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1 Allmänna anvisningar
1.1 Syftet med dokumentationen

Dokumentationen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift och
underhåll. Dokumentationen vänder sig till alla som arbetar med montering, installation,
idrifttagning och underhåll på produkten.
Dokumentationen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansva-
riga samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa doku-
mentationen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklar-
heter eller behov av ytterligare information.

1.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
1.2.1 Signalordens betydelse

Följande tabell visar signalordens viktighet och betydelse för säkerhetsanvisningar, ska-
derisker och annat.

1.2.2 Uppbyggnad av säkerhetsanvisningarna i avsnitten
Säkerhetsanvisningarna i avsnitten gäller inte bara en viss handling utan för flera hand-
lingar inom ett och samma ämne. Symbolerna anger antingen en allmän eller specifik
fara.
Här visas uppbyggnaden för en säkerhetsanvisning i ett avsnitt:

1.2.3 De integrerade säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De integrerade säkerhetsanvisningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det risk-
fyllda handlingssteget.
Här visas uppbyggnaden för en integrerad säkerhetsanvisning:
•  SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla.

Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs
– Åtgärder för avvärjande av fara.

Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte 
följs

FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

OBS! Risk för skador på utrustning 
och material

Skador på drivsystemet eller dess 
omgivning

OBS Användbar information eller tips: 
Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs
• Åtgärder för avvärjande av fara
A
S
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1Allmänna anvisningar
Åberopande av garant
1.3 Åberopande av garanti
Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri
drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför dokumentationen
innan du börjar arbeta med apparaten! 

1.4 Ansvarsbegränsning
Att följa dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker drift av
MOVIDRIVE® MDR60B/61B nätåtermatning och för att angivna produktegenskaper och
prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE tar sig inget ansvar för person-, sak- och för-
mögenhetsskador som beror på att dokumentationen inte har följts. Inga garantianspråk
kan göras gällande i sådana fall.

1.5 Upphovsrätt
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Med ensamrätt.
Varje form av mångfaldigande, bearbetning, spridning eller annat utnyttjande, helt eller
delvis, är förbjudet. 

1.6 Produktnamn och varumärken
Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller regist-
rerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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2 Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisning-
arna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga samt personer som under
eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa dokumentationen i sin helhet och förstå
dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information, kontakta SEW-
EURODRIVE.

2.1 Allmänt
Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella
transportskador till transportföretaget.
Under drift kan nätåtermatningar, beroende på aktuell kapslingsklass, uppvisa åtkom-
liga spänningsförande, rörliga eller roterande delar, liksom heta ytor.
Felaktig borttagning av skyddskåpor, felaktig användning och felaktig installation eller
drift medför risk för svåra skador på personer och utrustning.
Ytterligare information finns i dokumentationen.

2.2 Målgrupp
Allt arbete med installation, idrifttagning, reparation och underhåll får endast utföras av
kvalificerad elektriker (IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och
IEC 60664 eller DIN VDE 0110 samt nationella föreskrifter för förebyggande av olycks-
fall måste följas).
Elektriker, inom ramen för dessa grundläggande säkerhetsanvisningar, är personer som
är förtrogna med uppställning, montering, idrifttagning och drift av produkten, och som
är adekvat kvalificerade för dessa uppgifter.
Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som
har fått motsvarande instruktion.
S
A
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2.3 Avsedd användning
Nätåtermatningar är komponenter avsedda för inbyggnad i elektriska anläggningar eller
maskiner.
Vid inbyggnad i maskin är idrifttagning av nätåtermatningen (inledning av reguljär drift)
inte tillåten förrän det är fastställt att maskinen uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG.
Observera EN 60204.
Idrifttagning (dvs. inledning av reguljär drift) är tillåten endast under förutsättning att
kraven i rådets direktiv 2004/108/EG (EMC-direktivet) är uppfyllda.
Nätåtermatningaruppfyller kraven enligt rådets direktiv 2006/95/EG (lågspänningsdirek-
tivet). De harmoniserade standarderna i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 tillsam-
mans med EN 60439-1/VDE 0660 del 500 och EN 60146/VDE 0558 tillämpas för multi-
omformarna.
Tekniska data och anslutningsanvisningar finns på typskylten och i dokumentationen.
Dessa anvisningar ska ovillkorligen följas.

2.4 Transport, förvaring
Anvisningarna för transport, förvaring och korrekt hantering ska följas. Miljöförhållanden
i enlighet med "Allmänna tekniska data" ska vara uppfyllda.
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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2.5 Uppställning
Uppställning och kylning av apparater måste ske i enlighet med gällande föreskrifter och
tillhörande dokumentation.
Nätåtermatningar ska skyddas mot otillåten belastning. Framför allt vid transport och
hantering är det viktigt att inga komponenter deformeras och/eller isolationsavstånd
förändras. Undvik att vidröra elektroniska komponenter och kontakter.
Multiomformare innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar
och som kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte skadas eller
förstöras mekaniskt (detta kan under vissa omständigheter medföra hälsofara).
Om inget annat uttryckligen föreskrivs är följande tillämpningar förbjudna:
• Användning i explosionsfarlig miljö.
• Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc.
• Användning i ej stationära tillämpningar där det förekommer mekaniska vibrations-

och stötbelastningar som överstiger vad som tillåts enligt EN 61800-5-1.

2.6 Elektrisk anslutning
Vid arbete på spänningsförande frekvensomformare ska gällande nationella föreskrifter
för förebyggande av olycksfall (t.ex. BGV A3) följas.
Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter, t.ex. ledar-
area, säkringar och skyddsledaranslutning. Mer detaljerad information finns i dokumen-
tationen.
Anvisningar för EMC-riktig installation, som skärmning, jordning, filterinstallation och
kabelförläggning, finns i multiomformarens dokumentation. Dessa anvisningar ska alltid
följas även för CE-märkta frekvensomformare. Tillverkaren av anläggningen eller
maskinen ansvarar för att EMC-gränsvärdena enligt lag respekteras.
Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter (t.ex
EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Nödvändiga skyddsåtgärder: Jordning av apparaten.
MOVIDRIVE® B, byggstorlek 7 har en lysdiod under den nedre frontkåpan. När lys-
dioden lyser finns det mellankretsspänning. Matningsanslutningarna får då inte vidröras.
Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lysdioden) innan du vidrör
matningsanslutningar.

2.7 Säker frånskiljning
Apparaten uppfyller alla krav för säker frånkoppling av matnings- och elektronikanslut-
ningar i enlighet med EN 61800-5-1. För att garantera säker frånkoppling måste alla
anslutna strömkretsar också uppfylla kraven för säker frånkoppling.
S
U
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2.8 Drift
Anläggningar som nätåtermatningar är inbyggda i måste vid behov kompletteras med
ytterligare övervaknings- och skyddsanordningar i enlighet med gällande säkerhetsfö-
reskrifter, t.ex. lagar om maskinutrustning, förebyggande av olycksfall etc. Ändringar av
multiomformarna med hjälp av operatörsprogrammet tillåts.
När multiomformaren har skilts från matningsspänningen får spänningsförande apparat-
delar och kraftplintar inte omedelbart beröras eftersom det fortfarande kan föreligga
spänning från uppladdade kondensatorer. Dessutom ska varningsskyltarna på multi-
omformaren observeras.
Alla dörrar och luckor ska vara stängda under drift.
Att driftindikeringen eller annan indikering (t.ex. lysdiod på byggstorlek 7) är släckt är
ingen garanti för att omformaren är spänningslös och skild från nätspänningen.
Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lysdioden) innan du vidrör
matningsanslutningar.
Apparatens interna säkerhetsfunktioner eller yttre mekanisk blockering kan leda till att
motorn stannar. Vid eliminering av orsaken eller vid återställning kan drivenheten starta
av sig själv. Om detta av säkerhetsskäl inte kan tillåtas för den drivna maskinen, skilj
apparaten från matningsnätet innan reparationsarbetet inleds.
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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3 Apparatuppbyggnad
3.1 Typbeteckning, typskyltar och leveransomfattning
3.1.1 Typbeteckning

Följande diagram visar typbeteckningen på nätåtermatningen MOVIDRIVE®

MDR60A/61B: 

3.1.2 Exempel: Typskylt byggstorlek 2 – 4
MDR60A byggstorlek 2 – 4 har typskylten på framsidan.

MDR60A 0370 - 5 0 3 - 00

Utförande 00 = standard
00/L = målade kretskort

Anslutningssätt 3 = trefas

På nätsidan 
radioavstörning 0 = ingen radioavstörning

Anslutningsspänning 5 = AC 380 – 500 V

Rekommenderad 
anslutningseffekt för 
omformaren

0370 = 37 kW

Serie och generation MDR60A/61B = nätåtermatning

1877000715
A
T
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3.1.3 Exempel: Typskylt byggstorlek 6
MDR60A byggstorlek 6 har typskylten på framsidan.

3.1.4 Exempel: Typskylt byggstorlek 7
MDR61B byggstorlek 7 har typskylten på den övre frontkåpan. 

3.1.5 Exempel: Typskylt effektdel byggstorlek 7
MDR61B byggstorlek 7 har effektdelens typskylt upptill till vänster. 

4013223819

 
 

 
 

Typ MDR60A1320-503-00 
Sach.Nr 08279527 Serien Nr. DCV200 0111 
Eingang / Input Ausgang / Output 

D-76646 Bruchsal U=   3*380V...500V +/-10% U=   560...780VDC  
Netzrückspeisung F=   50/60Hz  

 
MOVIDRIVE I=    289A AC (400V) I=    350A DC 
Made in Germany T=   0…40°C P=   200kW 

 
 
 
 
 
 
 

4074039819

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

MOVIDRIVE
UMRICHTER

Type: MDR61B2500-503-4-00 / L

P / N:     18250963     S0# :1234567            IP20

Steuerkopf / Control Unit

Type: MDR61B2500-503-4-00 / L
S0# : 01.0123456789.0001.11

Status: 16 11 12 13 10 10 -- -- -- ML0001

Typ:      MDR61B

P / N:   18250963  S0# :  01.0123456789.0001.11 N2936

CH01

4092382091

Sachnr .  18244491 Sernr . 0123456
MDR61B1600-503-00 / L
EINGANG / INPUT AUSGANG / OUTPUT
U = 3*380 . . 500V + / -10%
F = 50 . . . 60Hz + / - 5%
I = 250  A AC  ( 400V )
T = 0 . . . 40  C  IP00

U = 620 . . . 780 V DC
F = 0 . . . 180Hz
I = 255 A DC  
P = 173 k VA  Lastart M
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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3.2 Leveransomfattning
3.2.1 Byggstorlek 2

• 1 fästvinkel 
• 2 isoleringsplattor 
• 2 plintbyglar
• 2 linsskruvar 
• 3 buntband
• 3 pluggbara plintar

3.2.2 Byggstorlek 3 
• Inga ytterligare delar ingår.

3.2.3 Byggstorlek 4
• 2 lock
• 2 kåpor
• 4 skruvar
• 8 linsskruvar 
• 1 kåpa 
• 1 panel 
• 4 linsskruvar 

3.2.4 Byggstorlek 6
• 5 pertinaxplattor för isolation av kraftplintarna
• 5 plastkåpor för skydd av kraftplintarna

3.2.5 Byggstorlek 7
• 1 skärmplåt 
• 2 kontaktklamrar 
• 3 linsskruvar 
A
L
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Byggstorlek 2
3.3 Byggstorlek 2
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00(/L)

3908481803

[1] Skyddsjordanslutning (PE)
[2] X1: Nätanslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X2: Anslutning av mellankretskoppling 
[4] X3: Signalplintrad, digitala ingångar och digitala utgångar 
[5] Statuslysdiod

[1] [1]

[1] [1]

[2] [4]

[3]

[5]
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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3.4 Byggstorlek 3
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00(/L)

3908484619

[1] X1: Nätanslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 och skyddsjord (PE)
[2] X2: Mellankretskoppling och skyddsjord (PE)
[3] X3: Signalplintrad, digitala ingångar och digitala utgångar 
[4] Statuslysdiod

[1]

[2] [2]

[4]

[3]
A
B
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Byggstorlek 4
3.5 Byggstorlek 4
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00(/L)

[1] X1: Nätanslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 och skyddsjord (PE)
[2] X2: Mellankretskoppling och skyddsjord (PE)
[3] X3: Signalplintrad, digitala ingångar och digitala utgångar 
[4] Statuslysdiod

[1]

[4]

[3]

[2]
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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3.6 Byggstorlek 6
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

[1] Skyddsjordanslutning (PE)
[2] Nätanslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] Anslutning, mellankretskoppling -UZ +UZ
[4] Plintrad SKS (koppla inte in!)
[5] Signalplintrad digitala ingångar och digitala utgångar 
[6] Spärringång A1/A2
[7] Statuslysdiod
[8] Spänningsväljare (intern)

1
+

32

SKS

- L1 L2 L3

off/collective error

phase failure

overcurrent/UcE

operation

overtemperature

reset

SKS

+

PE

X2

- L1 L2 L3

PE[1] [1]

[2][3]

[4]

[4]

[5] [6]

[7]

[8]
A
B

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



3Apparatuppbyggnad
Byggstorlek 7
3.7 Byggstorlek 7
MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L och MDR2500-503-00/L

[2] Indikering av mellankretsspänning
[3] Anslutning, mellankretskoppling -UZ +UZ
[4] Fältbussplats (kan inte användas)
[5] Utbyggnadsplats (kan inte användas)
[6] Givarplats (kan inte användas)
[7] Skärmklämma för signalkablar
[8] X17: Signalplintrad säkerhetskontakter för säkert stopp
[9] X10: Signalplintrad digitala utgångar
[10] X16: Signalplintrad digitala utgångar
[11] X13: Signalplintrad, digitala ingångar och RS485-gränssnitt
[12] Utan funktion 
[13] X12: Signalplintrad systembuss (SBus)
[14] Jordningsskruv M4 × 14
[15] DIP-omkopplare S11 - S13 (S14 utan funktion)
[16] XT: Anslutningsplats för manöverenhet DBG60B eller seriellt gränssnitt UWS21B
[17] Indikering med 7 tecken
[19] Minneskort

A

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13] [4]

[5]

[6]

[14]
[15]
[16]
[17]

[19] 

A

[3][3]

[2]
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yggstorlek 7
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3.7.1 Kraftanslutningar MOVIDRIVE® MDR61B

3.7.2 Switchat matningsdon MOVIDRIVE® MDR61B

[1] Skyddsjordanslutningsskena (PE) (10 mm tjock)
[2] X1: Nätanslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3

[1] [2]

[1] DC-nätdel
[2] Skruv

9
10

11
12

[2]

[1]
A
B
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Installationsanvisningar
4 Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
I detta avsnitt beskrivs installationen av följande nätåtermatningar:
• MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00
• MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
• MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
• MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
• MOVIDRIVE® MDR61B2500-503-00/L

4.1 Installationsanvisningar
• Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna följas!
• För att skydda nätåtermatning MDR60A/61B måste driftsklarsignalen analy-

seras (→ kap. "Idrifttagning").
• När MOVIDRIVE® MDR60A/61B används får inte nätanslutningarna på de olika

MOVIDRIVE® MDX60B/61B-omformarna anslutas till nätet! (Med undantag av
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00 installeras som bromsmodul).

4.1.1 Åtdragningsmoment
• Använd endast anslutningskomponenter av originalfabrikat. Observera max. tillå-

tet åtdragningsmoment för kraftplintarna på MOVIDRIVE®.

VARNING!
Under driften kan kylelementtemperaturen överstiga 70 °C.
Risk för brand och brännskador.
• Välj därför en lämplig installationsplats.
• Vidrör inte kylelementet.
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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4 nstallation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
nstallationsanvisningar
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4.1.2 Minsta lediga utrymme samt monteringsläge
• Observera minsta böjutrymme enligt EN 61800-5-1.
• Installera därför alltid apparaterna lodrätt. Liggande, sned eller upp och nedvänd

installation är inte tillåten.
• Se till att apparaterna inte befinner sig i varm avluft från andra apparater.
• Följ nedanstående lediga utrymme: 

• MDR60A0150/0370: Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och
under apparaten.

• MDR60A0750 och MDR61B1600/2500: Det måste finnas minst 100 mm fritt
utrymme över apparaten. För temperaturkänsliga komponenter, t.ex. reläer eller
säkringar, måste utrymmet vara minst 300 mm. 

• Det behövs inget sidavstånd. Apparaterna kan placeras bredvid varandra. 

4.1.3 Skilda kabelkanaler
• Starkströmsledningar och elektronikledningar ska förläggas i skilda kabelkanaler.

4.1.4 Säkringar och jordfelsbrytare
• Installera säkringar vid början av kraftkabeln efter samlingsskenans (avgrening se

kretsschemat för grundapparat, nätdel och broms).
• SEW-EURODRIVE rekommenderar att jordfelsbrytare inte används i anläggningar

med frekvensomformare eftersom de begränsar tillgängligheten.

4.1.5 Mellankretsanslutningarnas polaritet
• Observera rätt polaritet hos mellankretsanslutningarna. Om mellankretsanslut-

ningarna felanslutsförstörs de anslutna apparaterna! Mellankretsanslutningen
leder hög likspänning (ca 900 V). Tvinna mellankretsledningarna och dra dem endast
i elskåpet.

4.1.6 Anslut omformare till nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A/61B
• Om kablar används mellan omformaren och nätåtermatningen måste omformaren

anslutas i stjärnform till nätåtermatningen. Följ installationsanvisningarna i mon-
tage- och driftsinstruktionen till omformaren.

VARNING!
Jordfelsbrytare av fel typ installerad.
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
Apparaten kan ge upphov till en likström i skyddsjordledaren. I fall då en jordfelsbry-
tare (FI) används för att skydda mot direkt eller indirekt beröring tillåts endast jordfels-
brytare (FI) av typ B på matningssidan av apparaten.
I
I
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Installationsanvisningar
4.1.7 Tillåten montering av bromsmotstånd

Stålgallermotstånd Observera följande vid montering av stålgallermotstånd:

• Tillåten: Montering på horisontella ytor.

• Tillåten: Montering på vertikala ytor med plintarna nedåt med hålplåt på ovansidan.

• Ej tillåten: Montering på vertikala ytor med plintarna uppåt, till vänster eller till höger.
(Vid behov kan anslutningsplintarna även placeras i stålgallret. Observera även här
anslutningsplintarnas lägen.)

Trådmotstånd Observera följande vid montering av trådmotstånd:

• Tillåten: Montering på horisontella ytor.

• Tillåten: Montering på lodräta ytor med en hålplåt på ovansidan eller anslutningsplin-
tarna på undersidan

VARNING!
Vid felaktig montering finns det risk för överhettning i bromsmotståndet på grund av
begränsad kylning. Om temperaturkontakten eller bromsmotståndet överhettas kan
anläggningen stanna.
Observera följande minsta avstånd:
• ca 200 mm till intilliggande komponenter och väggar 
• ca 300 mm till komponenter och tak ovanför
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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• Ej tillåten: Montering på lodräta ytor när anslutningsplintarna är på ovansidan.

4.1.8 Anslutning av bromsmotstånd
• Använd två tätt tvinnade ledare eller en skärmad kraftkabel med två ledare.

Ledararea enligt utlösningsströmmen IF vid F16. Kabelns märkspänning måste minst
vara U0/U = 300 V/500 V (enligt DIN VDE 0298).

• Skydda bromsmotståndet (förutom BW90-P52B) med ett bimetallrelä (→ Krets-
schema för grundapparat, nätdel och broms). Ställ in utlösningsströmmen i
enlighet med Tekniska data för bromsmotstånd. SEW-EURODRIVE rekommen-
derar användning av ett överströmsrelä med utlösningsklass 10 eller 10A i enlighet
med EN 60947-4-1.

• Vid bromsmotstånd i serie BW...-T/BW...-P kan som alternativ till ett bimetallrelä
den integrerade temperaturvakten anslutas med en skärmad kraftkabel med
2 ledare.

• Bromsmotstånd av plantyp har ett inbyggt termiskt överbelastningsskydd (inte
utbytbara smältsäkringar). Montera plana bromsmotstånd med tillhörande
beröringsskydd.

4.1.9 Drift med bromsmotstånd
• Ledningarna till bromsmotstånden leder vid nominell drift likspänning med hög

pulsfrekvens.

VARNING!
Ytorna på bromsmotstånden uppnår höga temperaturer vid belastning med PN.
Brand- och brännskaderisk.
• Välj därför en lämplig installationsplats. Normalt monteras bromsmotstånden på

elskåpets tak.
• Vidrör inte bromsmotståndet.
I
I
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Installationsanvisningar
4.1.10 EMC-riktig installation
• Alla kablar utom nätkabeln måste vara skärmade. Som alternativ till skärm kan motor-

kabeln avstöras enligt gällande gränsvärden med tillvalet HD.. (utgångsdrosslar).

• Vid användning av skärmad motorkabel, t.ex. färdigtillverkad motorkabel från SEW-
EURODRIVE, måste de oskärmade ledarna mellan skärmanslutningen och
anslutningsplintarna i omformaren utföras så korta som möjligt.

• Förlägg skärmen med kortast möjliga avstånd och anslut den med stor kon-
taktyta till jord i båda ändarna. För att undvika jordslingor kan den ena skärmän-
den jordas via en avstörningskondensator (220 nF/50 V). Vid dubbelskärmad kabel,
anslut den yttre skärmen på omformarsidan och den inre i motsatt ände.

2394134795
Skärmade ledningar 

1804841739
Korrekt skärmanslutning med metallklämma (skärmklämma) eller kabelförskruvning

U V W

L1 L2 L3

L1 L2 L3

MOVIDRIVE® B 

HD005

NF 600 

U V W
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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• För skärmning av kablarna kan även jordade plåttrummor eller metallrör använ-
das. Förlägg kraft- och signalkablar separat.

• Omformare och alla tillhörande apparater ska jordas HF-mässigt (metallisk
ytkontakt mellan jord och apparathölje, t.ex. mot olackerad monteringsplåt i elskåpet).

Nätfilter NF.. • Vid användning av tillvalet nätfilter NF.. kan gränsvärdesklass C2 uppnås hos
nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A/61B byggstorlek 2, 3 och 7. 

• Inga kopplingsapparater får finnas mellan nätfiltret och nätåtermatningen
MOVIDRIVE® MDR60A/61B.

• Montera nätfiltret i närheten av nätåtermatningen, dock inte så nära att det inkräk-
tar på minsta fria utrymme för kylning.

• Se till att kabeln mellan nätfiltret och nätåtermatningen blir så kort som möjligt,
dock max. 400 mm. Oskärmade, tvinnade ledare är tillräckligt. Använd oskärmade
kablar för nätanslutning.

Störningskategori Uppfyllande av kategori C2 enligt EN 61800-3 har påvisats i CE-typiska drivsystem.
På begäran översänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad information.

TIPS
• MOVIDRIVE® B är en produkt med begränsad distribution, i enlighet med

EN 61800-3. Denna produkt kan orsaka EMC-störningar. I sådana fall kan det vara
nödvändigt för användaren att vidta skyddsåtgärder.

• Utförlig information om EMC-riktig installation finns i dokumentet "Electromagnetic
Compatibility in Drive Engineering" som kan beställas från SEW-EURODRIVE.

OBS!
I bostadsmiljöer kan denna produkt orsaka högfrekventa störningar som kan leda till
att åtgärder måste vidtas för att förhindra sådana störningar.
I
I
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Installationsanvisningar
Utgångsdrossel 
HD...

• Montera utgångsdrosseln i närheten av omformaren, dock inte så nära att den
inkräktar på minsta lediga utrymme för kylning.

• På HD001 - HD003: För alla tre fasledarna (U, V, W) i motorkabeln [1] tillsam-
mans genom utgångsdrosseln. För att uppnå en högre filterverkan: För inte
skyddsjordledaren genom utgångsdrosseln!

1804844811
Anslutning av utgångsdrossel HD001 – HD003

[1] Motorkabel

U V W

MOVIDRIVE®

U V WPE

n=5 HD001-

HD003

[1]

X2:
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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4.1.11 Monteringsanvisningar för byggstorlek 7
MOVIDRIVE®-apparater i byggstorlek 7 (1600 – 2500) har fyra fast monterade lyftöglor
[2] för transport. Endast de här fyra lyftöglorna [2] får användas för att transportera
apparaten. 

VARNING!
Hängande last
Livsfara på grund av nedfallande last.
• Förbjudet att uppehålla sig under hängande last.
• Spärra av riskområdet.
• Använd alltid alla fyra lyftöglorna.
• Justera lyftöglorna efter dragriktningen.

2077398155

[1] Fast monterad frontkåpa
[2] 4 lyftöglor

[1]

 4x [2]

< 60°

> 60°
I
I
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
UL-riktig installation
4.2 UL-riktig installation
4.2.1 Kraftplintar

• MOVIDRIVE® MDR60A0150 – 0750 och MOVIDRIVE® MDR61B1600 – 2500:
Använd endast kopparledningar för temperaturområdet 60/75 °C.

• Tillåtet åtdragningsmoment för plintarna uppgår till:

4.2.2 Kortslutningssäker
• För strömkretsar med en max. kortslutningsväxelström på 200000 A:

– MOVIDRIVE® MDR60A0150 – 0750 och MOVIDRIVE® MDR61B1600 – 2500
när de installerats med respektive multiomformare MOVIDRIVE®. 
Max. spänning är begränsad till 500 V.

4.2.3 Säkring av avgreningskretsar
Det integrerade halvledarbaserade kortslutningsskyddet erbjuder inget skydd för avgre-
ningskretsar. Skydda alla avgreningskretsar enligt amerikansk National Electrical Code
och alla lokala bestämmelser.
Tabellerna nedan anger maximalt tillåten avsäkring.

MOVIDRIVE® 
MDR60A/61B

MOVIDRIVE® Byggstorlek in-lbs Nm

MDR60A/61B 2 16 1.8

3 31 3.5

4 120 14

7 620 70

MOVIDRIVE®

MDR60A/61B
Max. nätkortslutnings-
växelström1)

1) När nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A/61B installerats med respektive MOVIDRIVE® multi-
omformare. 

Max. nätspänning Max. tillåtna 
smältsäkringar

0150 200000 A AC 500 V AC 50 A/600 V AC

0370 200000 A AC 500 V AC 100 A/600 V AC

0750 200000 A AC 500 V AC 175 A/600 V AC

1600 200000 A AC 500 V AC 400 A/600 V AC

2500 200000 A AC 500 V AC 600 A/600 V AC
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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4.2.4 Omgivningstemperatur
Apparaterna kan användas i omgivningstemperaturer mellan 40 °C och max. 60 °C vid
reducerad utström.

MOVIDRIVE® MDR60A0150 – 0750: För att kunna fastlägga nominell utström vid tem-
peraturer över 40 °C måste utströmmen reduceras 3 % per °C mellan 40 °C och 60 °C.
MOVIDRIVE® MDR61B1600 – 2500: För att kunna fastlägga nominell utström vid tem-
peraturer över 40 °C måste utströmmen reduceras 2,5 % per °C mellan 40 °C och 50 °C,
och med 3 % per °C mellan 50 °C och 60 °C.

OBS!
• Som extern 24 V DC-spänningskälla får endast beprövade apparater med

begränsad utspänning (Umax = 30 V DC) och begränsad utström (Imax = 8 A)
användas.

• UL-godkännandet gäller inte för drift i elnät med icke direktjordad stjärnpunkt
(IT-nät).
I
U
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4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Dragavlastning
4.3 Dragavlastning
4.3.1 Dragavlastning för MOVIDRIVE MDR60A0150-503 byggstorlek 2

För MOVIDRIVE® MDR60A0150-503 byggstorlek 2 medföljer en dragavlasning som
standard. Montera denna dragavlastning med apparatens fästskruvar.

[1] Dragavlastning [2] Skyddsjordanslutning (PE)

[1]

[2]
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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4.4 Kretsscheman
4.4.1 Mellankretsanslutning utan nätåtermatning MDR60A/61B anslutningstyp A

1877021579

K11
 (AC-3)

U1U1 V1V1 W1W1

U2U2 V2V2 W2W2

X1: X1:X4: X4:

X2: X2:X3: X3:

L1L1 L2L2 L3L3

L1'L1' L2'L2' L3'L3'

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3 L1 L2 L3

+R -R PE +R -R PE

ND...ND...

BW...

-UZ +UZ PE-UZ +UZ PE

Mellankretsanslutning max. 3 m

M
trefas

M
trefas

Nätfilter NF...Nätfilter NF...

2. MOVIDRIVE / MOVITRAC ®1. MOVIDRIVE / MOVITRAC ®

F16 påverkar
K11

1 2 3

4 5 6 8 9

Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

7 8 1 2 3 7 8

7 84 5 6
U V W U V W

® ®

TIPS
• MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 byggstorlek 7 ska installeras utan

nätdrossel (ND..).
I
K
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Kretsscheman
4.4.2 Mellankretsanslutning utan nätåtermatning MDR60A/61B anslutningstyp B

1877024779

U1 V1 W1

U2 V2 W2

X1: X1:X4: X4:

X2: X2:X3: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

L1 L2 L3 L1 L2 L3

U V W +R -R PE +R -R PE

ND...

BW...

L1
L2
L3
PE

-UZ +UZ PE-UZ +UZ PE

MM
trefas

Nätfilter NF...

2. MOVIDRIVE / MOVITRAC ®1. MOVIDRIVE / MOVITRAC ®
Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

Mellankretsanslutning max. 3 m

K11
(AC-3)

1 2 3 7 8

4 5 6 8 9

F16 påverkar 
K11

trefas

U V W

1 2 3

4 5 6 8 9

7 8

® ®

TIPS
• MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 byggstorlek 7 ska installeras utan

nätdrossel (ND..).
• Använd endast motorväxelriktare MDX62B1600 i kombination med MOVIDRIVE®

MDX61B1600/2000 byggstorlek 7 med anslutningstyp B. Se kapitlet "Anslut-
ningstyp B".
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 33



4 nstallation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
retsscheman
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4.4.3 Mellankretsanslutning med nätåtermatning MDR60A0150/0370/0750

1877029771

L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13

K11
(AC3)

D
G

N
D

D
G

N
D

8b 7c 8c

1 2 3

®MOVIDRIVE
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00

7b7a11 12 8a

F25

F26

X1:

X2:

3 4 5X3:

PE

PE L1 L2 L3

bk
rd

bk
rd

bk
rd

PE

PE

MOVIDRIVE / MOVITRAC ®

4 5 6

3 87

+R

PE
X1: X4:

X2:

98

X3:

PE L1 L2 L3

PE W -R PE

m
ax

. 5
 m

BW... l

+UZ-UZ-D +D +UZ-UZ +UZ-UZ

F16
påverkar K11

TRIP röd: MDR ej redo
gul: MDR redo

-UZ +UZ

D
rif

tk
la

r

Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

Omformarens nät-
anslutningar får inte 
anslutas!

VU

Anslutning av flera omformare.
Använd en underfördelare om det krävs.

 

+2
4 

V
 D

C
-

ut
gå

ng

211 2

S
pä

rr

®

 

'

U1 V1 W1

U2 V2 W2
ND...

L2'

L1 L2 L3

L1' L3'
Nätfilter NF...
I
K
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Kretsscheman
4.4.4 Mellankretsanslutning med nätåtermatning MDR60A0150 fungerande som bromsmodul

3627533963

L1
L2
L3
PE

F12F11 F13

K12
(AC3)

8b 7c 8c

1 2 3

®MOVIDRIVE
MDR60A0150-503-00

7b7a11 12 8a

F25

F26

X1:

X2:

3 4 5X3:

PE

PE L1 L2 L3

bk
rd

PE

PE

MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW) 

®

4 5 6

87

+R

PE
X1: X4:

X2:

98

X3:

PE L1 L2 L3

PE W -R PE

m
ax

. 5
 m

BW... l

+UZ-UZ-D +D +UZ-UZ +UZ-UZ

F16
påverkar K11

TRIP röd: MDR ej redo
gul: MDR redo

-UZ +UZ

VU

 

21

®

'

U1 V1 W1

U2 V2 W2
ND...

L2'

L1 L2 L3

L1' L3'

31 2

D
G

N
D

D
G

N
D

D
rif

tk
la

r

+2
4 

V 
D

C
-

ut
gå

ng
Sp

är
r

Nätfilter NF...
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4.4.5 Mellankretsanslutning med nätåtermatning MDR61B1600/2500
I kombination med MOVIDRIVE® MDX61B/62B1600 – 2500 (byggstorlek 7)

3347843723

L1
L2
L3
PE

®MOVIDRIVE
MDR61B1600-503-00/L
MDR61B2500-503-00/L

X2:
PE

4 5 6

3

7

+R

PE
X1: X4:

X2:

98

X3:

PE L1 L2 L3

PE W -R PE

BW... l

+UZ

-UZ

F16
påverkar K11

-UZ

+UZ

Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

Omformarens nät-
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anslutas! 

VU

 

1 2

8

1 2 3X1:
PE L1 L2 L3 PE

L2'

L1 L2 L3

L1' L3'
Nätfilter NF...

DLZ
11B®MOVIDRIVE

MDX61B/62B1600
MDX61B/62B2000
MDX61B/62B2500

F31 F32 F33

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

24 V DC-nätdel
9 10 11 12

F21 F22 F23

L1 L2 L3

24 V DC-nätdel
9 10 11 12

F11 F12 F13
I
K

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Kretsscheman
I kombination med MOVIDRIVE® MDX61B0005 – 1320 (byggstorlek 0 – 6)

3979207435

L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13
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Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

Omformarens nätanslutningar 
får inte anslutas!
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4.4.6 Signalplintar MDR61B1600/2500

3377869323

* Fabriksinställning
** Om de digitala ingångarna ansluts till DC-24 V-spänningsmatning X13:8 "VO24", ska en bygel sättas in mellan 

X13:7 (DCOM) och X13:9 (DGND) på MOVIDRIVE®.
DGND (X10, X12, X13, X16, X17) är jordansluten från fabrik (gängat hål, se kap. "Apparatuppbyggnad"). 
Potentialskiljning kan uppnås genom att jordningsskruven M4 x 14 tas bort. 

TIPS
För nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 gäller följande: 
• Vid nätspänning > 480 V ska signalerna "Frigivning" och "Reglerspärr" aktiveras

samtidigt.

XT

X11:
REF1
AI11
AI12

AGND
REF2

1
2
3
4
5

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 13
S 14

S 11
S 12

ON OFF*

X16:

X10:

DI 6
DI 7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

Ø
Ø

1
2
3
4
5
6

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24

DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Styrenhet

DGND

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM* *
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0
1
2
3
4
8
d
F
t
U

X1
7:

D
G

N
D

V
O

2 4
S

O
V

24
S

V
I2

4

1 2 3 4
D

ra
 in

te
 u

t k
on

ta
kt

do
n,

 

Frigivning
Leveransstatus
Förladda
Felindikering

Inga signalbryggor X17 
installerade

In
di

ke
rin

g 
m

ed
 7

 te
ck

en

/reglerspärr

BS7 nätredo
Förladdningen är OK

Utan funktion

Frigivning
Återställning

Reläkontakt
BS7 nätredo

/Störning*

DE L OK

R
S4

85
R

S2
32

Ty
p:

   
   

   
U

W
S2

1B
Sa

ch
-N

r  
1 

82
0 

45
6 

2
 

Mellankretsen laddas

Väntar på data

Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion
Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion
Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion
Utan funktion

utgången

Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion

an
sl

ut
 in

te
!

Tillval 
manöverenhet 
DBG60B

Indikering med 7 tecken
Driftstatus
Omformaren ej redo
Reglerspärr aktiv
Ingen frigivningssignal

Ti
llv

al
sp

la
ts

er
E

nd
as

t m
ed

 M
D

X
61

B

9-poligt D-sub-
hylsdon

Tillval seriellt 
gränssnitt t.ex. 
UWS21B

S
kä

rm
pl

åt
 e

lle
r 

sk
är

m
kl

äm
m

aR
ef

er
en

ss
pä

nn
in

g,
 d

ig
ita

la
 s

ig
na

le
r

+2
4 

V
 D

C
-u

tg
ån

g

Överordnat
styrsystem

Digitala 
ingångar

Digitala 
utgångar

Referens 
digitala 
utgångar

Systembussreferens
Systembuss High
Systembuss Low

Utan funktion
Systembuss termineringsmotstånd

XT: 9,6 kBaud <-> 57,6 kBaud*
Utan funktion

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Referensspänning,
digitala signaler

Använd inte +24 V DC-

Öppnande reläkontakt
Slutande reläkontakt
I
K

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Ombyggnad till en apparat för IT-nät
4.5 Ombyggnad till en apparat för IT-nät
4.5.1 Bygga om MOVIDRIVE® MDR60A0150 byggstorlek 2 till en apparat för IT-nät

Gör så här för att bygga om apparaten för IT-nät: 

1. Lossa de 2 skrivarna på framsidan av byggstorlek 2.
2. Skjut in de 2 isoleringsplattorna i hyllan tills du känner att de hakar i.
3. Skruva fast de 2 skruvarna igen.
4. Bryt av isoleringsplattan vid perforeringen.

1.

2.

3. 4.
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4.5.2 Bygga om MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 byggstorlek 7 till en apparat för IT-nät
I byggstorlek 7 finns det 4 komponenter för "radioavstörning" [1] & [3] som är kopplade
från +UZ till PE samt från -UZ till PE. Komponenterna finns under fasmodulerna.
Gör så här för att bygga om apparaten för IT-nät: 

1. Ta av frontkåpan och beröringsskyddet.
2. Lossa de 4 skruvarna [2]
3. Ta ut de 2 komponenterna [1].
4. Skruva in de 2 skruvarna för att kopplas samman fasmodulen och mellankretsen

igen.
5. Lossa de 6 skruvarna [4]
6. Ta ut de 2 komponenterna "radioavstörning" [3]. 

3436829835

[4]

[3]

[2]

[1]
I
O
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Beröringsskydd, kraftplintar
4.6 Beröringsskydd, kraftplintar

4.6.1 Beröringsskydd MOVIDRIVE® MDR60A0750 byggstorlek 4
Till MOVIDRIVE® MDR60A0750, byggstorlek 4, medlevereras som standard 2 berö-
ringsskydd med 8 fästskruvar. Montera beröringsskydden på de båda kåporna för
kraftplintarna.
Bilden nedan visas beröringsskyddet för MOVIDRIVE® MDR60A0750 byggstorlek 4.

Beröringsskyddet består av följande komponenter:

Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A0750 uppfyller kapslingsklass IP10 endast
under följande villkor:
• Beröringsskyddet är komplett monterat.
• Kraftkablarna är försedda med krympslang på alla kraftplintar (se följande bild).

VARNING!
Kraftplintarna är inte beröringsskyddade.
Dödsfall eller svåra skador på grund av elektrisk stöt.
• Installera beröringsskyddet enligt gällande föreskrifter.
• Ta inte apparaten i drift utan monterat beröringsskydd.

1805522187

[1] Täckplatta
[2] Skyddsplatta

1805525259

[1]

[2]

K
L2

2

12
-1

50
°

50
°

K
L2

K
L2

12
-1

515

OBS!
Om dessa villkor inte uppfylls har nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A0750
byggstorlek 4 kapslingsklass IP00.
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Beröringsskydd 
DLB11B

Kapslingsklass IP20 uppnås på nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR60A0750 bygg-
storlek 4 med beröringsskydd DLB11B. Gör så här för att montera beröringsskyddet
DLB11B korrekt:
• Bild I: nätplint med ansluten kraftkabel med ledararea < 35 mm2 (AWG2):

Tryck ut plastfliken [1] och fäst beröringsskyddet DLB11B [3] på anslagsbulten [2] på
nätplinten. Se till att kabeln kan gå ut rakt. Montera skyddskåpan för kraftplintarna.

• Bild II: nätplint utan ansluten kraftkabel:
Skjut på beröringsskyddet DLB11B [1] på anslutningsbulten [2]. Montera skydds-
kåpan för kraftplintarna.

• Beröringsskyddet måste inte monteras på jordplintarna. 

1805413643 1805519115

[1] Plastflik [1] Beröringsskydd
[2] Anslutningsbult [2] Anslutningsbult
[3] Korrekt monterat beröringsskydd [3] Korrekt monterat beröringsskydd

90°

[2]

[1]

[3]

I

[3]

[1]

II

[2]
I
B
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4.6.2 Beröringsskydd MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 byggstorlek 7
Kapslingsklass IP20 uppnås på nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
byggstorlek 7 när beröringsskyddet DLB31B (art.nr 1 823 689 8) (som anpassats hos
kunden) är monterat framför och bakom matningsanslutningarna. 

3348308747

[1] Beröringsskydd bak [3]  Skruvar 
[2] Beröringsskydd fram [4] Stag på nätingången 

[2]

[1]
[3]

[3]
[4]

OBS!
Om detta villkor inte uppfylls har apparaterna MOVIDRIVE® byggstorlek 7 kapslings-
klass IP00.
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4.7 Tillvalsleverans byggstorlek 7
4.7.1 Allmänna anvisningar 

TIPS
Observera tillåtna åtdragningsmoment vid alla arbeten på byggstorlek 7.

Komponent Skruvar Åtdragningsmoment 

[Nm] [lb in]

Skruvar på kåpan M5 × 25 1.4 - 1.7 12 - 15

Skruvar med formad bricka M4 1.7 15

M5 3.4 30

M6 5.7 50

Skruvar för strömskenor M10 20 180

Isoleringsstöd M10 (NV32) 30 270
I
T
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Tillvalsleverans byggstorlek 7
4.7.2 Sockel DLS31B
Sockel DLS31B med fästmaterial (art.nr 1 823 627 8) används för att fästa nätåter-
matningen MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500, byggstorlek 7 stående i elskåpet.
MOVIDRIVE® MDR61B, byggstorlek 7 måste skruvas fast med sockeln direkt efter upp-
ställningen (se bilden nedan). MOVIDRIVE® MDR61B byggstorlek 7 får inte tas i drift
förrän sockeln är helt monterad.

Fästmaterialet ligger i en påse
3348303115

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[1] Frontkåpa [4] Bricka
[2] Cylinderskruv M10 × 30, sexkant [5] Frontkåpa sockel
[3] Fjäderring
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Gör på följande sätt för att montera sockeln på MOVIDRIVE® B MDR61B, byggstorlek 7:
1. Lossa (skruva inte ur!) de 4 fästskruvarna på frontkåpan [1] tills den går att lyfta.

Haka av frontkåpan [1].
2. Skruva av de båda frontkåporna på sockeln.
3. Följande arbetssteg fäller för alla fyra fästhål.

• Lägg fjäderringen [3] och brickan [4] på sexkantskruven [2] M10×30.
• Stick in den förmonterade sexkantskruven genom fästhålet och fäst den.
• Stryk på låsmedel på skruven.

4. Skruva fast jordanslutningen med den förmonterade skruven M10×35 på apparatens
jordskena. 

5. Skruva på de båda frontkåporna på sockeln.
6. Haka fast frontkåpan [1] igen och skruva fast med de 4 fästskruvarna.

Måttritning sockel 
DLS31B

Följande bild visar måtten för sockel DLS31B. 

3348431627

899

32
5

42
6.

69

41
7

850

550

23
0

I
T

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Tillvalsleverans byggstorlek 7
4.7.3 Luftkanal DLK31B
För värmeavledning av nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 bygg-
storlek 7 finns det en luftkanal DLK31B (art.nr 1 823 458 5) som tillval. Luftkanalen får
bara monteras lodrätt uppåt (se bilden nedan).

Måttritning takurtag 
för luftkanal 
DLK31B

Följande bild visar urtaget för den luftkanal DLK31B i elskåpets tak. 

3321678475
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4.7.4 Mellankretsadapter 2Q DLZ12B
För realisering av mellankretsanslutningen kan mellankretsadapter 2Q DLZ12B
(art.nr: 1 822 729 5) användas på apparatens undersida: 

1. Lossa de 4 skruvarna på den övre och nedre kåpan och ta av dem.
2. Lossa de 5 skruvarna på insatsenheten och ta av den. 
3. Sätt täckplåten på fästtappen på bromschoppermodulens anslutningsplats.
4. Fäst de 2 övre fästskruvarna [2] på täckplåten [1] ramen. Fäst de 2 nedre fästskru-

varna på täckplåten ramen.
5. Skruva fast isoleringsstöden på täckplåten [1].
6. Skruva fast isoleringsstöden på ramen (nedtill).
7. Fäst de 2 skruvarna för fästanordningen -Uz på mellankretsen (uppe till vänster).
8. Fäst de 2 skruvarna för fästanordningen +Uz på mellankretsen (uppe till höger).
9. Fäst de 4 skruvarna för fästanordningarna -Uz och +Uz på isoleringsstödet.
10.Dra åt alla skruvarna för fästanordningarna -Uz och +Uz.
11.Sätt fast kåporna igen.

2276336523

[3]

[2] 4x

[4]

[1]
I
T
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4.7.5 Mellankretsadapter 4Q DLZ14B
För realisering av mellankretsanslutningen kan mellankretsadapter 4Q DLZ14B
(art.nr: 1 822 728 7) användas på apparatens undersida: 

1. Lossa de 4 skruvarna på den övre kåpan och ta av den.
2. Lossa de 4 skruvarna på den nedre kåpan och ta av den.
3. Fäst de 2 skruvarna för strömskenan [1] -Uz på bromschoppermodulen (nedtill till

vänster) på isoleringsstödet.
4. Fäst de 2 skruvarna för strömskenan [1] -Uz på isoleringsstödet.
5. Dra åt alla skruvarna för fästanordningen -Uz.
6. Skruva fast vinkeln [3]. 
7. Sätt fast kåporna igen.

2276334603
[1]

[2]

[3]
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4.7.6 Sidovägg för mellankretskoppling 
För att koppla samman 2 apparater i sidled med mellankretskopplingen DLZ11B eller
DLZ31B måste sidoväggen på MOVIDRIVE® öppnas. 
Gör så här för att förbereda MOVIDRIVE® för sammankoppling i sidled:

1. Skär ut öppningen med en sidavbitare, se bilden. 
2. Ta ut plåten. 
3. När frontkåpan är öppen kan skjutdörren till mellankretsanslutningen öppnas och

stängas. 
4. När frontkåpan skruvas fast stängs och fixeras skjutdörren till mellankretsanslut-

ningen. 

VARNING!
Vassa kanter
Lättare kroppsskador.
• Använd skyddshandskar när du skär 

3919054475

1. 2.

3.4.
I
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4.7.7 Mellankretskoppling DLZ11B
För sidoanslutning av två apparater i byggstorlek 7 kan mellankretskopplingen
DLZ11B användas. Mellankretskopplingen DLZ11B finns i tre olika längder:
• 100 mm (art.nr 1 823 193 4)
• 200 mm (art.nr 1 823 566 2)
• 300 mm (art.nr 1 823 567 0)
Gör så här för att koppla samman två apparater: 
1. Apparater som kopplas samman måste stå på samma nivå och, beroende på mel-

lankretskoppling, ha ett avstånd på 100 mm, 200 mm eller 300 mm mellan varandra.
2. Lossa de 4 skruvarna på den övre kåpan och ta av den.
3. Lossa de 4 skruvarna på den nedre kåpan och ta av den.
4. Skär ut öppningen i sidoväggen enligt kapitel "Sidovägg för mellankretskoppling"

(→ sid 50). 
5. För in mellankretskopplingarna i apparaterna. 

• För in 100 mm mellankretsanslutningen på högkant i apparaten. 
• Vrid 100 mm mellankretsanslutningen 90° i apparaten.

2276338443

1.

2.

3. 5.

6.

4.
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• För in 200 mm och 300 mm mellankretsanslutningen snett till anslag i den ena
apparaten. 

• Luta mellankretsanslutningen uppifrån i den andra apparaten. 

6. Fäst mellankretsanslutningen med skruvarna först i en apparat. Sedan i de andra
apparaterna.

7. Dra fast skruvarna.
8. Sätt fast kåporna igen.

3919719051

5.

2.

3. 4.

1.
I
T

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



4Installation (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Tillvalsleverans byggstorlek 7
4.7.8 Mellankretskoppling DLZ31B
För sidoanslutning av en apparat i byggstorlek 7 med en mindre byggstorlek kan mel-
lankretskopplingen DLZ31B (art.nr 1 823 628 6) användas: 

1. Lossa de 4 skruvarna på den övre kåpan och ta av den. 
2. Lossa de 5 skruvarna på locket till mellankretskopplingen och ta av locket. 
3. Skär ut öppningen i sidoväggen enligt kapitel "Sidovägg för mellankretskoppling"

(→ sid 50). 
4. Haka fast mellankretskopplingen på sidoväggen till byggstorlek 7. 
5. Fäst mellankretskopplingen på sidoväggen till byggstorlek 7 med två plåtskruvar.

3435514891

3435511051

1.

2.

BA
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6. För in mellankretskopplingarna i apparaterna. Observera strömskenornas placering.
• Placering A: Lång strömskena med vinkel uppe, kort strömskena nere
• Placering B: Kort strömskena uppe, lång strömskena med vinkel nere

7. Fäst först mellankretsanslutningarna med skruvar i byggstorlek 7, sedan i mellan-
kretskopplingen.

8. Dra fast skruvarna. 

1. Sätt fast kåporna igen. 

Anslutnings-
alternativ per 
strömskena

Följande alternativ finns för strömskenorna: 
• 2 hål som är 7 mm i diameter
• 1 hål som är 11 mm i diameter 

Observera följande installationsanvisningar: 
• Anslutning av max. 2 × 150 mm2  per strömskena 
• Förse kabelskorna med krympslang
• Se till att spänningsavståndet är tillräckligt stort mellan skruvändrarna och

plåtdelarna
• Kabelgenomföringarna M20 eller M32 kan brytas ut på 4 sätt
• Använd det medföljande kantskyddet för kabeln ≥ 150 mm2.

3435512971
I
T
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Måttritning mellan-
kretskoppling 
DLZ31B 

Följande bild visar måtten för mellankretskoppling DLZ31B. 

4099258123
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10 min
Risk of Electric Shock

HOT Surface-
Risk of Burn

WARNINGCAUTION

10 min
Risk of Electric Shock

HOT Surface-
Risk of Burn
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211 (8.31)
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5 Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
I detta avsnitt beskrivs idrifttagningen av följande nätåtermatningar: 
• MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00
• MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
• MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
• MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
• MOVIDRIVE® MDR61B2500-503-00/L

5.1 Utvärdering av driftklarsignalen
Nätåtermatningens driftklarsignal försvinner när MDR60A överhettas och vid strömav-
brott. En av följande reaktioner måste finnas:
A. Skilj genast nätåtermatningen från elnätet.
B. Stäng genast av omformarna som är anslutna till nätåtermatningen.
C. Stäng av omformarna som är anslutna till nätåtermatningen.
D. Stanna drivenheterna kontrollerat.
Vid reaktion A, B och C prioriteras apparatens överhettningsskydd, vid reaktion D den
kontrollerade avstängningen av drivenheterna.

5.1.1 Reaktion A: Skilj genast nätåtermatningen från elnätet
Kretsschema 
driftklarsignal 
MDR60A

För att nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A inte ska överhettas måste driftklar-
signalen användas för att frånkoppla nätreläet K11 från nätåtermatningen.
Bilden nedan visar hur driftklarsignalen (redo) från nätåtermatning MDR60A byggstorlek
2 – 4 måste anslutas till den digitala ingången "nät in" på omformaren för att reaktion
B ... D ska kunna analyseras.

1877046283

X13:
*DIØØ

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X3:
1
2
3
4
5

Referensspänning, digitala signaler Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp
Frigivning/stopp eller

/reglerspärr

/reglerspärr
Höger/stopp Höger/stopp

Vänster/stopp Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Felåterställning

RS-485-
RS-485+

DGND
+24 V
Spärr
Redo

DGND

Nätåtermatningsenhet 
MDR60A

MOVIDRIVE®- 
omformare

MOVITRAC®- 
omformare

Nät till

....
....

*X10 på MOVITRAC® 07 A
 X12 på MOVITRAC® B

Felåterställning

Frigivning/stopp

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler
Driftklarsignal

Spärr
+24 V DC-utgång
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5Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Utvärdering av driftklarsignalen
Kretsschema 
driftklarsignal 
MDR61B

Bilden nedan visar hur driftklarsignalen (BS7 nätredo) från nätåtermatning MDR61B
byggstorlek 7 måste anslutas till den digitala ingången "nät in" på omformaren för att
reaktion B ... D ska kunna analyseras.

5.1.2 Reaktion B: Stäng genast av anslutna omformare
MOVIDRIVE®: Driftklarsignalen läggs på en digital ingång hos alla anslutna omformare.
Ställ in ingången på "NÄTSP. TILL" (P60_). Omformaren kan stängas av (P521 "Nät från-
reaktion = /REGLERSPÄRR"). Ställ in "Nät från-reaktionstiden" (P520) på 0 sekunder. 
Parameterinställningar i omformaren:
– P520 (reaktionstid nät från) = "0 s"
– P521 (reaktionstid nät från) = "/REGLERSPÄRR"
– P60_ (digital ingång) = "NÄTSP. TILL"
MOVITRAC® 07: Anslut plint X3:4 "Driftklar" på MDR60A till en digital ingång som är
programmerad med "/Reglerspärr".

3735668107

X13:
*DIØØ

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Referensspänning, digitala signaler Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp
Frigivning/stopp eller
/reglerspärr

/reglerspärr
Höger/stopp Höger/stopp

Vänster/stopp Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Felåterställning

RS-485-
RS-485+

MOVIDRIVE®-
omformare

Nätåtermatningsenhet 
MOVIDRIVE® MDR61B

MOVITRAC®-
omformare

Nät till

....
....

*X10 på MOVITRAC® 07 A
 X12 på MOVITRAC® B

Felåterställning

Frigivning/stopp

X16:
DI 6
DI 7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

Ø
Ø

1
2
3
4
5
6

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler

/reglerspärr

BS7 nätredo
Förladdningen är OK

Utan funktion

Frigivning
Reset

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Utan funktion
Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion
Utan funktion

Utan funktion
Utan funktion
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5.1.3 Reaktion C: Stäng av anslutna omformare med fördröjning (ej MOVITRAC® 07):
Om ett strömavbrott i motordriften inte ska leda till omformarna genast stängs av, t.ex. i
instabila nät, finns följande alternativ: 
Gör på samma sätt som för reaktion B. Ställ in "Reaktionstid nät från" (P520) ≥ 300 ms
så att inkopplingsfördröjningen (200 ms) för nätåtermatningen förbikopplas när spän-
ningen återkommer. Strömavbrott som inte är längre än reaktionstiden för nätspänning
från minus 200 ms leder inte till att omformarna stängs av.
Om strömavbrott inte heller ska leda till att omformarna genast stängs av vid generator-
drift, måste omformarna ha bromsmotstånd.
Parameterinställningar i omformaren:
– P520 (reaktionstid nät från) = "0,3 - 5,0 s"
– P521 (reaktionstid nät från) = "/REGLERSPÄRR"
– P60_ (digital ingång) = "NÄTSP. TILL"

5.1.4 Reaktion D: Stanna drivenheterna kontrollerat
MOVIDRIVE®: För att drivenheterna ska stanna kontrollerat vid strömavbrott eller appa-
ratfel (nödstoppramp), måste omformarna ha bromsmotstånd. Följ anvisningarna i
kapitlet "Val av bromsmotstånd". 
Gör på samma sätt som för reaktion B. Nödstopprampen måste påbörjas direkt och vara
så kort att drivenheten stannar i generatordrift. Reaktionstiden för nät från(P520) måste
vara 0 s
Parameterinställningar i omformaren:
– P137 (nödstoppramp) = "xxx s"
– P520 (reaktionstid nät från) = "0 s"
– P521 (reaktionstid nät från) = "/NÖDSTOPP"
– P60_ (digital ingång) = "NÄTSP. TILL"
MOVITRAC® 07: Anslut plint X3:4 "Driftklar" på MDR60A till en digital ingång som är
programmerad med "Frigivning/stopp" och ställ in stopprampen (P136).
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5Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Parameterinställning P52_ "Kontroll av nätfasbortfall"
5.2 Parameterinställning P52_ "Kontroll av nätfasbortfall"
Programmera en digital ingång hos MOVIDRIVE® (P60_/P61_) som "Nätsp. till" så att
en extern signal för nästpänning till kan analyseras. Driftklarsignalen från nätåtermat-
ningen MOVIDRIVE® MDR60A används som signal för nätspänning till.

• Parametrarnas fabriksinställningar är understrukna.
• Parameterinställning P52_ finns inte på MOVITRAC® 07A/MOVITRAC® B

5.2.1 P520 Reaktionstid nätsp. från
Inställningsområde: 0 – 5 s (stegvidd: 0.1 s)
Med denna parameter ställer man in dödtiden. Under dödtiden sker ingen reaktion på
strömavbrott. Eftersom driftklarsignalen från nätåtermatningen ställs in på 0-signal i
200 ms vid kortvariga strömavbrott, måste reaktionstiden för nätspänning från ställas in
på ≥ 300 ms. Vid P520 < 300 ms är ingen dödtid aktiv.

5.2.2 P521 Reaktion nätsp. från
Inställningsområde: REGLERSPÄRR/NÖDSTOPP
När signalen för nätspänning till = "0" och reaktionstiden för nätspänning från löpt ut akti-
veras reaktionen för nätspänning från. Reaktionen på nätspänning från leder inte till
något felmeddelande i omformaren. Detta kan ställas in:
• REGLERSPÄRR

Slutsteget spärras (dvs. hög resistans) och bromsen aktiveras eller en motor utan
broms rullar ut. När signalen för nätspänning till = "1" går drivenheten igen.

• NÖDSTOPP
Ett stopp inleds med nödstopprampen (t14/t24). När start-/stoppvarvtalet
(P300/P310) nåtts, aktiveras bromsen. Om signalen för nätspänning till = "1" avbryts
nödstoppet och drivenheten startar igen.
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5.3 Idrifttagning med manöverenheten DBG60B
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR61B kan tas i drift med manöverenheten
DBG60B (fr.o.m.firmwareversion 15). Parametrarna visas på manöverenheten och kan
ställas in med denna.
Manöverenheten DBG60B kan inte användas med nätåtermatningen MOVIDRIVE®

MDR60A.

5.4 Användning av MOVITOOLS® MotionStudio
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR61B kan tas i drift med programmet
MOVITOOLS® MotionStudio. Parametrarna visas i programmet och kan ställas in här.
Programmet MOVITOOLS® MotionStudio kan inte användas med nätåtermatning
MOVIDRIVE® MDR60A.

5.4.1 Med MOVITOOLS® MotionStudio
Uppgifter Programvarupaketet förenklar följande uppgifter:

• Upprätta kommunikation med apparater
• Utföra funktioner med apparaterna

Upprätta 
kommunikation 
med apparater

SEW-kommunikationsservern i programvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio
används för att upprätta kommunikationen med apparaterna.
Med SEW-Communication-server konfigureras kommunikationskanaler. När de väl
har konfigurerats kommunicerar apparaterna med hjälp av kommunikationsalternativen
via dessa kommunikationskanaler. Max. 4 kommunikationskanaler kan användas
samtidigt. 
MOVITOOLS® MotionStudio kan användas för följande typer av kommunikations-
kanaler:
• Seriell (RS-485) via gränssnittsomvandlare
• Systembuss (SBus) via gränssnittsomvandlare
• Ethernet
• EtherCAT®

• Fältbuss (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Beroende på apparaten och kommunikationsalternativen finns olika typer av kommuni-
kationskanaler.

Utför funktioner 
med apparaterna

Programvarupaketet förenklar följande funktioner:
• Parameterinställning (till exempel i apparatens parameterstruktur)
• Idrifttagning
• Visualisering och diagnos
• Programmering
I
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5Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Användning av MOVITOOLS® MotionStudio
För att utföra funktionerna med apparaterna finns följande grundkomponenter i pro-
gramvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Alla funktioner korresponderar med verktyg. MOVITOOLS® MotionStudio har pas-
sande verktyg för alla apparattyper.
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Teknisk support SEW-EURODRIVE tillhandahåller service dygnet runt. 
Vi finns på telefonnummer 0703-44 49 55.            

Online-hjälp Efter installationen finns följande hjälp:
• Det här dokumentet visas i ett hjälpfönster när programmet startas.

Om du inte vill att hjälpfönstret ska visas vid start deaktiverar du rutan "Visa" i meny-
punkten [Inställningar] / [Alternativ] / [Hjälp].
Om du vill att hjälpfönstret ska visas igen vid start aktiverar du rutan "Visa" i meny-
punkten [Inställningar] / [Alternativ] / [Hjälp].

• Rutor som du ska ange något i har en kontextbaserad hjälp. När du t.ex. trycker på
<F1> visas apparatparametrarnas värdeområden.
I
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5Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Användning av MOVITOOLS® MotionStudio
5.4.2 Kom igång
Starta programmet 
och skapa projekt

Gör så här för att starta MOVITOOLS® MotionStudio och skapa ett projekt:
1. Starta MOVITOOLS® MotionStudio i Windows-startmeny via:

[Start] / [Program] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / 
[MOVITOOLS-MotionStudio]

2. Skapa ett projekt med namn och lagringsplats.

Upprätta 
kommunikation 
och skanna 
nätverk

Gör så här för att upprätta kommunikation och skanna nätverket med MOVITOOLS®

MotionStudio:
1. Konfigurera en kommunikationskanal för att kommunicera med apparaterna. 

Mer information om hur en kommunikationskanal konfigureras finns i avsnittet till
aktuell kommunikationstyp.

2. Scanna nätverket (apparatscan). Klicka på [Start network scan] [1] på verktygsfältet.

1. Markera den apparat som ska konfigureras.
2. Öppna snabbmenyn med höger musknapp. 

Som resultat visas apparatspecifika verktyg som kan användas för att utföra funk-
tioner med apparaterna.

Idrifttagning av 
apparater (online)

Gör så här för att ta apparater i drift (online):
1. Gå till nätverksvyn.
2. Klicka i verktygsfältet på symbolen "Gå till online-läget" [1]. 

3. Välj den apparat som ska tas i drift.
4. Välj via snabbmenyn kommandot [Idrifttagning]/[Idrifttagning].

Idrifttagningsassistenten öppnas.
5. Följ anvisningarna i idrifttagningsassistenten och ladda de uppgifter som behövs i

apparaten.

1132720523

[1]

1184030219
[1] Symbol "Gå till online-läget"

[1]
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5.5 MOVIDRIVE® MDR61B start av mellankretsen
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR61B har en automatisk mellankretsstyrning.
Laddningar och urladdningar styrs automatiskt av grundapparaten utan att en extern
styrning behövs.
Följande diagram visar startförloppet. 

3717919499

U

t

DOØ3: BS7 nätredo

DIØ1: Frigivning

DIØØ: /reglerspärr

DOØ2: /störning

DOØ4: Förladdningen är OK.

Förladdning, kontroll med 
avseende på mellankrets-
kortslutning

Mellankretsladdning

Anslut
huvudskyddet

Aktivera
pulsning

Mellankretsladdning
klar

Startberedskap
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5Idrifttagning (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Inställning vid styrningsmetod CFC/Servo
5.6 Inställning vid styrningsmetod CFC/Servo
När styrningsmetoden CFC används ska den väljas vid idrifttagningen. Nedan beskrivs
valet och tillvägagångssättet med MOVITOOLS® MotionStudio. 
• Välj driftsätt CFC "strömförande med återkoppling".

• Fall A (version 5.7 med ServicePack 1): Markera rutan "Apparaten är i mellankrets-
systemet...". 

• I fall B (version 5.7 utan ServicePack 1) ska förstärkningen av strömregulatorn
(Kp I-regulator) halveras. 
– Bekräfta med kommandot <Shift> + <Next>.
– Ändra inställningen för Kp I-regulatorn till 50 % av värdet som föreslåss.

MOVITOOLS® MotionStudio

Fall A: Version 5.7 med ServicePack 1
(under framtagning)

Fall B: Version 5.7 utan ServicePack 
(aktuell)

TIPS
Synkrona servomotorer kan inte användas med MOVIDRIVE® i följande kombina-
tioner:
• Nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR61B byggstorlek 7 i mellankretssystemet med

multiomformare MOVIDRIVE® MDX61B i byggstorlek 0 – 6
• Multiomformare MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek 7 i anslutningssätt A eller B

med multiomformare MOVIDRIVE® MDX61B i byggstorlek 0 – 6
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6 Parametrar för MDR61B1600/2500 
6.1 Parameteröversikt

Följande tabell visar alla parametrar med fabriksinställning (understruken).
Siffervärden anges med hela inställningsområdet.

P00x processvärden

P002 frekvens

P004 utström

P005 aktiv ström

P008 mellankretsspänning

P009 utström

P01x statusindikeringar

P010 omformarstatus

P011 driftstatus

P012 felstatus

P014 kylelementtemperatur

P015 inkopplingstimmar

P016 frigivningstimmar

P017 energi

P03x digitala ingångar grundapparat

P030 – P032 digital ingång DI00 – DI02

P039 digitala ingångar DI00 – DI07

P05x digitala utgångar grundapparat

P051 – P055 digital utgång DO01 – DO05

P059 digitala utgångar DO01 – DO05

P07x apparatdata

P070 apparattyp

P071 nominell utström

P072 tillval/ givarplats

P076 firmware grundapparat

P08x felminne

P080 – P084 fel t-0 – t-4

P09x bussdiagnos

P094 – P096 PO1 – PO3 börvärde

P097 – P099 PI1 – PI3 ärvärde

P1xx börvärden/integratorer

P10x börvärdesval

P101 Styrkälla PLINTAR

P2xx regulatorparametrar

P29x återmatning

P290 lägsta spänning

P291 P-förstärkning spänningsregulator

P292 efterjusteringstid spänningsregulator

P293 P-förstärkning strömregulator

P294 efterjusteringstid strömregulator

P295 toleranstid för nät från

P296 reducerad Uz

P297 återmatad energi

P298 indikering av aktiv effekt
P
P

P
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6Parametrar för MDR61B1600/2500
Parameteröversikt
P299 nätspänning

P4xx referensmeddelanden

P43x strömreferenssignal

P430 strömreferensvärde 0 - 100 - 200 % IN
P431 hysteres 0 - 5 - 30 % IN
P432 fördröjningstid 0 - 1 - 9 s

P433 meddelande = "1" vid: I < Iref / I > Iref

P6xx plinttilldelning

P60x digitala ingångar grundapparat

P600 digital ingång DIØ1 FRIGIVNING

P601 digital ingång DIØ2 RESET

P62x digitala utgångar grundapparat

P620 – P623 digital utgång DOØ1 – DOØ4

P8xx apparatfunktioner

P80x setup

P802 fabriksinställning NEJ

P803 parameterspärr FRÅN

P804 återställning statistikdata NEJ

P81x seriell kommunikation

P810 RS485-adress 0 - 99

P811 RS485-gruppadress 100 - 199

P812 RS485-timeouttid 0 - 650 s

P83x felreaktioner

P833 reaktion RS485-TIMEOUT ENDAST INDIKERING

P836 reaktion vid SBus TIMEOUT 1 ENDAST INDIKERING

P84x återställningsförhållanden

P840 manuell återställning NEJ

P841 automatisk återställning FRÅN

P842 återstartstid 1 - 3 - 30 s

P87x processdatabeskrivning

P870 / P871 / P872 börvärdesbeskrivning PO1 / PO2 / PO3

P873 / P874 / P875 ärvärdesbeskrivning PI1 / PI2 / PI3

P876 frigivning PO-data TILL

P88x seriell kommunikation SBus 1/2

P881 adress SBus 1 0 - 63

P883 timeouttid SBus 1 0 - 650 s

P884 baudrate SBus 1 125/250/500/1000 kBaud
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6.2 Förklaring av parametrarna
Nedan beskrivs parametrarna, uppdelade i 10 parametergrupper. Parameternamnen
motsvarar parameterförteckningen. Fabriksinställningarna är understrukna.

6.2.1 Symboler
Följande symboler anger parametrar:

6.2.2 P0xx indikeringsvärden 
Parametergruppen innehåller följande information:
• Processvärden och statusar för grundapparaten
• Processvärden och statusar för monterade tillval
• Felminne
• Fältbussparametrar

P00x processvärden

P002 frekvens Nätväxelriktarens frekvens i Hz. 

P004 utström Skenbar ström inom området 0 – 200 % av apparatens nominella ström.

P005 aktiv ström Aktiv ström inom området 0 – 200 % IN När drivenheten matas med kraft är värdet posi-
tivt. När kraften matas till nätet är värdet negativt.

P008 mellankrets-
spänning

Här indikeras spänningen som mäts i likspänningsmellankretsen.

P009 utström Nätväxelriktarens skenbara ström i AC A.

P01x statusindikeringar

P010 
omformarstatus

Status för apparatens slutsteg (SPÄRRAD, FRIGIVEN).

P011 driftstatus Följande driftstatusar finns (display med 7 tecken):
• 0: 24 V-drift (omformaren ej driftklar)
• 1: REGLERSPÄRR
• 2: INGEN FRIGIVNING
• 3: MELLANKRETS LADDAS
• 4: FRIGIVNING
• 8: LEVERANSSTATUS
• d: FÖRLADDA 
• F: FEL
• t: VÄNTAR PÅ DATA
• U: STO → inga signalbryggor X17 installerade

Dessa parametrar kan bara ändras vid omformarstatus SPÄRRAD (= högresis-
tivt slutsteg).

Idrifttagningsfunktionen ändrar parametern automatiskt.AUTO
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P012 felstatus Felnummer och fel med text. Felnumren visas även på nätåtermatningens display.

P014 kylelement-
temperatur

Nätåtermatningens kylelementtemperatur i området −40 – +125 °C.

P015 inkopplings-
timmar

Totalt antal timmar som nätåtermatningen har varit ansluten till nätet eller extern
24 V DC-matning, lagringscykel 1 min.

P016 frigivnings-
timmar

Totalt antal timmar som nätåtermatningen haft statusen FRIGIVNING, lagringscykel
1 min.

P017 energi Summan av energin som nätåtermatningen förbrukat, lagringscykel 1 min.

P03x digitala ingångar grundapparat

P030 – P032 
digital ingång 
DI00 – DI02

Den aktuella statusen för ingångsplint DI00 – DI02 visas med den aktuella funktionen.
Observera att digital ingång DI00 alltid är inställd på reglerspärr.
Menyalternativ, se P60x digitala ingångar grundapparat.

P039 digitala 
ingångar 
DI00 – DI07

Visar de digitala standardingångarna DI00 till DI07 i den här ordningsföljden.

P05x digitala utgångar grundapparat
P051 – P055 
digital utgång 
DO01 – DO05

Den aktuella statusen för den digitala utgången på grundapparaten visas med den aktu-
ella funktionen.
Menyalternativ, se P62x digitala utgångar grundapparat.

P059 digitala 
utgångar 
DO01 – DO05

Visar de digitala utgångarna DO01 – DO05 i den här ordningsföljden.

P07x apparatdata

P070 apparattyp Apparatens hela beteckning visas, t.ex. MDR61B2500-503.

P071 nominell 
utström

Här visas effektivvärdet för nätväxelriktarens nominella utström.

P072 tillval/ 
givarplats

Mätvärdet som mäts för nätspänning MDR som är anslutet till givarplatsen visas.

P076 firmware 
grundapparat

Här visas programversionen för firmware i grundapparaten.
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P08x felminne
P080 – P084 fel 
t-0 – t-4

Det finns 5 felminnen (t-0 – t-4). Fel lagras i kronologisk ordning. Det senaste felet
ligger alltid i felminne t-0. Om fler än 5 fel uppstår raderas det äldsta felet, som ligger i
felminne t-4.
Programmerbara felreaktioner: se tabell P83x felreaktioner.
Följande information lagras vid tidpunkten för ett fel och visas:
• Status (0 eller 1) för de digitala in-/utgångarna
• Nätåtermatningens driftstatus
• Apparatstatus
• Kylelementtemperatur
• Utström 
• Aktiv ström
• Apparatbelastning
• Mellankretsspänning
• Inkopplingstimmar
• Frigivningstimmar
• Effektivt värde för nätspänning 

P09x bussdiagnos
P094 – P096 
PO1 – PO3 
börvärde

Det hexadecimala värdet i processdataordet visas.

P097 – P099 
PI1 – PI3 ärvärde

Det hexadecimala värdet i processdataordet visas.

6.2.3 P1xx börvärden/integratorer
P10x börvärdesval

Med P100 kan ett kommunikationsgränssnitt väljas som styrkälla. Gränssnitten avakti-
veras inte automatiskt med de här parametrarna, eftersom multiomformaren hela tiden
måste kunna nås via alla gränssnitt.
När multiomformaren är i läget "t = väntar på data" måste timeouttiderna i parametern
P812 RS485-timeouttid kontrolleras och stäng vid behov av timeoutövervakningen med
0 s eller 650 s.

P101 Styrkälla Här ställer du in varifrån omformaren får sina styrkommandon (REGLERSPÄRR,
FRIGIVNING etc.).
• PLINTAR: Styrningen sker via digitala ingångar.
• RS485: Styrningen sker via RS485-gränssnittet och digitala ingångar.
• SBus: Styrningen sker via systembussen och digitala ingångar.

PO börvärde Beskrivning

P094 PO1 börvärde P870 börvärdesbeskrivning PO1

P095 PO2 börvärde P871 börvärdesbeskrivning PO2

P096 PO3 börvärde P872 börvärdesbeskrivning PO3

PI börvärde Beskrivning

P097 PI1 ärvärde P873 ärvärdesbeskrivning PI1

P098 PI2 ärvärde P874 ärvärdesbeskrivning PI2

P099 PI3 ärvärde P875 ärvärdesbeskrivning PI3
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6.2.4 P2xx regulatorparametrar
P29x återmatning

Mellankretsspänningen i in-/återmatningsenheten regleras med en spänningsreglering
med underlagrad strömreglering.

P290 lägsta 
spänning

Inställningsområde: 620 V – 780 V
I in-/återmatningsenheten regleras höjden av mellankretsspänningen efter höjden av
nätspänning. Mellankretsspänningen följer automatiskt nätspänningen. Lägsta spän-
ning för mellankretsen är 620 V. 
Vid låg nätspänning kan den lägsta spänningen höjas.
Automatisk tilldelning (inga parametrar måste ställas in):

Rekommendation: Ändra inte fabriksinställningen.

P291 
P-förstärkning 
spänningsregulator

Inställningsområde: 0.000 – 1.775 – 100.000 A/V
Mellankretsspänningen i in-/återmatningsenheten regleras med en spänningsreglering
med underlagrad strömreglering.
Rekommendation vid asnlutning:
• Endast apparater i byggstorlek 0 - 6 (antalet apparater spelar ingen roll): 0.7
• En apparat i byggstorlek 7 (och ev. fler mindre byggstorlekar): 1.775
• Två apparater i byggstorlek 7 (och ev. fler mindre byggstorlekar): 2.9

P292 efterjuste-
ringstid spännings-
regulator

Inställningsområde: 0.00 – 30.00 – 10000.00 ms
Rekommendation: Ändra inte fabriksinställningen.

P293 
P-förstärkning 
strömregulator

Inställningsområde MDR61B2500: 0.000 – 0.925 – 100.000 V/A
Inställningsområde MDR61B1600: 0.000 – 1.450 – 100.000 V/A
Strömregulatorn är anpassad till drosselinduktiviteterna i återmatningen.
Rekommendation: Ändra inte fabriksinställningen.
Strömregulatorn måste eventuellt anpassas vid dåliga nätförhållanden med hög
nätimpedans.

P294 efterjuste-
ringstid 
strömregulator

Inställningsområde: 0.00 – 7.50 – 10000.00 ms
Rekommendation: Ändra inte fabriksinställningen.
Strömregulatorn måste eventuellt anpassas vid dåliga nätförhållanden med hög
nätimpedans. Öka då efterjusteringstiden.

Nätspänning Reglerad mellankretsspänning

380 V AC 644 V DC

400 V AC 670 V DC

440 V AC 722 V DC

460 V AC 748 V DC

480 V AC 774 V DC

500 V AC 780 V DC

TIPS
Kontrollera parametern och justera den eventuellt när den har överförts.
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P295 toleranstid 
för nät från

Inställningsområde: 0.000 – 5.000 ms
In-/återmatningsenheten övervakar nätet och mellankretsen. Vid defekta nät och
kortvariga spänningsavbrott kan en förbikopplingstid ställas in i parametern Toleranstid
för nät från innan nätövervakningen reagerar. Mellankretsspänningen får då inte sjunka
under 435 V. Om spänningen sjunker ytterligare leder det genast till frånkoppling
pga. fel.

P296 
reducerad Uz

Inställningsområde: Ja/Nej
När SEW-apparater i byggstorlek 0 - 6 ansluts till in-/återmatningen vid nätspänning
≥ 440 V ska parametern Reducerad Uz ställas in på "Ja". På så vis belastas inte
anslutna förbrukare med för hög spänning. När funktionen är aktiv genereras även en
induktiv nätblindeffekt.

Automatisk tilldelning:

P297 återmatad 
energi

…kWh
Summan av energin som nätåtermatningen återmatat, lagringscykel 1 min.

P298 indikering av 
aktiv effekt

…kW
Den aktuella effekten som nätväxelriktaren förbrukat eller återmatat från/till nätet.
Med förtecken.

P299 nätspänning …V
Effektivt värde för nätspänning

Nätspänning Reglerad mellankretsspänning

380 V AC 644 V DC

400 V AC 670 V DC

440 V AC 700 V DC

460 V AC 700 V DC

480 V AC 700 V DC

500 V AC 710 V DC
P
F

P
i

f
kVA

Hz

n

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



6Parametrar för MDR61B1600/2500
Förklaring av parametrarna
6.2.5 P4xx referensmeddelanden
Följande referensvärden används för att registreras meddelanden om vissa driftsta-
tusar. Alla meddelanden i parametergrupp P4xx kan sändas via digitala utgångar (P62x
digitala utgångar grundapparat).
OBS! Meddelandena är bara giltiga när omformaren slås på och meddelar "driftklar" och
ingen felindikering finns.

P43x ström-
referenssignal

Meddelande att nätströmen är högre eller lägre än referensvärdet.

P430 ström-
referensvärde

Inställningsområde: 0 – 100 – 150 % IN

P431 hysteres Inställningsområde: 0 – 5 – 30 % IN

P432 fördröjnings-
tid

Inställningsområde: 0 – 1 – 9 s

P433 meddelande 
= "1" vid:

I < Iref / I > Iref

6.2.6 P6xx plinttilldelning
P60x digitala 
ingångar 
grundapparat

De digitala ingångarna kan inte programmeras. 
Digital ingång DIØØ, fast tilldelad med "/REGLERSPÄRR"

P600 digital ingång 
DIØ1

• P600 digital ingång DIØ1 "FRIGIVNING"

P601 digital ingång 
DIØ2

• P601 digital ingång DIØ2 "RESET"
• DIØ3 – DIØ7 ingen funktion

278446603

Iref

-Iref

P431

P430

t

P432

1

1

0

0
t

t

P433: Meddelande = "1" vid | I | < Iref

P433: Meddelande = "1" vid | I | > Iref

I  % av IN
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P62x digitala 
utgångar 
grundapparat

P620 – P623 
digital utgång 
DOØ1 – DOØ4

De digitala utgångarna kan programmeras fritt och kan tilldelas följande funktioner: 
• /STÖRNING
• DRIFTKLAR
• SLUTSTEG TILL
• STRÖMREFERENSSIGNAL
• BS7 NÄTREDO

6.2.7 P8xx apparatfunktioner
P80x setup

P802 fabriks-
inställning

Inställningsområde: NEJ/LEVERANSSTATUS 
Inställningen "leveransstatus" återställer även ovannämnda data.
Under återställningen visas en 8 på indikeringen. När återställningen är avslutad visas
omformarens föregående driftstatus på indikeringen och P802 återställs till "NEJ"
automatiskt.

P803 
parameterspärr

Inställningsområde: TILL/FRÅN
När P803 ställs in på "TILL" förhindras alla ändringar av parametrar (med undantag av
P840 manuell återställning och själva parameterspärren). Detta kan användas när nät-
återmatningen ställts in optimalt. För att kunna ändra parametrar igen måste P803 stäl-
las in på "FRÅN" igen.
Parameterspärren har ingen inverkan på följande parametrar:
• P803 parameterspärr
• P840 manuell återställning

P804 återställning 
statistikdata

Inställningsområde: NEJ/FELMINNE/kWh-MÄTARE/DRIFTTIMMAR
Med P804 kan statistikdata felminne, kilovattimmeräkrare och drifttidsräknare som lag-
rats i EEPROM återställas.

OBS!
De digitala signalerna är bara giltiga när apparaten slås på och meddelar "driftsklar"
och ingen felindikering finns. Medan MOVIDRIVE® initieras har de digitala signalerna
statusen "0". 
Flera plintar kan programmeras med samma funktion.

OBS!
Spara de inställda parametervärdena med SHELL eller manöverenheten DBG60B
innan parametrarna återställs. Efter återställningen måste de ändrade parametervär-
dena och plinttilldelningarna anpassas till behoven igen.
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P81x seriell kommunikation
P810 RS485-
adress

Inställningsområde: 0 – 99
Med P810 ställs adressen in som möjliggör kommunikation med nätåtermatningen via
seriella gränssnitt. Max. 32 deltagare kan kopplas samman.

P811 RS485-
gruppadress

Inställningsområde: 100 – 199
Med P811 går det att sammanföra flera MOVIDRIVE® B till en grupp med avseende på
kommunikation via det seriella gränssnittet. Alla MOVIDRIVE® B med samma RS485-
gruppadress kan nås med ett enda Multicast-telegram via den här adressen. Data som
tas emot via gruppadressen kvitteras inte av matningsenheten MOVIDRIVE® B. Grup-
padressen 100 betyder att omformaren inte ingår i en grupp.

P812 RS485-
timeouttid

Inställningsområde: 0 – 650 s
Med P812 anger man en övervakningstid för dataöverföringen via det seriella gränssnit-
tet. Om cyklisk processdata inte överförs via det seriella gränssnittet under den tid som
är inställd i parameter 812, utför MOVIDRIVE® B felreaktionen som är inställd i P833
reaktion RS485-TIMEOUT. När P812 ställs in på 0 övervakas inte den seriella dataöver-
föringen. Övervakningen aktiveras med den första cykliska dataöverföringen.

P83x felreaktioner Följande reaktioner kan programmeras:

P833 reaktion 
RS485-TIMEOUT

Fabriksinställning: ENDAST INDIKERING
Med P833 programmeras felreaktionen som ska lösas ut med övervakningen av
RS485-timeout. Reaktionstiden för övervakningen kan ställas in med index P812
RS485-timeouttid.

OBS!
Vid leverans har nätåtermatningen alltid adress 0. För att undvika kollisioner i data-
överföringen i system med flera omformare rekommenderar vi att adress 0 inte
används.

Reaktion Beskrivning
INGEN 
REAKTION Inget fel indikeras och ingen felreaktion utförs. Felet ignoreras helt.

ENDAST 
INDIKERING

Felet indikeras (på 7-segmentindikeringen och SHELL), störningsutgången sätts (om detta 
är programmerat). Apparaten utför inga andra felreaktioner. Felet kan återställas med en 
återställning (plint, RS485, fältbuss, automatisk återställning).

SPÄRRA 
SLUTSTEG

Omedelbar avstängning av omformaren med felmeddelande. Nätväxelriktaren spärras. 
Meddelandet att enheten är driftklar tas tillbaka och störningsutgången sätts, om detta är 
programmerat. Det går inte att starta igen förrän felet återställts. Nätreläet förblir tillslaget. 

DEAKTI-
VERA NÄT-
RELÄ

Omedelbar avstängning av omformaren med felmeddelande. Slutsteget spärras. Ett stör-
ningsmeddelande skickas via plinten, om detta programmerats. Nätreläet förblir öppet. 

FELVISNING 
MED AUTO-
MATISK 
ÅTERSTÄLL-
NING

När fältbussanslutningen återupprättats igen återställs indikeringen. 

SPÄRRA 
SLUTSTEG 
MED AUTO-
MATISK 
ÅTERSTÄLL-
NING

När fältbussanslutningen återupprättats igen kan nätväxelriktaren användas. 
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P836 reaktion vid 
SBus TIMEOUT 1

Fabriksinställning: ENDAST INDIKERING
Med P836 programmeras felreaktionen som ska lösas ut med övervakningen av
systembusstimeouten. Reaktionstiden för övervakningen kan ställas in med index P883
timeouttid SBus 1.

P84x återställningsförhållanden
P840 manuell 
återställning

Inställningsområde: JA/NEJ
• JA: Felet i nätåtermatningen kvitteras. Vid fel kan du komma direkt till P840 genom

att du trycker på [← / Del] på DBG60B. I SHELL finns P840 även med i huvudmenyn
"Parametrar". Efter en återställning är P840 automatiskt inställt på NEJ igen.
Om inget fel finns har aktiveringen av manuell återställning ingen effekt.

• NEJ: Ingen återställning.

P841 automatisk 
återställning

Inställningsområde: TILL/FRÅN
• TILL: Automatisk återställningsfunktion är aktiverad. Denna funktion återställer auto-

matiskt apparaten P842 återstartstid när ett fel har inträffat. Under en automatisk
återställning tillåts max 5 automatiska återställningar. Om 5 fel återställs automatiskt
kommer inget mera fel att återställas automatiskt förrän en av följande åtgärder
utförs:
– manuell återställning med ingångsplinten
– manuell återställning via det seriella gränssnittet (SHELL, DBG60B, överordnad

styrning)
– övergång till 24 V-stöddrift eller stäng av omformaren helt

 Sedan är 5 automatiska återställningar möjliga igen.

• FRÅN: Ingen automatisk återställning.

P842 återstartstid Inställningsområde: 1 – 3 – 30 s
Med P842 ställs väntetiden in som ska gå tills en automatisk återställning utförs efter ett
fel.

P87x processdatabeskrivning
P870 / P871 / 
P872 börvärdes-
beskrivning PO1 / 
PO2 / PO3

Med P870 / P871 / P872 definieras innehållet i processutgångsorden PO1 / PO2 / PO3.
Detta är nödvändigt så att MOVIDRIVE® B kan tilldela börvärdena. 

VARNING!
Klämrisk på grund av att motorn kan starta oväntat efter automatisk återställning.
Dödsolycka eller svåra skador.
• Denna funktion får inte användas vid motorer där automatisk start kan innebära

fara för personer eller utrustning. 
• Utför manuell återställning.

Börvärdesbeskrivning Fabriksinställning

P870 börvärdesbeskrivning PO1 KONTROLLORD 1

P871 börvärdesbeskrivning PO2 UTAN FUNKTION

P872 börvärdesbeskrivning PO3 UTAN FUNKTION
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P873 / P874 / 
P875 ärvärdes-
beskrivning PI1 / 
PI2 / PI3

Med P873 / P874 / P875 definieras innehållet i processingångsorden PI1 / PI2 / PI3.
Detta är nödvändigt så att MOVIDRIVE® B kan tilldela ärvärdena. 

Följande PI-tilldelningar står till förfogande:

Fler förklaringar finns i handboken "Fieldbus Unit Profile and Parameter List".

P876 frigivning 
PO-data

Inställningsområde: TILL/FRÅN
• TILL: Senast sända processutdata från fältbusstyrningen träder omedelbart i kraft.
• FRÅN: Senast gällande processutgångsdata kvarstår i kraft.

P88x seriell kommunikation SBus 1/2
P881 adress 
SBus 1

Inställningsområde: 0 – 63
Med P881 ställs systembussadressen för MOVIDRIVE® B in. Med adressen som ställs
in här kan MOVIDRIVE® B kommunicera med andra MOVIDRIVE® B via systembussen
(SC11).

P883 timeouttid 
SBus 1

Inställningsområde: 0 – 650 s
Med P883 ställs en övervakningstid för dataöverföringen via systembussen in.
Om ingen dataöverföring via systembussen sker under tiden som är inställd i P883, utlö-
ser MOVIDRIVE® feleraktionen som är inställd i P836 reaktion vid SBus TIMEOUT 1.
När P883 ställs in på 0 övervakas inte dataöverföringen via systembussen.

P884 baudrate 
SBus 1

Inställningsområde: 125/250/500/1000 kBaud
Med P884 ställer man in systembussens överföringshastighet.

Ärvärdesbeskrivning Fabriksinställning

P873 ärvärdesbeskrivning PI1 STATUSORD 1

P874 ärvärdesbeskrivning PI2 UTSTRÖM 
(ÅTERMATNINGENS NÄTSTRÖM)

P875 ärvärdesbeskrivning PI3 UTAN FUNKTION

Tilldelning Beskrivning

UTAN FUNKTION Innehållet i processingångsdataordet är 0000hex.

UTSTRÖM Aktuell utström för systemet i % av IN

AKTIV STRÖM
Aktuell aktiv ström för systemet i % av IN
• Positivt prefix = motorström
• Negativt prefix = generatorström

STATUSORD 1 Omformarens statusinformation.

TIPS
Om tilldelningen av processdata ändras ställs P876 automatiskt in på "FRÅN".
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7 Drift (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)

7.1 Driftsegenskaper
Nätåtermatningen ger en säker driftstatus vid en överlasttålighet på IN = 150 % i minst
60 s när nätförutsättningarna följs.

7.1.1 Spärra nätåtermatningens växelriktare
För att hålla nätstörningarna så låga som möjligt kan nätåtermatningens växelriktare
spärras med en DC-24 V-signal på plint X3:3 (spärr). För nätåtermatningen
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750 (byggstorlek 2 – 4) är den minimala spärrtiden
1,5 s. När DC-24 V-signalen är aktiv < 1,5 s är nätåtermatningen spärrad i 1,5 s.
Återmatningen aktiveras direkt igen när spärren tas bort. 

MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750 (byggstorlek 2 – 4) meddelar driftstatusen
"redo" även när den är spärrad. Observera detta i samband med förloppsstyrningen av
din anläggning.

10 minuter

VARNING!
Elektrisk stöt om kondensatorerna inte är helt urladdade.
Dödsfall eller svåra skador.
• Vänta minst 10 minuter efter det att strömmen stängts av.
• Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lysdioden) innan du vidrör

strömförande delar. 
D
D

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



7Drift (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Driftindikeringar
7.2 Driftindikeringar
7.2.1 Driftindikeringar på MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750
Driftklarsignal Spänningsavbrott (i flera eller en fas) registreras inom en halvvåg, återmatningen spär-

ras och driftklarsignalen återtas. När nätspänningen återkommer registreras det inom
en halv våg och nätåtermatningen återupptas automatiskt efter 200 ms fördröjning.
Driftklarsignalen är då aktiv igen. Nätåtermatningens nätlikriktare är dock alltid aktiv.
Driftklarsignalen återtas vid spänningsavbrott och vid överhettning i nätåtermatningen.
Driftklarsignalen ska analyseras för att skydda nätåtermatningen mot överhettning.
För att drivenheter ska kunna stoppas reglerat vid spänningsavbrott måste ett broms-
motstånd anslutas till omformaren. Den strömsätts bara under bromsning vid spän-
ningsavbrott.

Apparatstatus/
nätstatus

Reaktion Driftklarsigna Driftklarsignal

Spänningsavbrott
eller
Apparatfel

→ MDR60A ej driftklar

Ett spänningsavbrott registreras 
under last inom en halv våg.
Nätåtermatningen spärras genast.
Ingångslikriktaren är alltid aktiv.

Ej driftklar Röd

Spänningen är OK igen
och
inget apparatfel

→ MDR60A är driftklar

Att spänningen återkommer regist-
reras inom en halv våg. Efter en 
fördröjning på 200 ms1) startas 
nätåtermatningen automatiskt.

1) garanterar säker drift vid reläutlösning.

Driftklar efter 
200 ms

Gul
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7.2.2 Driftindikeringar på MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Indikering med 
7 tecken

Indikeringen med 7 tecken visar driftsstatusen för nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR
1600/2500 och vid fel en felkod eller varningskod.

Manöverenhet 
DBG60B

Grundindikeringar:

Indikering med 
7 tecken

Apparatstatus
(High-byte i statusord 1)

Betydelse

0 0 24 V-drift (omformaren ej driftklar)

1 1 Reglerspärr aktiv

2 2 Ingen frigivning

3 3 Mellankretsen laddas

4 4 Frigivning

8 8 Leveransstatus

d 13 Förladda

F Felnummer Felindikering (blinkar)

t 16 Omformaren väntar på data

U 17 Inga signalbryggor X17 installerade

2 ... 4 - RAM defekt

50.0Hz
0.000Amp
REGLERSPÄRR

Indikering vid X13:1 (DIØØ "/REGLERSPÄRR") = "0".

50.0Hz
0.000Amp
INGEN FRIGIVNING

Indikering vid X13:1 (DIØØ "/REGLERSPÄRR") = "1" och ingen 
frigiven omformare ("FRIGIVNING/STOPP" = "0").

50.0Hz
0.990Amp
FRIGIVNING

Indikering vid frigiven omformare.

ANM. 6:
FÖR STORT VÄRDE

Anmärkning

   (DEL)=Quit
FEL     9
IDRIFTTAGNING

Felindikering
D
D
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7Drift (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)
Knappfunktion DBG60B
Indikering av 
mellankrets-
spänning på 
byggstorlek 7

MOVIDRIVE® B, byggstorlek 7 har en lysdiod under den nedre frontkåpan. När lys-
dioden lyser finns det mellankretsspänning. Matningsanslutningarna får då inte vidröras.
Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lysdioden) innan du vidrör
matningsanslutningar.

7.3 Knappfunktion DBG60B

TIPS
Ca 20 s efter spänningsavbrott slocknar indikeringen av mellankretsspänningen. 

1810609803

[1] Knapp Stopp
[2] Knapp Pil uppåt - till närmast övre menyrad
[3] Knapp Start
[4] Knapp OK, bekräfta inmatningen
[5] Knapp Aktivering av snabbmeny
[6] Knapp Pil nedåt - till närmast undre menyrad
[7] Knapp Decimaltecken
[8] Knapp Teckenbyte
[9] Knapp 0 – 9 Siffror 0 - 9
[10] Knapp Menyval
[11] Knapp Språkval
[12] Knapp Radera senaste inmatning

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8] [7]

[9]

[10]

[12]

[11]

STOP

RUN

OK

+/-

DEL
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82
7.4 Minneskort
Minneskortet är monterat i grundapparaten. Minneskoret innehåller apparatdata och är
alltid aktuellt. Om en apparat måste bytas ut kan anläggningen enkelt tas i drift igen
genom att minneskoret flyttas, ingen dator eller backup behövs. 
Följande bild visar minneskortet.

• Sätt bara in minneskortet när MOVIDRIVE® MDR61B är frånkopplad.

1810728715
D
M

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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Störningsinformation
8 Service (MDR60A0150/0370/0750 och MDR61B1600/2500)

8.1 Störningsinformation
8.1.1 Störningsinformation på MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750
Återställning av 
nätåtermatningen 

När nätåtermatningen frånkopplats återställs den automatiskt (→ kap. "Driftsegen-
skaper").

Omformare Reaktionen på nätspänning från leder inte till något felmeddelande i omformaren (ingen
återställning krävs). Andra fel, t.ex. "UZ-överspänning", måste kvitteras med en återställ-
ning. Programmera en digital ingång på omformaren med "RESET". Återställningen
aktiveras vid en positiv flank ("0" → "1"-signal). Det går även att återställa genom att
stänga av och på matningsspänningen.

Om de digitala ingångarna ansluts till DC-24 V-spänningsmatning X13:8 "VO24", ska en
bygel sättas in mellan X13:7 och X13:9 (DCOM - DGND) på MOVIDRIVE®-omformaren.

10 minuter

VARNING!
Elektrisk stöt om kondensatorerna inte är helt urladdade.
Dödsfall eller svåra skador.
• Vänta minst 10 minuter efter det att strömmen stängts av.
• Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lysdioden) innan du vidrör

strömförande delar. 

1877049483

Överordnat
styrsystem

Digitala 
utgångar

Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp

/reglerspärr
Höger/stopp

Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5 Referens 
digitala 
utgångar+24 V DC-utgång

Reset

RS-485-
RS-485+

DGND
+24 V

-
Bereit
DGND

Nätåtermatningsenhet 
MDR60A

MOVIDRIVE®- 
omformare

DGND

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X3:
1
2
3
4
5

DGND
+24 V
Spärr
Redo
DGND

Nät till

Referensspänning, digitala signaler

Referensspänning, digitala signaler
+24 V DC-utgång

Spärr
Driftklarsignal
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8.1.2 Störningsinformation på MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Felminne Felminnet (P080) lagrar de senaste fem felmeddelandena (fel t-0...t-4). Det äldsta med-

delandet raderas vid fler än fem felhändelser. Vid tidpunkten för störningen lagras föl-
jande information:
Inträffat fel • De digitala in-/utgångarnas status • Omformarens driftstatus • Omformar-
status • Kylelementtemperatur • Utström • Aktiv ström • Apparatbelastning • Mellankrets-
spänning • Inkopplingstimmar • Frigivningstimmar.

Frånkopplings-
reaktioner

Beroende på störningen kan tre frånkopplingsreaktioner bli aktuella: Omformaren spär-
ras i felstatus:

Omedelbar 
frånkoppling

Apparaten kan inte längre bromsa drivsystemet, slutsteget blir högresistivt vid fel och
bromsen slår till (DBØØ "/broms" = "0").

Återställning Ett felmeddelande kvitteras genom:
• att DC-24 V-matningen till nätdelen stängs av

Rekommendation: Nätkontaktor K11 får inte manövreras med kortare intervall än 10 s
• att återställa ingångsplintarna DIØ2, d.v.s. via en digital ingång
• Manuell återställning i SHELL (P840 = "JA" eller [Parameter] / [Manuell återställning])
• Manuell återställning med DBG60B
• Automatisk återställning med inställbar återställningstid genomför maximalt fem

apparatåterställningar.

VARNING!
Klämrisk på grund av att motorn kan starta oväntat efter automatisk återställning.
Dödsolycka eller svåra skador.
• Denna funktion får inte användas vid motorer där automatisk start kan innebära

fara för personer eller utrustning!
• Utför manuell återställning.
S
S
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Felmeddelanden och fellista
8.2 Felmeddelanden och fellista
8.2.1 Felmeddelanden och fellista för MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Felmeddelanden 
på indikeringen 
med 7 tecken

Felkoden indikeras på indikeringen med 7 tecken, följande indikeringsordningsföljd
gäller (t.ex. felkod 100):

Efter en återställning eller när felkoden har värdet "0" igen går indikeringen över till
driftsindikering.

Indikering av 
subfelkod

Subfelkoden indikeras i MOVITOOLS® MotionStudio (fr.o.m. version 4.50) eller i manö-
verenheten DBG60B.

1939352587

Blinkar ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Hundratal (om sådant finns) ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Tiotal ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Heltal ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s
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Fellista

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
00 Inget fel

01 Överström Omedelbar 
frånkoppling 

1 UCE-övervakning eller 
underspänningsövervak-
ning av gate-drivrutinen

• Kortslutning i nätingången
• För hög återmatningseffekt
• Defekt slutsteg
• Strömmatning

Strömomvandlare
• Fasmodulen är defekt
• Matningsspänningen 24 V 

eller 24 V ur den är instabil
• Avbrott eller kortslutning i 

signalledningarna från 
fasmodulerna

• Avhjälp kortslutningen
• Begränsa återmatningsef-

fekten; förläng t.ex. motor-
omformarens ramptider

• Kontakta SEW-service om 
felet återkommer.

6 UCE-övervakning eller 
underspänningsövervak-
ning av gate-drivrutinen 
eller överström från 
strömomvandlaren..
..fas U

7 ..fas V
8 ..fas W 
9 ..fas U och V
10 ..fas U och W
11 ..fas V och W
12 ..fas U och V och W
13 Spänningsmatning

Strömomvandlare i läget 
nätdrift

14 Defekta MFE-signal-
ledningar

Defekt slutsteg

03 Kortslutning 
mot jord

Omedelbar 
frånkoppling 

0 Kortslutning mot jord Kortslutning mot jord
• i nätkabeln
• i återmatningen

• Avhjälp jordfelet
• Kontakta SEW-service

1 Kortslutning mot jord eller 
strömomvandlarfel

• Kortslutning mot jord
– i nätkabeln
– i återmatningen

• Defekt strömomvandlare 
• Defekt kabel mellan 

fasmodulen och 
strömomvandlaren 

• Avhjälp jordfelet
• Kontakta SEW-service

06 Nätfasbortfall

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

0 För låg mellankrets-
spänning

• Fasbortfall
• Dålig nätspänningskvalitet

• Kontrollera nätkabel
• Kontrollera projekteringen 

av det matande nätet.
• Kontrollera matningen 

(säkringar, kontaktor)

3 Nätspänningsfel
4 Nätfrekvensfel

07 Mellankrets

Omedelbar 
frånkoppling

0 För hög mellankrets-
spänning

För hög mellankretsspänning • Förläng motoromforma-
rens fördröjningsramper

• Kontrollera bromsmotstån-
dets kabel (om sådan 
används)

• Kontrollera bromsmotstån-
dets tekniska data (om 
sådan används)

• Kontrollera projekteringen 
av det matande nätet.

• Vid nätspänning > 480 V 
ska signalerna "Frigiv-
ning" och "Reglerspärr" 
aktiveras samtidigt. 

Omedelbar 
frånkoppling
(+ öppna 
nätrelä)

5 För låg mellankrets-
spänning

För låg mellankretsspänning

Omedelbar 
frånkoppling

6 För hög mellankretsspän-
ning.. fas U

För hög mellankretsspänning

7 .. fas V
8 .. fas W

Omedelbar 
frånkoppling
(+ öppna 
nätrelä)

9 Mellankretsspänning
(registrering med 
programvara)

09 Idrifttagning

Omedelbar 
frånkoppling
(+ öppna 
nätrelä)

0 Idrifttagning saknas Återmatningen har ännu inte 
tagits i drift med hårdvarukonfi-
gurationen.

Utför leveransstatusen i setup 
eller överför en passande 
datapost.
S
F
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11 För hög 
temperatur

Omedelbar 
frånkoppling

0 Gränsen för kylelemen-
tets temperatur har 
överskridits

• Överhettning i 
återmatningen

• Temperaturmätningen i en 
fasmodul är defekt.
(byggstorlek 7)

• Nätdrosslar överbelastas

• Minska lasten och/eller 
säkerställ tillräcklig 
kylning.

• Kontrollera fläkten 
(fasmoduler eller 
nätdrosslar)

• Om F-11 signaleras fastän 
det inte finns någon över-
temperatur kan tempera-
turmätningen i fasmodulen 
vara defekt.
Byt fasmodulen
(byggstorlek 7).

3 För hög temperatur i 
switchat matningsdon

6 För hög kylelementtempe-
ratur eller defekt tempera-
tursensor..
..fas U

7 ..fas V
8 ..fas W
9 Likriktarens kylelement-

temperatur eller tempera-
turen i återmatningens 
nätdrosslar är för hög

17 System-
störning

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

48 Intern dator; fel Störning i omformarelektro-
niken, ev. pga. EMC-inverkan.

• Kontrollera jordanslut-
ningar och skärmningar 
och förbättra vid behov.

• Om felet återkommer, 
kontakta SEW-service.

18 System-
störning

Ingen reak-
tion (endast 
indikering)

101 Ogiltig felkod krävs

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

300 Internt fel i programvaru-
modulen MoviLink Lib

301 Internt fel i programvaru-
modulen ParameterData

302 Internt fel i programvaru-
modulen ASMOS

303 Internt fel i programvaru-
modulen Utilities

Ingen reak-
tion (endast 
indikering)

304 Internt fel i programvaru-
modulen A/D-omvandlare

25
Icke flyktigt 
parameter-
minne

Omedelbar 
frånkoppling 

2 NV-lagring gångtidsfel 
(Memory Device)

Fel vid åtkomst till NV-minnet 
eller minneskortet

• Återställ fabriksinställ-
ningen, gör en åter-
ställning och ny 
parameterinställning.

• Om felet återkommer, 
kontakta SEW-Service.

• Byt ut minneskortet.

3 NV-lagring importfel
4 NV-lagring setupfel
5 NV-lagring datafel
7 NV-lagring initieringsfel
15 NV-minnet kan inte använ-

das med firmware.
17 NV-lagring gångtidsfel 

(NVMemory)
18 NV-lagring initieringsfel 

(Memory Device)

36 Tillval saknas

Omedelbar 
frånkoppling
(+ öppna 
nätrelä)

2 Fel givarplats. • Tillvalskort mätvärdesregist-
rering "MDR" defekt

Kontakta SEW-service.

37 System-
Watchdog

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

0 Fel "Watchdog-spill 
system"

Fel i systemprogramvarans 
exekvering

Kontakta SEW-service.

43 RS485-
timeout

Ingen reak-
tion (endast 
indikering) 
(P)

0 Kommunikationstimeout 
på RS485-gränssnitt.

Fel vid kommunikation via 
gränssnitt RS485

Kontrollera RS485-förbindel-
sen (t.ex. omformare - dator, 
omformare - DBG60B). Kon-
takta vid behov SEW-service.

44 Apparatbe-
lastning

Omedelbar 
frånkoppling 

0 Fel, "Apparatbelastning" • Apparatbelastning 
(IxT-värde) > 125 %

• Minska effektuttaget
• Förläng motoromforma-

rens ramper
• Om ovannämnda problem 

inte går att åtgärda, instal-
lera en större återmatning.

• Minska belastningen

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
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45 Initiering

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

1 Strömmätningens offset 
utanför det tillåtna 
området

• EEPROM i effektdelen inte 
parameterinställd eller fel-
aktigt parameterinställd.

• Tillvalskortet har ingen kon-
takt med bakplansbussen.

• Defekt strömmätning
• Fel i processorns 

kringutrustning

• Gör fabriksinställning. Om 
felet inte kan återställas, 
kontakta SEW-service.

• Sätt i tillvalskortet korrekt.

47 Systembuss 1 
timeout

Ingen reak-
tion (endast 
indikering) 
(P)

0 Timeout systembuss 
CAN1

Fel vid kommunikationen via 
systembuss 1.

Kontrollera systembuss-
förbindelsen.

80 RAM-test Omedelbar 
frånkoppling 

0 Fel, "RAM-test" Internt apparatfel, RAM-minnet 
defekt.

Kontakta SEW-Service.

94 Apparatkonfi-
gurationsdata

Omedelbar 
frånkoppling 

1 CRC-kontrollsummafel Omformarelektroniken störd, ev. 
p.g.a. EMC-inverkan eller 
maskinvarufel.

Skicka in omformaren för 
reparation.11 Effektdelsdata CRC-

kontrollsummafel

97 Kopieringsfel Omedelbar 
frånkoppling 

1 Avbrott i nedladdningen 
av en parametersats i 
apparaten

• Minneskortet kan inte läsas 
eller skrivas

• Fel vid dataöverföring

• Upprepa kopierings-
procedur

• Återställ leveransstatusen 
(P802) och upprepa 
kopieringen

98 CRC Error 

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

0 Fel, "CRC via intern flash" Internt apparatfel, flashminnet 
defekt

Skicka in omformaren för 
reparation.

107 Nätkompo-
nenter 

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

1 Fel i nätreläets 
återkopplingskontakt

• Huvudkontaktorn är defekt
• Ingen nätkabel
• Defekt slutsteg
• Defekta styrledningar

• Kontrollera huvudreläet
• Kontrollera styrledning-

arna och nätanslutningen
• Kontrollera nätfilter-

anslutningen

4 Interna nätkablar 
omkastade

5 Ingen nätkabel eller en 
förgrening i slutsteget är 
defekt.

6 Självtest kan inte utföras 
pga. reglerspärr.

124 Omgivnings-
förhållanden

Omedelbar 
frånkoppling 

1 Tillåten omgivningstempe-
ratur överskriden

Omgivningstemperatur > 60 °C Förbättra ventilationen och 
kylningen samt lufttillförseln 
till elskåpet; kontrollera 
filtermattorna.

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
S
F
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196 Effektdel

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

1 Urladdningsmotstånd Urladdningsmotståndet 
överbelastat

Håll väntetiden för in-/ 
urkoppling

2 Maskinvaruregistrering 
för-/urladdningsstyrning

Fel variant av för-/urladdnings-
styrning

• Kontakta SEW-service
• Byt för-/urladdnings-

styrning

Omedelbar 
frånkoppling 

3 Växelriktarkoppling 
PLD-live

Defekt växelriktarkoppling • Kontakta SEW-service
• Byt växelriktarkoppling

4 Växelriktarkoppling 
referensspänning

Defekt växelriktarkoppling • Kontakta SEW-service
• Byt växelriktarkoppling

5 Konfigurationen 
effektdelar

Olika fasmoduler i apparaten • Informera SEW-service.
• Kontrollera och byt 

fasmoduler
Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

6 Konfiguration styrenhet Fel styrenhet nätväxelriktare 
eller motorväxelriktare

Byt styrenhet nät- och motor-
växelriktare eller tilldela 
korrekt.

Omedelbar 
frånkoppling 

7 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Ingen kommunikation Kontrollera monteringen av 
styrenheten.

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

8 Kommunikation 
för-/urladdningsstyrning 
växelriktarkoppling

Ingen kommunikation • Kontrollera kablarna
• Kontakta SEW-service

10 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Växelriktarkopplingen stöder 
inget protokoll

Byt växelriktarkoppling

11 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Kommunikationen med växelrik-
tarkopplingen vid Power up är 
felaktig (CRC-fel).

Byt växelriktarkoppling

12 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Växelriktarkopplingen för ett 
avvikande protokoll jämfört med 
styrenheten

Byt växelriktarkoppling

Omedelbar 
frånkoppling 

13 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Kommunikationen med växelrik-
tarkopplingen vid drift är felaktig. 
Mer än 1x per sekund är ett 
CRC-fel.

Byt växelriktarkoppling

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

14 Konfiguration styrenhet För EEPROM-datapost bygg-
storlek 7 saknas PLD-funktion.

Byt styrenheten

Omedelbar 
frånkoppling 

15 Fel växelriktarkoppling Processorn på växelriktarkopp-
lingen har meddelat ett internt 
fel.

• Kontakta SEW-service om 
felet återkommer

• Byt växelriktarkoppling

196 Effektdel

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

16 Fel växelriktarkoppling: 
inkompatibel PLD-version

Byt växelriktarkoppling

17 Fel för-/urladdnings-
styrning

Processorn på för-/urladdnings-
styrningen har meddelat ett 
internt fel

• Kontakta SEW-service 
om felet återkommer

• Byt för-/urladdnings-
styrning

Omedelbar 
frånkoppling

18 Fel, mellankretsfläkt 
defekt

Mellankretsfläkten är defekt. • Kontakta SEW-service
• Kontrollera om mellan-

kretsdrosselfläkten är 
ansluten eller defekt

19 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Kommunikationen med växelrik-
tarkopplingen vid drift är felaktig. 
Mer än 1x per sekund är ett 
internt fel.

• Om felet återkommer, 
kontakta SEW-service.

• Byt växelriktarkoppling

20 Kommunikation effektdel - 
styrenhet

Styrenheten har inte sänt några 
meddelanden till WRK på länge.

• Om felet återkommer, 
kontakta SEW-service.

• Byt växelriktarkoppling
21 Orimlig UM-mätning fas R Fasmodulen är defekt Kontakta SEW-service om 

felet återkommer22 Orimlig UM-mätning fas S
23 Orimlig UM-mätning fas T

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
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197 Spännings-
avbrott

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

0 Spänningsavbrott Dålig nätspänningskvalitet. • Kontrollera matningen 
(säkringar, kontaktor) 

• Kontrollera projekteringen 
av det matande nätet

1 Nätöverspänning
2 Nätunderspänning

Ingen reak-
tion (endast 
indikering)

3 Nätkvalitet, frekvensfel

199
Mellan-
kretsen 
laddas

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

1 Förladdningen avbröts 
(tiden gått ut)

Mellankretsen kan inte laddas. • Förladdningen är 
överbelastad

• Den anslutna mellankrets-
kapaciteten är för hög 

• Kortslutning i mellan-
kretsen; kontrollera mel-
lankretsanslutningen vid 
flera apparater

Omedelbar 
frånkoppling 

3 Laddning till börspänning 
avbröts (tiden gått ut)

Omedelbar 
frånkoppling 
(+ öppna 
nätrelä)

4 Förladdningen avbröts

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
S
F
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8.3 SEW-elektronikservice
8.3.1 Skicka in för reparation

Om ett fel inte kan repareras, kontakta serviceavdelningen på SEW-EURODRIVE
(→ "Kundservice och reservdelar").
Vid kontakt med SEW-Elektronikservice ska alltid servicekodens siffror anges så att vår
serviceavdelning kan hjälpa till på bästa sätt.

Om apparaten skickas till tillverkaren ska följande anges:
• Serienummer (→ typskylt)
• Typbeteckning
• Siffror på statusetiketten
• Kort tillämpningsbeskrivning (driftsfall, styrning via plintar eller seriellt)
• Anslutna komponenter (omformare etc.)
• Beskrivning av felet
• Omständigheterna då felet uppträder
• Egna åsikter om felorsaken
• Ovanliga händelser etc. som har föregått felet

8.3.2 Statusetikett
Nätåtermatningarna MOVIDRIVE® MDR60A har en statusetikett på sidan.

[1] = maskinvarustatus

Nätåtermatningarna MOVIDRIVE® MDR61B har en statusetikett på den övre
frontkåpan.

1877052683

4092426507

[1]

MDR61B1600-503-00 / L
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 - - 10 10 - - 12 10 10 - -
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9 Inledning (MDR60A1320-503-00)

9.1 Syftet med den här montage- och driftsinstruktionen
• Den här montage- och driftsinstruktionen innehåller anvisningar för säkert arbete

med nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00. Den innehåller säker-
hetsanvisningar som måste följas samt information om felfri drift och om apparatens
fördelar.

• Alla som arbetar på och med nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
måste ha montage- och driftsinstruktionen till hands och följa relevanta uppgifter och
anvisningar.

• Montage- och driftsinstruktionen måste vara komplett och i läsligt skick.

9.2 Begrepp
• Nätåtermatning 

För nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 kallas i fortsättningen
"nätåtermatning".

• Drivenhetsregulator
Frekvensomformaren som används tillsammans med nätåtermatningen kallas i fort-
sättningen "drivenhetsregulator".

• Drivsystem
Drivsystem med nätåtermatning, drivenhetsregulatorer och andra drivkomponenter
kallas i fortsättningen "drivsystem".

OBS!
Följande kapitel gäller endast nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00.
I
S

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



9Inledning (MDR60A1320-503-00)
Lagkrav
9.3 Lagkrav
9.3.1 Märkning

• Typskylt
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 har en typskylt som identi-
fierar den entydigt.

• CE-märkning
Överensstämmer med EU:s lågspänningsdirektiv.

• Tillverkare
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal.

9.3.2 Avsedd användning
• Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 får endast används

enligt villkoren som anges här.
• Nätåtermatningarna MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 är komponenter

– för in- och återmatning av elektrisk energi
– som ska monteras i en maskin
– som kan monteras ihop med andra komponenter till en maskin

• Nätåtermatningarna MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
– är elektriska driftdon som ska monteras i elskåp eller liknande enheter
– uppfyller skyddskraven i EU:s maskindirektiv
– är inga hushållsmaskiner utan uteslutande komponenter för industriellt bruk

• Drivsystem med nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 uppfyller
EU-direktivet "Elektromagnetisk kompabilitet" när de installeras enligt anvisningarna
för CE-typiska drivsystem. De kan användas
– i kommunala och privata nät
– för industriellt bruk och i bostäder och affärskomplex

• Användaren ansvarar för att EU-direktiven uppfylls när maskinen används.
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9.3.3 Ansvar
• Information, uppgifter och anvisningar i den här montage- och driftsintruktionen var

aktuella när dokumentet gick i tryck. Med anledning av uppgifter, bilder och beskriv-
ningar i den här handboken kan inga anspråk ställas på ändring av redan levererade
nätåtermatningar.

• Anvisningar och delar av kretsscheman som anges här är förslag och de måste
omsättas i linje med tillämpningen. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG tar inget
ansvar för att lämpligheten hos angivna metoder och anslutningsförslag.

• Vi tar inget ansvar för skador och driftfel som uppstår pga.:
– att montage- och driftsinstruktionen inte följts
– egna ändringar av nätåtermatningen 
– hanteringsfel
– felaktigt arbete på och med nätåtermatningen 

9.3.4 Garanti
• Garantivillkor: se SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG:s affärs- och leveransvillkor.
• Anmäl genast garantianspråk när fel eller brister upptäcks.
• Garantin upphör att gälla när inga garantianspråk kan ställas.

9.3.5 Återvinning

Material Återvinn Släng

Metall X –

Plast X –

Kretskort med komponenter – X
I
L
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10 Säkerhetsanvisningar (MDR60A1320-503-00)
10.1 Allmänna anvisningar

Här ges information om egenskaper och föreskrifter som gäller i samband med nätåter-
matningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 som installatörer och användare behö-
ver veta om. Anvisningarna gör inget anspråk på att vara fullständiga.

10.1.1 Observera i samband med bromschopper
Nätåtermatningen är inte en konstant sänkning som ett bromsmotstånd, utan är bero-
ende av spänningsnätets aktuella förhållanden. Kommuteringsavbrott eller spännings-
fluktuationer i nätet påverkar apparatens backström. För att effekten som krävs ska
kunna återmatas måste återmatningsströmmen stiga vid tillfälliga nätspänningsavbrott.
Om nätspänningen sjunder under en längre tid minskar den maximalt återmatningsbara
effekten. Om bara en fas försvinner kan apparaten fortsätta gå, men strömmen i ytter-
ledarna höjs med faktorn 1,5.

10.1.2 DC-anslutningens längd
• Installera frekvensomformare och nätåtermatning så tätt som möjligt.
• Maximalt tillåten kabellängd mellan frekvensomformare och nätåtermatning är 5 m.
• Dra kablarna så tätt som möjligt.
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10.1.3 Drift med en transformator
Om det endast finns få förbrukare förutom återmatningen i ett nätavsnitt måste trans-
formatorn kunna överföra energin som inte behövs i det här avsnittet tillbaka till nästa
spänningsnivå, utan att spänningen i avsnittet blir för hög. Transformatorns nominella
(sken)effekt måste då minst vara ca 1,5 gånger högre än den återmatade (aktiva)
effekten i avsnittet, så att även strömövertons- och strömblindandelar överförs.
De här villkoren uppfylls när övriga förbrukare är avstängda i nätavsnittet som visas på
bilden nedan. Om den återmatade effekten är lika med transformatorns märkeffekt,
måste transformatorns uK-värde vara tillräckligt litet (max. 6 %) så att spänningsökning-
en i nätavsnittet begränsas.
Det är endast tillåtet att använda MOVIDRIVE®-MDR60A1320-503-00-apparater i kom-
bination med ställtransformatorer med en uK på 10 - 20 % (t.ex. som fast bromsande
släpringsmotor), när förhållandet mellan återmatningseffekt och märkeffekt är betydligt
mindre.

1877085451

 

M 

M 
R  

Tr
 

10kV 0,4kV  

100kVA

60kW

20kW20kW

MOVIDRIVE

    MDR 

®

S
A
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10.1.4 Kommuteringsinduktivitetens läge
Kommuteringsinduktiviteten som drivenhetsregulatorn [2] behöver är integrerad i
nätåtermatningen. Ingen ytterligare kommuteringsinduktivitet får anslutas. Nätåtermat-
ningen måste anslutas direkt till nätet [1] (→ bilden nedan). 

Om detta inte följs förhindrar induktiviteten synkroniseringen med det matande nätet
och spänningen kan öka i drosslarna vid frånkoppling under ström vilket kan skada
nätåtermatningen.

1877088395

M 60kW  

 

 

    MDR 

 

[1]

[2]

®MOVIDRIVE

OBS!
• Inte heller ytterligare drosslar får anslutas.
• För hög spänning kan förstöra ansluta drivenhetsregulatorer och/eller

nätåtermatningen och övrig last.
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10.1.5 Lednings- och övergångsmotstånd
Uppgifterna om ledningarnas strömbelastning baseras på vanliga kopparledare. På
grund av det högre motståndet måste större ledarareor användas för aluminiumledare.
För båda ledarmaterialen gäller att ledarna ansluts så lågresistivt som möjligt och att
antalet är så lågt som möjligt.
Bilden nedan visar att för många anslutningsställen eller anslutningar med för hög resis-
tans (D U) kan leda till otillåtet spänningsfall under drift och spänningen bli för hög vid
återmatning.

Om nätet [1] är stabilt med t.ex. en märkspänning på 400 V där återmatningsströmmen
är 80 A, sjunker spänningen med 8 V i ett dåligt utfört anslutningsställa på 100 mΩ.
Ett väl utfört anslutningsställe har ett överföringsmotstånd på ca 1 mΩ. Vid 7 anslut-
ningsställen blir spänningen på nätbrytaren vid återmatning 456 V.

1877091339

M

I 

 

    MDR
 

ΔU ΔU ΔU ΔU ΔU ΔU ΔU

[1]

[2]MOVIDRIVE
®

OBS!
För hög spänning kan förstöra ansluta drivenhetsregulatorer och/eller nätåter-
matningen [2] och övrig last.
S
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10.1.6 Anslutning av ytterligare förbrukare
Det är inte tillåtet att ansluta förbrukare (t.ex. elskåpsfläktar eller klimatanläggningar)
tillsammans med drivenhetsregulatorer [2]/nätåtermatning med en gemensam effekt-
brytarer (→ bilden nedan). Om brytaren löser ut saknas anslutning till nätet [1] som sän-
ker energin och synkroniserar in- och återmatningsenheten. IGBT kopplar då mellan-
kretsspänningen direkt till förbrukarna. Nätspänningen som då ställs in för en ström
genom förbrukarna vars höjd och form beror på deras impedans. Om förbrukarnas
effektförbrukning är för låg ökar mellankretsspänningen vid generatordrift och därmed
även nätåtermatningens utspänning. Den höga spänningen kan skada alla anslutna
apparater.

1877094283

M
 60kW  

M 

    MDR 

[1]

[2]

ok

MOVIDRIVE
®

OBS!
För hög spänning kan förstöra ansluta drivenhetsregulatorer och/eller nätåter-
matningen [2] och övrig last.
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OBS!
Samma sak gäller för uppbyggnaden på bilden nedan. I en sådan anläggning måste
varje återmatande strömväg förses med en separat brytare.

1877201419

[1] Matande nät
[2] Drivenhetsregulator

M 60kW  

 

MM

MDR 
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[2] [2] [2]
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®
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®
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11 Tekniska data (MDR60A1320-503-00)
11.1 Egenskaper

• Liten och kompakt byggstorlek
• Matning av drivenhetsregulatorer
• Bromseffekten från drivenhetsregulatorerna återmatas till nätet
• Märkeffekt 160 kW
• Konstant effekt 200 kW
• Motorisk toppeffekt 240 kW/generatorisk 210 kW i 60 s
• Mellankretskoppling mellan fleras drivenhetsregulatorer möjlig
• Effektdel med hög verkningsgrad och hög driftsäkerhet
• Självsynjkoniserande
• Överbelastningsskydd vit återmatning
• Övervakning av nätspänning, rotationsfältsriktning och temperatur
• Realisering av mycket dynamiska bromsningar
• Enkel idrifttagning eftersom inget måste programmeras eller ställas in

11.2 Allmänna tekniska data

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Störningstålighet Uppfyller EN 61000-6-1 och EN 61000-6-2

Störemission vid EMC-riktig installation Uppfyller EN 61000-6-4 med NF300-503

Omgivningstemperatur âU
Nedstämpling pga. 
omgivningstemperatur

0 °C...+40 °C
IN-reducering: 3 % IN per K till max. 55 °C

Klimatklass EN 60721-3-3, klass 3K3

Lagringstemperatur1) âL

1) Vid långtidsförvaring ska nätspänning kopplas in under minst 5 minuter med ett intervall på 2 år eftersom
apparatens livslängd annars kan förkortas.

–25 °C...+55 °C (enl. EN 60721-3-3, klass 3K3)

Kyltyp (DIN 51751) Extern kylning
(temperaturreglerad fläkt, aktiveringsgräns 45 °C)

Kapslingsklass IP20

Driftsätt Kontinuerlig drift (EN 60149-1-1 och 1-3)

Överspänningskategori III enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Föroreningsklass 2 enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Installationshöjd h ≤ 1000 m: Ingen begränsning
Från 1000 m till max. 4000 m:
IN-reducering: 0.5 % per 100 m
Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
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11.3 Märkdata

11.4 Strömbelastbarhet

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Märkområde för sammankopplad 
nätspänning UN

380 V ≤ UN ≤ 500 V

Tolerans för sammankopplad nätspänning UN 342 V ≤ UN ≤ 550 V

Nätfrekvens fN 40 Hz ... 60 Hz ±10 %

Överbelastbarhet → kap "Strömbelastbarhet"

Verkningsgrad η ca 98 % (2 % termisk förlust)

Effektfaktor G ≈ 0.7 - 0.95

Kylluftbehov 700 m3/h

Effektreducering âU 40 °C ... 55 °C → 3 %/K
1000 m över NN < h ≤ 4000 m över NN→ 5 %/1000 m

Apparattyp Drivande drift Bromsdrift

Frihjulsdioder IGBT-moduler

Ieff fas Ieff fas

100 % 1 min i 10 min 100 % 1 min i 10 min

MDR60A 1320-503-00 260 A 360 A 260 A 330 A

OBS!
• Precis som ingången hos en drivenhetsregulator är inte matningssidan på MOVI-

DRIVE® MDR60A1320-503-00 skyddad mot överbelastning. Observera vid dimen-
sioneringen att drivenhetens maximala DC-inström (inkl. överbelastningsfaktor)
inte överstiger återmatningsenhetens inmatningsström. Om detta ändå är fallet ska
drivenhetsregulatorns motoriska strömgräns ställas in med återmatningsenhetens
ström. Även här måste drivenhetsregulatorns överbelastningsfaktor observeras.

• Observera när återmatningseffekten fastställs att den aktuella återmatningseffek-
ten alltid beror på den aktuella nätspänningen. 
T
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11.5 Säkringar och ledarareor
Nätåtermatningens nätansluts via plintarna L1, L2 och L3 på kommuterubgsdrosseln
och jord (PE) på kylelementet. Nätsäkringen måste anpassas efter strömbelastningen
för den tillåtna anslutningsledningen. Tillverkarna som anges här är endast rekommen-
dationer, även andra tillverkares produkter kan användas (t.ex. Jean Müller, Ferraz,
Bussmann).

11.5.1 Säkringar som ska anslutas i förled
Anslut halvledarsäkringarna som anges i tabellen i förled till nätåtermatningen.

11.5.2 Säkringar i apparaten
Halvledarsäkringar som anges i tabellen är inbyggda i nätåtermatningen.

11.5.3 Störningsfilter
För att EMC-direktiven ska uppfyllas måste ett störningsfilter i klass A anslutas i förled
till MOVIDRIVE® MDR60A 1320-503-00.

Apparattyp Max. försäkring Anslutning/matarledningens 
max. ledararea

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 Siba 20 713 32.500
AC 500 A / AC 1100 V / 
110 mm NH01

Anslutningsskruv M10 / 185 mm2

Apparattyp Likströmssäkringar (snabba 
halvledarsäkringar)

Anslutning/matarledningens 
max. ledararea

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 Siba 20 713 32.630 
AC 630  A / AC 1100 V / 
110 mm NH01

Anslutningsskruv M10 / 
185 mm2

OBS!
Kontakta alltid SEW-EURODRIVE när säkringar löser ut eftersom ytterligare skydds-
åtgärder kan ha utlösts i apparaten. När inbyggda säkringar byts får endast original-
typer användas.

VARNING!
Risk för elektrisk stöt pga. spänningsförande delar.
Dödsfall eller svåra skador.
• Byt bara säkringar när spänningen är avstängd.

Apparattyp Beställningsbeteckning för störningsfilter

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 NF300-503
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12 Installation (MDR60A1320-503-00)
12.1 Mekanisk installation
12.1.1 Viktiga anvisningar

• Använd endast nätåtermatningar som inbyggnadsapparater.
• Observera minsta lediga utrymme:

– Flera nätåtermatningar kan monteras bredvid varandra utan mellanrum i elskåpet.
– Till andra komponenter/elskåpets vägg måste det minst finnas ett avstånd på

70 mm i sidled.
– Det måste minst finnas ett avstånd på 150 mm över och under.
– Montera nätåtermatningarna tätt så att kablarna inte blir för långa.

• Se till att kylluften kan strömma in och frånluften strömma ut.
• Om kylluften är smutsig (damm, fett, aggressiva gaser) kan det påverka nätåtermat-

ningens funktion:
– Vidta lämpliga åtgärder, t.ex. separat ventilation, montera filter, rengör ofta etc.

• Överskrid inte tillåten omgivningstemperatur.

12.1.2 Föreskrivet monteringsläge
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 ska monteras lodrätt på väggen
(±15°). Montera endast på en plan yta utan distanshållare eller liknande. När apparaten
monteras i elskåp får inte distanshållare eller liknande användas utan apparaten måste
skruvas fast direkt på fästplattan. Se till att värmen som genereras i elskåpet avleds.
Montera så här så att kylluften kan cirkulera. Räkna med en förlusteffekt på ca 2 % av
apparatens max. märkkeffekt. Lufttemperaturen på 40 °C nära apparaten får inte över-
skridas. Luftöppningarna på apparatens över- och undersida får inte blockeras av mon-
teringsmaterial, kabelkanaler eller andra apparater.
I
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12.2 Anvisningar för elektrisk installation
12.2.1 Personskydd

12.2.2 Nätåtermatningens skydd

12.2.3 Nätformer/nätförhållanden
Observera begränsningarna för nätformerna. När nätåtermatningar ska användas i nät
som inte ingår i tabellen nedan måste SEW-EURODRIVE kontaktas.

VARNING!
Risk för elektrisk stöt pga. spänningsförande delar.
Dödsfall eller svåra skador.
• Mellankretsplintarna på nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A 1320-503-00

står under ferlig spänning i flera minuter efter det att spänningsmatningen stängts
av. Exakt hur lång tid det tar innan spänningen är ofarlig bestäms av drivenhets-
regulatorn och måste väntas ut. De exakta tiderna anges i tillverkarens anvis-
ningar.

• Byt defekta säkringar när ingen spänning finns och använd bara angiven typ.

OBS!
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 innehåller komponenter som
är känsliga mot elektrostatisk urladdning (ESDS).
Vid arbeten nära anslutningar måste personalen vidta de åtgärder som anges i stan-
darden IEC747-1. Man måste bl.a. ladda ur sig elektrostatiskt innan något arbete
påbörjas.
Ladda ur dig genom att röra jordskruven eller en annan jordad metallyta i elskåpet.

VDE-riktig nätform Användning av nätåtermatningen

Med jordad stjärnpunkt obegränsad

Med isolerad stjärnpunkt förbjuden

Med jordad ytterledare förbjuden
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12.2.4 Kabelspecifikationer
• Kablarna som används måste uppfylla specifikationerna som gäller på användnings-

platsen.
• Uppgifter om minsta ledararea i jordledare måste uppfyllas.
• En skärmad kabels effekt bestäms av

– bra skärmanslutning.
– lågt skenmotstånd.

• Använd endast skärmar med tenn- eller nickelpläterad kopparfläta.
– Skärmflätans täckningsgrad måste minst vara 70 % till 80 % med en täcknings-

vinkel på 90°.
• Skydda nätåtermatningens matarledningar med angivna säkringar.
I
A
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12.3 Elektrisk anslutning
När de räfflade skruvarna på sidan skruvats ur och locket tagits av kommer du åt anslut-
ningsutrymmet i MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00. Matarledningarna förs igenom
metallgenomföringarna i flänsen.

12.3.1 Kraftanslutning
Säkring:
• Observera spänningsfallet vid belastning när ledararea väljs.
• Lednings- och återmatningsskydd på växelspänningssidan (L1, L2, L3):

– Vanliga halvledarsäkringar.
– Säkringar och säkringshållare/-skiljare i UL-riktiga anläggningar måste vara

UL-godkända.
– Säkringarnas märkspänning måste anpassas efter nätspänningen på platsen.

• Nätåtermatningsskydd på likspänningssidan (+UG, –UG):
– Säkringarna är inbyggda i apparaten.

Anslutning:
• Alla anslutningar ska vara så korta och med så lite induktion som möjligt.
• För att EMC-direktiven (enligt standarder som VDE 0160 och EN 61800-5-1) ska

uppfyllas måste skärmade kablar användas.
• Anslut nätkablarna till plintarna L1, L2 och L3 på nätåtermatningen. Anslut alltid tre

faser.
• En viss fasföljd måste finnas på effektdelens nätanslutningar (högerroterande rota-

tionsfält). Apparaten har fasföljdsövervakning. Om fasföljdsövervakning registrerar
fel rotationsfält indikeras felmeddelandet "fel rotationsfält" eller "fasbortfall" på appa-
raten med dioder (→ kapitlet "Drift och service" (→ sid 121)). I detta fall måste 2 nät-
faser i kraftnätanslutningen byta plats.

• Anslut kablarna för mellankrets till drivenhetsregulator och nätåtermatning itll plint
+UG/-UG. Var noga med rätt polaritet.

• Följ angivna åtdragningsmoment och använd en till nyckel för att fånga upp åtdrag-
ningsmomentet.

• Anslut matarledningens skyddsledare till jordskruven under apparaten.

OBS!
Var noga med att inte skada eller kapa ledningarna till kretskortet när locket
lyfts av.

OBS!
Om + (plus) eller – (minus) felansluts kan drivenhetsregulatorn och nätåtermat-
ningen förstöras!
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Kretsschema Kretsschemat nedan är ett förslag på anslutning. Applikationsrelaterade egenskaper som
anslutning av en PLC kan kräva att anslutningen av kontakterna X2:1 ... X2:12 ändras.
1. ... 6. → avsnittet "Kretsschema"

1877205131

L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13

K11
(AC3)

NF...
L1 L2 L3
L1' L2' L3'

4 5 6

3 87

+R

PE
X1: X4:

X2:

98

X3:

PE L1 L2 L3

PE W -R PE

m
ax

. 5
 m

-UZ +UZ

Om mellankretsanslutningarna 
felansluts (fel pol, jordfel) förstörs 
de anslutna apparaterna!

Omformarens nät-
anslutningar får inte 
anslutas!

VU

1 2

MOVIDRIVE®

MDR60A1320-503-00 
 + 

 
_ 

 L1   L2  L3

Styrelektronik

7 8 9 10 11 12 X2: 

Reläkontakter  

X2: 2 1 4 3

Extern
FRÅN

 
 
Extern TILL

RESET
 Extern TILL

RESET
 

 

4 5 6

3 87

+R

PE
X1: X4:

X2:

98

X3:

PE L1 L2 L3

PE W -R PE

BW... l
påverkar K11

-UZ +UZ

VU

1 2

 

Förladdning  

  

 

Kontrollera att spänningsväljaren 
är rätt inställd! 

 
400 V  = 380 - 415 V
460 V = 440 - 480 V
500 V = 500 V  

max. 5 m

1.
2.

3.

4.

6.

MOVIDRIVE®/ MOVITRAC® 

MOVIDRIVE®/ MOVITRAC® 

Spärrning

A1 A2

SKS 
1 2 3

Anslut
ej!

av återmatning
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Kretsschema 1. Säkra i enlighet med den här montage- och driftsinstruktionen.
2. Efter nätreläet får inga ytterligare förbrukare förutom nätåtermatningen anslutas.

3. Ledararea enligt gällande VDE-direktiv.
4. Här kan en eller flera drivenhetsregulatorer anslutas (även med olika effekt). När

flera drivenhetsregulatorer måste DC-anslutningskablarna vara så korta som möj-
ligt! Dra kablarna så tätt som möjligt.

5. Externt "TILL" eller "RESET" sker via plintparen X2:9 och X2:10 samt X2:11 och
X2:12 (→ avsnittet "Plinttilldelning styrplintrad X2"):
– X2:9 och X2:10: Potentialfri kontakt (tillfällig kontakt)
– X2:11 och X2:12: positiv puls (DC 12 - 24 V); realiseras t.ex. med PLC-styrning

(plint 11 +, plint 12 –)
6. Värdet för den anslutna nätspänningen måste ställas in med väljaren innan nät-

spänningen kopplas in (→ följande tabell).

Det finns risk för fel om den felmanövreras. Toleransgränsen för felmanövrering är
< 1 min (kall apparat).

OBS!
Om detta ignoreras finns det risk för att spänningen ökar farligt mycket vis återmatning
under frånkopplat nät. Eventuella förbrukare i nätavsnittet och drivenhetsregulatorn
samt nätåtermatningen skulle då kunna förstöras.

Spänningsväljarens läge Den anslutna nätspänningens värde

400 V AC 380 V - AC 415 V ± 10 %

460 V AC 440 V - AC 480 V ± 10 %

500 V AC 500 V ± 10 %

OBS!
• Kontrollera innan nätspänningen kopplas in om spänningsväljarens läge strämmer

överens med nätspänningen. Apparaten förstörs om fel värde är inställt!
• Spänningsväljaren sitter i apparaten och kan ställas in när frontplattan tagits av.

Fabriksinställningen är 500 V AC. Stäng av spänningen till apparaten innan den
öppnas. 

• Spänningsväljaren får inte manövreras under spänning. 
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12.3.2 Styrledningar
• Anslut styrledningarna till styrplintraden X2 (→ avsnittet "Plinttilldelning styrplintrad

X2").
• Dra inte styrledningar parallellt med störande motorledningar.
• Anslut styrledningarnas skärm till metallgenomföringarna i flänsen med stor yta.

12.3.3 Styranslutningar
Styrplintraden X2 sitter på apparatens undersida. Plintblocket kan klämmas fast och är
enkelt att ansluta.
Via ett relä kan t.ex. driftaktiveringssignaler eller summastörning utanför apparaten
anslutas till styrplintrad X2. Via styrplintrad X2 kan en extern RESET eller kopplings-
funktioner anslutas till frekvensomformaren.

12.3.4 Plinttilldelning styrplintrad X2

1877276811

[1] X2:1 ... X2:4 relä summastörning
[2] X2:5, X2:6 upptagen av intern temperaturövervakning. Inga ledningar får anslutas!
[3] X2:7, X2:8 extern FRÅN
[4] X2:9, X2:10 ledig
[5] X2:11, X2:12 = TILL/RESET

121110987654321

+ -
[1] [2]

[3] [4] [5]

OBS!
SEW-EURODRIVE rekommenderar att återställningsanslutningen X2:11 och X2:12
används.

OBS!
Anslut ingen extern spänning till plintarna X2:5 - X2:10 eftersom apparaten då skadas!
I
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1. Reläet drar 
– när matningsspänning finns
– när mellankretskondensorerna laddats
– när ingen summastörning finns

2. Reläet släpper
• vid FRÅN-kommando via plint 7 och 8
• vid felmeddelande

3. Vid automatisk start måste inte TILL-knappen tryckas in. Se kapitlet "Konfiguration"
(→ sid 117).

12.3.5 Plinttilldelning spärringång A1/A2

Plint Funktion Beskrivning

X2:1 öppnande

Potentialfria reläkontakter1)2)
Summastörningsmeddelande reläkontakternas 
anslutningseffekt:
• 30 V DC3A
• 230 V AC5A

X2:2 öppnande

X2:3 slutande

X2:4 slutande

X2:5 Upptagen av intern temperatur-
övervakningX2:6

X2:7
FRÅN-knapp För att stänga av nätåtermatningen

X2:8

X2:9
TILL-knapp/återställning3)

X2:10

X2:11 (+24 V)
Ingång extern spänning Inkoppling av nätåtermatningen eller felkvittering

X2:12 (0 V)

Plint Funktion Beskrivning

A1 Spärringång 24 V
Styrspänning för att spärra återmatningsvägen

A2 DGND

4066532107

Överordnat
styrsystem

Digital utgång

MOVIDRIVE
MDR60A1320

®

DGND
A1
A2
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12.4 Installation i ett CE-typiskt drivsystem
12.4.1 Allmänna anvisningar

• Användaren ansvarar för att EU-direktiven uppfylls när maskinen används.
– När följande åtgärder vidtas kan du utgå ifrån att nätåtermatningen inte orsakar

EMC-problem vis maskindriften och att EU-direktivet och EMC-lagen följs.
– Om apparater används i närheten av nätåtermatningen som inte uppfyller

CE-kravet om störningstålighet i EN 500082-2, kan dessa apparater påverkas av
nätåtermatningens elektromagnetiska effekt.

12.4.2 Uppbyggnad
• Anslut nätåtermatning och störningsfilter med stor yta till den jordade fästplattan:

– Fästplattor med elektriskt ledande yta (förzinkad eller rostfritt stål) kan användas
för konstant anslutning.

– Lackade plattor lämpar sig inte för EMC-riktig installation.
• När flera fästplattor används:

– Anslut fästplattorna med stor yta och ledande till varandra (t.ex. med kopparband).
• Dra kraft- och styrledningar skilda från varandra.
• Dra kablarna så nära referenspotentialen som möjligt. Fritt hängande ledningar fung-

erar som antenner.

12.4.3 Filtrering
• Använd endast störningsfilter som passar nätåtermatningen. Störningsfilter minskar

högfrekventa störningar till en tillåten nivå.
I
I
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12.4.4 Skärmning
• Kabelgenomföringar av metall ansluter skärmen med stor yta till huset.
• Reläer och plintar i skärmade ledningar

– Anslut skärmarna i anslutna ledningar med stor yta till fästplattan.
• Nätkablar mellan störningsfilter och drivenhetsregulator som är längre än 300 mm:

– Skärma nätkabeln.
– Anslut nätkabelns skärm direkt till drivenhetsregulatorn/till återmatningsenheten

och störningsfiltret och anslut med stor yta till fästplattan.
• Skärma styrledningarna:

– Anslut skärmarna till skärmanslutningarna så kort som möjligt.

12.4.5 Jordning
• Jorda alla ledande komponenter av metall (nätåtermatning, drivenhetsregulator,

störningsfilter) med kablar från en central jordpunkt (jordskena).
• Uppfyll minsta ledararea som anges i säkerhetsföreskrifterna:

– För EMC är dock inte ledararean av betydelse utan ledarytan och hur stor anslut-
ningen är.
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12.4.6 Ytterligare anvisningar
Nätåtermatningar är elektriska driftdon som används i industriella anläggningar. Enligt
EMC-direktiven 2004/108/EG måste inte de här apparaterna märkas eftersom de enligt
EMC-direktivet är EMCG-komponeterna inte kan arbeta självständigt utan måste bear-
betas ytterligare av maskin- eller anläggningstillverkaren. Bevis på att EMC-driektivet
uppfylls måste tillverkaren/ägaren av maskinen/anläggningen tillhandahålla.
När störningsfilter som godkänts av SEW-EURODRIVE och när anvisningarna för
EMC-riktig installation följs, uppfylls kraven för CE-märkning av den kompletta
CE-märkta maskinen/anläggningen i enlighet med EMC-direktivet 2004/108/EG.
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 i kombination med störnings-
filter är avsedda för användning i områden med gränsvärdesklass A.
Definition enligt generella fordringar:
• EN 61000-6-4 störningsemission
• EN 61000-6-2 störtålighet
I
I
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13 Idrifttagning (MDR60A1320-503-00)

13.1 Första inkoppling
1. Ställ in spänningsväljaren på rätt läge, annars förstörs nätåtermatningen.

Spänningsväljarens fabriksinställning är 500 V AC. Gör så här för att ändra läget: 
– Stäng av spänningen till apparaten
– Ta av frontkåpan genom att skruva ur de åtta skruvarna. 
– Ändra spänningsväljaren och skruva fast frontkåpan igen. 
Om jumper måste anslutas på styrkretskortet gäller samma tillvägagångssätt. 

2. Anslut nätspänningen. Apparaten är driftklar efter ca 1 s.
3. Kontrollera att nätåtermatningen är driftklar:

– När endast den gröna lysdioden på nätåtermatningen lyser är den driftklar.
– Om fler lysdioder lyser finns det ett fel. Åtgärda först felet innan du fortsätter med

idrifttagningen. Se kapitlet "Drift och service" (→ sid 121).
4. Kontrollera att drivenhetsregulatorn är driftklar enligt driftsinstruktionen.

OBS!
• Kontrollera att anslutningen är fullständig, korrekt polanslutning, korslutning och

jordfel innan apparaten kopplas in för första gången.
• Vid felanslutning kan fel uppstå i drivenhetsregulatorn.

Spänningsväljarens läge Den anslutna nätspänningens värde

400 V 380 V AC - 415 V AC 

460 V 440 V AC - 480 V AC 

500 V 500 V AC
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13.2 Driftklarsignal
Bilden nedan visar hur driftklarsignalen (redo) från nätåtermatningen måste anslutas till
den digitala ingången "nät in" på omformaren.

1877280523

X13:

X2:

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp

/reglerspärr
Höger/stopp

Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Felåterställning

RS-485-
RS-485+

MOVIDRIVE®- 
omformare

MOVIDRIVE®- 
omformare

121110987654321

Nätåtermatningsenhet 
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Nät till

Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp

/reglerspärr
Höger/stopp

Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24 V DC-utgång

Felåterställning

RS-485-
RS-485+

Nät till
I
D
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14 Konfiguration (MDR60A1320-503-00)
Kodningen av korslutningsbryggorna (jumper J3, J5, J6, J7, J8) på styrkretskortet ger
olika styrningsmöjligheter och olika interna funktioner vid vissa felmeddelanden. 
Nedan förklaras vissa begrepp som används i samband med kodning.

14.1 Viktiga anvisningar för konfigurationen
14.1.1 Automatisk start

"Automatisk start" betyder att apparaten startar av sig själv ca 1 s efter det att matnings-
spänningen kopplats in. Funktionen "Automatisk start" är kodad med jumper J1 på styr-
kretskortet och får inte ändras.

14.1.2 Frånkoppling – tillkoppling
"Frånkoppling" innebär att styrningen av effekthalvledarna och återmatningen avbryts
och att drivenhetsregulatorn inte längre kan bromsas. 
"Tillkoppling" innebär att styrningen av effekthalvledarna aktiveras.

14.1.3 Lagring
Apparaten har ett felminne som lagrar vissas fel. Lagrade felmeddelanden måste kvit-
teras med en återställning eller genom att matningsspänningen till styrdelens nätanslut-
ning avbryts. "Lagring" leder alltid till "frånkoppling" och till att summastörningsreläet
släpper.

14.1.4 Kvittering
När ett fel åtgärdats måste felminnet kvitteras med kvitteringsknappen (TILL) eller
genom att nätmatningen stängs av med tre faser.

OBS!
• Det är inte tillåtet att kvittera när mellankretsspänningen är för hög, dvs. under

bromsning. Det skulle leda till att apparaten förstörs.
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14.1.5 Fasbortfall
Fasbortfallsövervakningen övervakar nätmatningen i alla tre faser. När en fas försvinner
fungerar apparaten, den interna matningen, komplett ändå (t.ex. felminnet).
Apparaten kan reagera på olika sätt på ett fasbortfall. Ett alternativ är "tvåfasdrift", en
annan är att apparaten tas ur drift och indikerar ett fel via summastörningsreläet.
Fasbortfallsövervakningen kodas med jumper J3, J5, J6 och J7 på styrkortet
(→ tabellen nedan).

Felminne "PÅ" betyder att felet "fasbortfall" indikeras med lysdioden tills det kvitteras.
Felminne "AV" betyder att felet "fasbortfall" indikeras med lysdioden tills det försvinner.

Jumper
Fasbortfallsövervakning

J3 J5 J6 J7

1 0 0 1 Känslig, felminne "PÅ"

1 1 1 1 Okänslig, felminne "PÅ"

0 X X 1 Deaktiverad, felminne "PÅ"

0 X X 0 Deaktiverad, felminne "AV"

1 = jumper stängd 0 = jumper öppen X = jumper godtycklig

OBS!
• Jumper J3 får bara dras av och sättas på när spänningen är avstängd.
K
V
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14.1.6 Styrkortets anslutnings- och komponentschema

1877273867

[1] X3: Anslutning till drivkretskortet [4] X4: Anslutning till indikeringskretskortet
[2] X5, X8 [5] Lysdioder (indikerar driftstatusen)
[3] X1: Nätsynkronisering [6] X2: Styrplintrad

X1 X2X4
LD1

LD3
LD4

LD5

TR1 TR2 TR3

TR6 TR4 TR5

L4

LD2

J4

X3 X5

X8

J6
J3J5

J1

J7

J8

[1]

[3] [4] [5] [6]

[2]
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iktiga anvisningar för konfigurationen
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14.1.7 Överspänningsövervakning
Överspänningsövervakningen av nätspänningen frånkopplar nätåtermatningen när
apparatens märkspänning överskrids 1,15 gånger.
Felkod 3 (→ kap. "Drift och service") anges som felmeddelande. För att skilja på felmed-
delandena "fasbortfall" och "överspänning" kan fasbortfallsövervakningen deaktiveras
genom att jumper 3 tas bort på styrkortet. Om frånkoppling då sker och den röda och
gula lysdioden lyser (felkod 3, → kap. "Drift och service") beror frånkopplingen på över-
spänning. Överspänningsövervakningen kodas med jumper J3, J5, J6, J7 och J8 på
styrkortet (→ tabellen nedan).

14.1.8 Standardinställning
Som standard är jumper i MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 redan inställda:

Jumper Lysdiodsindikering
Utvärdering med överspänningJ3 J5 J6 J7 J8 Drift Fasbortfall Summa-

störning

1 X X 1 1 Grön Röd Gul Överspänning/fasbortfall 
kommuteringsavbrott

1 X X 0 1 Grön - Gul Överspänning

0 X X 1 1 Grön Röd Gul Överspänning/fasbortfall 
kommuteringsavbrott

0 X X 0 1 Grön - Gul Överspänning

0 X X 0 1 Grön Röd Gul Varaktigt fasbortfall

1 = jumper stängd 0 = jumper öppen X = jumper godtycklig

Jumper

J1 J3 J4 J5 J6 J7 J8

11)

1) Inställningen får inte ändras.

0 01) 1 1 0 1

1 = jumper stängd 0 = jumper öppen
K
V
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15Drift och service (MDR60A1320-503-00)
Återställning
15 Drift och service (MDR60A1320-503-00)
15.1 Återställning
15.1.1 Nätåtermatning 

Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 återställs automatiskt när den
stängs av. En manuell återställning kan göras med återställningsknappen på frontkåpan
(→ kap. "Driftindikeringar") på MDR60A1320-503-00.

** Om de digitala ingångarna ansluts till DC-24 V-spänningsmatning X13:8 "VO24", ska
en bygel sättas in mellan X13:7 och X13:9 på MOVIDRIVE®-omformaren.

1877283851

Överordnat
styrsystem

Digitala 
utgångar

Referensspänning, digitala signaler

Frigivning/stopp

/reglerspärr
Höger/stopp

Vänster/stopp

Referens X13:DIØØ...DIØ5 Referens 
digitala utgångar+24 V DC-utgång

Reset

RS-485-
RS-485+

MOVIDRIVE®-
omformare

DGND

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X2: 121110987654321

Nätåtermatningsenhet 

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Nät till
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15 rift och service (MDR60A1320-503-00)
riftindikeringar
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15.2 Driftindikeringar
De fel lysdioderna i nätåtermatningens lock visar den aktuella driftstatusen. Se "Lys-
diodssignaler" (→ sid 123). För att det ska vara enklare att kontrollera vid servicearbeten
finns samma lysdioder på det interna styrkortet. Där finns dock även en orange lysdiod
som har samma funktion som den tvåfärgade (grön/orange) lysdioden i locket.

Om ett felmeddelande genereras under bromsning och nätåtermatningen frånkopplas,
får inte nätåtermatningen kvitteras förrän bromsningen är avslutad och mellankrets-
spänningen sjunkit till normalt värde igen.
För att utesluta eventuella problem rekommenderar vi att pulsaktivering av drivenhets-
regulatorn via summastörningsreläet blockeras.

15.2.1 UCE-frånkoppling
Nätåtermatningen frånkopplas när apparatens max. ström överskrids via UCE-skydds-
anordningen. Skyddsanordningens princip kräver att IGBT överbelastas kortare än en
millisekund vilket är långt utöver specifikationerna för normal drift. Det är normalt inget
problem för apparaten. Men om frånkoppling pga. för hög ström sker ofta eller regel-
bundet slits effekthalvledarna snabbt ut och komponenten slutar fungera i förtid.
Om UCE-frånkoppling sker ofta pga. för hög ström kan det bero på:
• Överbelastning
• För låg nätspänning
• Defekt eller instabil regulator t.ex. i drivenhetsregulatorn
• Varierande styrstorhet i regulatorn 
• Anläggningen är feldimensionerad

1877453195

off/collective error

phase failure

overcurrent/UcE

operation

overtemperature

reset

GN

RD

RD

YE

OG
D
D
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15Drift och service (MDR60A1320-503-00)
Driftindikeringar
15.2.2 Lysdiodssignaler

Felkod

Lysdiodsindikeringar Betydelse

Drift
(grön)

Fas-
bortfall
(röd)

För 
hög  
ström/
UCE
(röd)

För hög 
tempe-
ratur
(orange)

Summa-
störning
(gul)

Vid första idrifttagning Under drift

1 X - - - Apparaten är driftklar (efter ca 1 s) Apparaten är i drift

2 X - - - - Apparaten driftklar men ingen återmatning
→ Kontrollera likströmssäkringarna

3 X - - X X - Kylelementets temperatur är för 
hög.
→ Felmeddelandet kan inte 
kvitteras om temperaturen fort-
farande är för hög.

4 X - - - X - Som felkod 3.
→ Kylelementets temperatur 
har sjunkit och kan kvitteras.

5 X - - - X Apparaten har stängts av (extern FRÅN).
→ Aktivering krävs

6 X - - - X Överspänningsövervakningen har löst ut.
När nätspänningen sjunkit till märkvärdet → aktivering krävs

7 X X - - X Fel rotationsfält eller en fas saknas Fasbortfall har registrerats
→ Kvittering krävs.

8 X - X - X - För hög ström (trefassidan) har 
registrerats.
→ Kvittering krävs.

9 X X X - X Felkod 7 och 8 För hög ström har registrerats 
samtidigt som fasbortfall pga. 
kommuteringsavbrott.

10 X X X X X Fler fel har uppstått samtidigt.

11 - - - - - Apparaten är ur drift, minst två faser har ingen spänning.

13 X X - - - - Massivt kommuteringsavbrott 
har registrerats, ingen från-
koppling eftersom jumper 3 och 
7 är öppna.
→ Fortsatt drift möjlig, bättre 
nät behövs.
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15 rift och service (MDR60A1320-503-00)
nderhåll
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15.3 Underhåll
Nätåtermatningen MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 är underhållsfri när angivna
användningsvillkor uppfylls. Se "Tekniska data" (→ sid 101).

15.3.1 Kontrollera kylluftöppningarna
Om omgivningsluften är smutsig kan kylluftöppningarna täppas igen. Kontrollera därför
nätåtermatningen regelbundet med ca 4 veckors mellanrum. Dammsug igensatta
kylluftöppningar.

OBS!
Använd inga vassa eller spetsiga föremål som knivar eller skruvmejslar för att rengöra
kylluftöppningarna.
D
U
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16Grundapparatens tekniska data
CE-märkning, UL-godkännande och C-Tick
16 Grundapparatens tekniska data
16.1 CE-märkning, UL-godkännande och C-Tick
16.1.1 CE-märkning

• Lågspänningsdirektivet
Multiomformarna MOVIDRIVE® MDX60B/61B och nätåtermatningarna
MOVIDRIVE® MDR60A/61B uppfyller kraven enligt rådets direktiv 2006/95/EG
(lågspänningsdirektivet).

• Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Multiomformare och nätåtermatningar MOVIDRIVE® är komponenter avsedda för
inbyggnad i maskiner och anläggningar. De uppfyller EMC-produktstandarden
EN 61800-3 "Varvtalsreglerade elektriska drivsystem". Om installationsanvisning-
arna för SEW-komponenterna följs uppfylls kraven för CE-märkning av den CE-
märkta maskinen/anläggningen, i enlighet med EMC-direktivet 2004/108/EG. 

• Uppfyllande av gränsvärdesklasserna C2 eller C3 har påvisats i CE-typiska driv-
system. På begäran översänder SEW-EURODRIVE mer detaljerad information.

16.1.2 UL- / cUL / GOST-R

16.1.3 C-Tick

CE-märket på typskylten innebär överensstämmelse med lågspänningsdirektivet
2006/95/EG. 

UL- och cUL-godkännande (USA) samt GOST-R-certifiering (Ryssland) har tilldelats
hela produktserien MOVIDRIVE®. Apparaten MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 är
inte UL- eller cUL-godkänd. cUL är likvärdigt med godkännande enligt CSA. 

C-Tick-godkännande har getts för hela produktserien MOVIDRIVE®. C-Tick intygar
uppfyllande av kraven enligt ACMA (Australian Communications and Media Authority).

USUS

LISTEDLISTED

®
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16 rundapparatens tekniska data
llmänna tekniska data
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16.2 Allmänna tekniska data
16.2.1 Nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR60A

MOVIDRIVE® MDR60A 0150-503-00 (byggstorlek 2)
0370-503-00 (byggstorlek 3)
0750-503-00 (byggstorlek 4)

1320-503-00 (byggstorlek 6)

Störningstålighet Uppfyller EN 61800-3 Uppfyller EN 61000-6-1 och 
EN 61000-6-2

Störemission vid EMC-riktig 
installation

Uppfyller EN 61800-3: 
• med nätfilter NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nätfilter NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• med nätfilter NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• med nätfilter NF150-503 (MDR60A0750-503-00)

Uppfyller EN 61000-6-4 med nätfilter 
NF300-503

Omgivningstemperatur âU
Nedstämpling pga. 
omgivningstemperatur

0 °C – +40 °C
IN-reducering: 3 % IN per K till max. 60 °C

0 °C – +40 °C
IN-reducering: 3 % IN per K till max. 55 °C

Klimatklass EN 60721-3-3, klass 3K3

Lagringstemperatur1) âL

1) Vid långtidsförvaring ska nätspänning kopplas in under minst 5 minuter med ett intervall på 2 år eftersom apparatens livslängd annars
kan förkortas.

–25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, klass 3K3) –25 °C – +55 °C
(EN 60721-3-3, klass 3K3)

Kyltyp (DIN 51751) Extern kylning
(temperaturreglerad fläkt, aktiveringsgräns 50 °C)

Extern kylning
(temperaturreglerad fläkt, aktiverings-
gräns 45 °C)

Kapslingsklass byggstorlek 2
EN 60529 byggstorlek 3
(NEMA1)     byggstorlek 4

IP20
IP20
IP00 (kraftplintar) 
IP10 (kraftplintar)
• med monterat, seriemässigt medföljande 

plexiglasskydd
• med monterad krympslang (ingår ej)
IP20
• med monterat beröringsskydd DLB11B

IP20

Driftsätt Kontinuerlig drift (EN 60149-1-1 och 1-3)

Överspänningskategori III enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Föroreningsklass 2 enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Installationshöjd Vid h ≤ 1000 m, inga begränsningar.
Vid h ≥ 1000 m gäller följande begränsningar:
• Från 1000 m till max 4000 m:

– IN-reduktion med 1 % per 100 m
• Från 2000 m till max. 4000 m:

– Säker isolering av kraft- och elektronikplintar 
garanteras inte från 2000 m. 
Externa åtgärder måste då vidtas 
(IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

– Ett skydd mot överspänning som sänker spän-
ningen från klass III till klass II måste anslutas.

h ≤ 1000 m: Ingen begränsning
Från 1000 m till max. 4000 m:
IN-reducering: 0.5 % per 100 m
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16Grundapparatens tekniska data
Allmänna tekniska data
16.2.2 Nätåtermatning MOVIDRIVE® MDR61B

MOVIDRIVE® MDR61B 1600-503-00/L (byggstorlek 7)
2500-503-00/L (byggstorlek 7)

Störningstålighet Uppfyller EN 61800-3

Störemission vid EMC-riktig 
installation

Uppfyller EN 61800-3: 
• med nätfilter NF600-503

Omgivningstemperatur âU

Nedstämpling pga. 
omgivningstemperatur

0 °C – +50 °C vid ID = 100 % IMK
0 °C – +40 °C vid ID = 125 % IMK 
2.5 % IMK per K mellan 40 °C – +50 °C
3 % IMK per K mellan 50 °C – +60 °C

Klimatklass EN 60721-3-3, klass 3K3

Lagringstemperatur1) âL

1) Vid långtidsförvaring ska nätspänning kopplas in under minst 5 minuter med ett intervall på 2 år eftersom apparatens livslängd annars
kan förkortas.

–25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, klass 3K3)

Kyltyp (DIN 51751) extern kylning
(temperaturreglerad fläkt, aktiveringsgräns 50 °C)

Kapslingsklass     
EN 60529     
(NEMA1)

IP00
IP20 (kraftplintar) 
• med monterat beröringsskydd DLB31B

Driftsätt Kontinuerlig drift (EN 60149-1-1 och 1-3)

Överspänningskategori III enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Föroreningsklass 2 enligt IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Installationshöjd Vid h ≤ 1000 m, inga begränsningar.
Vid h ≥ 1000 m gäller följande begränsningar:
• Från 1000 m till max 4000 m:

– IN-reduktion med 1 % per 100 m
• Från 2000 m till max. 4000 m:

– Säker isolering av kraft- och elektronikplintar garanteras inte från 2000 m. 
Externa åtgärder måste då vidtas (IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

– Ett skydd mot överspänning som sänker spänningen från klass III till klass II måste anslutas.
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16 rundapparatens tekniska data
pparatserie MOVIDRIVE® MDR60A/61B, byggstorlek 2 - 7

128
16.3 Apparatserie MOVIDRIVE® MDR60A/61B, byggstorlek 2 - 7
Följande bild visar nätåtermatningarna MOVIDRIVE® MDR60A/61B, byggstorlek 2 till 7

1454307595
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16Grundapparatens tekniska data
Minsta böjutrymme (EN 61800-5-1)
16.4 Minsta böjutrymme (EN 61800-5-1)
Enligt EN 61800-5-1 måste avståndet mellan en kraftplint och ett hinder som tråden är
riktad mot när den lämnar kraftplinten, minst motsvara värdet som anges i tabellen
nedan.

Ledararea i mm2 Minsta böjutrymme i mm

Trådar per plint

1 2 3

10 ... 16 40 - -

25 50 - -

35 65 - -

50 125 125 180

70 150 150 190

95 180 180 205

120 205 205 230

150 255 255 280

185 305 305 330

240 305 305 380
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16 rundapparatens tekniska data
OVIDRIVE® MDR60A0150/0370 byggstorlek 2 och byggstorlek 3
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16.5 MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 byggstorlek 2 och byggstorlek 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutförande
Med målade kretskort

Byggstorlek 2
0150-503-00 
0150-503-00/L 

Byggstorlek 3
0370-503-00 
0370-503-00/L

Artikelnummer 1825 271 0
1825 272 9

826 658 1
829 672 3

INGÅNG

 Nominell nätspänning Unät
 (enl. EN 50160)

3 × 380 V - 500 V AC

 Nätfrekvens fnät 50 Hz - 60 Hz ±5 %

 Nominell anslutningseffekt PN 15 kW 37 kW

 Nominell nätström Inät
 (vid Unät = 3 × 400 V AC)

29 A AC 66 A AC

ELEKTRONIKPLINTAR

 Digitala ingångar
 Intern resistans

PLC-kompatibla (EN 61131), avläsningscykel 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

 Signalnivå +13 V – +30 V    = "1" = kontakt sluten
-3 V – +5 V    = "0" = kontakt öppen

 Digitala utgångar PLC-kompatibla (EN 61131-2), tillslagstid 1 ms, kortslutningssäker, Imax = 50 mA

 Signalnivå "0"=0 V, "1"=+24 V. Obs! Ingen extern spänning får anslutas!

MELLANKRETS

 Skenbar uteffekt SA
 (vid Unät = 3 × 380 – 500 V AC)

25 kVA 50 kVA

 Mellankretsspänning UMK
 (vis nominell nätström Inät)

560 V - 780 V DC

 Nominell mellankretsström IMK
 (vis nominell nätström Inät)

35 A DC 70 A DC

 Max. mellankretsström IMK_max 53 A DC 105 A DC

ALLMÄNT

 Förlusteffekt vid PN PVmax 120 W 950 W

 Kylluftbehov 100 m3/h 180 m3/h

 Anslutning av kraftplintar X1, X2

  Tillåtet åtdragningsmoment
  Tillåten ledararea

Frånskiljbara radplintar
Ledarhylsor DIN 46228
1.8 Nm
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 med 1.5 Nm

Kombiskruv M6

3,5 Nm
25 mm2 (AWG4)

 Anslutning av elektronikplintar X3 Tillåten ledararea:
• En ledare per plint: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Två ledare per plint:  0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

 Vikt 4 kg 16 kg

 Mått           B × H × D 118 mm × 320 mm × 127 mm
(4.65 in × 12.6 in × 5.0 in)

200 mm × 465 mm × 221 mm
(7.87 in × 18.3 in × 8.7 in)

 Nätdrossel (krävs alltid) ND045-013, 
LN = 0.1 mH
Artikelnummer 
826 013 3

ND085-013
LN = 0.1 mH
Artikelnummer 
826 014 1

 Nätfilter (valfritt) NF035-503 upp till 15 kW
Artikelnummer 827 128 3
NF048-503 bis 22 kW (15 kW × 125 %)
Artikelnummer 827 117 8

NF085-503, 
Artikelnummer 827 415 0

 För MOVIDRIVE® MDX60B/61B...-5_3 0005 – 0150 0005 – 0370

 Rek. nätsäkring 63 A 100 A
G
M

P
i

f
kVA

Hz

n

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



16Grundapparatens tekniska data
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 byggstorlek 4 och byggstorlek 6
16.6 MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 byggstorlek 4 och byggstorlek 6 
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutförande
Med målade kretskort

Byggstorlek 4
0750-503-00
0750-503-00/L

Byggstorlek 6
1320-503-001)

–

Artikelnummer 826 556 9
829 673 1

827 952 7

INGÅNG

 Nominell nätspänning Unät
 (enl. EN 50160)

3 × 380 V - 500 V AC

 Nätfrekvens fnät 50 Hz - 60 Hz ±5 % 40 Hz - 60 Hz ±10 %

 Nominell anslutningseffekt PN 75 kW 160 kW

 Nominell nätström Inät
 (vid Unät = 3 × 400 V AC)

117 A AC 260 A AC

ELEKTRONIKPLINTAR

 Digitala ingångar
  Intern resistans

Potentialfri (optokopplare), PLC-kom-
patibel (EN 61131), avläsningsintervall 
1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

–

 Signalnivå +13 V – +30 V    = "1" 
= kontakt sluten
-3 V – +5 V    = "0" 
= kontakt öppen

 Digitala utgångar PLC-kompatibla (EN 61131-2), 
tillslagstid 1 ms, kortslutningssäker, 
Imax = 50 mA

 Signalnivå "0"=0 V,  "1"=+24 V, 
OBS! Ingen extern spänning får 
anslutas.

MELLANKRETS

 Skenbar uteffekt SA
 (vid Unät = 3 × 380 – 500 V AC)

90 kVA 175 kVA

 Mellankretsspänning UMK 560 V - 780 V DC

 Nominell mellankretsström IMK
 (vis nominell nätström Inät)

141 A DC 324 A DC

 Max. mellankretsström IMK_max
 (vis nominell nätström Inät)

212 A DC Motorisk: 
• 486 A DC
Generatorisk: 
• 410 A DC

ALLMÄNT

 Förlusteffekt vid PN PVmax 1700 W 2400 W

 Kylluftbehov 360 m3/h 880 m3/h

 Anslutning av kraftplintar X1, X2
 (L1, L2, L3 byggstorlek 6)
  Tillåtet åtdragningsmoment
  Tillåten ledararea

Anslutningsskruv M10

14 Nm
70 mm2 (AWG2/0)

Anslutningsskruv M10

25 – 30 Nm2)

185 mm2 (AWG6/0)

 Anslutning av kraftplintar SKS 1 – 3 – Anslut inte plintarna

 Anslutning av elektronikplintar X3
    (X2 byggstorlek 6)

Tillåten ledararea:
• En ledare per plint: 

0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Två ledare per plint:  

0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

Tillåten ledararea:
• 0.75 – 2.5 mm2 (AWG18 – 14)
Plint A1 / A2:
• 0.75 – 4 mm2 (AWG18 – 12)

 Vikt 24 kg 100 kg

 Mått           B × H × D 280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20.6 in × 8.07 in)

378 mm × 942 mm × 389.5 mm
(14.9 in × 37.1 in × 15.3 in)

 Nätdrossel (krävs alltid) ND200-0033 
LN = 0.03 mH
Artikelnummer 826 579 8

inbyggd i grundapparaten

 Nätfilter (valfritt) NF150-503, 
Artikelnummer 827 417 7

NF300-503, 
Artikelnummer 827 419 3
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16 rundapparatens tekniska data
OVIDRIVE® MDR60A0750/1320 byggstorlek 4 och byggstorlek 6
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 För MOVIDRIVE® MDX60B/61B...-5_3 0005 – 0750 0005 – 1600

 Rek. nätsäkring 175 A 500 A

1) Angivna tekniska data gäller apparater med serienummer DCV200xxx. För apparater med serienummer DCV185xxx gäller den med-
följande dokumentationen och uppgifterna på typskylten. 

2) Observera följande: Överför inte åtdragningsmomentet direkt i plintarna L1, L2, L3 och ±UG utan fånga upp det med en till nyckel.

MOVIDRIVE® MDR60A
Standardutförande
Med målade kretskort

Byggstorlek 4
0750-503-00
0750-503-00/L

Byggstorlek 6
1320-503-001)
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16Grundapparatens tekniska data
MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 byggstorlek 7
16.7 MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 byggstorlek 7
MOVIDRIVE® MDR61B Byggstorlek 7

1600-503-00/L 2500-503-00/L

Artikelnummer 1825 095 5 1825 096 3

INGÅNG

 Nominell nätspänning Unät
 (enl. EN 50160)

3 × 380 V - 500 V AC

 Nätfrekvens fnät 50 Hz - 60 Hz ±5 %

 Nominell anslutningseffekt PN 160 kW 250 kW

 Nominell nätström Inät
 (vid Unät = 3 × 400 V AC)

250 A AC 400 A AC

ELEKTRONIKPLINTAR

 Digitala ingångar
  Intern resistans

Potentialfri (optokopplare), PLC-kompatibel (EN 61131), avläsningsintervall 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

 Signalnivå +13 V – +30 V    = "1" = kontakt sluten
-3 V – +5 V    = "0" = kontakt öppen

 2 digitala utgångar PLC-kompatibla (EN 61131-2), tillslagstid 1 ms, kortslutningssäker, Imax = 50 mA

 Signalnivå "0"=0 V, "1"=+24 V. Obs! Ingen extern spänning får anslutas!

MELLANKRETS

 Skenbar uteffekt SA
 (vid Unät = 3 × 380 – 500 V AC)

173 kVA 271 kVA

 Mellankretsspänning UMK 620 V - 780 V DC

 Nominell mellankretsström IMK
 (vis nominell nätström Inät)

255 A DC 407 A DC

 Max. mellankretsström IMK_max
 (vis nominell nätström Inät)

382 A DC 610 A DC

 Max. konstant mellankretsström IMK_max
 (vis nominell nätström Inät)

318 A DC 508 A DC

ALLMÄNT

 Förlusteffekt vid PN PVmax 5000 W 6600 W

 Kylluftbehov 1400 m3/h

 Anslutning av kraftplintar L1, L2, L3 Anslutningsskena med hål för M12
Max. 2 × 240 mm2

Kabelsko DIN 46235

 Åtdragningsmoment 70 Nm

 Tillval mellankretskoppling • DLZ11B / 100 mm (artikelnummer 1 823 193 4)
• DLZ11B / 200 mm (artikelnummer 1 823 566 2)
• DLZ11B / 300 mm (artikelnummer 1 823 567 0)

 Anslutning av elektronikplintar X2 Tillåten ledararea:
• En ledare per plint: 

0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 12)
• Två ledare per plint:  

0.25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)

Tillåten ledararea:
• En ledare per plint: 

0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 12)
• Två ledare per plint:  

0.25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)

 Extern spänningsmatning Anslut 24 V-stöddrift via DC-nätdelen.
Ingen anslutning på styrenheten.

 Vikt 385 kg 475 kg

 Mått           B × H × D 899 mm × 1490 mm × 473 mm
(35.4 in × 58.7 in × 18.2 in)

 Nätdrossel inbyggd i grundapparaten

 Nätfilter (valfritt) NF600-503 
Artikelnummer 1 796 338 9

 För MOVIDRIVE® MDX60B/61B...-5_3 0005 – 2500

 Rek. nätsäkring 315 A (gRL/gL) 500 A (gRL/gL)
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16.8 Måttritningar
16.8.1 MOVIDRIVE® MDR60A0150 byggstorlek 2

Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
• Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
• Det behövs inget sidavstånd.

3349923979
Mått i mm (tum)
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16Grundapparatens tekniska data
Måttritningar
16.8.2 MOVIDRIVE® MDR60A0370 byggstorlek 3
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
• Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
• Det behövs inget sidavstånd.

1454310923
Mått i mm (tum)
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16.8.3 MOVIDRIVE® MDR60A0750 byggstorlek 4
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
• Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över och under apparaten.
• Inga värmekänsliga komponenter får finnas närmare än 300 mm över en apparat,

exempelvis kontaktorer eller säkringar.
• Det behövs inget sidavstånd.
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Mått i mm (tum)

52
2 

(2
0.

6)

50
2 

(1
9.

8)
 

11
 (0

.4
3)

7 (0.3)

205(8.07)

160 (6.30)

280(11.0)

140 (5.51)
G
M

P
i

f
kVA

Hz

n

Montage- och driftsinstruktion – MOVIDRIVE® MDR60A/61B



16Grundapparatens tekniska data
Måttritningar
16.8.4 MOVIDRIVE® MDR60A1320 byggstorlek 6
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
• Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över apparaten.
• Inga värmekänsliga komponenter får finnas närmare än 300 mm över en apparat,

exempelvis kontaktorer eller säkringar.
• Det behövs inget avstånd under apparaten.
• Sidavstånd 70 mm 

1454342923
Mått i mm (tum)
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16.8.5 MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 byggstorlek 7
Observera följande minsta lediga utrymme vid montering i elskåp:
• Det måste finnas minst 100 mm fritt utrymme över apparaten.
• Inga värmekänsliga komponenter får finnas närmare än 300 mm över en apparat,

exempelvis kontaktorer eller säkringar.
• Det behövs inget avstånd under apparaten.
• Det behövs inget sidavstånd.
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MOVIDRIVE® MDR60A/61B
17 Försäkran om överensstämmelse
17.1 MOVIDRIVE® MDR60A/61B

EG-försäkran om 
överensstämmelse   

 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Ort Datum VD teknik  a)  b) 

 
a)  Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn 
b)  Med fullmakt att sammanställa de tekniska underlagen 
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