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Düzeltme 

MOVIAXIS® çok eksenli servo sürücü
Kablolama talimatında değişiklik DC 24 V
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1.1
Aksesuar paketinde değişiklik

MOVIAXIS® Mastermodul MXM80A için düzeltme

Aksesuar paketinde değişiklik 
MOVIAXIS® MXM80A için olan aksesuar paketinde (18210864) komple fiş elemanı
DC 24 V (18211755), komple 4 kutuplu BK24V (SNR 18202527) tek fiş elemanıyla
ikame edilmektedir.

UYARI
MOVIAXIS® Mastermodul MXM80A için DC 24 V kablolaması, kurulumu ve bağlantısı
için önemli değişiklikler var. Bunlar işbu düzeltme föyünde açıklanmaktadır.
Düzeltmeler aşağıdaki baskılar için geçerlidir:
• "Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS®" işletme kılavuzu

(Kalem numarası 19305206, Baskı 08/2011)
• "Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS®" sistem kılavuzu

(Kalem numarası 17093201, Baskı 05/2011)
• Kompakt işletme kılavuzu "Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS®"

(Kalem numarası 19308418, Baskı 08/2011)

Bu doküman belirtilen işletme kılavuzunun veya sistem el kitabının veya kompakt
işletme kılavuzunu yerini tutmaz.
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1MOVIAXIS® Mastermodul MXM80A için düzeltme
DC 24 V kablolamasında değişiklik
1.2  DC 24 V kablolamasında değişiklik 

1.2.1 Artık geçerli değil: Şimdiye kadar kablolama talimatı 
Müşteri, master modülünün [8] X5a fişinde aşağıdaki bağlantıları sağlamak zorundadır:
•  DC 24 V elektronik beslemesi için klemensler 1 [1] ve 2 [2]
•  DC 24 V fren beslemesi için klemensler 3 [3] ve 4 [4] 
Peşinden fren ve elektronik için olan DC 24 V beslemesi aksesuar paketinden
(SNR 18211755, Sistem el kitabı Sayfa 58) olan fiş elemanı [5], master modülünün [8]
X5b fişinden [6] bir sonraki modüle [9] zincirleme bağlandı.
DC 24 V beslemesi için toplam 4 damar bağlanmak zorunda, bkz. aşağıdaki resim.

STOP
Şu andan itibaren MOVIAXIS® eksen setinin DC 24 V beslemesi bağlantısı MXM80A
master modülü üzerinden değiştirilen şekilde ve türde gerçekleştirilecektir.
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1.2.2 Şimdiden sonra geçerli: Yeni kablolama talimatı 
Müşteri tarafında, master modülünün [3] X5a fişinde aşağıdaki bağlantılar yapılmak
zorundadır:
•  DC 24 V elektronik beslemesi için klemensler 1 [1] ve 2 [2] 

Bundan sonra müşteri tarafında, master modülünün sağından takip eden modülün X5a
fişinde aşağıdaki bağlantılar yapılmak zorundadır:
•  DC 24 V elektronik beslemesi için klemensler 1 [7] ve 2 [8]
•  DC 24 V fren beslemesi için klemensler 3 [9] ve 4 [10]
Bunun için MOVIAXIS® master modülü için olan aksesuar paketinde (18210864) ek bir
fiş [5], komple 4 kutuplu BK24V (SNR 18202527), yer almaktadır. Bu fiş, sıradaki modü-
lün [4] X5A yuvasına [6] takılmaktadır.

→ Dolayısıyla - şimdiye kadarki kablolamanın aksine - ayrı, 2 damarla ek olarak gerçek-
leştirilen master modülü kablolaması ve 4 damarla sıradaki modüller için gerçekleştirilen
kablolama ortaya çıkmaktadır. DC 24 V için toplamda 6 damar hariçten bağlanmak
zorundadır. Damarların köprülenmesi işleminin yapılması yasaktır. 
→ Bu yeni kablolama talimatı iki kollu bir elektronik ve fren beslemesi için de geçerlidir.
Aşağıdaki resimde yeni, doğru kablolama gösterilmiştir:
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