλε-
κτροκινητήρας ελέγχεται μέσω ανυσματικού ελέγχου.

4 Ρύθμιση ραμπών 
επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης

Low Byte: Χρόνος ράμπας επιτάχυν-
σης
High Byte: Χρόνος ράμπας επιβρά-
δυνσης
(Περιοχή: 0 – 255)

Έκδοση -0M

Ελέγχει ταυτόχρονα το χρόνο επιτά-
χυνσης και επιβράδυνσης.
(Περιοχή: 0 – 6000)

Έκδοση -00

Χρόνος ράμπας σε δευτερόλεπτα × 10 (π.χ. 100 = 10,0 s)

Μόνο 
πρόσβαση 
ανάγνωσης 

6 Κατάσταση μετατροπέα 
και κωδικός σφάλματος

Το επάνω byte αναφέρει τον κωδικό σφάλματος (ισχύει στην περίπτωση που 
στον ηλεκτροκινητήρα έχει διεγερθεί ένα σφάλμα).
Το κάτω byte δείχνει την κατάσταση του ηλεκτροκινητήρα:
0: Ο κινητήρας είναι ακινητοποιημένος 
1: Ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί 
2: Ηλεκτροκινητήρας με σφάλμα

7 Πληροφορίες στροφών 
κινητήρα

Αυτός ο καταχωρητής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις στροφές κινητήρα. Τα 
δεδομένα αναγράφονται σε Hz και με ένα δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 234 = 23,4 Hz).

8 Ρεύμα κινητήρα Αυτός ο καταχωρητής περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ρεύμα κινητήρα. Τα 
δεδομένα αναγράφονται σε A και με ένα δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 87 = 8,7 A).

9 Ροπή κινητήρα Αυτός ο καταχωρητής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ροπή εξόδου του 
κινητήρα. Οι πληροφορίες αναγράφονται σε ποσοστό, ενώ το 100,0 % αντιστοι-
χεί στην ονομαστική ροπή κινητήρα. Οι τιμές των δεδομένων αναγράφονται με 
ένα δεκαδικό ψηφίο.

10 Ισχύς κινητήρα Αυτός ο καταχωρητής περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ κινητήρα. 
Τα δεδομένα αναγράφονται με ακρίβεια με δύο δεκαδικά ψηφία 
(π.χ. 124 = 1,24 kW / PS). Η μονάδα εξαρτάται από τον τύπο ηλεκτροκινητήρα.

11 Κατάσταση δυαδικής 
εισόδου

Η τιμή αυτού του καταχωρητή απεικονίζει την κατάσταση της δυαδικής εισόδου 
των ακροδέκτες μετατροπέα (δυαδική είσοδος 1 – 4). Το χαμηλότερο bit αναφέ-
ρεται στην κατάσταση της δυαδικής εισόδου 1.
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9.1.4 Εσωτερικές τιμές
Σε ορισμένες παραμέτρους που σχετίζονται με τις στροφές, ο μετατροπέας χρησιμοποι-
εί μία εσωτερική τιμή, αντί των πραγματικών στροφών σε Hz, για να αυξήσει την ανάλυ-
ση. Για τη σωστή ρύθμιση αυτών των παραμέτρων που σχετίζονται με τις στροφές,
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εσωτερική τιμή αντί της εμφανιζόμενης τιμής.
Εσωτερικές στροφές = στροφές σε Hz × συντελεστή

Παράδειγμα ροής 
δεδομένων

Δεδομένα ανάγνωσης Modbus RTU από τον καταχωρητή 6:

Προσέξτε: Η διεύθυνση έναρξης για τον καταχωρητή 6 είναι το "5".

Σε P1-09 ≤ 100 Hz Συντελεστής  = 60 π.χ. 30,5 Hz = 1830

Εάν P1-09 = 101 – 199 Hz Συντελεστής  = 30 π.χ. 30,5 Hz = 915

Σε P1-09 ≥ 200 Hz Συντελεστής  = 15 π.χ. 250 Hz = 3750

Ερώτηση [01]
Διεύθυνση 
μετατροπέα

[03]
Εντολή

[00] [05]
Καταχωρητής 
διεύθυνσης 
έναρξης

[00] [01]
Αριθμός κατα-
χωρητών

[94] [0B]
Άθροισμα 
ελέγχου

Απάντηση [01]
Διεύθυνση 
μετατροπέα

[03]
Εντολή

[02]
Αριθμός των 
byte δεδομέ-
νων

[00] [00]
Δεδομένα

[B8] [44]
Άθροισμα 
ελέγχου
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10 Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC® LTP-B
10.1 Συμβατότητα

Όλα τα προϊόντα πληρούν τα παρακάτω διεθνή πρότυπα:
• Χαρακτηρισμός CE σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης
• IEC 664-1 Συντονισμός μονώσεων σε σύστημα χαμηλής τάσης
• Μετατροπέας ισχύος UL 508C
• EN 61800-3 Ηλεκτρικά συστήματα κίνησης μεταβλητών στροφών – Μέρος 3
• EN 61000-6 / -2, -3, -4 Βασικό πρότυπο καταστολής και εκπομπής παρεμβολών

(ΗΜΣ)
• Βαθμός προστασίας κατά NEMA 250, EN 60529
• Κατηγορία ανάφλεξης κατά UL 94
• C-Tick
• cUL

10.2 Συνθήκες περιβάλλοντος

Περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας

–10 °C έως +50 °C για τυπική συχνότητα PWM (IP20)
–10 °C έως +40 °C για τυπική συχνότητα PWM (IP55, 
NEMA 12k / IP66, NEMA 4X)

Μέγιστος υποβιβασμός ανάλογα με τη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος

4 % / °C έως 55 °C για ηλεκτροκινητήρες IP20
4 % / °C έως 45 °C για ηλεκτροκινητήρες IP55/IP66

Περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος 
αποθήκευσης

–40 °C έως +60 °C

Μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης για την 
ονομαστική λειτουργία

1000 m

Υποβιβασμός πάνω από τα 1000 m 1 % / 100 m έως το πολύ 2000 m

Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 95 % (δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση)

Βαθμός προστασίας του τυπικού περιβλή-
ματος

IP20

Μεγαλύτερος βαθμός προστασίας του περι-
βλήματος μετατροπέα

IP55, NEMA 12 k / IP66, NEMA 4X
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10.3 Ισχύς και ρεύμα
10.3.1 Μονοφασικό σύστημα AC 230 V για τριφασικούς κινητήρες AC 230 V

MOVITRAC® LTP-B – Κατηγορία φίλτρου ΗΜΣ Β

IP20 Standard με φίλτρο1)

1) Συσκευή για Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Τύπος MC LTP B... 0008-2B1-4-00 0015-2B1-4-00 0022-2B1-4-00

Κωδικός 18251382 18251528 18251641

Περίβλημα IP55/NEMA 12 με 
φίλτρο

Τύπος MC LTP B... 0008-2B1-4-10 0015-2B1-4-10 0022-2B1-4-10

Κωδικός 18251390 18251536 18251668

Περίβλημα IP55/NEMA 12 με 
διακόπτη και φίλτρο

Τύπος MC LTP B... 0008-2B1-4-20 0015-2B1-4-20 0022-2B1-4-20

Κωδικός 18251404 18251544 18251676

ΕΙΣΟΔΟΣ

Τάση ηλεκτρικού δικτύου VΔικτύου 1 × AC 200 – 240 V ± 10 %

Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου fmains 50 / 60 Hz ± 5 %

Ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου A 16 20 32 (35)2)

2) Προτεινόμενες τιμές για συμβατότητα UL

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου A 10.5 16.2 23.8

ΕΞΟΔΟΣ

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα kW 0.75 1.5 2.2

PS 1.0 2.0 3

Τάση εξόδου UΚινητήρα 3 × 20 – 250 V

Ρεύμα εξόδου A 4.3 7 10.5

Διατομή καλωδίου κινητήρα Cu 75C mm2 1.5

AWG 16

Μέγιστο μήκος καλωδίου 
κινητήρα 

Θωρακισμένο
m

100

Αθωράκιστο 150

ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος 2

Απώλεια θερμότητας για ονομαστική ισχύ 
εξόδου

W 45 66

Ελάχιστη αντίσταση πέδησης Ω 47
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10.3.2 Τριφασικό σύστημα AC 230 V για τριφασικούς κινητήρες AC 230 V
Μέγεθος 2 & 3

MOVITRAC® LTP-B – Κατηγορία φίλτρου ΗΜΣ Α

IP20 
Standard με 
φίλτρο1)

Τύπος MC LTP 
B...

0008-2A3-4-
00

0015-2A3-4-
00

0022-2A3-4-
00

0030-2A3-4-
00

0040-2A3-4-
00

0055-2A3-4-
00

Κωδικός 18251358 18251471 18251617 18251722 18251765 18251846

Περίβλημα 
IP55/
NEMA 12 
με φίλτρο1)

Τύπος MC LTP 
B...

0008-2A3-4-
10

0015-2A3-4-
10

0022-2A3-4-
10

0030-2A3-4-
10

0040-2A3-4-
10

0055-2A3-4-
10

Κωδικός 18251366 18251498 18251625 18251730 18251773 18251854

Περίβλημα 
IP55/
NEMA-12 
με διακό-
πτη και 
φίλτρο1)

Τύπος MC LTP 
B...

0008-2A3-4-
20

0015-2A3-4-
20

0022-2A3-4-
20

0030-2A3-4-
20

0040-2A3-4-
20

0055-2A3-4-
20

Κωδικός 18251374 18251501 18251633 18251749 18251781 18251862

ΕΙΣΟΔΟΣ

Τάση ηλεκτρικού δικτύου VΔικτύου 3 × AC 200 – 240 V ± 10 %

Συχνότητα ηλεκτρικού 
δικτύου

fmains 50 / 60 Hz ± 5 %

Ασφάλεια ηλεκτρικού 
δικτύου

A 10 10 16 32 (35)2) 50

Ονομαστικό ρεύμα 
εισόδου

A 5.7 8.4 13.1 16.1 20.7 25

ΕΞΟΔΟΣ

Προτεινόμενη ισχύς 
κινητήρα

kW 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5

PS 1.0 2.0 3.0 4.0 5.4 7.4

Τάση εξόδου UΚινητήρα 3 × 20 – 250 V

Ρεύμα εξόδου A 4.3 7 10.5 14 18 24

Διατομή καλωδίου 
κινητήρα Cu 75C

mm2 1.5 2.5 4

AWG 16 12 10

Μέγιστο 
μήκος 
καλωδίου 
κινητήρα 

Θωρακι-
σμένο

m
100

Αθωράκι-
στο 150

ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος 2 3

Απώλεια θερμότητας για 
ονομαστική ισχύ εξόδου W 45 66 90 120 165

Ελάχιστη αντίσταση 
πέδησης

Ω 47

1) Συσκευή για Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
2) Προτεινόμενες τιμές για συμβατότητα UL
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10.3.3 Τριφασικό σύστημα AC 400 V για τριφασικούς κινητήρες AC 400 V
Μέγεθος 2 & 3

MOVITRAC® LTP-B – Κατηγορία φίλτρου ΗΜΣ Α

IP20 
Standard1)

Τύπος MC LTP 
B...

0008-5A3-
4-00

0015-5A3-
4-00

0022-5A3-
4-00

0040-5A3-
4-00

0055-5A3-
4-00

0075-5A3-
4-00

0110-5A3-
4-00

Κωδικός 18251412 18251552 18251684 18251803 18251870 18251927 18251986

Περίβλημα 
IP55/
NEMA 
121) 

Τύπος MC LTP 
B...

0008-5A3-
4-10

0015-5A3-
4-10

0022-5A3-
4-10

0040-5A3-
4-10

0055-5A3-
4-10

0075-5A3-
4-10

0110-5A3-
4-10

Κωδικός 18251420 18251560 18251692 18251811 18251889 18251935 18251994

IP55/
NEMA 12 
με 
διακόπτη1)

Τύπος MC LTP 
B...

0008-5A3-
4-20

0015-5A3-
4-20

0022-5A3-
4-20

0040-5A3-
4-20

0055-5A3-
4-20

0075-5A3-
4-20

0110-5A3-
4-20

Κωδικός 18251439 18251579 18251706 18251838 18251897 18251943 18252001

ΕΙΣΟΔΟΣ

Τάση ηλεκτρικού 
δικτύου

VΔικτύου 3 × AC 380 – 480 V ± 10 %

Συχνότητα ηλεκτρικού 
δικτύου

fmains 50 / 60 Hz ± 5 %

Ασφάλεια ηλεκτρικού 
δικτύου

A 6 10 16 16 (15)2) 20 25 32 (35)

Ονομαστικό ρεύμα 
εισόδου

A 3.1 4.8 7.2 10.8 17.6 22.1 28.2

ΕΞΟΔΟΣ

Προτεινόμενη ισχύς 
κινητήρα

kW 0.75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11

PS 1 2 3 5.4 7.4 10.1 14.8

Τάση εξόδου UΚινητήρα 3 × 20 – 250 V

Ρεύμα εξόδου A 2.2 4.1 5.8 9.5 14 18 24

Διατομή καλωδίου 
κινητήρα Cu 75C

mm2 1.5 2.5 4

AWG 16 12 10

Μέγιστο 
μήκος 
καλωδίου 
κινητήρα 

Θωρακι-
σμένο

m
100

Αθωράκι-
στο 150

ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος 2 3

Απώλεια θερμότητας 
για ονομαστική ισχύ 
εξόδου

W 22 45 66 120 165 225 330

Ελάχιστη αντίσταση 
πέδησης

Ω 100 22

1) Συσκευή για Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
2) Προτεινόμενες τιμές για συμβατότητα UL
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Γερμανία

Κεντρική διοίκηση
Εργοστάσιο 
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Ταχυδρ. θυρίδα
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Εργοστάσιο 
κατασκευής / 
βιομηχανικός 
μειωτήρας

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service 
Competence Center

Μέσο SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Βόρεια SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (στο Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ανατολικά SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (στο Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Νότια SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (στο München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Δυτικά SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (στο Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Ηλεκτρονικά SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Γραμμή εξυπηρέτησης / Λειτουργία 24 ώρες +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Γερμανία ρωτήστε μας.

Γαλλία

Εργοστάσιο 
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54 route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Εργοστάσιο 
κατασκευής

Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Νάντη SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
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Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2 rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Γαλλία ρωτήστε μας.

Αίγυπτος

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Ακτή ελεφαντοστού

Τμήμα πωλήσεων Abidjan SICA
Société industrielle & commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Αλγερία

Τμήμα πωλήσεων Algiers REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Αργεντινή

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Αυστρία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Αυστραλία

Εργοστάσια 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Βέλγιο

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Brussels SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service 
Competence Center

Industrial Gears SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Γαλλία
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Βενεζουέλα

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Βιετνάμ

Τμήμα πωλήσεων Χο Τσι Μινχ 
(πόλη)

Όλοι οι κλάδοι εκτός λιμένων, ορυχείων και 
Offshore:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Λιμάνια, ορυχεία και Offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Ανόι Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Βουλγαρία

Τμήμα πωλήσεων Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Βραζιλία

Εργοστάσιο 
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - 
Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Γκαμπόν

Τμήμα πωλήσεων Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Δανία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Copenhagen SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Δημοκρατία Τσεχίας

Τμήμα πωλήσεων Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Ελβετία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Ελλάδα

Τμήμα πωλήσεων Αθήνα Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Εσθονία

Τμήμα πωλήσεων Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

ΗΠΑ

Εργοστάσιο 
κατασκευής
Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Νότιοανατολική 
περιοχή

SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Εργοστάσια 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Βόριοανατολική 
περιοχή

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Κεντρική δυτική 
περιοχή

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Νότιοδυτική 
περιοχή

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Δυτική περιοχή SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στις ΗΠΑ ρωτήστε μας.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Sharjah Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Ιαπωνία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Ινδία

Επίσημη Έδρα
Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, 
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300, 
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com
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Ιρλανδία

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Ισπανία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Ισραήλ

Τμήμα πωλήσεων Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Ιταλία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Κίνα

Εργοστάσιο 
κατασκευής
Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Κίνα ρωτήστε μας.

Καζακστάν

Τμήμα πωλήσεων Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz
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Καμερούν

Τμήμα πωλήσεων Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Καναδάς

Εργοστάσια 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στον Καναδά ρωτήστε μας.

Κολομβία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Κροατία

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Λίβανος

Τμήμα πωλήσεων Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Ιορδανία
Κουβέιτ
Σαουδική Αραβία
Συρία

Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

Λετονία

Τμήμα πωλήσεων Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Λευκορωσία

Τμήμα πωλήσεων Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Λιθουανία

Τμήμα πωλήσεων Alytus UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt
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Λουξεμβούργο

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Brussels SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Μαλαισία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Μαρόκο

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Mohammedia SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Μεγάλη Βρετανία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
Normanton
West Yorkshire 
WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Γραμμή εξυπηρέτησης / Λειτουργία 24 ώρες Tel. 01924 896911

Μεξικό

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Νέα Ζηλανδία

Εργοστάσια 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Νορβηγία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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Νότια Αφρική

Εργοστάσια 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Νότια Κορέα

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Ολλανδία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Ουγγαρία

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Ουκρανία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
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Πακιστάν

Τμήμα πωλήσεων Καράτσι Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Περού

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Πολωνία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Σέρβις Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Πορτογαλία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Ρουμανία

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Bucureşti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Ρωσία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

St. Peterburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Σενεγάλη

Τμήμα πωλήσεων Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Σερβία

Τμήμα πωλήσεων Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Σιγκαπούρη

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com
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Σλοβακία

Τμήμα πωλήσεων Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Κόσιτσε SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Σλοβενία

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Σουηδία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Ταϊλάνδη

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Τουρκία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak 
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Τυνησία

Τμήμα πωλήσεων Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Φινλανδία

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Εργοστάσιο 
κατασκευής
Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi
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Χιλή

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Ταχυδρ. θυρίδα
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Χονγκ Κονγκ

Εργοστάσιο 
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk
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