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1Pomembna navodila
Način uporabe dokumentacije
1 Pomembna navodila
1.1 Način uporabe dokumentacije

V dokumentaciji, ki je sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za name-
stitev, zagon, delovanje in servisiranje. Dokumentacija vključuje pomembne podatke za
vse osebe, ki izvajajo namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.

Dokumentacija mora biti čitljiva in dostopna. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgo-
vorne za delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale
dokumentacijo in jo razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih
informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

1.2 Struktura varnostnih navodil
Upoštevanje pripadajoče dokumentacije je pogoj za:

• nemoteno delovanje,

• izpolnjevanje garancijskih zahtev.

Zato priporočamo, da pred začetkom uporabe naprave preberete navodila za
uporabo!

V navodilih za uporabo so opisana pomembna navodila za servisiranje. Zato priporo-
čamo, da jih hranite v bližini naprave.

1.2.1 Pomen opozorilnih besed

V naslednji razpredelnici je prikazan razpon in pomen opozorilnih besed za varnostna
navodila, opozorila pred poškodbo opreme in dodatna navodila.

Opozorilna beseda Pomen Posledice ob neupoštevanju

NEVARNOST! Neposredna nevarnost Smrt ali težje telesne poškodbe
 

OPOZORILO! Potencialna nevarna situacija Smrt ali težje telesne poškodbe
 

PREVIDNOST! Potencialna nevarna situacija Lažje telesne poškodbe

PREVIDNOST! Možne poškodbe opreme Poškodba na pogonskem sistemu ali 
njegovi okolici

NAVODILO Koristno navodilo ali namig: Za lažjo 
uporabo pogonskega sistema.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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1.2.2 Struktura varnostnih navodil po odsekih

Varnostna navodila po odsekih ne veljajo samo za poseben postopek, temveč za več
postopkov v okviru posamezne teme. Uporabljeni piktogrami lahko opozarjajo na
splošno ali specifično nevarnost.

Tukaj je prikazan primer formalne strukture varnostnih navodil po odsekih:

Tukaj je prikazan primer strukture varnostnih navodil po odsekih:

1.2.3 Struktura vključenih varnostnih navodil

Vključena varnostna navodila so integrirana neposredno v navodila tik pred opisom
nevarnega postopka.

Tukaj je prikazan primer formalne strukture vključenih varnostnih navodil:

•  OPOZORILNA BESEDA Vrsta in izvor nevarnosti.

Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.

– Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.

Tukaj je prikazan primer strukture vključenih varnostnih navodil:

•  NEVARNOST! Nevarnost priščipnjenja zaradi nenamernega ponovnega zagona
pogona.

Smrt ali težje telesne poškodbe.

– S pogona odklopite napajalno napetost.

– Pogon zavarujte pred nenamernim ponovnim zagonom.

OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.

Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.

• Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.

OPOZORILO!
Padanje visečega bremena.

Smrt ali težje telesne poškodbe.

• Nikoli se ne zadržujte pod visečim bremenom.
• Zavarujte nevarno območje.
P
S

Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B



1Pomembna navodila
Garancijske zahteve
1.3 Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil in informacij iz dokumentacije za MOVITRAC® B je pogoj za nemo-
teno delovanje in za izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da
pred začetkom uporabe naprave preberete dokumentacijo!

Zagotovite, da je dokumentacija čitljiva in dostopna osebam, ki so odgovorne za delo-
vanje sistema, ter osebam, ki samostojno delajo na sistemu.

1.4 Izključitev odgovornosti
Upoštevanje navodil iz dokumentacije za MOVITRAC® B je osnovni pogoj za varno
delovanje enote MOVITRAC® B ter za dosego podanih lastnosti izdelka in delovnih zna-
čilnosti. Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe
oseb, opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi neupoštevanja doku-
mentacije. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih izključena.

1.5 Opomba glede avtorskih pravic
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Vse pravice pridržane.

Vsako nepooblaščeno kopiranje, predelava, razmnoževanje ali drugačna uporaba
celote ali delov dokumenta je prepovedano. 

1.6 Imena izdelkov in blagovne znamke
Imena izdelkov in zaščitne znamke, omenjene v tej dokumentaciji, so blagovne znamke
oz. zaščitene blagovne znamke imetnika naslova.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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2 Varnostna navodila
Pretvorniki MOVITRAC® LTP-B ne smejo brez glavnega varnostnega sistema opravljati
nobenih varnostnih funkcij.

Pretvornikov MOVITRAC® LTP-B ne uporabljajte za varnostne funkcije v primeru
uporabe pri dvigalih.

2.1 Uvodne opombe
Naslednja varnostna opozorila se nanašajo predvsem na uporabo frekvenčnih pretvor-
nikov. Pri uporabi pogonov z motorji ali motornimi gonili upoštevajte tudi varnostna opo-
zorila za motorje in gonila v pripadajočih navodilih za uporabo.

Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih navodil za
uporabo.

2.2 Splošni podatki
Med delovanjem so lahko frekvenčni pretvorniki (v odvisnosti od stopnje zaščite) pod
napetostjo, nekateri deli so nezaščiteni.

Smrt ali težje poškodbe.

• Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo / montažo, priključitvijo,
zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo strokovno usposobljene
osebe, ki morajo obvezno upoštevati:

– ustrezna podrobna navodila za uporabo,

– varnostne in opozorilne ploščice na motorju/motornem gonilu,

– vso drugo pripadajočo projektno dokumentacijo, navodila za uporabo in vezalne
načrte,

– posebne predpise in zahteve v povezavi s sistemom,

– državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod.

• Nikoli ne namestite poškodovanih izdelkov.

• V primeru poškodb med prevozom takoj vložite reklamacijo prevozniškemu podjetju.

Odstranitev potrebnih pokrovov, nepravilna uporaba, napačna namestitev ali nepravilno
upravljanje lahko pripelje do težjih poškodb oseb in opreme.

Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji.
V
U

Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B



2Varnostna navodila
Ciljna skupina
2.3 Ciljna skupina
Vsa mehanska dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe. Strokovno
usposobljene osebe v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati
sestavne dele, namestitev, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:

• Imajo pridobljeno izobrazbo na področju mehanike (npr. kot mehaniki ali mehatro-
niki) z opravljenim zaključnim izpitom.

• So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.

Vsa elektrotehnična dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni elektrotehniki. Ele-
ktrotehniki v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati električno
napeljavo, postopek zagona, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:

• Imajo pridobljeno izobrazbo na področju elektrotehnike (npr. kot elektroniki ali meha-
troniki) z opravljenim zaključnim izpitom.

• So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.

Vsa dela na preostalih področjih, kot so transport, skladiščenje, obratovanje in odstra-
njevanje izdelkov, lahko izvajajo samo ustrezno poučene osebe.

2.4 Namenska uporaba
Frekvenčni pretvorniki so komponente za krmiljenje asinhronih trifaznih motorjev. Fre-
kvenčni pretvorniki so namenjeni vgradnji v električne sisteme ali stroje. Na frekvenčne
pretvornike ne priklapljajte kapacitivnih bremen. Delovanje s kapacitivnimi bremeni
lahko povzroči prenapetosti in s tem uničenje naprave.

Pri prodaji frekvenčnih pretvornikov v države iz območja EU/EFTA veljajo naslednji
standardi:

• Frekvenčnih pretvornikov ni dovoljeno zagnati (vključiti za namensko delovanje)
v primeru vgradnje v stroje, dokler ne ugotovite, da stroj ustreza direktivi 2006/42/ES
(direktiva o strojih) z upoštevanjem EN 60204.

• Zagon (to je vključitev za namensko delovanje) je dovoljen samo v primeru skla-
dnosti z EMC direktivo (2004/108/ES).

• Frekvenčni pretvorniki so izdelani v skladu z zahtevami nizkonapetostne direktive
2006/95/ES. Za frekvenčne pretvornike se uporabljajo usklajeni standardi serije
EN 61800-5-1/DIN VDE T105 v povezavi z EN 60439-1/VDE 0660, del 500 ter
EN 60146/VDE 0558.

Upoštevajte tehnične podatke in zahteve glede priključene napetosti, ki so zapisani na
imenski tablici in v navodilih za uporabo.

2.4.1 Varnostne funkcije

Frekvenčni pretvorniki SEW-EURODRIVE ne smejo brez glavnega varnostnega
sistema opravljati nobenih varnostnih funkcij. 

Za zagotovitev varnosti strojev in osebno zaščito uporabite glavni varnostni sistem.

2.4.2 Vsebina dokumenta

V dokumentu so opisani pogoji in dopolnitve za varnostno uporabo enote MOVITRAC® B.

Sistem sestavlja frekvenčni pretvornik z asinhronim motorjem in preizkušeno zunanjo
napravo za varnostni izklop.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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2.5 Transport / skladiščenje
Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med tran-
sportom. V primeru poškodb nemudoma obvestite prevozno podjetje. Morda bo
potrebno preprečiti zagon motorja.

2.6 Namestitev
• Nikoli ne vgradite ali zaženite poškodovanih naprav. V primeru poškodb med pre-

vozom takoj vložite reklamacijo prevozniškemu podjetju.

• Namestitev, vklop in servisna dela na napravi lahko opravljajo samo strokovno uspo-
sobljeni električarji. Osebje mora imeti dodatna znanja za preprečevanje nesreč in
upoštevati veljavne predpise (npr. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• Pri namestitvi in zagonu motorja in zavore upoštevajte ustrezna navodila za uporabo.

• Preventivni ukrepi in zaščitne naprave morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi
(npr. s standardom EN 60204 ali EN 50178).

Potreben preventivni ukrep je ozemljitev naprave.

Potrebne zaščitne naprave so pretokovne zaščitne naprave.

• Naprava izpolnjuje vse zahteve glede varne galvanske ločitve močnostnih in elek-
tronskih priključkov po standardu UL508. Za zagotovitev varne ločitve morajo zah-
tevam za varno galvansko ločitev ustrezati tudi vsa priključena vezja.

• Z ustreznimi ukrepi zagotovite, da se priključen motor samodejno ne zažene ob pri-
ključitvi omrežne napetosti na pretvornik. V ta namen lahko npr. povežete binarne
vhode DI01 do DI05 z GND. 

• Vgrajena polprevodniška kratkostična zaščita končne stopnje ne omogoča zaščite
za posamezne veje tokokroga. Posamezne veje tokokroga zaščitite v skladu z ame-
riškim predpisom National Electrical Code in z vsemi veljavnimi lokalnimi predpisi.
V
T
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2Varnostna navodila
Električna priključitev
2.6.1 Okolje na mestu uporabe

Prepovedani so naslednji načini uporabe (v kolikor niso izrecno dovoljeni):

• Uporaba v območjih, zaščitenih pred eksplozijami

• Uporaba v okoljih s škodljivimi snovmi:

– olja

– kisline

– plini

– hlapi

– prah

– sevanje motenj

– ostala okolja s škodljivimi snovmi

• Uporaba v aplikacijah, kjer so mehanska nihanja in udarci večji od zahtev, predpi-
sanih v standardu EN 50178

• Uporaba, ko pretvornik sam prevzame varnostne funkcije za zagotovitev varnosti
strojev in zaščito oseb

2.7 Električna priključitev
Pri opravilih na frekvenčnih pretvornikih pod napetostjo upoštevajte veljavne državne
predpise iz varstva pri delu (kot je npr. BGV A3 v Nemčiji).

Pri namestitvi upoštevajte podatke o prerezu napeljave, velikosti varovalk in povezavi
zaščitnega vodnika. Upoštevajte ustrezna navodila v teh navodilih za uporabo.

Nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC motenj (npr. zaščitni oklop, oze-
mljitev, razporeditev filtrov in polaganje kablov) so opisani v teh navodilih za uporabo.
Proizvajalec sistema ali stroja je odgovoren za vzdrževanje mejnih vrednosti glede na
EMC zakonodajo.

Poskrbite za preventivne ukrepe in zaščitne naprave v skladu z veljavnimi predpisi
(npr. s standardom EN 60204 ali EN 61800-5-1).

Ozemljite napravo.

2.8 Varna galvanska ločitev
Naprava izpolnjuje vse zahteve glede varne galvanske ločitve močnostnih in elektron-
skih priključkov po standardu EN 61800-5-1. Za zagotovitev varne ločitve morajo zah-
tevam za varno galvansko ločitev ustrezati tudi vsa priključena vezja.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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2.9 Delovanje
• Nevarnost udara električnega toka, ki lahko povzroči težke poškodbe ali smrt. Visoke

napetosti so lahko na sponkah in v enoti prisotne še do 10 minut po odklopu iz
omrežja.

– S pretvornika MOVITRAC® LTP-B odklopite napajalno napetost najmanj 10 minut
pred izvajanjem del na njem.

• Ko je enota vključena, so na izhodnih sponkah in na priključenih kablih in sponkah
motorja prisotne nevarne napetosti. Tudi pri zaustavljeni napravi in mirujočem
motorju so lahko prisotne nevarne napetosti.

• Tudi ko ugasnejo svetleče diode in 7-segmentni prikaz, ni nujno, da naprava ni pod
napetostjo.

• Notranje varnostne funkcije enote ali mehanske blokade lahko povzročijo zausta-
vitev delovanja motorja. Odprava vzroka težave in reset lahko povzročita samodejni
zagon pogona. Če samodejni zagon motorja iz varnostnih razlogov za gnano
napravo ni dovoljen, pred odpravljanjem napake izklopite napravo iz omrežja.

2.10 Temperatura enote
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B običajno delujejo z zavornimi upori. Običajno se
zavorni upori vgrajujejo na pokrov priključne omare. 

Površine zavornih uporov se pri delovanju lahko segrejejo na temperaturo od 70 °C do
250 °C.

Med delovanjem in v času ohlajanja se v nobenem primeru ne dotikajte zavornih uporov.
V
D
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Območja vhodne napetost
3 Splošne informacije o MOVITRAC® LTP-B
3.1 Območja vhodne napetosti

V odvisnosti od modela in močnostnega območja lahko pogone priključite neposredno
na naslednje omrežne napetosti:

MOVITRAC® LTP-B velikosti 2 (200 – 240 V):

200 V – 240 V ± 10 %, 1-fazna*, 50 – 60 Hz ± 5 %

MOVITRAC® LTP-B vse velikosti (200 – 240 V):

200 V – 240 V ± 10 %, 3-fazna, 50 – 60 Hz ± 5 %

MOVITRAC® LTP-B vse velikosti (380 – 480 V):

380 V – 480 V ± 10 %, 3-fazna, 50 – 60 Hz ± 5 %

• NAVODILO

* Enofazni pretvornik MOVITRAC® LTP-B lahko priključite tudi na dve fazi trifaznega
omrežja 200 – 240 V.

Enote, ki so priključene na 3-fazno omrežje, so projektirane za največ 3 % omrežne asi-
metrije med posameznimi fazami. Za omrežne napetosti z omrežno asimetrijo prek 3 %
(tipično v Indiji in posameznih regijah Azije oz. Pacifika, vključno s Kitajsko) priporoča
podjetje SEW-EURODRIVE uporabo vhodnih dušilk.

3.2 Oznaka tipa
Naslednji diagram prikazuje oznako tipa:

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

60 Hz Samo ameriška izvedba

Tip

00 = standardno IP20 ohišje
10 = IP55 / NEMA 12 ohišje
20 = IP55 / NEMA 12 ohišje s stikalom
40 = IP66 / ohišje NEMA-4X s stikalom

Kvadranti 4 = 4Q (z zavornim prekinjevalnikom)

Način vezave 1 = 1-fazna
3 = 3-fazna

Odpravljanje 
motenj na 
vhodu

0 = razred 0
A = razred C2
B = razred C1

Omrežna 
napetost

2 = 200 – 240 V
5 = 380 – 480 V

Priporočena 
moč motorja 0015 = 1,5 kW

Verzija B

Tip izdelka MC LTP
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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3.3 Preobremenitvena zmogljivost

Za prilagoditev preobremenitve motorja glejte opis parametra P-08 v poglavju "Skupina
parametrov 1: Standardni parametri (nivo 1)".

3.4 Zaščitne funkcije
• Kratek stik na izhodu, medfazna, faza proti ozemljitvi

• Prevelik izhodni tok

• Zaščita pred preobremenitvijo

• Pogon zagotavlja 150 % nazivnega toka motorja v času 60 sekund. Glejte tudi
poglavje "Preobremenitvena zmogljivost" (→ stran 14).

• Napaka zaradi prenapetosti 

• Nastavljeno na 123 % najvišje nazivne omrežne napetosti pogona.

• Napaka zaradi prenizke napetosti

• Napaka zaradi previsoke temperature

• Napaka zaradi prenizke temperature 

• Pogon se izklopi pri temperaturi pod –10 °C.

• Izpad fazne napetosti

• Delujoč pogon se izklopi, ko ena izmed faz trifaznega omrežja izpade za več
kot 15 sekund.

Preobremenitvena zmogljivost 60 sekund 2 sekundi

Tovarniška nastavitev 150 % 175 %

CMP 200 % 250 %1)

1) Samo 200 % za velikosti 3, 5,5 kW

Sync 250 200 % 250 %

MGFA2 / MGFA4 300 % 300 %
S
P
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4 Namestitev
4.1 Namestitev enote

• Enoto MOVITRAC® LTP-B pred namestitvijo natančno preglejte glede morebitnih
poškodb.

• Enoto MOVITRAC® LTP-B pustite v svoji embalaži, dokler je ne potrebujete. Mesto
skladiščenja mora biti čisto in suho, temperatura okolice pa od –40 °C do +60 °C.

• Enoto MOVITRAC® LTP-B namestite v ustreznem ohišju na ravno, navpično, težko
gorljivo površino brez vpliva nihanj. Če je potrebna določena stopnja zaščite IP, upo-
števajte standard EN 60529.

• Iz bližine pogona odstranite vnetljive snovi.

• Preprečite vdor prevodnih in vnetljivih tujkov.

• Najvišja dovoljena temperatura okolice med delovanjem je 50 °C pri pretvornikih
z IP20 in 40 °C pri pretvornikih z IP55 / IP66. Najnižja dovoljena temperatura okolice
med delovanjem je –10 °C.

Upoštevajte tudi specifične podatke iz poglavja "Okoljski pogoji" (→ stran 80).

• Relativna zračna vlaga mora biti nižja od 95 % (kondenz ni dovoljen).

• Enote MOVITRAC® LTP-B se lahko namestijo neposredno ena poleg druge. Na ta
način je med posameznimi enotami zagotovljeno dovolj prostora za zračenje. Če
enoto MOVITRAC® LTP-B namestite nad drug pogon ali drugo napravo, ki oddaja
toploto, zagotovite navpični razmik 150 mm. Za hlajenje stikalne omare zagotovite
zunanji ventilator oz. stikalna omara mora biti dovolj velika, da omogoča zadostno
lastno hlajenje (glejte poglavje "IP20 ohišje: Montaža in dimenzije stikalne omare"
(→ stran 17)).

• Montaža na tračnico je možna samo pri pretvornikih velikosti 2 (IP20).

4.2 Dimenzije
Enota MOVITRAC® LTP-B je na voljo v 3 izvedbah ohišja:

• Standardno IP20 ohišje za uporabo v stikalnih omarah

• IP55 / NEMA 12 K

• IP66 / NEMA 4X

Ohišja IP55 / NEMA 12 K in IP66 / NEMA 4X so zaščitena pred vlago in prahom. To
omogoča delovanje pretvornikov pod težkimi pogoji v notranjih prostorih. Z elektron-
skega vidika so pretvorniki enaki. Razlike so samo v dimenzijah ohišja in masi.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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4.2.1 Dimenzije IP20 ohišja

3032470411 3032469899 3033530123

Dimenzija Velikost 2 Velikost 3

Višina (A) mm 220 261

in 8,66 10,28

Širina (B) mm 105 126

in 4,10 4,96

Globina (C) mm 185 205

in 7,28 8,07

Masa 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

Moment privijanja 
napajalnih priključkov

Nm 1,0 1,0

lb,in 8,85 8,85

Priporočena velikost vijaka 4 × M4 4 × M4

A

B

C

ac c

d

b

d

N
D
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4.3 IP20 ohišje: montaža in dimenzije stikalne omare
Za aplikacije, ki zahtevajo višjo stopnjo zaščite IP, kot jo zagotavlja standardno ohišje s
stopnjo zaščite IP20, je potrebno pretvornik vgraditi v stikalno omaro. Pri tem upošte-
vajte naslednje smernice:

• Stikalna omara mora biti izdelana iz toplotno prevodnega materiala, razen v primeru
uporabe zunanjega ventilatorja.

• Če se uporablja stikalna omara s prezračevalnimi odprtinami, morajo biti za zagoto-
vitev dobrega pretoka zraka odprtine nad in pod pretvornikom. Zrak mora biti
usmerjen pod pretvornik, nad pretvornikom pa se ponovno odvaja.

• Če so v zunanji okolici prisotni delci umazanije (npr. prah), je potrebno na prezrače-
valne odprtine namestiti ustrezen filter za delce ter uporabiti zunanji ventilator. Filter
po potrebi očistite in servisirajte.

• V okoljih z visoko vsebnostjo vlage, soli ali kemikalij je potrebno uporabiti ustrezno
zaprto stikalno omaro (brez prezračevalnih odprtin).

4.3.1 Dimenzije kovinske stikalne omare brez prezračevalnih odprtin

Moč

Zatesnjena stikalna omara

A B C D

mm in mm in mm in mm in

Velikost 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

Velikost 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
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
 17



4 amestitev
P20 ohišje: montaža in dimenzije stikalne omare

18
4.3.2 Dimenzije stikalne omare s prezračevalnimi odprtinami

4.3.3 Dimenzije stikalne omare z zunanjim ventilatorjem

Moč

Stikalna omara s prezračevalnimi odprtinami

A B C D

mm in mm in mm in mm in

Velikost 2 Vsa močno-
stna območja

600 23,62 400 15,75 300 11,81 100 3,94

Velikost 3 Vsa močno-
stna območja

800 31,5 600 23,62 350 13,78 150 5,91

Velikost 4 Vsa močno-
stna območja

1000 39,37 600 23,62 300 11,81 250 9,84

Velikost 5 Vsa močno-
stna območja

1000 – – – – – – –

Velikost 6 Vsa močno-
stna območja

1000 – – – – – – –

Velikost 7 Vsa močno-
stna območja

1000 – – – – – – –

Moč

Stikalna omara z zunanjim zračenjem (z ventilatorjem)

A B C D Zračni 
pretokmm in mm in mm in mm in

Velikost 2 Vsa močno-
stna območja

400 15,75 300 11,81 250 9,84 100 3,94 > 45 m3/h

Velikost 3 Vsa močno-
stna območja

600 23,62 400 15,75 250 9,84 150 5,91 > 80 m3/h

Velikost 4 Vsa močno-
stna območja

880 34,65 500 19,69 300 11,81 200 7,87 > 300 m3/h

Velikost 5 Vsa močno-
stna območja

1100 43,31 600 23,62 400 15,75 250 9,84 > 900 m3/h

Velikost 6/7 Vsa močno-
stna območja

1900 74,80 600 23,62 500 19,69 300 11,81 > 1000 m3/h
N
I

Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B



4Namestitev
Električna napeljava
4.4 Električna napeljava
Pri namestitvi obvezno upoštevajte varnostna opozorila iz 2. poglavja!

• Enote MOVITRAC® LTP-B lahko namestijo samo strokovno usposobljeni električarji
ob upoštevanju ustreznih predpisov in pravilnikov.

• Enota MOVITRAC® LTP-B ima stopnjo zaščite IP20. Za višjo stopnjo zaščite IP upo-
rabite ustrezno ohišje oz. izvedbe IP55 / NEMA 12 ali IP66 / NEMA 4X.

• Če je pretvornik priključen na omrežno napetost z vtičnim spojnikom, se lahko pove-
zava prekine najmanj 10 minut po izklopu omrežne napetosti.

• Zagotovite pravilno ozemljitev. Upoštevajte vezalni načrt v poglavju "Priključitev pre-
tvornika in motorja" (→ stran 23).

• Ozemljitveni kabel mora biti dimenzioniran za največji diferenčni tok, ki je običajno
omejen z varovalkami ali zaščitnim odklopnikom motorja.

OPOZORILO!
Nevarnost udara električnega toka. Visoke napetosti so lahko na sponkah in v enoti
prisotne še do 10 minut po odklopu iz omrežja.

Smrt ali težje telesne poškodbe.

• S pretvornika MOVITRAC® LTP-B odklopite napajalno napetost najmanj 10 minut
pred izvajanjem del na njem.

OPOZORILO!
Smrtna nevarnost zaradi padanja dvigala.

Smrt ali težje telesne poškodbe.

• Enote MOVITRAC® LTP-B ne uporabljajte za varnostne funkcije v primeru
uporabe pri dvigalih. Kot napravo za varnostne funkcije uporabite kontrolni opozo-
rilni sistem ali mehanske zaščitne pripomočke.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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4.4.1 Pred namestitvijo

• Omrežna napetost, omrežna frekvenca in število faz (enofazna ali trifazna napetost)
se morajo ujemati s podatki za enoto MOVITRAC® LTP-B.

• Med omrežje in pretvornik je potrebno namestiti ločilno stikalo ipd.

• Izhodnih sponk U, V in W enote MOVITRAC® LTP-B nikoli ne priključite na omrežno
napajanje.

• Kabli so zaščiteni samo, če so uporabljene počasne močnostne varovalke ali zaščitni
odklopniki motorja (MCB). Dodatne informacije so opisane v poglavju "Dovoljeni
omrežni sistemi" (→ stran 20).

• Med pretvornik in motor ne namestite nobenih samodejnih stikalnih elementov. Če
so krmilni vodniki v bližini napajalnih kablov, zagotovite najmanjši razmik 100 mm.
Kabli se morajo križati pod kotom 90°.

• Oklop ali zaščito napajalnih kablov pred obrabo izvedite v skladu s priključnim
načrtom v poglavju "Priključitev pretvornika in motorja" (→ stran 23).

• Vse sponke privijte z ustreznim vrtilnim momentom.

• Za napajalni kabel priporočamo uporabo 4-žilnega kabla z oklopom in PVC izolacijo,
ki je položen v skladu z ustreznimi predpisi in pravilniki. Za priključitev napajalnega
kabla na pretvornik so potrebni izolirni nastavki.

• Ozemljitvena sponka mora biti za vsako enoto MOVITRAC® LTP-B neposredno pri-
ključena na ozemljitveno zbiralko (prek filtra, če je nameščen).

Ozemljitvenih povezav MOVITRAC® LTP-B ne napeljujte od enega do drugega pre-
tvornika oz. do drugih naprav. Impedanca zanke ozemljitve mora ustrezati veljavnim
varnostnim predpisom. 

Za zagotovitev skladnosti z UL predpisi je za vse ozemljitvene povezave potrebno
uporabiti obročke za stiskanje z UL odobritvijo.

Kartica 
z informacijami

V ohišju IP20 je v reži nad 7-segmentnim prikazom nameščena kartica z informacijami.

Dovoljeni omrežni 
sistemi

• Omrežni sistemi z ozemljenim zvezdiščem

Pretvornik MOVITRAC® LTP-B je predviden za delovanje v omrežnih sistemih TN in
TT z direktno ozemljenim zvezdiščem.

• Omrežni sistemi z neozemljenim zvezdiščem

Delovanje v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem (npr. v IT sistemih) je
dovoljeno. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da v tem primeru uporabite
nadzor ozemljitvene upornosti z impulzno metodo merjenja (postopek PCM). S tem
se zaradi ozemljitvene kapacitivnosti pretvornika izognete nepotrebnemu proženju
zaradi uhajavega toka skozi nadzorni sistem.

• Omrežni sistemi z ozemljenim faznim vodnikom

Pretvorniki se lahko uporabljajo samo v napajalnih omrežjih z najvišjo fazno napeto-
stjo 300 V AC.
N
E
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Kontaktorji • Uporabljajte samo kontaktorje razreda uporabe AC-3 (EN 60947-4-1).

• Minimalni čas med 2 vklopoma omrežne napetosti mora biti vsaj 120 sekund.

Vhodne varovalke Tipi varovalk:

• Zaščitni odklopniki razredov delovanja gL, gG:

– Nazivna napetost varovalke ≥ nazivna omrežna napetost

– Nazivni tok varovalke mora biti določen na 100 % vrednosti nazivnega toka
pretvornika.

• Zaščitni odklopniki s karakteristiko B, C:

– Nazivna napetost zaščitnega odklopnika ≥ nazivna omrežna napetost

– Nazivni tok zaščitnega odklopnika mora biti za 10 % višji od nazivnega toka
pretvornika.

Delovanje v IT 
sistemih

Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da v omrežnih napajanjih z neozemljenim zvez-
diščem (IT sistemi) uporabite nadzor ozemljitvene upornosti z impulzno metodo mer-
jenja. S tem se zaradi ozemljitvene kapacitivnosti pretvornika izognete nepotrebnemu
proženju zaradi uhajavega toka skozi nadzorni sistem.

Priključitev 
zavornega upora

• Kable skrajšajte na potrebne dolžine.

• Uporabite 2 drobno prepletena vodnika ali dvožilni, oklopljen močnostni kabel.
Prerez izberite glede na nazivno moč pretvornika.

• Zavorni upor zaščitite z bimetalnim relejem z razredom proženja 10 oz. 10 A
(priključni načrt).

• Pri zavornih uporih serije BW..-T lahko poleg bimetalnega releja priključite še vgra-
jeno temperaturno tipalo z dvožilnim, oklopljenim kablom.

• Zavorni upori ploščate izvedbe imajo vgrajeno termično zaščito pred preobremeni-
tvijo (in ne zamenljive talilne varovalke). Ploščate (nizke) zavorne upore vgradite
z ustrezno zaščito pred dotikom.

Namestitev 
zavornega upora

• OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka. Na napeljavi zavornih uporov
pride pri nazivnem delovanju do visoke enosmerne napetosti (približno 900 V DC).

Smrt ali težje telesne poškodbe.

– S pretvornika MOVITRAC® LTP-B odklopite napajalno napetost najmanj 10 minut
pred odstranjevanjem napajalnega kabla.

•  PREVIDNOST! Nevarnost opeklin. Površine zavornih uporov se pri obremenitvi
z nazivno močjo PN zelo segrejejo. 

Lažje poškodbe.

– Izberite primerno mesto za vgradnjo zavornih uporov.

– Ne dotikajte se zavornega upora.

– Namestite ustrezno zaščito pred dotikom.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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4.4.2 Namestitev

Priključki 
v priključni omari 
za motor

Motorji se priključijo v vezavo zvezda, trikot, dvojna zvezda ali zvezda – NEMA. Na
imenski tablici motorja so informacije o napetostnem območju za posamezno vrsto
vezave, ki mora ustrezati obratovalni napetosti enote MOVITRAC® LTP-B.

R13

 

R76

 

DT / DV

Nizka napetost ∆ Visoka napetost Õ 

Nizka napetost ÕÕ Visoka napetost Õ

Nizka napetost ÕÕ Visoka napetost Õ 

W2 U2

U1

U

V1 W1

V2

V W

W2 U2

U1

U

V1 W1

V2

V W

U3 V3

U1

L1

V1 W1

T1 T2 T3

W3

T9 T7 T8

W2 U2 V2

T6 T4 T5

L2 L1

T9 T7

U1

L1

V1 W1

T1 T2 T3

T8

T6 T4 T5

W3 U3 V3

W2 U2 V2

L2 L1

U3 V3

U1

U

V1 W1

T7 T8 T9

T1 T2 T3

W3

V W

T4 T5 T6
U2 V2 W2

T4 T5 T6

T7 T8 T9

T1 T2 T3

U2 V2 W2

U3 V3

U1

U

V1 W1

W3

V W
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Priključitev 
pretvornika 
in motorja

• OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka. Nepravilna povezava lahko
povzroči nevarnost zaradi visokih napetosti.

Smrt ali težje telesne poškodbe.

– Obvezno upoštevajte spodaj prikazano zaporedje priključkov.

3003098763

[1] Kontaktor med napajalno napetostjo in pretvornikom
[2] Omrežno napajanje zavornega usmernika, s simultanim vklopom s K10
[3] Krmilni kontaktor/rele se napaja prek notranjega relejskega kontakta [4] pretvornika in napaja zavorni usmernik
[4] Galvansko ločen relejski kontakt pretvornika
[V+] Zunanja napajalna napetost za krmilni kontaktor / rele

BW

F14/F15F14/F15

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K10
(AC-3)

L1
L2/N

PE

L1 L2 L3

U V W

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

K12
(AC-3)

K12
(AC-3)

GNDGND

GND

BG
BGE

BG
BGE

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

1
2
3
4

13
14
15

BMK

BMV

V (BMK)AC

V (BMV)DC

VAC VAC

*
M

3-fazni

Vhodna dušilka ND.. 

Ločitev na izmenični 
strani

DT/DV/D: DT/DV/D:
Ločitev na enosmerni 
in izmenični strani

white

red

blue

white

red

blue

Močnostni del

17

18 

+V

[V+] +V

17

18

17

18

red
white
blue

BR

BW.. / BW..-T 
Priključitev 

samo opcija IP55 / IP66 
s stikalom
(MC LT xxx –20 / -40)

DC vodilo "–" dostop

ni 1-fazna 230 V

Zavorni upor /
DC vodilo "+" dostop 

+

[1]

[2]

[4]

[3]
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• NAVODILO

• Zavorni usmernik priključite prek ločene omrežne napeljave.

• Zavorni usmernik ni dovoljeno napajati z napajalno napetostjo motorja!

V naslednjih primerih vedno uporabite odklop zavore na enosmerni in izmenični strani:

• pri vseh uporabah za dvigala,

• za pogone, ki potrebujejo kratek zavorni čas in

Termična zaščita 
motorja (TF/TH)

Motorji z notranjim temperaturnim tipalom (TF, TH ali podobnim) se lahko priključijo
neposredno na enoto MOVITRAC® LTP-B. Pretvornik v tem primeru prikazuje napako.

Temperaturno tipalo je priključeno na sponko 1 (+24 V) in binarni vhod 3. Za možnost
zaznavanja sporočil o napakah zaradi previsoke temperature mora biti parameter P1-15
nastavljen na zunanji vhod ob napaki. Nivo proženja mora biti okoli 2,5 kΩ. Informacije
o termistorju motorja so na voljo v poglavju "P1-15 Izbira funkcij binarnih vhodov" (→
stran 71) in pri parametru P2-33.

Pogon z več 
motorji / skupinski 
pogon (samo za 
indukcijske 
motorje)

Vsota tokov motorjev ne sme preseči nazivnega toka pretvornika. Glejte poglavje "Teh-
nični podatki" (→ stran 80).

Skupina motorjev je omejena na 5 pogonov, motorji v eni skupini pa se ne smejo razli-
kovati za več kot 3 velikosti.

Največja dovoljena dolžina kabla ene skupine je omejena na vrednosti za posamezen
pogon. Glejte poglavje "Tehnični podatki" (→ stran 80).

Za skupine z več kot 3 pogoni priporoča podjetje SEW-EURODRIVE uporabo izhodne
dušilke.

Priključitev 
trifaznih zavornih 
motorjev

Podrobna navodila za zavorni sistem SEW so opisana v katalogu "Motorna gonila", ki
ga lahko naročite pri podjetju SEW-EURODRIVE.

Zavorni sistemi SEW so kolutne zavore, ki se vzbujajo z enosmernim tokom, se spro-
ščajo z elektromagnetom ter zavirajo s pomočjo sile vzmeti. Zavorni usmernik napaja
zavoro z enosmerno napetostjo.

NAVODILO

Zavorni usmernik mora imeti pri delovanju s pretvornikom lastno omrežno napeljavo.
Ni ga dovoljeno napajati z napajalno napetostjo motorja!
N
E
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4.4.3 Pregled signalnih sponk

Glavne sponke

Na signalni priključni letvici so naslednji signalni priključki:

Vsi binarni vhodi se vključijo z vhodno napetostjo v območju 8 – 30 V, to pomeni, da so
združljivi s +24 V.

IP20 in IP55 IP55 in IP66 z opcijo s stikalom

3003175179 3003280395
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Sponka 
št.

Signal Priključitev Opis

1 +24 V Izhod referenčne 
napetosti +24 V

Referenca za vključitev DI1 – DI3 
(maks. 100 mA)

2 DI 1 Binarni vhod 1 Pozitivna logika
Območje vhodne napetosti za 
"logično 1": 8 – 30 V DC
Območje vhodne napetosti za 
"logično 0": 0 – 2 V DC
Združljivo z zahtevo PLC pri priključenem 
signalu 0 V na sponki 7 ali 9.

3 DI 2 Binarni vhod 2

4 DI 3 Binarni vhod 3 / kontakt 
termistorja

5 +10 V Izhod referenčne 
napetosti +10 V

10 V ref. za analogni vhod 
(napajanje za pot. +, maks. 10 mA, min. 1 kΩ)

6 AI 1 / DI 4 Analogni vhod (12 bitov)
Binarni vhod 4

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Območje vhodne napetosti za 
"logično 1": 8 – 30 V DC

7 0 V Referenčni 
potencial 0 V

Referenčni potencial 0 V (napajanje za pot. –)

8 AO 1 / DO 1 Analogni izhod 
(10 bitov)
Binarni izhod 1

0 – 10 V, 20 mA, analogni
24 V, 20 mA digitalni

9 0 V Referenčni 
potencial 0 V

Referenčni potencial 0 V

10 AI 2 / DI 5 Analogni vhod 2 
(12 bitov)
Binarni vhod 5

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Območje vhodne napetosti za 
"logično 1": 8 – 30 V DC

11 AO 2 / DO 2 Analogni izhod, 
2 (10 bitov)
Binarni izhod 2

0 – 10 V, 20 mA, analogni
24 V, 20 mA digitalni

12 PSE+ Sprostitev končne 
stopnje

+24 V mora biti povezan s PSE+

13 PSE– GND mora biti povezan s PSE–
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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• PREVIDNOST Možne poškodbe opreme.

V primeru priključitve napetosti nad 30 V na signalne priključke lahko pride do
poškodbe krmilnika.

– Napetost, ki pride na signalne priključke, ne sme preseči 30 V.

• NAVODILO 

Sponki 7 in 9 se lahko uporabita kot referenčni potencial GND, če se pretvornik
MOVITRAC® LTP-B krmili iz PLC. ±PSE priključite na +24 V in GND za sprostitev
močnostne stopnje, v nasprotnem primeru pretvornik prikazuje "blokirano". 

Pregled 
priključkov releja

3003612555

Sponka 
št.

Signal Opis

14 Izhod releja 1, referenca Relejski kontakt (250 V AC / 30 V DC pri 5 A)

15 Izhod releja 1, zapiralni kontakt

16 Izhod releja 1, odpiralni kontakt

17 Izhod releja 2, referenca

18 Izhod releja 2, zapiralni kontakt
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4.4.4 Komunikacijska vtičnica RJ45

4.4.5 Napeljava v skladu s standardom UL

Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednja navodila:

• Delovanje pretvornikov je dovoljeno pri naslednjih temperaturnih okoljih:

• Za priključitev uporabite samo bakrene kable za temperaturno območje do 75 °C.

• Dovoljeni momenti privijanja za napajalne priključke enote MOVITRAC® LTP-B so:

2933413771

[1] RS485+ (Modbus)
[2] RS485– (Modbus)
[3] +24 V
[4] RS485+ (inženiring)
[5] RS485– (inženiring)
[6] 0 V
[7] SBus+ (P1-12 mora biti nastavljen na komunikacijo SBus)
[8] SBus– (P1-12 mora biti nastavljen na komunikacijo SBus)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[3]

[2]

[1]

Stopnja zaščite Temperatura okolice

IP20 –10 °C do 50 °C 

IP55 / NEMA 12 –10 °C do 40 °C 

IP66 / NEMA 4X –10 °C do 40 °C 

Velikost Moment privijanja

2 & 3 1 Nm / 8,9 lb.in

4 4 Nm / 35,4 lb.in

5, 6 & 7 8 Nm / 70 lb.in
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Pretvorniki MOVITRAC® LTP-B so primerni za delovanje v napajalnih sistemih z oze-
mljenim zvezdiščem (TN in TT sistemi) z najvišjim napajalnim tokom in najvišjo omrežno
napetostjo v skladu z naslednjima razpredelnicama. V naslednjih razpredelnicah so
podane največje dovoljene vrednosti za varovalke za posamezni pretvornik. Upora-
bljajte izključno talilne varovalke.

Za zunanji vir enosmerne napetosti 24 V DC uporabite samo preskušene enote s pre-
napetostno (Umax = 30 V DC) in tokovno omejitvijo (I ≤ 8 A).

UL certifikat ne velja za delovanje v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem
(IT sistemi).

200 – 240-voltne 
enote

380 – 480-voltne 
enote

MOVITRAC® LTP... Najv. kratkostični tok 
omrežne napetosti

Najv. omrežna napetost Najv. dovoljene varovalke

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

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

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

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

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

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

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

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

MOVITRAC® LTP... Najv. kratkostični tok 
omrežne napetosti

Najv. omrežna napetost Najv. dovoljene varovalke

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

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

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

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

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

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

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

0550, 0750 10000 A AC 500 V AC 500 A / 600 V AC
N
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4.4.6 Elektromagnetna združljivost

Frekvenčni pretvorniki serije MOVITRAC® LTP-B so predvideni za uporabo v strojih in
sistemih. Izdelani so v skladu z EMC standardom za izdelke EN 61800-3, ki velja za
pogone s spremenljivim številom vrtljajev. Za pravilno namestitev pogonskega sistema
za zmanjšanje EMC motenj upoštevajte podatke direktive 2004/108/ES (EMC).

Odpornost na 
motnje

Enota MOVITRAC® LTP-B je izdelana v skladu z zahtevami za odpornost na motnje iz
standarda EN 61800-3 za industrijo in gospodinjstvo (lahka industrija).

Sevanje motenj V smislu sevanja motenj izpolnjuje enota MOVITRAC® LTP-B zahteve glede mejnih vre-
dnosti iz standardov EN 61800-3 in EN 55014 ter se zato lahko uporablja na področju
industrije in gospodinjstva (lahka industrija).

Za zagotovitev optimalne elektromagnetne združljivosti morajo biti pogoni nameščeni
v skladu s smernicami za priključitev, ki so opisane v poglavju "Namestitev". Pri tem je
potrebno zagotoviti dobre ozemljitvene povezave pogonskega sistema. Za izpolnje-
vanje zahtev glede sevanja motenj uporabite kabel motorja z oklopom.

V spodnji razpredelnici so navedeni pogoji za uporabo enote MOVITRAC® LTP-B
v pogonskih aplikacijah:

Izklop EMC filtra in 
varistorja (IP20)

Pretvorniki s stopnjo zaščite IP20 z vgrajenim EMC filtrom (npr. MOVITRAC® LTP-B
xxxx xAxx 00 ali MOVITRAC® LTP-B xxxx xBxx 00) imajo povišan diferenčni tok proti
ozemljitvi kot naprave brez EMC filtra. Če želite na eni napravi za nadzor zemeljskega
stika uporabiti več enot MOVITRAC® LTP-B, se lahko ta nadzorna enota sproži, pred-
vsem v primeru uporabe kabla z oklopom. Zato lahko EMC filter izključite – tako, da
odvijete EMC vijak na stranskem delu enote.

•  OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka. Visoke napetosti so lahko na
sponkah in v enoti prisotne še do 10 minut po odklopu iz omrežja.

Tip/moč pretvornika Kat. C1 (razred B) Kat. C2 (razred A) Kat. C3

230 V, 1-fazna
LTP-B xxxx 2B1-x-xx

Dodatno filtriranje ni potrebno
Uporabite kabel motorja z oklopom

230 V / 400 V, 3-fazni
LTP-B xxxx 2A3-x-xx
LTP-B xxxx 5A3-x-xx

Uporabite zunanji filter 
tipa NF LT 5B3 0xx

Dodatno filtriranje ni potrebno

Uporabite kabel motorja z oklopom
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Smrt ali težje telesne poškodbe.

– S pretvornika MOVITRAC® LTP-B odklopite napajalno napetost najmanj 10 minut
preden odvijete EMC vijak.

MOVITRAC® LTP-B ima vgrajene komponente, ki dušijo napetostne konice na vhodni
napetosti. Te komponente ščitijo vhodne močnostne tokokroge pred napetostnimi koni-
cami, do katerih lahko pride zaradi udara strele ali drugih naprav v istem omrežju.

Če izvajate visokonapetostni test na pogonskem sistemu, lahko komponente za dušenje
napetostnih konic povzročijo neuspešen test. Za omogočanje izvajanja visokonapeto-
stnega testa odvijte oba vijaka na stranskem delu enote. Na ta način izklopite te kom-
ponente. Po izvajanju visokonapetostnega testa ponovno privijte oba vijaka in ponovite
test. Test mora biti zatem neuspešen. To pomeni, da je tokokrog ponovno zaščiten pred
napetostnimi konicami.

3034074379

[1] EMC vijak
[2] VAR vijak

3479228683

[1] [2]

Filtrirna 
tuljava

L1

L2
L3

L1

L2
L3

Ozemljitev

VAR 
vijak

EMC 
vijak

Ozemljitev
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5 Zagon
5.1 Uporabniški vmesnik
5.1.1 Tipkovnica

Vsaka enota MOVITRAC® LTP-B ima serijsko vgrajeno tipkovnico, ki omogoča upra-
vljanje brez dodatnih naprav.

Na tipkovnici je 5 tipk z naslednjimi funkcijami:

Če so parametri nastavljeni na tovarniške nastavitve, sta tipki "Start" in "Stop" na tipkov-
nici onemogočeni. Za sprostitev tipk "Start" / "Stop" na tipkovnici nastavite P1-12 na
1 ali 2, glejte poglavje "Skupina parametrov 1: Standardni parametri".

Do menija za spreminjanje parametrov lahko dostopate samo s pomočjo tipke "Naviga-
cija". Če to tipko zadržite pritisnjeno (> 1 sekunde), preklopite med menijem za spremi-
njanje parametrov in prikazom v realnem času (stanje delovanja pogona / število
vrtljajev). S kratkim pritiskom na tipko (< 1 sekunde) preklopite med obratovalnim šte-
vilom vrtljajev in obratovalnim tokom delujočega pogona.

• NAVODILO 

Za ponastavitev na tovarniške nastavitve istočasno za več kot 2 sekundi držite priti-
snjene tipke "Gor", "Dol" in "Stop / reset". Na prikazu se prikaže "P-deF". 

S ponovnim pritiskom na tipko "Stop / reset" potrdite spremembo in ponastavite
pretvornik.

Start (zagon) • Omogoči delovanje motorja
• Obrne smer vrtenja, ko je omogočen dvosmerni način s tipkovnico

Stop / reset • Zaustavitev motorja
• Potrditev napake

Navigacija • Prikaz informacij v realnem času
• Pritisnite in zadržite za vstop v način za urejanje parametrov oz. za izhod iz tega 

načina
• Shranjevanje spremenjenih parametrov

Gor • Višanje števila vrtljajev v realnem času
• Višanje vrednosti parametrov v načinu spreminjanja parametrov

Dol • Nižanje števila vrtljajev v realnem času
• Nižanje vrednosti parametrov v načinu spreminjanja parametrov

2933664395

[1] Prikaz [4] Navigacija
[2] Start [5] Gor
[3] Stop / reset [6] Dol
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[4]

[5]

[6]

[1]

[2]

[3]
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Razširjene kombinacije tipk

5.1.2 Prikaz

V vsak pogon je vgrajen 6-mestni 7-segmentni prikaz, ki omogoča nadzor funkcij
pogona in nastavitev parametrov.

Funkcija Na enoti je 
prikazano ...

Pritisnite ... Rezultat Primer

Hitra izbira skupine 
parametrov1)

1) Dostop do skupine parametrov je potrebno aktivirati z nastavitvijo P1-14 na "101".

Px-xx Tipki "Navigacija" + 
"Gor"

Izbrana je naslednja 
višja skupina parametrov

• Prikaže se "P1-10"
• Pritisnite tipki 

"Navigacija" + "Gor"
• Zdaj se prikaže "P2-01"

Px-xx Tipki "Navigacija" + 
"Dol"

Izbrana je naslednja 
nižja skupina parametrov

• Prikaže se "P2-26"
• Pritisnite tipki 

"Navigacija" + "Dol"
• Zdaj se prikaže "P1-01"

Izbira najnižje 
skupine parame-
trov

Px-xx Tipki "Gor" + "Dol" Izbran je prvi parameter 
skupine

• Prikaže se "P1-10"
• Pritisnite tipki "Gor" + "Dol"
• Zdaj se prikaže "P1-01"

Parameter nasta-
vite na najnižjo 
vrednost

Številčna vrednost 
(pri spreminjanju 
vrednosti para-
metra)

Tipki "Gor" + "Dol" Parameter je nastavljen 
na najnižjo vrednost

Pri spreminjanju parametra P1-01:
• Prikaže se "50,0"
• Pritisnite tipki "Gor" + "Dol"
• Zdaj se prikaže "0,0"

Spreminjanje posa-
meznih številk vre-
dnosti parametra

Številčna vrednost 
(pri spreminjanju 
vrednosti para-
metra)

Tipki "Stop / reset" + 
"Navigacija"

Spreminjate lahko 
posamezne številke 
parametra

Pri nastavitvi parametra P1-10:
• Prikaže se "0"
• Pritisnite tipki "Stop / reset" + 

"Navigacija"
• Zdaj se prikaže "_0"
• Pritisnite tipko "Gor"
• Zdaj se prikaže "10"
• Pritisnite tipki "Stop / reset" + 

"Navigacija"
• Zdaj se prikaže "_10"
• Pritisnite tipko "Gor"
• Zdaj se prikaže "110"

itd.
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5.2 Enostaven zagon enote MOVITRAC® LTP-B
1. Motor priključite na pretvornik. Pri tem upoštevajte napetostno območje motorja.

2. Z imenske tablice motorja prepišite podatke o motorju:

• P1-08 = nominalni tok motorja

• P1-09 = nominalna frekvenca motorja

3. Najvišje in najnižje število vrtljajev nastavite s pomočjo P1-01 in P1-02. 

4. Rampi za pospeševanje in zakasnitev nastavite s parametroma P1-03 in P1-04.

5. Podatke z imenske tablice motorja vstavite s parametri P1-07 do P1-10.

5.2.1 Nastavitve pretvornika za motorje s trajnimi magneti

Enota MOVITRAC® LTP-B je primerna za motorje s trajnimi magneti brez dajalnika. V ta
namen so potrebne določene nastavitve.

Enostaven zagon za prednastavljene motorje podjetja SEW-EURODRIVE

Enostaven zagon se lahko izvede, če je na pretvornik priključen eden izmed naslednjih
motorjev:

Postopek

• Parameter P1-14 nastavite na "1" za dostop do specifičnih parametrov LTX

• Parameter P1-16 nastavite na prednastavljen motor, glejte poglavje "Specifični para-
metri LTX (nivo 1)".

Vsi potrebni parametri (napetost, tok itd.) se samodejno nastavijo.

• NAVODILO 

Če je parameter P1-16 nastavljen na "GEARF2" ali "GEARF4", je zaščita pred pre-
obremenitvijo nastavljena na "300 %", da je zagotovljen visok moment preobreme-
nitve. Za zaščito motorja je potrebno priključiti temperaturno tipalo KTY. Za zaščito
motorja uporabite zunanjo zaščitno napravo.

Tip motorja Oblika izpisa

CMP40M

CMP50S / CMP50M /CMP50L

CMP63S / CMP63M / CMP63L 

MOVIGEAR® velikosti 2

MOVIGEAR® velikosti 4
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Enostaven zagon za motorje podjetja SEW-EURODRIVE in motorje drugih proizvajalcev

Če je na pretvornik MOVITRAC® LTP-B priključen drug motor, kot je prednastavljen
motor podjetja SEW-EURODRIVE, je potrebno nastaviti naslednje parametre:

• P1-14 = 101

• P1-07 = medfazna napetost motorja s trajnim magnetom pri nominalnem številu
vrtljajev

• P1-08 = nominalni tok motorja

• P1-09 = nominalna frekvenca motorja

• P1-10 = nominalno število vrtljajev motorja

• P4-01 = način delovanja (število vrtljajev oz. vrtilni moment motorja PM)

• P4-02 = 1 vključeno samodejno uglaševanje

• NAVODILO 

Dodatne informacije o parametrih P1-07, P1-08 in P1-09 so na voljo v opisu nasle-
dnjih navodilih za uporabo: 

• "Sinhroni servomotorji CMP40 – CMP100, CMPZ71 –CMPZ100"

Delovanje krmiljenja motorja (PI krmilnik) se lahko nastavi s parametroma P4-03 Pro-
porcionalno ojačanje krmilnika števila vrtljajev in P4-04 Integracijska časovna konstanta
krmilnika števila vrtljajev.

•  OPOZORILO! Nevarnost zaradi zagona motorja. Samodejno uglaševanje ne
potrebuje sprostitve za izvajanje. Takoj, ko se parameter P4-02 nastavi na "1", se
samodejno uglaševanje samodejno zažene in motor se vklopi. Motor se lahko
zažene!

Smrt ali težje telesne poškodbe.

– Kabla med delovanjem ni dovoljeno odstraniti.

– Ne dotikajte se gredi motorja.

Če je parameter P1-16 nastavljen na "In-Syn", se preobremenitvena zmogljivost
nastavi na "150 %" v odvisnosti od parametra P1-08.

5.2.2 Delovanje prek sponk (tovarniška nastavitev) P1-12 = 0

Za način delovanja prek sponk (tovarniška nastavitev):

• P1-12 mora biti nastavljen na "0" (tovarniška nastavitev).

• Med sponki 1 in 2 na uporabniški priključni letvici priključite stikalo. 

• Med sponke 5, 6 in 7 priključite potenciometer (1 k – 10 k); drsni kontakt naj bo
povezan na pin 6.

• S povezavo sponk 1 in 2 sprostite pogon.

• S potenciometrom nastavite število vrtljajev.

• NAVODILO 

Tovarniška nastavitev (P1-12 = 0 in P1-15 = 1) za dodatno stikalo v ohišju IP55/IP66
je FWD / REV. Število vrtljajev motorja lahko nastavite s potenciometrom.
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5.2.3 Način s tipkovnico (P1-12 = 1 ali 2)

Za delovanje v načinu s tipkovnico:

• Parameter P1-12 nastavite na "1" (enosmerno) ali "2" (dvosmerno). 

• Za sprostitev pogona vstavite žično prevezavo med sponki 1 in 2 na uporabniški pri-
ključni letvici.

• Zatem pritisnite tipko "Start". Pogon se sprosti z 0,0 Hz.

• Za višanje števila vrtljajev pritisnite tipko "Gor".

• Za zaustavitev pogona pritisnite tipko "Stop/reset". 

• Če nato pritisnete tipko "Start", se pogon povrne na originalno število vrtljajev. (Če je
omogočen dvosmerni način delovanja (P1-12 = 2), s pritiskom na tipko "Start"
obrnete smer vrtenja).

• NAVODILO 

Želeno ciljno hitrost lahko prednastavite s pritiskanjem na tipko "Stop/reset" v miro-
vanju. Če nato pritisnete tipko "Start", se pogon z uporabo rampe nastavi na to število
vrtljajev.

5.2.4 Način PID krmilnika (P1-12 = 3)

Uporabljeni PID krmilnik se uporablja za krmiljenje temperature, tlaka in za druge
aplikacije.

Na naslednji sliki je prikazana namestitev PID krmilnika.

Na analogni vhod 1 (AI1) napeljite trenutno vrednost tipala (za temperaturo, tlak itd.).
Trenutno vrednost lahko normirate in ji dodelite offset ter na ta način prilagodite območje
delovanja PID krmilnika. Glejte poglavje "Način z uporabniškim PID (nivo 2)".

Referenco nastavljene vrednosti za PID krmilnik lahko nastavite s parametrom P3-05.

Ko je PID krmilnik vključen, nastavitev za čase ramp števila vrtljajev standardno nima
nobenega učinka. V odvisnosti od vrednosti napake PID (od razlike med nastavljeno
vrednostjo in referenco) se rampe lahko vključijo prek parametra P3-11.

3004287371

–

+

Prednastavljena referenčna 
napetost (P3-05)

Nastavljena 
vrednost 

Izhod PI
(trenutna 
vrednost)

Proporcionalno 
ojačanje 

(P3-01)

Ojačanje 
integralnega 
dela 

(P3-02)
Diferencialni 
čas (P3-03)

AI1 
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5.2.5 Način master/slave (P1-12 = 4)

Enota MOVITRAC® LTP-B ima vgrajeno funkcijo master/slave. To je poseben protokol
za pretvornike, ki omogoča komunikacijo med glavno in pomožno enoto (master/slave).
V komunikacijsko omrežje se lahko prek vtiča RJ45 poveže do 63 pogonov. En pogon
je potrebno nastaviti kot glavno enoto, ostale pogone pa kot pomožne enote. Na enem
omrežju je dovoljeno nastaviti samo en glavni pogon. Ta glavni pogon vsakih 30 ms
pošilja podatke o stanju delovanja (npr. zaustavljen, delujoč) in izhodni frekvenci.
Pomožni pogoni nato sledijo stanju delovanja glavnega pogona (zaustavljeno/delujoče).
Izhodna frekvenca glavnega pogona nato predstavlja nastavljeno frekvenco za vse
pomožne pogone. 

Konfiguracija 
glavnega pogona

Glavni pogon posameznega omrežja mora imeti nastavljen komunikacijski naslov 1.

• Parameter P5-01 Naslov pogona (komunikacija) nastavite na "12".

• Parameter P1-12 nastavite na vrednost, različno od 4.

Konfiguracija 
pomožnih pogonov

• Vsaka priključena pomožna enota mora imeti enoličen pomožni komunikacijski
naslov, ki je nastavljen v parametru P5-01. Dodelite lahko pomožne naslove od
2 do 63.

• Parameter P1-12 nastavite na "4".

• V P2-28 nastavite način normiranja števila vrtljajev.

• V P2-29 nastavite normirni faktor.
Z
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5.2.6 Zagon za delovanje fieldbus (MOVILINK®) (P1-12 = 5)

• Zaženite pogon, kot je opisano na začetku poglavja "Enostaven zagon".

• Za krmiljenje pogona prek vodila SBus nastavite parameter P1-12 na "5".

• Parameter P-14 nastavite na "101" (privzeta vrednost) za pomik v razširjeni meni.

• Vrednosti v skupini parametrov 5 nastavite na naslednji način:

• Za enoličen naslov SBus nastavite P5-01 na vrednost med 1 in 63.

• Za SBus hitrost prenosa, prilagojeno prehodu (gateway), nastavite P5-02 na
500 kbit/s (privzeta vrednost).

• V parametru P5-05 nastavite odziv timeout (prekinitev) pogona v primeru preki-
nitve komunikacije:

• 0: Napaka in delovanje do zaustavitve

• 1: Zaustavitvena rampa in napaka

• 2: Zaustavitvena rampa (brez napake)

• 3: Ohranjanje števila vrtljajev (z zadnjimi sprejetimi podatki)

• V P5-06 nastavite interval prekinitve za komunikacijske kanale.

• Za krmiljenje časov ramp prek podatkov procesa (PO3) nastavite parameter P5-07
na "1". Nastavitev "0" pomeni, da nastavitve v P1-03 oz. P1-04 veljajo za čase ramp.

• Pogon priključite prek vodila SBus na prehod (gateway) DFx/UOH po opisu
v poglavju "Komunikacijska vtičnica RJ45" (→ stran 27).

• DIP stikalo AS na prehodu DFx/UOH nastavite iz OFF na ON, da se izvede funkcija
Auto setup za prehod fieldbus. LED "H1" na prehodu najprej utripa in se nato izklopi.
Če LED "H1" sveti, je prehod (gateway) ali eden izmed pogonov, priključenih na
SBus, nepravilno priključen ali ni bil pravilno zagnan.

• Postopek nastavitve komunikacije fieldbus med prehodom DFx/UOH in glavno enoto
je opisan v ustreznem priročniku DFx.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Priključitev 
prehoda in 
MOVI-PLC®

Priključitev 
prehoda / PLC 
v ohišju UOH

Nadzor prenesenih podatkov

Za nadzor podatkov, ki se prenašajo prek prehoda, lahko uporabite naslednje možnosti:

• Program MOVITOOLS® MotionStudio prek vmesnika za inženiring X24 na prehodu
ali opcijsko prek ethernet-a.

• Spletno stran prehoda (npr. za ethernet prehode DFE3x)

3004312587

[A] Priključitev vodila
[B] Prehod (npr. prehod (gateway) DFx/UOH)
[C] Povezovalni kabel
[D] Razdelilnik
[E] Povezovalni kabel
[F] Zaključni upor

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

Pogled s strani
Posamezna 
enota

Oznaka Sponka Priključitev na vtič RJ45 (→ stran 27)

2108496651

Vtič X26: CAN 1 
in napajalna 
napetost 
(vtična sponka)

X26:1 CAN 1H SBus+

X26:2 CAN 1L SBus-

X26:3 DGND 0 V

X26:4 Rezervi-
rano

–

X26:5 Rezervi-
rano

–

X26:6 DGND –

X26:7 24 V DC –

2 3 4 5 6 71

X26
Z
E

00

I

Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B



5Zagon
Enostaven zagon enote MOVITRAC® LTP-B
Opis prenesenih podatkov procesa (PD)

Podatkovne besede procesa (16-bitne) iz prehoda do pogona (PO):

Podatkovne besede procesa (16-bitne) iz pogona do prehoda (PI):

Opis Bit Nastavitve

PO1 Krmilna beseda 0 Zapora končne stopnje 0: Start
1: Stop

1 Hitra zaustavitev z 2. rampo zaviranja 
(P-24)

0: Hitra zaustavitev
1: Start

2 Zaustavitev z rampo procesa P1-03 / P1-04 
ali PO3

0: Stop
1: Start

3 – 5 Rezervirano 0

6 Reset napake Bok iz 0 na 1 = reset 
napake

7 – 15 Rezervirano 0

PO2 Nastavljena 
vrednost števila 
vrtljajev

Normiranje: 0x4000 = 100 % najvišjega števila vrtljajev, nastavljenega v P1-01
Vrednosti nad 0x4000 ali pod 0xC000 so omejene na 0x4000 / 0xC000

PO3 Čas rampe 
(če je P5-07 = 1)

Normiranje: pospeševanje in zaviranje v ms za nominalno število vrtljajev n = 
50 Hz

Brez funkcije 
(če je P5-07 = 0)

Časi rampe, kot so nastavljeni v P1-03 in P1-04

Opis Bit Nastavitve Bajt

PI1 Beseda stanja 0 Sprostitev končne stopnje 0: Onemogočeno
1: Omogočeno

Nizek bajt

1 Pretvornik je pripravljen za 
delovanje

0: Ni pripravljen za 
delovanje
1: Pripravljen

2 Sprostitev podatkov PO 1, če je P1-12 = 5

3 – 4 Rezervirano

5 Napaka / opozorilo 0: Ni napake 
1: Napaka

6 Vključeno desno končno stikalo 0: Onemogočeno
1: Omogočeno

7 Vključeno levo končno stikalo 0: Onemogočeno
1: Omogočeno

8 – 15 Stanje pogona, če je bit 5 = 0
0x01 = vključena varnostna zaustavitev
0x02 = ni sproščen
0x05 = krmiljenje števila vrtljajev
0x06 = krmiljenje vrtilnega momenta
0x0A = funkcija tehnologije
0x0C = referenčni odmik

Visok bajt

8 – 15 Stanje pogona, če je bit 5 = 1
Glejte poglavje "Kode napak" (→ stran 44).

PI2 Trenutno število 
vrtljajev

Normiranje: 0x4000 = 100 % najvišjega števila vrtljajev, nastavljenega v P1-01

PI3 Trenutni tok Normiranje: 0x4000 = 100 % najvišjega toka, nastavljenega v P1-08
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Primer:

Naslednje informacije se prenesejo do pogona, če:

• So binarni vhodi pravilno nastavljeni in priključeni za sprostitev pogona.

• Je parameter P1-12 nastavljen na "5" za krmiljenje pogona prek vodila SBus.

Podatki procesa, ki se prenašajo iz pogona, morajo biti med delovanjem:

5.2.7 Fieldbus / Modbus (P1-12 = 7)

Za delovanje v načinu Modbus RTU mora biti P1-12 nastavljen na "7". Naslov pogona
je enak kot je naslov SBus. Način Modbus in hitrost prenosa lahko nastavite v skupini
parametrov 5. Za opis registrov Modbus glejte poglavje "Krmiljenje Modbus"
(→ stran 77).

• NAVODILO 

Modbus ni na voljo, če je nameščen modul dajalnika LTX.

5.2.8 MOVI-PLC® Motion Protocol (P1-12 = 8)

Za delovanje enote MOVITRAC® LTP-B z ali brez modula dajalnika LTX v načinu CCU
skupaj z MOVI-PLC® je potrebno na pretvorniku nastaviti naslednje parametre:

• Parameter P1-14 nastavite na "1" za dostop do specifične skupine parametrov LTX
(parametri P1-01 – P1-20 so nato vidni).

• Če je na kartico dajalnika priključen dajalnik Hiperface®, mora P1-16 prikazovati
pravi tip motorja. V nasprotnem primeru je potrebno s tipkama "gor" in "dol" izbrati
ustrezen tip motorja.

• V P1-19 vpišite enoličen naslov pogona.

• SBus hitrost prenosa (P1-20) mora biti nastavljena na "1000 kbit/s".

Opis Vrednost Opis

PO1 Krmilna beseda 0 Zaustavitev z 2. rampo zaviranja (P2-25)

1 Delovanje do zaustavitve

2 Zaustavitev z rampo procesa P1-04

3 – 5 Rezervirano

6 Zagon s pomočjo rampe (P1-03) in delovanje z nastavljeno vredno-
stjo števila vrtljajev (PO2)

PO2 Nastavljena 
vrednost števila 
vrtljajev

0x4000 = 16384 = najvišje število vrtljajev, npr. 50 Hz (P1-01), v desno

0x2000 = 8192 = 50 % najvišjega števila vrtljajev, npr. 25 Hz, v desno

0xC000 = –16384 = najvišje število vrtljajev, npr. 50 Hz (P1-01), v levo

0x0000 = 0 = najmanjše število vrtljajev, nastavljeno v P1-02

Opis Vrednost Opis

PI1 Beseda stanja 0x0407 Stanje = deluje
Sproščena končna stopnja
Pogon je pripravljen
Sproščeni podatki PO

PI2 Trenutno število 
vrtljajev

Mora ustrezati PO2 (nastavljeni vrednosti števila vrtljajev)

PI3 Trenutni tok Odvisen od števila vrtljajev in obremenitve
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6 Delovanje
Naslednje informacije prikazujejo, kako lahko kadarkoli razberete stanje delovanja
pogona:

6.1 Stanje pogona
6.1.1 Statično stanje pogona

Naslednji seznam prikazuje, katere okrajšave se prikazujejo kot informacije o stanju
pogona, ko motor miruje.

Stanje Kratek prikaz

Drive OK Statično stanje pogona

Drive running Stanje delovanja pogona

Fault / trip Napaka

Okrajšava Opis

StoP Izključena močnostna stopnja pretvornika. To sporočilo se prikaže, ko pogon 
miruje in ni prisotne napake. Pogon je pripravljen za normalno delovanje.

P-deF Nalagajo se privzeti parametri. To sporočilo se prikaže, ko uporabnik prikliče ukaz 
za nalaganje tovarniško nastavljenih parametrov. Za možnost ponovnega delo-
vanja pogona je potrebno pritisniti tipko "Stop/reset".

Stndby Pogon je v stanju pripravljenosti. Če je P2-27 > 0 s, se to sporočilo prikaže po 
zaustavitvi pogona in je nastavljena vrednost prav tako enaka "0".

Inhibit Se prikaže, če 24 V in GND nista prisotna na kontaktih STO. Končna stopnja je 
blokirana.
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6.1.2 Stanje delovanja pogona

Naslednji seznam prikazuje, katere okrajšave se prikazujejo kot informacije o stanju
pogona, ko motor deluje.

S tipko "Navigacija" na tipkovnici lahko preklapljate med izhodno frekvenco, izhodnim
tokom in številom vrtljajev.

6.1.3 Reset napake

Če pride do napake, jo lahko ponastavite s pritiskom na tipko "Stop/reset" oz. z odpira-
njem ali zapiranjem binarnega vhoda 1. Dodatne informacije so opisane v poglavju
"Kode napak" (→ stran 44).

Okrajšava Opis

H xxx Prikaže se izhodna frekvenca pretvornika v Hz. To sporočilo se prikaže pri delu-
jočem pogonu. 

A xxx Prikaže se izhodni tok pretvornika v amperih. To sporočilo se prikaže pri delu-
jočem pogonu. 

P xxx Prikaže se trenutna izhodna moč pretvornika v kW. To sporočilo se prikaže pri 
delujočem pogonu.

Auto-t Samodejna meritev parametrov motorja se izvede za postopek nastavitve para-
metrov motorja. Samodejno uglaševanje se samodejno zažene po prvi sprostitvi 
pri delovanju s tovarniško nastavljenimi parametri, ko je pretvornik nastavljen na 
"Vektorsko krmiljenje" (P4-01). Za izvedbo postopka samodejnega uglaševanja 
ni potrebna sprostitev strojne opreme.

Ho-run Zažene se referenčni odmik. Počakajte, da pogon doseže referenčni položaj. Po 
uspešnem referenčnem odmiku se na zaslonu prikaže "Stop".

xxxx Prikaže se izhodno število vrtljajev pogona v 1/min. To sporočilo se prikaže pri 
delujočem pogonu, ko je v parametru P1-10 vstavljeno nominalno število vrtljajev 
motorja. 

C xxx Normirni faktor števila vrtljajev (P2-21 / P2-22).

. . . . . . (utripajoče 
točke)

Izhodni tok pogona preseže vrednost toka, nastavljenega v P1-08.
MOVITRAC® LTP-B nadzira višino in trajanje preobremenitve. V odvisnosti od 
višine preobremenitve enota MOVITRAC® LTP-B javi napako "I.t-trP".
D
S
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7 Servis in kode napak
7.1 Diagnostika napak

7.2 Zgodovina napak
Parameter P1-13 v načinu parametrov arhivira zadnje 4 napake in/ali dogodke. Vsaka
napaka se prikaže v skrajšani obliki. Najprej se prikaže zadnja napaka (pri klicu para-
metra P1-13).

Vsaka nova napaka se vnese na vrh seznama, vse ostale napake pa se pomaknejo nav-
zdol. Najstarejša napaka se izbriše iz dnevnika napak.

• NAVODILO 

Če je v dnevniku napak vpisana zadnja napaka zaradi prenizke napetosti, se more-
bitne naslednje napake zaradi prenizke napetosti ne vpisujejo v dnevnik napak. Na
ta način se prepreči, da se dnevnik napak ne napolni z napakami zaradi prenizke
napetosti, ki se pojavijo ob vsakem izklopu enote MOVITRAC® LTP-B.

Znak Vzroki in rešitev

Napaka zaradi preobremenitve ali prevelikega 
toka pri neobremenjenem motorju med pospe-
ševanjem

Preverite priključitev motorja v vezavo zvezda / trikot. Obratovalni nazivni napetosti 
motorja in pretvornika se morata ujemati. Trikotna vezava vedno zagotovi nižjo 
napetost za motor s preklopom napetosti.

Preobremenitev ali prevelik tok – motor se ne 
vrti

Preverite, če je rotor blokiran. Zagotovite, da je mehanska zavora popuščena (če je 
prisotna).

Pogon ni sproščen – prikaz ostaja na "StoP" • Preverite, če je na binarnem vhodu 1 prisoten signal za sprostitev strojne 
opreme. 

• Preverite, če je uporabniška izhodna napetost +10 V (med sponkama 5 in 7) 
pravilna. 

• Če napetost ni pravilna, preverite ožičenje uporabniške priključne letve. 
• Preverite P1-12 glede načina delovanja prek sponk / s tipkovnico. 
• Če je izbran način delovanja s tipkovnico, pritisnite tipko "Start". 
• Omrežna napetost mora ustrezati podatkom.

Pri zelo nizkih okoljskih temperaturah se pogon 
ne zažene

Če je temperatura okolice nižja od –10 °C, je možno, da se pogon ne zažene. 
V takih pogojih zagotovite, da toplotni vir na mestu uporabe zadrži temperaturo nad 
–10 °C. 

Dostop do razširjenega menija ni možen P1-14 mora biti nastavljen na kodo za razširjen dostop. Koda je "101", razen če upo-
rabnik ni spremenil kode v P2-40.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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7.3 Kode napak

Koda Sporočilo o 
napaki

Razlaga Rešitev

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

Prevelik tok na izhodu pretvornika 
do motorja.
Preobremenitev na motorju.
Previsoka temperatura na hladil-
niku pretvornika.

Napaka med konstantnim številom vrtljajev:
• Preverite glede preobremenitve ali motnje.

Napaka pri sprostitvi pogona:
• Preverite glede nenadne zaustavitve ali 

blokade motorja.
• Preverite morebitno napačno vezavo motorja: 

zvezda / trikot.
• Preverite, če dolžine kablov ustrezajo 

podatkom.

Napake med delovanjem:
• Preverite glede nenadne preobremenitve ali 

nepravilnega delovanja.
• Preverite kabelsko povezavo med pretvornikom 

in motorjem.
• Čas pospeševanja / zaviranja je morda pre-

kratek in potrebuje preveliko moč. Če ne 
morete povečati parametra P1-03 ali P1-04, 
uporabite večji pretvornik. 

04 "OI-b" Prevelik tok zavornega kanala. 
Prevelik tok v tokokrogu zavor-
nega upora.

• Preverite ožičenje do zavornih uporov.
• Preverite vrednost zavornega upora.
• Upoštevajte vrednosti minimalnih upornosti 

iz razpredelnic nazivnih vrednosti.

"OL-br" Zavorni upor je preobremenjen • Podaljšajte čas zaviranja, zmanjšajte vztraj-
nost bremena oz. vzporedno priključite dodatne 
zavorne upore.

• Upoštevajte vrednosti minimalnih upornosti 
iz razpredelnic nazivnih vrednosti.

06 "P-LOSS" Napaka zaradi izpada vhodne 
fazne napetosti

Na pretvorniku, ki je predviden za delovanje na 
trifaznem omrežju, je izpadla ena izmed faznih 
napetosti.

07 "O.Uolt" Prenapetost v vmesnem 
tokokrogu

• Preverite, če je napajalna napetost previsoka 
ali prenizka.

• Če se napaka pojavi pri zaviranju, podaljšajte 
čas zaviranja v parametru P1-04.

• Po potrebi lahko priključite tudi zavorni upor.

"Flt-dc" Previsoka valovitost napetosti 
vmesnega tokokroga

Preverite napajalno napetost.

08 "I.t-trP" Napaka zaradi preobremenitve 
pretvornika se pojavi, ko pre-
tvornik v določenem času dosega 
> 100 % nominalnega toka 
(določenega v parametru P1-08). 
Prikaz utripa in tako prikazuje 
preobremenitev.

• Povečajte rampo pospeševanja (P1-03) oz. 
zmanjšajte obremenitev motorja.

• Preverite, če dolžine kablov ustrezajo 
podatkom.

• Mehansko preverite breme, če se lahko prosto 
premika in ni prisotnih blokad ali drugih mehan-
skih motenj.

11 "O-t"
"O-HFAT"

Previsoka temperatura na 
hladilniku.

• Preverite hlajenje pretvornika in dimenzije 
ohišja.

• Morda je potreben dodaten prostor ali hlajenje.
• Znižajte stikalno frekvenco
S
K
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14 "Enc 01" Napaka povratne zveze 
z dajalnikom
(vidno samo, če je modul dajal-
nika priključen in sproščen)

Izpad komunikacijske povezave z dajalnikom

"Enc 02" Povratna zveza z dajalnikom, napaka števila 
vrtljajev

"Enc 03" • Nepravilno nastavljena ločljivost dajalnika
• Preverite P1-10 glede pravilnega števila 

vrtljajev v skladu z imensko tablico

"Enc 04" Izguba signala Hiperface® / napaka kanala dajal-
nika A

"Enc 05" Napaka kanala dajalnika B

"Enc 06" Napaka kanala dajalnika A in B

"Enc 07" • Napaka podatkovnega kanala Hiperface®

• Motor se vrti med vklopom 

"Enc 08" Napaka IO komunikacijskega kanala Hiperface®

"Enc 09" Tip Hiperface® ni podprt

"Enc 10" Tipalo KTY ni priključeno

25 "dAtA-E" Napaka notranjega pomnilnika • Parametri niso shranjeni, ponastavitev na 
tovarniške nastavitve.

• Poskusite ponovno. Če se ta težava ponavlja, 
se posvetujte s servisno službo podjetja 
SEW-EURODRIVE.

"data-F" Napaka EEPROM-a. Parametri 
niso shranjeni, ponastavitev na 
tovarniške nastavitve.

Napaka EEPROM-a. Parametri niso shranjeni, 
ponastavitev na tovarniške nastavitve. 
Pri ponovitvi napake pokličite servisno službo 
SEW-EURODRIVE.

26 "E-triP" Zunanja napaka (v povezavi 
z binarnim vhodom 5).

• Zunanja napaka na binarnem vhodu 5. 
Odpiralni kontakt je odprt.

• Preverite termistor motorja (če je priključen).

31 "F-PTC" Napaka termistorja motorja • Napaka na binarnem vhodu 5. 
Odpiralni kontakt je odprt.

• Preverite termistor motorja
• Preverite temperaturo motorja

39 "Ho-trp" Neuspešen referenčni odmik • Preverite referenčni odmikač
• Preverite priključitev končnih stikal
• Preverite nastavitev tipov referenčnega odmika 

in potrebnih parametrov.

42 "Lag-Er" Napaka zamika • Preverite priključitev dajalnika
• Podaljšajte čase ramp
• Nastavite višje vrednosti za P-dele.
• Ponovno nastavite parametre krmilnika števila 

vrtljajev
• Povečajte vrednost tolerance napake zamika
• Preverite napeljavo dajalnika, motorja in omre-

žnega napajanja.
• Preverite, če se mehanski sestavni deli lahko 

prosto premikajo in niso blokirani

47 "Sc-Fxx" Napaka zaradi izpada 
komunikacije

• Preverite komunikacijsko povezavo med 
pretvornikom in zunanjimi enotami.

• Zagotovite, da je vsem pretvornikom 
v omrežju dodeljen enoličen naslov.

Koda Sporočilo o 
napaki

Razlaga Rešitev
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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81 "At-F01" Napaka samodejnega 
uglaševanja

Izmerjena statorska upornost motorja med fazami 
se spreminja.
• Zagotovite pravilno priključitev motorja brez 

napak.
• Preverite, če ima navitje pravilno upornost in 

simetrijo.

"At-F02" • Izmerjena statorska upornost motorja je 
prevelika.

• Zagotovite pravilno priključitev motorja brez 
napak.

• Preverite, če navedena moč motorja ustreza 
navedeni moči priključenega pretvornika.

"At-F03" • Izmerjena induktivnost motorja je prenizka.
• Zagotovite pravilno priključitev motorja brez 

napak.

"At-F04" • Izmerjena induktivnost motorja je previsoka.
• Zagotovite pravilno priključitev motorja brez 

napak.
• Preverite, če navedena moč motorja ustreza 

navedeni moči priključenega pretvornika.

"At-F05" • Izmerjeni parametri motorja niso konvergentni.
• Zagotovite pravilno priključitev motorja brez 

napak.
• Preverite, če navedena moč motorja ustreza 

navedeni moči priključenega pretvornika.

113 "4-20 F" Tok na analognem vhodu je izven 
določenega območja.

• Preverite, če je vrednost vhodnega toka znotraj 
območja, določenega s P2-30 in P2-33.

• Preverite povezovalne kable.

117 "U-t" Prenizka temperatura • Pojavi se pri temperaturi okolja pod –10 °C.
• Za možnost zagona pogona povišajte tempera-

turo nad –10 °C.

198 "U.Uolt" Prenizka napetost v vmesnem 
tokokrogu

Sproži se vedno pri izklopu pretvornika. Če se 
sproži pri delujočem pogonu, preverite omrežno 
napetost. 

200 "PS-trP" Notranja napaka končne stopnje Napaka pri sprostitvi pogona:
• Preverite glede napake v ožičenju ali kratkega 

stika.
• Preverite glede medfaznega kratkega stika ali 

zemeljskega stika.
Napake med delovanjem: 
• Preverite glede nenadne preobremenitve ali 

previsoke temperature.
• Morda je potreben dodaten prostor ali hlajenje.

"FAN-F" Napaka ventilatorja Pokličite servisno službo SEW-EURODRIVE.

"th-Flt" Okvara termistorja na hladilniku. Pokličite servisno službo SEW-EURODRIVE.

– "P-dEF" Tovarniško nastavljeni parametri 
so se naložili.

Pritisnite tipko "Stop". Pogon se lahko konfigurira za 
želeno aplikacijo.

– "SC-FLt" Notranja napaka pretvornika Pokličite servisno službo SEW-EURODRIVE.

"FAULtY"

"Prog_ _"

– "Out.F" Notranja napaka pretvornika Pokličite servisno službo SEW-EURODRIVE.

– "U-torq" Prekinitev spodnje omejitve vrtil-
nega momenta

• Prag vrtilnega momenta se ni pravočasno 
presegel

• Povišajte čas v P4-16 oz.
• Povišajte omejitev vrtilnega momenta v P4-15

– "O-torq" Prekinitev zgornje omejitve vrtil-
nega momenta

• Preverite obremenitev motorja
• Povišajte vrednost v P4-07

– "Etl-24" Zunanje napajanje 24 V Napajalna napetost ni priključena
• Preverite napajalno napetost in priključitev

Koda Sporočilo o 
napaki

Razlaga Rešitev
S
K
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Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
7.4 Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
7.4.1 Pošiljanje v popravilo

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo podjetja
SEW-EURODRIVE, oddelek za elektroniko.

Pri pošiljanju naprave v popravilo so potrebni naslednji podatki:

• Serijska številka (→ Imenska tablica)

• Oznaka tipa

• Kratek opis aplikacije (vrsta pogona, krmiljenje prek sponk ali serijsko)

• Priključena oprema (motor itd.)

• Vrsta napake

• Okoliščine

• Predvidevanja

• Vsi nenavadni dogodki, ki so se zgodili pred napako itd.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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8 Parametri
8.1 Pogled parametrov
8.1.1 Parametri za nadzor v realnem času (samo za branje)

Skupina parametrov 0 omogoča dostop do notranjih parametrov pogona za funkcijo
nadzora. Teh parametrov ni možno spreminjati.

Skupina parametrov 0 je vidna samo, če je P1-14 nastavljen na "101".

Parameter Opis Območje prikaza Razlaga

P0-01 Vrednost analognega 
vhoda 1

0 – 100 % 100 % = maks. vhodna napetost

P0-02 Vrednost analognega 
vhoda 2

0 – 100 % 100 % = maks. vhodna napetost

P0-03 Stanje binarnega vhoda Binarna vrednost Stanje binarnega vhoda

P0-04 Nastavljena vrednost za 
krmilnik števila vrtljajev

–100,0 – 100,0 % 100 % = osnovna frekvenca (P1-09)

P0-05 Nastavljena vrednost za 
krmilnik vrtilnega momenta

0 – 100,0 % 100 % = nazivni moment motorja

P0-06 Digitalna nastavljena vre-
dnost števila vrtljajev

–P1-01 – P1-01 v Hz Prikaz števila vrtljajev v Hz / 1/min

P0-07 Nastavljena vrednost 
števila vrtljajev prek komu-
nikacijske povezave

–P1-01 – P1-01 v Hz –

P0-08 Nastavljena vrednost upo-
rabn. PID

0 – 100 % Nastavljena vrednost PID krmilnika

P0-09 Uporabniško PID povratno 
krmiljenje

0 – 100 % Povratna vrednost PID krmilnika

P0-10 Izhod uporabn. PID 0 – 100 % Nastavljena vrednost za povratno krmiljenje

P0-11 Prisotna napetost motorja V ef. Efektivna vrednost napetosti na motorju

P0-12 Izhodni vrtilni moment 0 – 200,0 % Vrtilni moment v %

P0-13 Dnevnik napak Zadnja 4 sporočila o 
napakah s časovnim 
odtisom

Prikazuje zadnje 4 napake.
S tipkama "gor" / "dol" lahko preklapljate med 
podelementi.

P0-14 Magnetilni tok (Id) A ef Magnetilni tok v A ef

P0-15 Rotorski tok (Iq) A ef Rotorski tok v A ef

P0-16 Jakost magnetnega polja 0 – 100 % Jakost magnetnega polja

P0-17 Upornost statorja (Rs) Ω Medfazna upornost statorja

P0-18 Induktivnost statorja (Ls) H Induktivnost statorja v H

P0-19 Upornost rotorja (Rr) Ω Izračunana upornost rotorja

P0-20 Napetost vmesnega 
tokokroga

V DC Notranja napetost vmesnega tokokroga

P0-21 Temperatura pretvornika °C Notranja temperatura pretvornika

P0-22 Valovitost napetosti vme-
snega tokokroga

V ef Valovitost napetosti notranjega vmesnega tokokroga

P0-23 Skupni čas nad 80 °C 
(hladilnik)

Ure in minute Čas, v katerem pretvornik deluje pri temperaturi > 80 °C

P0-24 Skupni čas nad 60 °C 
(okolje)

Ure in minute Čas, v katerem pretvornik deluje pri temperaturi > 60 °C

P0-25 Število vrtljajev ventilatorja 
(ocenjeno)

Hz Velja samo za vektorski način

P0-26 Števec kWh 0,0 – 999,9 kWh Kumulativna poraba energije

P0-27 Števec MWh 0,0 – 65535 MWh Kumulativna poraba energije

P0-28 Verzija programa in 
kontrolna vsota

npr. "1 1,00", "1 4F3C" 
"2 1,00", "2 Ed8A"

Številka verzije in kontrolna vsota

P0-29 Vrsta pogona npr. "HP 2", "2 400" 
"3-PhASE"

Številka verzije in kontrolna vsota
P
P

P
i

f
kVA
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n
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Pogled parametrov
P0-30 Serijska številka pogona 000000 – 000000 
(SN grp 1)
000-00 – 999-99 
(SN grp 2, 3)

Fiksna serijska številka

P0-31 Število obratovalnih ur od 
datuma izdelave

Ure in minute Prikazuje skupni čas obratovanja (pri ponastavitvi na 
tovarniške nastavitve se ne spremeni)

P0-32 Čas obratovanja od zadnje 
napake (1)

99999 ur Števec časa obratovanja je zaustavljen z zaporo regula-
torja (ali napako), ponastavi se samo pri napaki z nasle-
dnjo sprostitvijo. 
Ponastavi se tudi ob izpadu omrežne napetosti z nasle-
dnjo sprostitvijo.

P0-33 Čas obratovanja od zadnje 
napake (2)

99999 ur Števec časa obratovanja, ki je zaustavljen z zaporo 
pogona (ali napako), se ponastavi samo pri napaki 
z naslednjo sprostitvijo (prenizka napetost ne velja kot 
napaka). 
Ob izpadu omrežne napetosti / ponovni vzpostavitvi se ne 
ponastavi brez pojava napake pred izpadom omrežne 
napetosti. Ponastavi se tudi ob izpadu omrežne napetosti 
z naslednjo sprostitvijo.

P0-34 Čas obratovanja od zadnje 
zapore

99999 ur Števec časa obratovanja se po naslednji zapori pogona 
ponastavi.

P0-35 Čas obratovanja pogon-
skega ventilatorja

Prikaz v urah (ponastavitev 
je možna + ponastavitev ni 
možna)

Čas obratovanja notranjega ventilatorja

P0-36 Dnevnik napetosti vme-
snega tokokroga (256 ms)

Zadnjih 8 vrednosti pred 
napako

Zadnjih 8 vrednosti pred napako

P0-37 Dnevnik valovitosti nape-
tosti vmesnega tokokroga 
(20 ms)

Zadnjih 8 vrednosti pred 
napako

Zadnjih 8 vrednosti pred napako

P0-38 Dnevnik temperature hladil-
nika (30 s)

Zadnjih 8 vrednosti pred 
napako

Zadnjih 8 vrednosti pred napako

P0-39 Dnevnik temperature 
okolice (30 s)

Zadnjih 8 vrednosti pred 
napako

Zadnjih 8 vrednosti pred napako

P0-40 Dnevnik toka motorja 
(256 ms)

Zadnjih 8 vrednosti pred 
napako

Zadnjih 8 vrednosti pred napako

P0-41 Števec kritičnih napak 
–O–I

– Števec za določene kritične napake

P0-42 Števec kritičnih napak 
–O-V

– Števec za določene kritične napake

P0-43 Števec kritičnih napak 
–U–V

– Števec za določene kritične napake

P0-44 Števec kritičnih napak 
–O–temp (hladilnik)

– Števec za določene kritične napake

P0-45 Števec kritičnih napak 
–b O–I

– Števec za določene kritične napake

P0-46 Števec kritičnih napak 
–O-temp (okolje)

– Števec za določene kritične napake

P0-47 Števec notranjih I/O napak 
v komunikaciji

0 – 65535 –

P0-48 Števec notranjih DSP 
napak v komunikaciji

0 – 65535 –

P0-49 Števec Modbus napak 
v komunikaciji

0 – 65535 –

P0-50 Števec napak v komunika-
ciji na vodilu CAN

0 – 65535 –

Parameter Opis Območje prikaza Razlaga
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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8.1.2 Registri parametrov

V naslednji razpredelnici so prikazani vsi parametri s tovarniškimi nastavitvami
(podčrtani). Številčne vrednosti so podane s celotnim območjem nastavitve.

Register 
Modbus

SEW index Pripadajoč parameter Območje / tovarniška nastavitev

101 11020 52 P1-02 – 50,0 Hz – 5 × P1-09

102 11021 52 0 – P1-01 Hz

103 /104 11022 / 11023 52 0 – 5,0 ... 600 s

105 11024 52 0 / zaustavitvena rampa / 1 / delovanje do 
zaustavitve

106 11025 52 0 / izklop / 1 / vklop

107 11012 52

108 11015 53 20 % nominalnega toka ... nominalni tok

109 11009 53 25 – 50/60 – 500 Hz

110 11026 53 0 – 30000 1/min

111 11027 53 0 – 20 % (tovarniška nastavitev je odvisna 
od pogona)

112 11028 54 0 (delovanje prek sponk)

113 11029 54

114 11030 54 0 – 30000

115 11031 54 0 – 1 – 25

116 11006 55 In-Syn

117 11032 55 1 – 6

118 11033 55 0 / onemogočeno

119 11105 56 1 – 63

120 11106 56 125, 250, 500, 1000 kbit/s

121 11017 56

122 11149 56 0 – 10 – 600

201 11036 56 -P1-01 – 5,0 Hz – P1-01

202 11037 56 -P1-01 – 10,0 Hz – P1-01

203 11038 56 -P1-01 – 25,0 Hz – P1-01

204 11039 56 -P1-01 – 50,0 Hz – P1-01

205 11040 56 -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01

206 11041 56 -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01

207 11042 56 -P1-01 – 0,0 – P1-01

208 11043 56 -P1-01 – 0,0 – P1-01

209 11044 57 P1-02 – P1-01

210 11045 57 0,0 Hz – P1-01

211 11046 57 0 – 8 – 12

212 11047 58 0 – 10 V

213 11048 58 0 – 9 – 12

214 11049 58 0 – 10 V

215 11050 58 0 – 1 – 7

216 11051 58 0,0,0 – 100,0 – 200,0 %

217 11052 58 0,0 – 200,0 %

218 11053 59 0 – 1 – 8

219 11054 59 0,0 – 100,0 – 200,0 %

220 11055 59 0,0 – 200,0 %

221 11056 59 -30,000 – 0,000 – 30000

222 11057 59

223 11058 59 0,0 – 0,1 ... 60,0 s

224 11003 59 2 – 16 kHz (odvisno od pogona)

225 11059 60 0,00 ... 30,0 s

226 11060 60 0 / onemogočeno

227 11061 60 0,0 ... 250 s

228 11062 60 0 / onemogočeno

229 11063 60 -500 – 100 – 500 %
P
P

P
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230 11064 61 0 – 10 V, 10 – 0 V / / unipolarni napetostni 
vhod

231 11065 61 0 – 100 – 500 %

232 11066 61 -500 – 0 – 500 %

233 11067 62

234 11068 62 0 – 100 – 500 %

235 11069 62 -500 – 0 – 500 %

236 11070 62

237 11071 62

238 11072 63

239 11073 63 0 / onemogočeno

240 11074 63 0 – 101 – 9999

301 11075 63 0,1 – 30,0

302 11076 63 0,0 – 1,0 – 30,0

303 11077 63 0,00 – 1,00

304 11078 63 0 / direktno delovanje

305 11079 63

306 11080 63 0,0 – 100,0 %

307 11081 64 P3-08 – 100,0 %

308 11082 64 0,0 % – P3-07 %

309 11083 64

310 11084 64 0 / analogni vhod 2

311 11085 64 0,0 – 25,0 %

312 11086 64 0,000 – 50,000

313 11087 64 0,0 – 100,0 %

401 11089 65 2 / krmiljenje števila vrtljajev – razširjeno V/f

402 11090 65 0 / onemogočeno

403 11091 66 0,1 – 50 – 400 %

404 11092 66 0,001 – 0,100 ... 1,000 s

405 11093 66 0,50 – 0,99 (odvisno od pogona)

406 11094 67 0 / največji vrtilni moment

407 11095 67 P4-08 – 200 – 500 %

408 11096 67 0,0 – P4-07 %

409 11097 67 P4-08 – 200 – 500 %

410 11098 68 0,0 – 100,0 % od P1-09

411 11099 68 0,0 – 100,0 % od P1-07

412 11100 68 0 / onemogočeno / 1 / sproščeno

413 11101 69 0,0 – 0,1 ... 5,0 s

414 11102 69 0,0 ... 5,0 s

415 11103 69 0,0 – 1,0 – 200 %

416 11104 69 0,0 ... 5,0 s

501 11105 69 1 – 63

502 11106 69

503 11107 69

504 11108 70 n-1 / brez preverjanja parnosti, 1 končni bit

505 11109 70 2 / zaustavitvena rampa (brez napake)

506 11110 70 0,0 – 1,0 ... 5,0 s

507 11111 70 0 / onemogočeno

508 11112 70 0, 5 – 10 ms

Register 
Modbus

SEW index Pripadajoč parameter Območje / tovarniška nastavitev
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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8.2 Razlaga parametrov
8.2.1 Skupina parametrov 1: osnovni parametri (nivo1)

P1-01 Najvišje 
število vrtljajev

Območje nastavitve: P1-02 – 50,0 Hz – 5 × P1-09 (najvišje 500 Hz) 

Vnos zgornje meje frekvence (števila vrtljajev) za motor v vseh načinih delovanja. Ti
parametri so prikazani v Hz, če so uporabljene tovarniške nastavitve oz. v primeru, ko
je parameter za nominalno število vrtljajev motorja (P1-10) nič. Če je v P1-10 vpisano
nominalno število vrtljajev motorja v vrt./min, se ta parameter prikaže v vrt./min.

Najvišje število vrtljajev je omejeno tudi s stikalno frekvenco, ki je nastavljena v P2-24.
Omejitev določa: Najvišja izhodna frekvenca do motorja = P2-24 / 16.

P1-02 Najnižje 
število vrtljajev

Območje nastavitve: 0 – P1-01 Hz

Vnos spodnje meje frekvence (števila vrtljajev) za motor v vseh načinih delovanja. Ti
parametri so prikazani v Hz, če so uporabljene tovarniške nastavitve oz. v primeru, ko
je parameter za nominalno število vrtljajev motorja (P1-10) nič. Če je v P1-10 vpisano
nominalno število vrtljajev motorja v vrt./min, se ta parameter prikaže v vrt./min.

Število vrtljajev pade pod to mejo samo, če prekličete sprostitev pogona in pretvornik
zniža izhodno frekvenco na nič.

P1-03 / P1-04 
Čas rampe za 
pospeševanje / čas 
rampe za zaviranje

Območje nastavitve: 0 – 5,0 ... 600 s

Določa čas v sekundah, v katerem izhodna frekvenca (število vrtljajev) naraste od 0 na
50 Hz oz. pade s 50 na 0 Hz. Upoštevajte, da na čas rampe ne vpliva sprememba
zgornje oz. spodnje meje števila vrtljajev, ker se čas rampe nanaša na 50 Hz in ne na
P1-01 / P1-02.

P1-05 Način Stop Območje nastavitve: 0 / zaustavitvena rampa / 1 / delovanje do zaustavitve

• 0 / zaustavitvena rampa: Število vrtljajev se s pomočjo rampe, nastavljene v P1-04,
zniža na 0, če se prekliče sprostitev pogona. Končna stopnja se blokira šele, ko je
izhodna frekvenca enaka nič. (Ko je v P2-23 zadrževalni čas za število vrtljajev
nastavljen na nič, pretvornik med tem časom vzdržuje to vrednost, preden se blo-
kira).

• 1 / delovanje do zaustavitve: V tem primeru se izhod pretvornika blokira takoj, ko pre-
kličete sprostitev. Motor se nenadzorovano zaustavlja do mirovanja.

P1-06 Funkcija: 
varčevanje 
energije

Območje nastavitve: 0 / izklop / 1 / vklop

V primeru sprostitve pretvornik samodejno zmanjša uporabljeno napetost motorja pri
manjši obremenitvi.

P1-07 Nominalna 
napetost motorja

Območje nastavitve: 

• 230-voltni pogoni: 0,20 – 230 ... 250 V

• 400-voltni pogoni: 0,20 – 400 – 500 V

Določa nominalno napetost motorja, priključenega na pretvornik (v skladu z imensko
tablico motorja). Vrednost parametra se pri V/f krmiljenju števila vrtljajev uporablja za
krmiljenje izhodne napetosti na motorju. Pri V/f krmiljenju števila vrtljajev je izhodna
napetost pretvornika enaka vrednosti, ki je nastavljena v parametru P1-07, če izhodno
število vrtljajev ustreza osnovni frekvenci motorja, ki je nastavljena v P1-09. 
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P1-08 Nominalni 
tok motorja

Območje nastavitve: 20 % nominalnega toka ... absolutne vrednosti nominalnega toka

Določa nominalni tok motorja, priključenega na pretvornik (v skladu z imensko tablico
motorja). Na ta način lahko pretvornik prilagodi notranjo termično zaščito motorja
(zaščito I x t) uporabljenemu motorju. Pretvornik se nato v primeru preobremenitve
motorja (I.t-trP) izklopi, preden lahko pride do termičnih poškodb na motorju.

P1-09 Nominalna 
frekvenca motorja

Območje nastavitve: 25 – 50/601) – 500 Hz

Določa nominalno frekvenco motorja, priključenega na pretvornik (v skladu z imensko
tablico motorja). Pri tej frekvenci je na motorju prisotna največja (nominalna) izhodna
napetost. Nad to frekvenco ostane na motorju prisotna napetost konstantna do najvišje
vrednosti frekvence.

P1-10 Nominalno 
število vrtljajev 
motorja

Območje nastavitve: 0 – 30,000 1/min

Določa nominalno število vrtljajev (v vrt./min) motorja, priključenega na pretvornik
(v skladu z imensko tablico motorja). To vrednost vnesete na tem mestu, če pretvornik
prikazuje število vrtljajev v vrt./min. Če je vpisana vrednost različna od nič, se prikaže
obratovalno število vrtljajev v vrt./min. Tudi vsi parametri, ki se nanašajo na število
vrtljajev (npr. P1-01, P1-02, P2-02 itd.), se prikažejo v vrt./min.

Pri vektorskem krmiljenju prikazana vrednost v vrt./min predstavlja število vrtljajev gredi
motorja. Če je pri V/f krmiljenju števila vrtljajev v tem parametru vpisana vrednost raz-
lična od nič, se vključi samodejna kompenzacija zdrsa. Če je v P1-10 vpisano sinhrono
število vrtljajev, se kompenzacija zdrsa izključi, število vrtljajev pa je še naprej prikazano
v vrt./min.

P1-11 Povišanje 
napetosti

Območje nastavitve: 0 – 20 % (standardna vrednost je odvisna od napetosti pretvornika
in moči)

Določa povišanje napetosti pri nizkem številu vrtljajev, da se olajša zagon "zalepljenih"
bremen. Spremeni mejne vrednosti V/f za ½ P-07 in ½ P1-09. 

1) 60 Hz (samo ameriška izvedba)

2933868939

f

2

P-07

P-07

2
P-09 P-09

0 %

10 %

20 %

U
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P1-12 Izvor 
krmilnega signala

S tem parametrom lahko uporabnik določi, ali naj se pretvornik krmili prek uporabniških
sponk, s tipkovnico na sprednji strani enote oz. prek notranjega PID krmilnika. Glejte
poglavje "Enostaven zagon za delovanje s frekvenčnim pretvornikom" (→ stran 33).

• 0 (delovanje prek sponk)

• 1 ali 2 (način s tipkovnico)

• 3 (način PID krmilnika)

• 4 (pomožni način delovanja)

• 5 (SBus Movilink)

• 6 (CANopen)

• 7 (fieldbus/Modbus)

• 8 (Multimotion)

P1-13 Dnevnik 
napak

Vsebuje dnevnik zadnjih 4 napak in/ali dogodkov. Vsaka napaka se prikaže z besedilom
v skrajšani obliki, zadnja napaka se prikaže najprej. Če se pojavi nova napaka, se le-ta
vnese na vrh seznama, vse ostale napake pa se premaknejo naprej navzdol. Najsta-
rejša napaka se izbriše iz dnevnika napak. Če je v dnevniku napak vpisana zadnja
napaka zaradi prenizke napetosti, se morebitne naslednje napake zaradi prenizke
napetosti ne vpisujejo v dnevnik napak. Na ta način se prepreči, da se dnevnik napak
ne napolni z napakami zaradi prenizke napetosti, ki se pojavijo ob vsakem izklopu
pretvornika.

P1-14 Razširjen 
dostop do 
parametrov

Območje nastavitve: 0 – 30000

Ta parameter omogoča dostop do skupine parametrov izven osnovnih parametrov
(do parametrov P1-01..P1-15). Dostop je možen, če so veljavne naslednje vpisane
vrednosti.

• 0 / P1-01..P1-15

• 1 / P1-01..P1-22

• 101 /P1-01..P5-08

P1-15 Izbira 
funkcije binarnega 
vhoda

Območje nastavitve: 0 – 1 – 25

Določi funkcije binarnih vhodov. Glejte poglavje "P1-15 Izbira funkcij binarnih vhodov"
(→ stran 71).
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8.2.2 Specifični servo parametri (nivo 1)

P1-16 Tip motorja Nastavitev tipa motorja

S tem parametrom lahko izberete prednastavljene motorje (CMP in MOVIGEAR®). Ta
parameter se samodejno nastavi, ko se prek kartice dajalnika LTX preberejo informacije
o dajalniku Hiperface®.

Pri priključitvi motorja s trajnim magnetom in delovanju s frekvenčnim pretvornikom
parametra P1-16 ni dovoljeno spreminjati. V tem primeru parameter P4-01 določa tip
motorja (potrebno je samodejno uglaševanje).

P1-17 Izbira 
funkcije servo 
modula

Območje nastavitve: 1 – 6

Določa funkcijo I/O servo modula. Glejte poglavje "P1-17 Izbira funkcije servo modula".

P1-18 Izbira 
termistorja motorja

0 / onemogočeno

1 / KTY

Če je motor izbran prek parametra P1-16, se ta parameter spremeni v 1. Ta možnost je
na voljo samo skupaj s servo modulom LTX. 

Prikazana vrednost Tip motorja Razlaga

Indukcijski motor

Standardna nastavitev. Ne spreminjajte, če nobena 
druga možna izbira ni ustrezna.
Indukcijski motor oz. motor s trajnim magnetom izbe-
rite v parametru P4-01. 

Nedoločen servomotor

Nedoločen servomotor. Med zagonom je potrebno 
nastaviti posebne servo parametre. (Glejte poglavje 
5,1.1). V tem primeru mora biti P4-01 nastavljen na 
krmiljenje motorja PM.

CMP40M Motorji CMP, prednastavljeni v podjetju 
SEW-EURODRIVE. Pri izbiri enega izmed teh tipov 
motorja se samodejno nastavijo vsi parametri, speci-
fični za motor. Preobremenitvena karakteristika je za 
60 s nastavljena na 200 % in za 2 s na 250 %.

CMP40M z zavoro

CMP50S

CMP50S z zavoro

CMP50M

CMP50M z zavoro

CMP50L

CMP50L z zavoro

CMP63S

CMP63S z zavoro

CMP63M

CMP63M z zavoro

CMP63L

CMP63L z zavoro

MOVIGEAR® velikosti 2 Izbira za delovanje MOVIGEAR®. Izberite ustrezno 
velikost. Vsi potrebni parametri se samodejno nasta-
vijo. V tem primeru znaša preobremenitev 300 % 
nazivnega toka.MOVIGEAR® velikosti 4
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P1-19 Naslov 
pretvornika

Območje nastavitve: 1 – 63

Zrcalni parameter parametra P5-01. Sprememba parametra P1-19 se odraža nepo-
sredno na parametru P5-01.

P1-20 SBus hitrost 
prenosa

Območje nastavitve: 125, 250, 500, 1000 kbit/s

Ta parameter je zrcalni parameter parametra P5-02. Sprememba parametra P1-20 se
odraža neposredno na parametru P5-02.

P1-21 Togost

P1-22 Vztrajnostni 
moment motorja

Območje nastavitve: 0 – 10 – 600

Ta parameter omogoča vnos razmerja vztrajnosti med motorjem in priključenim bre-
menom v pretvornik. Ta vrednost lahko običajno ostane nastavljena na standardno vre-
dnost 10. Za zagotovitev optimalnega vrtilnega momenta / optimalnega toka za pospe-
ševanje bremena je potrebno to vrednost uporabiti v algoritmu za krmiljenje pretvornika
kot vrednost predkrmiljenja za motorje CMP/PM. Zaradi tega natančna nastavitev raz-
merja vztrajnosti izboljša karakteristiko odziva in dinamiko sistema. Vrednost se pri
zaprti krmilni zanki izračuna na naslednji način:

Če vrednost ni znana, jo pustite na privzeti nastavitvi "10".

8.2.3 Skupina parametrov 2: Razširjena nastavitev parametrov (nivo 2)

P2-01 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Območje nastavitve: -P1-01 – 5,0 Hz – P1-01

P2-02 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 2

Območje nastavitve: -P1-01 – 10,0 Hz – P1-01

P2-03 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 3

Območje nastavitve: -P1-01 – 25,0 Hz – P1-01

P2-04 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 4

Območje nastavitve: -P1-01 – 50,0 Hz – P1-01

P2-05 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 5

Območje nastavitve: -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01

Uporablja se tudi za število vrtljajev referenčnega odmika.

P2-06 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 6

Območje nastavitve: -P1-01 – 0,0 Hz – P1-01

Uporablja se tudi za število vrtljajev referenčnega odmika.

P2-07 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 7

Območje nastavitve: -P1-01 – 0,0 – P1-01

Uporaba kot število vrtljajev sprostitve zavore pri delovanju dvigal

P2-08 
Prednastavljeno 
število vrtljajev 8

Območje nastavitve: -P1-01 – 0,0 – P1-01

Uporaba kot število vrtljajev za vklop zavore pri delovanju dvigal
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P2-09 Sredina 
ločilnega območja

Območje nastavitve: P1-02 – P1-01

Sredina preskoka in širina preskoka sta absolutni vrednosti ter pri vključitvi samodejno
delujeta na pozitivne in negativne nastavljene vrednosti. Funkcijo izključite z nastavitvijo
širine preskoka = 0.

P2-10 Ločilno 
območje

Območje nastavitve: 0,0 Hz – P1-01

P2-11 – P2-14 
Analogni izhodi

Način binarnega izhoda: (0V/24V)

Način analognega izhoda: (0..10 V ali 0/4..20 mA)

P2-11 Izbira 
funkcije 
analognega 
izhoda 1

Območje nastavitve: 0 – 8 – 12

3463466251

P2-10P2-09
Nastavljena 
vrednost n 
(vhod 
integratorja)

RampeNastavljena 
vrednost n 

Nastavljena 
vrednost 
(izhod 
integratorja)

Izhodno število vrtljajev

Nastavljena vrednost n 
pozitivna in negativna

Nast. Funkcija Razlaga

0 Sproščen pogon Logika 1 pri sproščenem pogonu (deluje)

1 Pogon je v redu (digitalno) Logika 1 pri pogonu brez napake

2 Motor deluje s ciljno hitrostjo 
(digitalno)

Logika 1, ko število vrtljajev motorja ustreza nastavljeni vrednosti

3 Št. vrt. motorja ≥ 0 (digit.) Logika 1, ko motor deluje s številom vrtljajev, večjim od 0

4 Št. vrt. motorja ≥ mejna vred. 
(digit.)

Sproščen binarni izhod z nivojem, ki je nastavljen pod "Zgornja 
meja uporabniškega releja / analognega izhoda" in "Spodnja meja 
uporabniškega releja / analognega izhoda"5 Vrtilni moment motorja ≥ mejna 

vred. (digit.)

6 Analogni vhod 2 ≥ mejna vred. 
(digit.)

7 Tok motorja ≥ mejna vrednost 
(dig.)

Nast. Funkcija Razlaga

8 Št. vrtljajev motorja (analogno) Amplituda analognega izhodnega signala prikazuje število 
vrtljajev motorja. Območje normiranja je od nič do zgornje meje 
števila vrtljajev, ki je določena v P1-01.

9 Tok motorja (analogno) Amplituda analognega izhodnega signala prikazuje bremenski tok 
motorja (vrtilni moment). Območje normiranja je od nič do 200 % 
nominalnega toka motorja, ki je določen v P1-08.

10 Moment motorja (analogno)

11 Moč motorja (analogno) Amplituda analognega izhodnega signala prikazuje izhodno moč 
pretvornika. Območje normiranja je od nič do nominalne moči 
pretvornika.

12 SBus (analogno) Analogna izhodna vrednost, krmiljena prek SBus, če je P1-12 = 8
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P2-12 Format 
analognega izhoda

0 – 10 V

10 – 0 V

-10 – 10 V

0 – 20 mA, 20 – 0 mA

4 – 20 mA, 20 – 4 mA

P2-13 Izbira 
funkcije 
analognega
izhoda 2

Območje nastavitve: 0 – 9 – 12

Opis parametra kot za P2-11

P2-14 Format 
analognega
izhoda 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 
Relejni izhodi 

Funkcije:

P2-15 Izbira 
funkcije 
uporabniškega 
izhoda releja 1

Območje nastavitve: 0 – 1 – 7

Glejte razpredelnico P2-15 – P2-20

P2-16 Zgornja 
meja 
uporabniškega 
releja 1 / 
analognega 
izhoda 1

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 – 200,0 %

P2-17 
Spodnja meja 
uporabniškega 
releja 1 / 
analognega izhoda

Območje nastavitve: 0,0 – 200,0 %

Nast. Funkcija Razlaga

0 Sproščen pogon Relejski kontakti so zaprti, ko je pogon sproščen.

1 Pogon je v redu (digitalno) Relejski kontakti so zaprti, ko je pogon v redu (brez napake).

2 Motor deluje s ciljno hitrostjo 
(digitalno)

Relejski kontakti so zaprti, ko je: izhodna frekvenca = nastavljena 
frekvenca ± 0,1 Hz.

3 Št. vrt. motorja ≥ 0 (digit.) Relejski kontakti so zaprti, ko je izhodna frekvenca večja od 
"ničelne frekvence" (0,3 % osnovne frekvence)

4 Št. vrt. motorja ≥ mejna vred. 
(digit.)

Relejski kontakti so zaprti, ko je izhodna frekvenca večja od vre-
dnosti, nastavljene v parametru "Zgornja meja uporabniškega 
releja". Relejski kontakti so odprti, ko je vrednost nižja od "spo-
dnje meje uporabniškega releja"

5 Tok motorja ≥ mejna vrednost 
(dig.)

Relejski kontakti so zaprti, ko je tok motorja / vrtilni moment večji 
od tokovne meje, nastavljene v parametru "Zgornja meja uporab-
niškega releja". Relejski kontakti so odprti, ko je vrednost nižja od 
"spodnje meje uporabniškega releja"

6 Vrtilni moment motorja ≥ mejna 
vred. (digit.)

7 Analogni vhod 2 ≥ mejna vred. 
(digit.)

Relejski kontakti so zaprti, ko je vrednost drugega analognega 
vhoda večja od vrednosti, nastavljene v parametru "Zgornja meja 
uporabniškega releja". Relejski kontakti so odprti, ko je vrednost 
nižja od "spodnje meje uporabniškega releja"

8 Dvigalo (samo za P2-18) Ta parameter se prikaže, če je parameter P4-12 Funkcija za 
dvigala nastavljen na 1. Pretvornik nato krmili relejski kontakt za 
delovanje dvigal. (Vrednost je nespremenljiva, ko je P4-12 = 1)
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P2-18 Izbira 
funkcije 
uporabniškega 
izhoda releja 2

Območje nastavitve: 0 – 1 – 8

Glejte razpredelnico P2-15 – P2-20

P2-19 
Zgornja meja 
uporabniškega 
releja 1 / 
analognega 
izhoda 1

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 – 200,0 %

P2-20
Spodnja meja 
uporabniškega 
releja 1 / 
analognega izhoda

Območje nastavitve: 0,0 – 200,0 %

P2-21/22 Prikaz 
normiranja 

S parametrom P2-21 lahko uporabnik normira podatke iz izbranega vira, da zagotovi pri-
kazano vrednost, ki bolj ustreza krmiljenemu procesu. Vrednost vira, ki se uporablja za
izračun normiranja, je določena v parametru P2-22.

Če je parameter P2-21 različen od nič, se normirana vrednost prikaže na zaslonu skupaj
s številom vrtljajev motorja, tokom motorja in močjo motorja. S kratkim pritiskom na tipko
"Navigacija" se prikaz preklaplja med vrednostmi v realnem času. Mala črka "c" na levi
strani zaslona pomeni, da se je normirana vrednost pravkar prikazala. Prikazano normi-
rano vrednost izračunate s pomočjo naslednje enačbe:

Prikazana normirana vrednost = P2-21 × vir normiranja

P2-21 Prikaz 
normirnega 
faktorja

Območje nastavitve: -30,000 – 0,000 – 30000

P2-22 Prikaz vira 
normiranja

• 0 Informacije o številu vrtljajev motorja se uporabijo kot vir normiranja.

• 2 Informacije o toku motorja se uporabijo kot vir normiranja.

• 2 Vrednost drugega analognega vhoda se uporabi kot vir normiranja. V tem primeru
zadoščajo vhodne vrednosti od 0 do 4096.

P2-23 Zadrževalni 
čas za ničelno 
število vrtljajev

Območje nastavitve: 0,0 – 0,1 ... 60,0 s

S tem parametrom lahko nastavite, da se pogon pred popolnim izklopom pri ukazu za
zaustavitev, ki mu sledi zaviranje do zaustavitve, za določen čas zadrži na ničelnem
številu vrtljajev (0 Hz).

Če je P2-23 = 0, se izhod pretvornika izklopi takoj, ko izhodno število vrtljajev doseže
vrednost nič.

Če je parameter P2-23 različen od nič, se pogon pred izklopom izhoda pretvornika za
določen čas (določen v sekundah v P1-23) zadrži na ničelnem številu vrtljajev. Ta funk-
cija se običajno uporablja skupaj s funkcijo izhoda releja tako, da pretvornik pošlje
krmilni signal releja pred blokado izhoda pretvornika.

P2-24 Stikalna 
frekvenca

Območje nastavitve: 2 – 16 kHz (odvisno od pogona)

Nastavitev izhodne stikalne frekvence. Višja stikalna frekvenca pomeni tišje delovanje
motorja, povečajo pa se izgube v končni stopnji. Najvišja stikalna frekvenca je odvisna
od vhodne moči.

Pretvornik samodejno zniža stikalno frekvenco s temperaturo pretvornika.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P2-25 Druga 
rampa zaviranja

Območje nastavitve: 0,00 ... 30,0 s

Čas 2. rampe za zaviranje. Se samodejno izvede ob izpadu omrežne napetosti, če je
P2-38 = 2.

Izbere se lahko tudi prek binarnih vhodov, odvisno od drugih nastavitev parametrov. Pri
nastavitvi "0" pogon čim hitreje zavira, ne da bi pri tem prišlo do napake zaradi
prenapetosti.

P2-26 Sprostitev 
funkcije hitrega 
zagona

Če je parameter vključen, se pogon zažene pri zaznanem številu vrtljajev rotorja.
Ko rotor miruje, je možna kratka zakasnitev (možno samo, če je P4-01 = 0, 1 ali 2).

0 / izključeno

1 / vključeno

P2-27 Stanje 
pripravljenosti

Območje nastavitve: 0,0 ... 250 s

Če je P2-27 > 0, se pretvornik preklopi v stanje pripravljenosti (blokiran izhod), če se naj-
nižje število vrtljajev zadrži za čas, ki je določen v P2-27. Če je P2-23 > 0 oz. P4-12=1,
je ta funkcija izključena.

P2-28/29 
Parametra 
master/slave 

Pretvornik uporablja parametra P2-28/29 za normiranje nastavljene vrednosti števila
vrtljajev, ki jo prejme iz glavne enote omrežja.

Ta funkcija je še posebej primerna za aplikacije, pri katerih morajo vsi pogoni znotraj
omrežja delovati sinhrono, vendar z različnimi števili vrtljajev, ki so odvisni od fiksnega
normirnega faktorja.

Ko je npr. pri pomožnem pogonu P2-29 = 80 % in P2-28 = 1 ter glavni pogon v omrežju
deluje s 50 Hz, pomožni pogon po sprostitvi deluje s 40 Hz.

P2-28 Normiranje 
števila vrtljajev 
pomožne enote

0 / izključeno

1 / trenutno število vrtljajev = digitalno število vrtljajev x P2-29

2 / trenutno število vrtljajev = (digitalno število vrtljajev x P2-29) + referenca analognega
vhoda 1

3 / trenutno število vrtljajev = digitalno število vrtljajev x P2-29 x referenca analognega
vhoda 1

P2-29 Normirni 
faktor števila 
vrtljajev pomožne 
enote

Območje nastavitve: -500 – 100 – 500 %
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P2-30 – P2-35 
Analogni vhodi 

S temi parametri lahko uporabnik prilagodi analogna vhoda 1 in 2 formatu signala, ki je
prisoten na krmilnih priključkih analognih vhodov. Če je nastavitev 0...10 V, vse nega-
tivne vhodne napetosti dajo ničelno število vrtljajev. Če je nastavitev 0...10 V, vse
negativne napetosti dajo negativno število vrtljajev, ki je sorazmerno z višino vhodne
napetosti.

P2-30 Format 
analognega 
vhoda 1

0 – 10 V, 10 – 0 V / unipolarni napetostni vhod

10 – 10 V / bipolarni napetostni vhod

0 – 20 mA / tokovni vhod

t4 – 20 mA, t20-4 mA 

"t" prikazuje, da se pretvornik izklopi, če se pri sproščenem pogonu prekliče signal.
r4 – 20 mA, 20 – 4 mA

"r" prikazuje, da se pretvornik s pomočjo rampe nastavi na P1-02, če se pri sproščenem
pogonu prekliče signal.

P2-31 Normiranje 
1. analognega 
vhoda

Območje nastavitve: 0 – 100 – 500 %

P2-32 Offset 
analognega 
vhoda 1

Območje nastavitve: -500 – 0 – 500 %

Določa offset v odstotkih skupnega vhodnega območja, ki se uporablja za analogni
vhodni signal.
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P2-33 Format 
analognega 
vhoda 2

0 – 10 V, 10 – 0 V / unipolarni napetostni vhod

PTC-th / vhod za termistor motorja

0 – 20 mA / tokovni vhod

t4 – 20 mA, t20 – 4 mA

"t" prikazuje, da se pretvornik izklopi, če se pri sproščenem pogonu prekliče signal.

r4 – 20 mA, 20 – 4 mA

"r" prikazuje, da se pretvornik s pomočjo rampe nastavi na P1-02, če se pri sproščenem
pogonu prekliče signal. PTC-th mora biti izbran skupaj s parametrom P1-15 kot odziv na
zunanjo napako za zagotovitev termične zaščite motorja.

P2-34 Normiranje 
2. analognega 
vhoda

Območje nastavitve: 0 – 100 – 500 %

P2-35 Offset 
analognega 
vhoda 2

Območje nastavitve: -500 – 0 – 500 %

Določa offset v odstotkih skupnega vhodnega območja, ki se uporablja za analogni
vhodni signal.

P2-36 Izbira 
načina vklopa

Po napaki se pretvornik poskuša v časovnih razmakih 20 sekund do 5-krat ponovno
zagnati. Za reset števca mora biti pogon izključen iz napajanja.

Poskusi ponovnih zagonov se štejejo. Če se pogon tudi po zadnjem poskusu ne zažene,
sporoči pretvornik napako, ki jo mora uporabnik ročno ponastaviti.

Če je nastavljen Edge-r / Edge, je za delovanje pogona potrebno po napaki oz. po
vklopu nastaviti začetni signal. Če je po vklopu že prisoten signal za sprostitev, se pogon
ne zažene.

Auto-0 / Auto-run omogoča sprostitev takoj, ko je prisoten začetni signal (če ni prisotna
napaka). Če je po vklopu že prisoten začetni signal, se pogon takoj zažene.

Auto-1..Auto-4 / Kot Auto-0, s to razliko, da se pogon poskuša po napaki samodejno
ponovno zagnati. Število poskusov ponovnih zagonov je določeno s številom za besedo
"Auto-". Števec ponovnih zagonov se ponastavi po izklopu oz. ga lahko ponastavi upo-
rabnik s tipkovnico.

P2-37 Tipkovnica 
za ponovni zagon 
št. vrtljajev

Aktivna je samo, če je P1-12 = 1

0 / Po zaustavitvi in ponovnem zagonu se pogon zažene z najnižjim številom vrtljajev

1 / Po zaustavitvi in ponovnem zagonu se pogon zažene z nazadnje uporabljeno nasta-
vljeno vrednostjo števila vrtljajev

2 / Pogon ohrani trenutno število vrtljajev in se preklopi v način z digitalnim potenciometrom

3 / Po zaustavitvi in ponovnem zagonu se pogon zažene s prednastavljenim številom
vrtljajev 8 (P2-08)
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P2-38 Krmiljenje 
zaustavitve ob 
izpadu omrežja

Karakteristika krmiljenja pretvornika kot odziv na izpad omrežne napetosti pri spro-
ščenem pogonu.

0 / Pretvornik poskuša vzdrževati delovanje s pridobivanjem energije z obremenjenega
motorja. Če izpad omrežne napetosti traja samo kratek čas in se pred izklopom krmilne
elektronike lahko pridobi nazaj dovolj energije, se pretvornik ponovno zažene takoj, ko
se omrežna napetost ponovno vzpostavi.

1 / Pretvornik takoj blokira izhod do motorja, kar povzroči delovanje do zaustavitve oz.
delovanje v prostem teku. Če to nastavitev uporabite za bremena z visokim masnim
vztrajnostnim momentom, po potrebi vključite funkcijo hitrega zagona (P2-26). 2 / Pre-
tvornik se zaustavi z rampo s časom rampe za zaviranje, ki je nastavljen v P2-25.

P2-39 Zapora 
parametrov

Pri vključeni zapori ni možno spreminjati parametrov (prikaže se "L")

0 / izključeno

1 / vključeno

P2-40 Definicija 
kode za dostop 
do razširjenega 
kompleta 
parametrov

Območje nastavitve: 0 – 101 – 9999

Dostop do razširjenega menija (skupine parametrov 2, 3, 4, 5) je možen samo, če vre-
dnost, ki je vpisana v P1-14, ustreza vrednosti, ki je shranjena v P2-40. Na ta način
lahko uporabnik poljubno spremeni vrednost kode za standardno nastavitev "101".

8.2.4 Skupina parametrov 3: PID krmilnik (nivo 2)

P3-01 
Proporcionalno 
ojačanje PID

Območje nastavitve: 0,1 – 30,0

Proporcionalno ojačanje PID krmilnika. Visoke vrednosti povzročijo velike spremembe
izhodne frekvence pretvornika pri majhnih spremembah povratnega signala. Prevelika
vrednost lahko povzroči nestabilnost.

P3-02 
Integracijska 
časovna konstanta 
PID 

Območje nastavitve: 0,0 – 1,0 – 30,0

Čas integralnega dela PID krmilnika. Večje vrednosti povzročijo zadušen odziv za sis-
teme, v katerih se celoten sistem počasi odziva.

P3-03 
Diferencialna 
časovna konstanta 
PID

Območje nastavitve: 0,00 – 1,00

P3-04 Način 
delovanja PID

0 / direktno delovanje – Število vrtljajev motorja se poviša, ko se poveča vrednost povra-
tnega signala.

1 / inverzno delovanje – Število vrtljajev motorja se zniža, ko se poveča vrednost povra-
tnega signala.

P3-05 Izbira 
reference PID

Izbira vira reference / nastavljene vrednosti za PID

0 / uporaba parametra P3-06 

1 / uporaba analognega vhoda 1

2 / uporaba analognega vhoda 2

P3-06 Digitalna 
referenca PID 

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 %

Nastavi določeno digitalno referenco / nastavljeno vrednost za PID.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P3-07 Zgornja 
meja PID krmilnika

Območje nastavitve: P3-08 – 100,0 %

Določa najnižjo izhodno vrednost PID krmilnika. Spodnja meja se izračuna na naslednji
način:

Spodnja meja = P3-08 × P1-01

P3-08 Spodnja 
meja PID krmilnika

Območje nastavitve: 0,0 % – P3-07 %

Zgornja meja izhoda PID krmilnika. Ta parameter določa najvišjo izhodno vrednost PID
krmilnika. Zgornja meja se izračuna na naslednji način:

Zgornja meja = P3-07 × P1-01

Vrednost 100 % ustreza najvišji meji števila vrtljajev, ki je določena v P1-01.

P3-09 Izhod PID 
krmilnika

0 / omejitev binarnih izhodov – Izhodno območje PID je omejeno s P3-07 in P3-08

1 / analogni vhod 1, spremenljiva zgornja meja – Izhod PID je navzgor omejen
s signalom, ki je prisoten na analognem vhodu 1.

2 / analogni vhod 1, spremenljiva spodnja meja – Izhod PID je navzdol omejen
s signalom, ki je prisoten na analognem vhodu 1.

3 / izhod PID + analogni vhod 1 – Izhod PID se prišteje k referenčnemu številu vrtljajev,
ki je prisotno na analognem vhodu 1.

P3-10 Izbira 
povratnega 
krmiljenja PID

Izbere vir za povratni signal za krmiljenje PID

0 / analogni vhod 2

1 / analogni vhod 1

P3-11 Napaka 
vključitve rampe 
PID

Območje nastavitve: 0,0 – 25,0 %

Določa prag napake PID. Če je razlika med nastavljeno in trenutno vrednostjo nižja od
tega praga, se izključijo notranje rampe pretvornika.

Pri večjem odstopanju PID se rampe vključijo, da se omeji hitrost spreminjanja števila
vrtljajev motorja pri večjem odstopanju PID ter se zagotovi hiter odziv pri manjših
odstopanjih.

P3-12 Normirni 
faktor prikaza 
trenutne vrednosti 
PID

Območje nastavitve: 0,000 – 50,000 

Normira prikaz trenutne vrednosti PID, da uporabnik lahko prikaže trenutni nivo signala
pretvornika, npr. 0 – 10 bar itd. Prikazana normirana vrednost = P3-12 × izhod PID

P3-13 Nivo 
prebujanja za PID 
povratno krmiljenje

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 %

Nastavi programabilni nivo. Če je pretvornik v stanju pripravljenosti oz. v načinu delo-
vanja PID, mora izbran povratni signal pasti pod ta prag, preden se pretvornik povrne
na normalno delovanje
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8.2.5 Skupina parametrov 4: Krmiljenje motorja (nivo 2)

P4-01 Krmiljenje 0/ VFC krmiljenje števila vrtljajev

Vektorsko krmiljenje števila vrtljajev za indukcijske motorje z izračunanim krmiljenjem
števila vrtljajev rotorja. Za krmiljenje števila vrtljajev motorja so uporabljeni algoritmi za
krmiljenje, orientirani po polju. Ker se z izračunanim številom vrtljajev rotorja notranje
zaključi zanka števila vrtljajev, omogoča ta način krmiljenja učinkovito zaprto krmilno
zanko brez fizično prisotnega dajalnika. S pravilno nastavljenim krmilnikom števila
vrtljajev je statično spreminjanje števila vrtljajev običajno boljše od 1 %. Za zagotovitev
optimalnega krmiljenja je potrebno pred prvo uporabo izvesti samodejno uglaševanje
(P4-02).

1/ VFC krmiljenje vrtilnega momenta

Namesto števila vrtljajev motorja se neposredno krmili vrtilni moment motorja. Število
vrtljajev v tem načinu delovanja ni določeno, temveč se spreminja v odvisnosti od bre-
mena. Najvišje število vrtljajev je omejeno s P1-01. Ta način delovanja se pogosto upo-
rablja za navijanje, ki potrebuje konstantno vrednost vrtilnega momenta za vzdrževanje
kabla pod napetostjo. Za zagotovitev optimalnega krmiljenja je potrebno pred prvo
uporabo izvesti samodejno uglaševanje (P4-02).

2 / krmiljenje števila vrtljajev – razširjeno V/f

Ta način delovanja v bistvu ustreza napetostnemu krmiljenju, pri katerem se namesto
toka za zagotavljanje vrtilnega momenta krmili priključena napetost motorja. Magnetilni
tok se neposredno krmili, tako da povišanje napetosti ni potrebno. Napetostna karakte-
ristika se lahko izbere prek funkcije varčevanja energije v parametru P1-06. Standardna
nastavitev zagotavlja linearno karakteristiko, pri kateri je napetost sorazmerna s fre-
kvenco; magnetilni tok se krmili neodvisno od tega. Z vključitvijo funkcije varčevanja
energije se izbere znižana napetostna karakteristika, pri kateri se uporabljena napetost
motorja zniža pri nizkem številu vrtljajev. Tipična uporaba funkcije: pri ventilatorjih, za
znižanje porabe energije. Tudi v tem načinu delovanja se izbere samodejno uglaše-
vanje. V tem primeru je postopek nastavitve enostavnejši in se lahko izredno hitro
izvede.

3 / krmiljenje števila vrtljajev motorja PM

Krmiljenje števila vrtljajev za motorje s trajnimi magneti. Enake lastnosti kot za VFC
krmiljenje števila vrtljajev

4 / krmiljenje vrtilnega momenta motorja PM

Krmiljenje vrtilnega momenta za motorje s trajnimi magneti. Enake lastnosti kot za VFC
krmiljenje vrtilnega momenta

5 / krmiljenje položaja motorja PM

Krmiljenje položaja za motorje s trajnimi magneti. Nastavljene vrednosti števila vrtljajev
in vrtilnega momenta so na voljo prek podatkov procesa v Motion Protocol (P1-12=8).
V ta namen je potreben dajalnik.

P4-02 Samodejno 
uglaševanje

0 / onemogočeno

1 / sprostitev

Pri nastavitvi "1" pretvornik takoj izvede statično meritev (brez vrtenja rotorja) parame-
trov motorja, ki omogoča nastavitev parametrov motorja. Pred vključitvijo funkcije zago-
tovite pravilne vrednosti parametrov P1-07, P1-08 in P1-09 v skladu z imensko tablico
motorja.

Samodejno uglaševanje se izvede po prvi sprostitvi pri delovanju s tovarniško nastavlje-
nimi parametri ter v primeru spremembe parametra P1-08. V ta namen je potrebna spro-
stitev strojne opreme.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P4-03 
Proporcionalno 
ojačanje krmilnika 
števila vrtljajev

Območje nastavitve: 0,1 – 50 – 400 %

Določa položaj za proporcionalno ojačanje za krmilnik števila vrtljajev. Večje vrednosti
zagotavljajo boljše krmiljenje izhodne frekvence in boljši odziv. Prevelika vrednost lahko
povzroči nestabilnost ali celo napako zaradi preobremenitve. Za aplikacije, ki zahtevajo
najboljše možno krmiljenje: Vrednost se prilagodi priključenemu bremenu, v katerem
vrednost nenehno povišujete in opazujete trenutno hitrost bremena. Ta postopek se
nadaljuje, dokler se ne doseže želena dinamika brez preseganja ali s samo majhnim
preseganjem regulacijskega območja, pri katerem izhodna hitrost preseže nastavljeno
vrednost. 

Bremena z višjim trenjem običajno dopuščajo tudi višje vrednosti pri proporcionalnem
ojačanju. Pri bremenih z visokim masnim vztrajnostnim momentom in majhnim trenjem
po potrebi znižajte ojačanje.

P4-04 
Integracijska 
časovna konstanta 
krmilnika števila 
vrtljajev

Območje nastavitve: 0,001 – 0,100 ... 1,000 s

Določa čas integralnega dela za krmilnik števila vrtljajev. Manjše vrednosti zagotavljajo
hitrejši odziv na spremembo obremenitve motorja, pri čemer se lahko pojavi nestabilno
delovanje. Za doseganje optimalne dinamike je potrebno prilagoditi vrednost priključe-
nega bremena.

P4-05 Faktor moči 
motorja

Območje nastavitve: 0,50 – 0,99 (odvisno od pogona)

Faktor moči na napisni tablici motorja, potrebno za vektorsko regulacijo (P4-01 = 0 ali 1).

P4-06 – P4-09 
Nastavitve 
vrtilnega momenta 
motorja 

S temi parametri prilagodite omejitve vrtilnega momenta motorja.

3473010955
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P4-06 Nastavljena 
vrednost vrtilnega 
momenta

Pri vektorskem krmiljenju ali pri načinu PM

(P4-01 ≠ 2) določa s tem parametrom vir reference / meje vrtilnega momenta

0 / največji vrtilni moment

Privzeta nastavitev omejitve vrtilnega momenta. Nastavljena vrednost vrtilnega
momenta, določena v P4-07. V primeru uporabe te opcije se določi nastavljena vrednost
vrtilnega momenta v odstotkih nominalnega vrtilnega momenta motorja, nastavljenega
v parametru P4-07. Nominalni vrtilni moment motorja se samodejno določi s funkcijo
samodejnega uglaševanja.

1 / analogni vhod 1

2 / analogni vhod 2

Analogni vhod omejitve vrtilnega momenta. Če je potrebna spremenljiva nastavljena
vrednost vrtilnega momenta, se lahko analogni vhod uporabi kot vir nastavljene vre-
dnosti vrtilnega momenta. V tem primeru se lahko nastavljena vrednost spremeni
v realnem času sorazmerno z analognim vhodnim signalom. Pravilen format analo-
gnega vhodnega signala je potrebno nastaviti v parametrih P2-30/P2-33. Format vho-
dnega signala mora biti unipolaren. Za omejitev vrtilnega momenta niso možne bipo-
larne reference. Normiranje je odvisno od vrednosti, nastavljene v P4-07. (0 – 10 V =
0 – P4-07 % vrtilnega momenta).

Analogni vhod 2

3 / komunikacija Modbus

Nastavljena vrednost vrtilnega momenta prek Modbus. Pri izbiri te opcije se uporabi
glavna enota Modbus za vnos omejitve vrtilnega momenta motorja. Vnesete lahko vre-
dnost od 0 do 200 %.

4 / glavni pogon

Glavni pogon v omrežju master/slave določa nastavljeno vrednost vrtilnega momenta.

5 / izhod PID

Izhod PID krmilnika določa nastavljeno vrednost vrtilnega momenta.

P04-07 Zgornja 
meja vrtilnega 
momenta motorja

Območje nastavitve: P4-08 – 200 – 500 %

Pri P4-01 = 1 ali 4 in P4-06 = 0 se nastavi predhodno določena nastavljena vrednost
vrtilnega momenta. Pri P4-01 = 0 ali 3 se nastavi zgornja meja vrtilnega momenta. Ome-
jitev vrtilnega momenta se nanaša na izhodni tok, nastavljen s parametrom P1-08.

P4-08 Spodnja 
meja vrtilnega 
momenta

Območje nastavitve: 0,0 – P4-07 %

Nastavi spodnjo mejo vrtilnega momenta. Pretvornik poskuša med delovanjem vseskozi
pravilno ohranjati ta vrtilni moment na motorju.

NAVODILO: Ta parameter je potrebno uporabljati izredno previdno, ker povzroči povi-
šanje izhodne frekvence pretvornika (za doseganje vrtilnega momenta) in lahko pov-
zroči preseganje izbrane nastavljene vrednosti števila vrtljajev.

P4-09 Zgornja 
meja vrtilnega 
momenta 
generatorja

Območje nastavitve: P4-08 – 200 – 500 %

Določa tokovno mejo krmiljenja pri generatorskem delovanju. Vrednost v tem parametru
ustreza v P1-08 določeni vrednosti nominalnega toka motorja v odstotkih. Tokovna
meja, ki je določena v tem parametru, razveljavi normalno tokovno mejo za ustvarjanje
vrtilnega momenta pri regenerativnem delovanju motorja. Previsoka vrednost lahko
povzroči popačenje toka motorja, s čimer se motor lahko agresivno odziva v regenera-
tivnem delovanju. Če je vrednost parametra premajhna, se izhodni vrtilni moment
motorja v regenerativnem delovanju ustrezno zniža.
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P4-10/11 
Nastavitve V/f 
karakteristične 
krivulje 

Napetostno/frekvenčna karakteristična krivulja določa nivo napetosti, ki je prisoten na
motorju pri posamezni vrednosti frekvence. S parametroma P4-10 in P4-11 lahko upo-
rabnik po potrebi spreminja V/f karakteristično krivuljo.

Parameter P4-10 se lahko nastavi na poljubno frekvenco med 0 in osnovno frekvenco
(P1-09). Določa frekvenco, pri kateri se uporabi v P4-11 nastavljen nivo prilagoditve
v odstotkih. Ta funkcija je aktivna samo, ko je P4-01 = 2.

P4-10 V/f 
karakteristična 
krivulja frekvence 
prilagoditve

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 % od P1-09

P4-11 V/f 
karakteristična 
krivulja napetosti 
prilagoditve

Območje nastavitve: 0,0 – 100,0 % od P1-07

P4-12 Krmiljenje 
motorne zavore

Vključi splošni zavorni krmilni sistem pretvornika.

Vključijo se parametri P4-13 do P4-16.

Relejski kontakt 2 je nastavljen na dvigalo; funkcije ni možno spremeniti. 

0 / izključeno / 

1 / vključeno

3473009035

[1] Normalna V/f karakteristična krivulja 
[2] Prilagojena V/f karakteristična krivulja
[3] Prilagojena V/f karakteristična krivulja

[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 Čas 
sprostitve motorne 
zavore

Območje nastavitve: 0,0 – 0,1 ... 5,0 s

S tem parametrom določite, kako dolgo po uspešnem namagnetenju motor deluje
z nastavljenim številom vrtljajev 7 in se mora zavora sprostiti.

P4-14 Reakcijski 
čas motorne 
zavore

Območje nastavitve: 0,0 ... 5,0 s

S tem parametrom lahko nastavite čas, ki ga mehanska zavora potrebuje za vključitev.
S tem parametrom se izognete začasnemu znižanju števila vrtljajev pogona, predvsem
pri dvigalih.

P4-15 Prag 
vrtilnega momenta 
za sprostitev 
zavore

Območje nastavitve: 0,0 – 1,0 – 200 %

Določi vrtilni moment v % največjega momenta. Ta vrtilni moment v odstotkih se mora
doseči pred popustitvijo motorne zavore.

Na ta način je zagotovljeno, da je motor priključen in je vrtilni moment vzpostavljen, da
se prepreči padanje bremena pri popuščanju zavore. Pri V/f krmiljenju ni vključena potr-
ditev vrtilnega momenta. Priporoča se samo za aplikacije z vodoravnim premikanjem.

P4-16 Prekinitev 
praga vrtilnega 
momenta 

Območje nastavitve: 0,0 ... 5,0 s

Določa, koliko časa pretvornik po ukazu za zagon poskuša zagotoviti zadosten vrtilni
moment v motorju za prekoračitev praga sprostitve zavore, nastavljenega v parametru
P4-15. Če se prag vrtilnega momenta v tem času ne doseže (zaradi mehanske ali druge
motnje), pretvornik javi napako.

8.2.6 Skupina parametrov 5: Komunikacija fieldbus (nivo 2)

P5-01 Naslov 
pretvornika

Območje nastavitve: 1 – 63

Določa splošen naslov pretvornika za SBus, Modbus, fieldbus in master/slave.

P5-02 SBus hitrost 
prenosa

Določa hitrost prenosa SBus. Ta parameter mora biti nastavljen za delovanje s SEW
prehodi (gateway) ali z enotami MOVI-PLC.

125 / 125 kbit/s

250 / 250 kbit/s

500 / 500 kbit/s

1000 / 1000 kbit/s

P5-03 Modbus 
hitrost prenosa

Določa pričakovano Modbus hitrost prenosa.

9,6 / 9600 bit/s

19,2 / 19200 bit/s

38,4 / 38400 bit/s

57,6 / 57600 bit/s

115,2 / 115200 bit/s
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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P5-04 Format 
podatkov Modbus

Določa pričakovan format podatkov Modbus.

n-1 / brez preverjanja parnosti, 1 končni bit

n-2 / brez preverjanja parnosti, 2 končna bita

O-1 / soda parnost, 1 končni bit

E-1 / soda parnost, 1 končni bit

P5-05 Odziv 
ob izpadu 
komunikacijske 
povezave

Določa odziv pretvornika po izpadu komunikacijske povezave in po intervalu prekinitve,
ki je nastavljen v parametru P5-06.

0 / napaka in delovanje do zaustavitve

1 / zaustavitvena rampa in napaka

2 / zaustavitvena rampa (brez napake)

3 / prednastavljeno število vrtljajev 8

P5-06 Prekinitev 
po izpadu 
komunikacijske 
povezave

Območje nastavitve: 0,0 – 1,0 ... 5,0 s

Določa čas v sekundah, po izteku katerega pretvornik izvaja postopek, nastavljen
v parametru P5-05. Če je nastavljena vrednost "0,0 s", pretvornik tudi v primeru izpada
komunikacije ohrani trenutno hitrost. 

P5-07 Določitev 
ramp prek SBus

S tem lahko vključite notranje ali zunanje krmiljenje ramp. Če je krmiljenje vključeno,
pretvornik sledi zunanjim rampam, ki so določene s podatki procesa MOVILINK® (PO3).

0 / izključeno

1 / vključeno

P5-08 Čas 
sinhronizacije

Območje nastavitve: 0, 5 – 10 ms

Določa trajanje sinhr. sporočila za pošiljanje enote MOVI-PLC®. Ta vrednost mora
ustrezati vrednosti, nastavljeni v enoti MOVI-PLC®. Če je P5-08 = 0, pretvornik ne upo-
števa sinhronizacije.
P
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8.2.7 P1-15 Izbira funkcij binarnih vhodov

Uporabnik lahko nastavi parametre funkcije binarnih vhodov na enoti MOVITRAC®

LTP-B. To pomeni, da lahko izbira funkcije, ki so potrebne za aplikacijo.

V naslednjih razpredelnicah so prikazane funkcije binarnih vhodov v odvisnosti od vre-
dnosti parametrov P1-12 (Krmiljenje prek sponk/s tipkovnico/prek vodila SBus) in P-15
(Izbira funkcij binarnih vhodov).

Delovanje 
s pretvornikom

P1-15 Binarni vhod 1 Binarni vhod 2 Binarni vhod 3 Analogni vhod 1 Analogni vhod 2 Opomba / pred-
nastavljena 
vrednost

1 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1, 2

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

O: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 2

–

2 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

Odprt Odprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

Odprt Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 5

Zaprt Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 6

Odprt Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 7

Zaprt Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 8

3 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1 

Analogna ref. vrtil-
nega momenta

–

4 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

O: Rampa zaviranja 1
C: Rampa zaviranja 2

–

5 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Analogni vhod 2

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

Analogna nastavljena 
vrednost števila 
vrtljajev 2

–

6 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start (spro-
stitev)

O: Naprej
C: Nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

Zunanja napaka1)

O: Napaka 
C: Start

–
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7 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start
(sprostitev)

O: Naprej
C: Nazaj

Odprt Odprt Zunanja napaka
O: Napaka 
C: Start

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

8 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start 
(sprostitev)

O: Naprej
C: Nazaj

Odprt Odprt O: Rampa zaviranja 1
C: Rampa zaviranja 2

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

9 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start 
(sprostitev)

O: Naprej
C: Nazaj

Odprt Odprt O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1 – 4

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

10 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start
(sprostitev)

O: Naprej
C: Nazaj

Zapiralni kontakt 
(N.O.)
Pri zapiranju se 
število vrtljajev poviša 

Zapiralni kontakt 
(N.O.)
Pri zapiranju se 
število vrtljajev 
zniža 

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

–

11 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1, 2

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

O: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 2

–

P1-15 Binarni vhod 1 Binarni vhod 2 Binarni vhod 3 Analogni vhod 1 Analogni vhod 2 Opomba / pred-
nastavljena 
vrednost
P
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12 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

Odprt Odprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

Odprt Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 5

Zaprt Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 6

Odprt Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 7

Zaprt Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 8

13 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

Analogna ref. vrtil-
nega momenta

–

14 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

O: Rampa zaviranja 1
C: Rampa zaviranja 2

–

15 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Analogni vhod 2

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

Analogna nastavljena 
vrednost števila 
vrtljajev 2

–

16 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

Zunanja napaka
O: Napaka 
C: Start

–

17 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

Odprt Odprt Zunanja napaka
O: Napaka 
C: Start

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

P1-15 Binarni vhod 1 Binarni vhod 2 Binarni vhod 3 Analogni vhod 1 Analogni vhod 2 Opomba / pred-
nastavljena 
vrednost
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NAVODILO

• Parameter P1-15 se lahko nastavi tudi na "0", kar ustreza enaki funkciji, kot je zadnji
izbran vnos. Pri uporabi krmilnika podjetja SEW-EURODRIVE se vhodne funkcije
lahko razlikujejo glede na notranje nastavitve pretvornika.

18 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

Odprt Odprt O: Rampa zaviranja 1
C: Rampa zaviranja 2

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

19 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

Odprt Odprt O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1 – 4

Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 1

Zaprt Odprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 2

Odprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 3

Zaprt Zaprt Prednasta-
vljeno število 
vrtljajev 4

20 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
nazaj

Zapiralni kontakt 
(N.O.)
Pri zapiranju se 
število vrtljajev poviša

Zapiralni kontakt 
(N.O.)
Pri zapiranju se 
število vrtljajev 
zniža 

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Uporaba za 
delovanje 
potenciometra 
motorja

21 O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje 
naprej (samoza-
držalno)

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Start

O: Zaustavitev 
(zapora krmilnika)
C: Delovanje nazaj 
(samozadržalno)

Analogna nasta-
vljena vrednost 
števila vrtljajev 1

O: Izbrana nasta-
vljena vrednost števila 
vrtljajev
C: Prednastavljeno 
število vrtljajev 1

Vključena funk-
cija pri P1-12 = 
0

1) Zunanjo napako je potrebno določiti v parametru P2-33.

P1-15 Binarni vhod 1 Binarni vhod 2 Binarni vhod 3 Analogni vhod 1 Analogni vhod 2 Opomba / pred-
nastavljena 
vrednost
P
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Izbira nastavljene 
vrednosti števila 
vrtljajev

V prejšnjem poglavju omenjen "vir nastavljene vrednosti števila vrtljajev" se določi z vre-
dnostjo, nastavljeno v parametru P1-12 (sponke / tipkovnica / SBus).

8.2.8 Funkcija za dvigala

Za vključitev funkcije za dvigala je potrebno parameter P4-12 (Krmiljenje motorne
zavore) nastaviti na "1". Ko je vključena funkcija za dvigala, so aktivirani in blokirani vsi
ustrezni parametri za delovanje z dvigali. Ti parametri so:

• Relejski kontakt

• Zakasnitev sprostitve zavore

• Zakasnitev vklopa zavore

• Prednastavljeno število vrtljajev 7 postane število vrtljajev sprostitve zavore

• Prednastavljeno število vrtljajev 8 postane število vrtljajev za vklop zavore

• Vključen zavorni prekinjalnik

NAVODILO

• Izpada ene faze motorja ni možno vedno zanesljivo prepoznati.

• Za pravilno izvajanje funkcije za dvigala je potrebno motorno zavoro krmiliti prek
pretvornika.

Splošne nastavitve • Desno ustreza smeri navzgor.

• Levo ustreza smeri navzdol.

• Za obračanje smeri vrtenja je potrebno zaustaviti motor (zavora je vključena). Pred
obračanjem smeri vrtenja mora biti aktivirana zapora krmilnika.

P1-12 (Krmiljenje prek sponk / s tipkovnico 
/ prek vodila SBus)

Binarni vhod 2

0 Delovanje prek sponk Analogni vhod 1

1 Način s tipkovnico (enosmerni) Digitalni potenciometer

2 Način s tipkovnico (dvosmerni) Digitalni potenciometer

3 Način z uporabniškim PID Izhod PID krmilnika

4 Način slave Nastavljena vrednost števila vrtljajev prek 
Optibus

5 SBus (protokol MOVILINK®) Nastavljena vrednost števila vrtljajev prek 
SBus

6 Vodilo CAN Nastavljena vrednost števila vrtljajev prek 
vodila CAN

7 Modbus Nastavljena vrednost števila vrtljajev prek 
Modbus

8 SBus (MOVI-PLC® Motion Protocol) Nastavljena vrednost števila vrtljajev prek 
SBus
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Delovanje z dvigali Na naslednji sliki je prikazano delovanje z dvigali.

3210688907

t1 Sprostitev pogona
t1-t2 Motor deluje do števila vrtljajev sprostitve zavore (prednastavljeno število vrtljajev 7)
t2 Doseženo število vrtljajev sprostitve zavore
t2-t3 Potrjen prag vrtilnega momenta (P4-15). Če se v času prekinitve (P4-16) ne preseže prag vrtilnega 

momenta, pretvornik javi napako.
t3 Rele se odpre
t3-t4 Zavora se sprosti v času sprostitve zavore (P4-13)
t4 Zavora je sproščena in pogon deluje do nastavljene vrednosti števila vrtljajev
t4-t5 Normalno delovanje
t5 Zapora pogona
t5-t6 Pogon se zaustavlja do števila vrtljajev za vklop zavore (prednastavljeno število vrtljajev 8)
t6 Rele se zapre
t5-t6 Zavora se vključi v času sprostitve zavore (P4-14)
t7 Zavora je vključena in pogon je zaustavljen

Nastavljena vrednost 
števila vrtljajev

Število vrtljajev 
za vklop zavore

Sprostitev (DI01)

Mehanska zavora

Relejski kontakt 2 

Število vrtljajev 
sprostitve zavore

t1 t 2 t4 t 6t 5 t7t 3
P
R

P
i

f
kVA

Hz

n
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9 Program
9.1 Krmiljenje prek Modbus
9.1.1 Specifikacija

V naslednji razpredelnici so podatki za pretvorbo daljinskega uporabniškega terminala
Modbus za MOVITRAC® LTP-B.

9.1.2 Razporeditev pomnilnika

Protokol Modbus RTU

Preverjanje napak CRC

Hitrost prenosa 9600 b/s, 19200 b/s, 38400 b/s, 57600 b/s, 115200 b/s (standardna)

Format podatkov 1 začetni bit / 8 podatkovnih bitov / 1 končni bit, brez preverjanja 
parnosti

Fizičen prenos 
signalov

RS-485 (dvožilni)

Uporabniški 
vmesnik

RJ45

Register Zgornji bajt Spodnji bajt Ukaz Tip

1 Ukaz – 03, 06 Read/Write

2 Nastavljena vrednost 
števila vrtljajev

– 03, 06 Read/Write

3 Nastavljena vrednost vrtil-
nega momenta

– 03, 06 Read/Write

4 Čas rampe za pospeše-
vanje

Čas rampe za zaviranje 03, 06 Read/Write

5 Rezervirano – 03 Dostop samo 
za branje

6 Koda napake Stanje pretvornika 03 Dostop samo 
za branje

7 Število vrtljajev motorja – 03 Dostop samo 
za branje

8 Tok motorja – 03 Dostop samo 
za branje

9 Vrtilni moment motorja – 03 Dostop samo 
za branje

10 Moč motorja – 03 Dostop samo 
za branje

11 Stanje binarnega vhoda – 03 Dostop samo 
za branje
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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9.1.3 Opis registrov

Tip Številka 
registra

Naslov registra Opis

Read/Write 1 Ukaz pogona 0: CMD Nastavitev za ukaz pogona:
00: Stop
01: Start
10: Reset

1: CMD

2: 2nd Izbira zastavice 2. rampe zaviranja

3 – 15: Rezervirano Rezervirano

2 Nastavitev nastavljene 
vrednosti št. vrtljajev

Ta register vsebuje nastavljeno vrednost števila vrtljajev z enim decimalnim 
mestom (200 = 20,0 Hz). Najvišja nastavljena vrednost števila vrtljajev je 
omejena s P1-01.

3 Nastavitev reference 
vrtilnega momenta

Ta register vsebuje nastavljeno vrednost vrtilnega momenta z enim decimalnim 
mestom (450 = 45,0 %). Območje podatkov se začne pri 0 (0 %) in se konča pri 
2000 (200,0 %).
Nastavljena vrednost vrtilnega momenta je aktivna samo, če je P4-06 = 3 in je 
pogon vektorsko krmiljen.

4 Nastavitev rampe 
pospeševanja in 
zaviranja

Nizek bajt: Čas rampe za pospeše-
vanje
Visok bajt: Čas rampe za zaviranje
(območje: 0 – 255)

Verzija -0M

Simultano krmili čas pospeševanja in 
zaviranja.
(območje: 0 – 6000)

Verzija -00

Čas rampe v sekundah × 10 (npr. 100 = 10,0 s)

Dostop 
samo za 
branje 

6 Stanje pretvornika in 
koda napake

Zgornji bajt določa kodo napake pogona 
(velja v primeru, ko pogon sproži napako)
Spodnji bajt prikazuje stanje pretvornika:
0: Pogon je zaustavljen 
1: Pogon deluje 
2: Pogon z napako

7 Informacija o številu 
vrtljajev motorja

Ta register vsebuje informacije o številu vrtljajev motorja. Podatki so podani 
v Hz z enim decimalnim mestom (npr. 234 = 23,4 Hz).

8 Tok motorja Ta register vsebuje informacije o toku motorja. Podatki so podani v A z enim 
decimalnim mestom (npr. 87 = 8,7 A).

9 Vrtilni moment motorja Ta register vsebuje informacije o izhodnem vrtilnem momentu motorja. Vrednost 
v odstotkih, 100,0 % ustreza nominalnemu momentu motorja. Vrednosti 
podatkov so podane na eno decimalno mesto.

10 Moč motorja Ta register vsebuje informacije o moči motorja. Podatki so podani na 2 deci-
malni mesti natančno (npr. 124 = 1,24 kW / KM). Enota je odvisna od vrste 
pogona.

11 Stanje binarnega vhoda Vrednost v tem registru podaja stanje binarnega vhoda na sponkah pretvornika 
(za binarne vhode 1 – 4). Najnižji bit se nanaša na stanje binarnega vhoda 1.
P
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9.1.4 Notranje vrednosti

Pri nekaterih parametrih, ki se nanašajo na število vrtljajev, uporablja pretvornik notranjo
vrednost namesto trenutnega števila vrtljajev v Hz, da se doseže večja ločljivost. Za pra-
vilno nastavitev parametrov, ki se nanašajo na število vrtljajev, se mora namesto prika-
zane vrednosti uporabiti notranja vrednost.

Notranje število vrtljajev = število vrtljajev v Hz × faktor

Primer pretoka 
podatkov

Modbus RTU, branje podatkov iz registra 6:

Upoštevajte: Začetni naslov registra 6 je "5".

Pri P1-09 ≤ 100 Hz Faktor = 60 npr. 30,5 Hz = 1830

Pri P1-09 = 101 – 199 Hz Faktor = 30 npr. 30,5 Hz = 915

Pri P1-09 ≥ 200 Hz Faktor = 15 npr. 250 Hz = 3750

Povpraševanje [01]
Naslov 
pretvornika

[03]
Ukaz

[00] [05]
Začetni naslov 
registra

[00] [01]
Število regi-
strov

[94] [0B]
Kontrolna vsota

Odgovor [01]
Naslov 
pretvornika

[03]
Ukaz

[02]
Število podat-
kovnih bajtov

[00] [00]
Podatki

[B8] [44]
Kontrolna vsota
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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10 Tehnični podatki za MOVITRAC® LTP-B
10.1 Skladnost

Vsi izdelki so izdelani v skladu z naslednjimi mednarodnimi standardi:

• Oznako CE za nizkonapetostno direktivo

• IEC 664-1 Koordinacija izolacije za nizkonapetostni sistem

• UL 508C Močnostni pretvorniki

• EN 61800-3 Električni pogonski sistemi s spremenljivim številom vrtljajev – 3. del

• EN 61000-6 / -2, -3, -4 Osnovni standard za odpornost na motnje, sevanje motenj
(EMC)

• Stopnja zaščite v skladu z NEMA 250, EN 60529

• Razred gorljivosti v skladu z UL 94

• C-Tick

• cUL

10.2 Okoljski pogoji

Temperaturno območje okolice med 
delovanjem

–10 °C do +50 °C pri standardni frekvenci PŠM (IP20)
–10 °C do +40 °C pri standardni frekvenci PŠM (IP55, 
NEMA 12k / IP66, NEMA 4X)

Največje znižanje v odvisnosti od tempera-
ture okolice

4 % / °C do 55 °C za pogone s stopnjo zaščite IP20
4 % / °C do 45 °C za pogone s stopnjo zaščite IP55/IP66

Temperaturno območje skladiščenja –40 °C do +60 °C

Največja nadmorska višina namestitve pri 
nazivnem delovanju

1000 m

Znižanje nad 1000 m 1 % / 100 m do največ 2000 m

Največja relativna zračna vlaga 95 % (kondenz ni dovoljen)

Stopnja zaščite standardnega ohišja IP20

Višja stopnja zaščite ohišja pretvornika IP55, NEMA 12 k / IP66, NEMA 4X
T
S
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Moč in tok
10.3 Moč in tok
10.3.1 1-fazni sistem 230 V AC za 3-fazne motorje 230 V AC

MOVITRAC® LTP-B – EMC filter razreda B

Standardni IP20 s filtrom1)

1) Enota za Evropo, Avstralijo in Novo Zelandijo

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

Številka izdelka 18251382 18251528 18251641

IP55 / NEMA 12 ohišje 
s filtrom

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

Številka izdelka 18251390 18251536 18251668

IP55 / NEMA-12 ohišje 
s stikalom in filtrom

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

Številka izdelka 18251404 18251544 18251676

VHOD

Omrežna napetost Uomr 1 × 200 – 240 V AC ± 10 %

Omrežna frekvenca fomr 50 / 60 Hz ± 5 %

Vhodna varovalka A 16 20 32 (35)2)

2) Priporočene vrednosti za skladnost z UL

Vhodni nazivni tok A 10,5 16,2 23,8

IZHOD

Priporočena moč motorja kW 0,75 1,5 2,2

KM 1,0 2,0 3

Izhodna napetost Umot. 3 × 20 – 250 V

Izhodni tok A 4,3 7 10,5

Prerez kabla do motorja, Cu 75C mm2 1,5

AWG 16

Najv. dolžina kabla motorja z oklopom
m

100

brez oklopa 150

SPLOŠNI PODATKI

Velikost 2

Toplotna izguba pri izhodni nazivni moči W 45 66

Najmanjša vrednost zavornega upora Ω 47
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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10.3.2 3-fazni sistem 230 V AC za 3-fazne motorje 230 V AC

Velikosti 2 in 3

MOVITRAC® LTP-B – EMC filter razreda A

Standardni 
IP20 
s filtrom1)

Tip 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

Številka izdelka 18251358 18251471 18251617 18251722 18251765 18251846

IP55 / 
NEMA 12 
ohišje 
s filtrom

Tip 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

Številka izdelka 18251366 18251498 18251625 18251730 18251773 18251854

IP55 / 
NEMA-12 
ohišje s sti-
kalom in 
filtrom1)

Tip 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

Številka izdelka 18251374 18251501 18251633 18251749 18251781 18251862

VHOD

Omrežna napetost Uomr 3 × 200 – 240 V AC ± 10 %

Omrežna frekvenca fomr 50 / 60 Hz ± 5 %

Vhodna varovalka A 10 10 16 32 (35)2) 50

Vhodni nazivni tok A 5,7 8,4 13,1 16,1 20,7 25

IZHOD

Priporočena moč motorja kW 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5

KM 1,0 2,0 3,0 4,0 5,4 7,4

Izhodna napetost Umot. 3 × 20 – 250 V

Izhodni tok A 4,3 7 10,5 14 18 24

Prerez kabla do motorja, 
Cu 75C

mm2 1,5 2,5 4

AWG 16 12 10

Najv. 
dolžina 
kabla 
motorja 

z oklopom

m

100

brez 
oklopa 150

SPLOŠNI PODATKI

Velikost 2 3

Toplotna izguba pri 
izhodni nazivni moči W 45 66 90 120 165

Najmanjša vrednost 
zavornega upora

Ω 47

1) Enota za Evropo, Avstralijo in Novo Zelandijo

2) Priporočene vrednosti za skladnost z UL
T
M
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10.3.3 3-fazni sistem 400 V AC za 3-fazne motorje 400 V AC

Velikosti 2 in 3

MOVITRAC® LTP-B – EMC filter razreda A

Stan-
dardni 
IP201)

Tip 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

Številka izdelka 18251412 18251552 18251684 18251803 18251870 18251927 18251986

IP55/NEM
A-12 
ohišje1)

Tip 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

Številka izdelka 18251420 18251560 18251692 18251811 18251889 18251935 18251994

IP55/NEM
A 12 s 
stikalom1)

Tip 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

Številka izdelka 18251439 18251579 18251706 18251838 18251897 18251943 18252001

VHOD

Omrežna napetost Uomr 3 × 380 – 480 V AC ± 10 %

Omrežna frekvenca fomr 50 / 60 Hz ± 5 %

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

Vhodni nazivni tok A 3,1 4,8 7,2 10,8 17,6 22,1 28,2

IZHOD

Priporočena moč 
motorja

kW 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11

KM 1 2 3 5,4 7,4 10,1 14,8

Izhodna napetost Umot, 3 × 20 – 250 V

Izhodni tok A 2,2 4,1 5,8 9,5 14 18 24

Prerez kabla do 
motorja, Cu 75C

mm2 1,5 2,5 4

AWG 16 12 10

Najv, 
dolžina 
kabla 
motorja 

z oklopom

m

100

brez 
oklopa 150

SPLOŠNI PODATKI

Velikost 2 3

Toplotna izguba pri 
izhodni nazivni moči W 22 45 66 120 165 225 330

Najmanjša vrednost 
zavornega upora

Ω 100 22

1) Enota za Evropo, Avstralijo in Novo Zelandijo

2) Priporočene vrednosti za skladnost z UL
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Seznam naslovov
11 Seznam naslovov
Nemčija

Uprava
Proizvodnja
Prodaja

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

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

Proizvodnja / 
Industrijska gonila

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

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

Pristojni servisni 
centri

Center 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

Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (pri Hannovru)

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

Vzhod SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickauu)

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

Jug SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Münchnu)

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

Zahod SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfu)

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

Elektronika 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

Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Druge naslove servisnih služb v Nemčiji lahko dobite na zahtevo.

Francija

Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba

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

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

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Nantes 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

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

Druge naslove servisnih služb v Franciji lahko dobite na zahtevo.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Alžirija

Prodaja Alžir 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

Argentina

Montažni oddelek
Prodaja

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

Avstralija

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

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

Avstrija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Dunaj 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

Belgija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Bruselj 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

Pristojni servisni 
centri

Industrijska 
gonila

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

Belorusija

Prodaja 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

Bolgarija

Prodaja Sofija BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

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

Brazilija

Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba

São 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
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Čile

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Pošta
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

Danska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

København SEW-EURODRIVEA/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

Egipt

Prodaja
Servisna služba

Kairo 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

Estonija

Prodaja 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

Finska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Proizvodnja
Montažni oddelek

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

Gabon

Prodaja Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

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

Grčija

Prodaja Atene 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

Hong Kong

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Hrvaška

Prodaja
Servisna služba

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
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Indija

Sedež
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Irska

Prodaja
Servisna služba

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

Italija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Izrael

Prodaja 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

Japonska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Južna Koreja

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839

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

Južnoafriška republika

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

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
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Kaapstad 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

Kamerun

Prodaja Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

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

Kanada

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

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

Druge naslove servisnih služb v Kanadi lahko dobite na zahtevo.

Kazahstan

Prodaja 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

Kitajska

Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Južnoafriška republika
S
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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

Druge naslove servisnih služb na Kitajskem lahko dobite na zahtevo.

Kolumbija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Latvija

Prodaja 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

Libanon

Prodaja Libanon Bejrut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

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

Prodaja Jordanija / 
Kuvajt / Saudova 
Arabija / Sirija

Bejrut 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 

Litva

Prodaja Alytus UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Luksemburg

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Bruselj 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

Madžarska

Prodaja
Servisna služba

Budimpešta SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Kitajska
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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Malezija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Johor 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

Maroko

Prodaja
Servisna služba

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

Mehika

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Nizozemska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Norveška

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Nova Zelandija

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

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

Pakistan

Prodaja Karači 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

Peru

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Poljska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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
S
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Servisna služba 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

Portugalska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Republika Češka

Prodaja
Montažni oddelek
Servisna služba

Praga SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Lužná 591
16000 Praha 6 – Vokovice

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

Drive Service 
hotline / 24-urna 
pripravljenost

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Romunija

Prodaja
Servisna služba

Bukarešta Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Rusija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

St. Peterburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Prodaja 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

Singapur

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Singapur 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

Slonokoščena obala

Prodaja Abidjan SICA
Société Industrielle & Commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

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

Slovaška

Prodaja 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

Poljska
Navodila za uporabo – MOVITRAC® LTP-B
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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

Košice 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

Slovenija

Prodaja
Servisna služba

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

Španija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Srbija

Prodaja 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

Švedska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Švica

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Tajska

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Tunizija

Prodaja 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

Turčija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Slovaška
S
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Ukrajina

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Dnipropetrovsk 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

Velika Britanija

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost Tel. 01924 896911

Venezuela

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

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

Vietnam

Prodaja Hošiminh Vse gospodarske panoge razen pristaniških 
dejavnosti, rudarstva in del na morju:
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

Pristaniške dejavnosti, rudarstvo in dela na 
morju:
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

Hanoj 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

ZDA

Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Jugovzhodna 
regija

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

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Severovzhodna 
regija

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

Srednjezahodna 
regija

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

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

Jugozahodna 
regija

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

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com
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eznam naslovov
Zahodna regija SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

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

Druge naslove servisnih služb v ZDA lahko dobite na zahtevo.

Združeni arabski emirati

Prodaja
Servisna služba

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

ZDA
S
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