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1 Общи указания
1.1 Ползване на документацията

Тази документация е неразделна част от продукта и съдържа важни указания за
експлоатацията и сервиза. Документацията е предназначена за всички лица,
които извършват дейности по инсталацията, пуска в експлоатация и сервиза на
продукта.

Документацията трябва да е достъпна в четливо състояние. Уверете се, че отго-
ворниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които работят
с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали документацията.
При неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщайте към
SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура на инструкциите за безопасност
1.2.1 Значение на сигналните думи

Следващата таблица показва степенуването и значението на сигналните думи за
инструкциите за безопасност, указанията за материални щети и други указания.

1.2.2 Структура на свързаните с разделите инструкции за безопасност

Свързаните с разделите инструкции за безопасност не се отнасят само за дадено
специално действие, а за няколко действия в рамките на една тема. Използваните
пиктограми указват обща или специфична опасност.

Тук ще видите формалната структура на свързаната с раздела инструкция за без-
опасност:

1.2.3 Структура на въведените инструкции за безопасност

Въведените инструкции за безопасност са интегрирани директно в упътването за
действие преди предприемане на опасната стъпка.

Тук виждате формалната структура на въведена инструкция за безопасност:

•  СИГНАЛНА ДУМА! Вид опасност и нейният източник.

Възможна (и) последица (и) при неспазване.

– Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.

Сигнална дума Значение Последици при неспазване

ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща 
опасност

Смърт или тежки телесни 
наранявания

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки телесни 
наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможна, опасна ситуация Леки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможни материални щети Повреждане на задвижващата сис-
тема или около нея

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет: 
Улеснява употребата на зад-
вижващата система.

–

СИГНАЛНА ДУМА!
Вид опасност и нейният източник.

Възможна (и) последица (и) при неспазване.

• Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.



1Общи указания
Претенции за поемане на отговорност за дефекти

Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 9

1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазването на документацията на MOVITRAC® B е условие за безаварийна екс-
плоатация и изпълнение на евентуалните претенции за поемане на отговорност
за дефекти. Затова преди работа с уреда първо прочетете документацията!

1.4 Изключване на отговорност
Спазването на ръководството за експлоатация е главно условие за безопасна екс-
плоатация на MOVITRAC® B и за достигане на дадените производствени пара-
метри и характеристики на производителността. SEW-EURODRIVE не поема отго-
ворност за персонални, материални или имуществени щети в резултат на неспаз-
ването на документацията. В такива случаи е изключено поемането на отговор-
ност за материални дефекти.

1.5 Правна бележка относно авторското право
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Всички права запазени.

Забранено е всякакво – дори частично - размножаване, обработка, разпростра-
нение и друга преработка. 

1.6 Наименования на продукта и търговска марка
Марките и наименованията на продуктите, посочени в настоящия печатен мате-
риал, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните
титуляри.
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2 Инструкции за беопасност
Следните принципни инструкции за безопасност имат за цел избягвяне на персо-
нални и материални щети. Ползвателят трябва да гарантира, че принципните
инструкции за безопасност ще бъдат взети предвид и ще се спазват. Уверете се,
че отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които
работят с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали ръковод-
ството за експлоатация. При неясноти или за допълнителна информация се обръ-
щайте към SEW-EURODRIVE.

2.1 Предварителни бележки
Следващите инструкции за безопасност се отнасят предимно за използването на
честотните регулатори. При използване на задвижващи механизми с двигатели
или мотор-редуктори спазвайте допълнително инструкциите за безопасност за
двигателите и редукторите в прилежащото ръководство за експлоатация.

Спазвайте също и допълнителните инструкции за безопасност в отделните глави
от настоящото ръководство за експлоатация.

2.2 Обща информация
По време на експлоатация честотните регулатори може да имат според вида на
защитата им гладки части под напрежение.

• Всички работи по транспорта, съхранението, инсталирането / монтажа, свърз-
ването, пускането в експлоатация, поддръжката и ремонта могат да се
извършват само от квалифицирани специалисти, като непременно се вземат
предвид:

– съответните подробни ръководства за експлоатация

– предупредителните табели и табелите за безопасност на двигателя / мотор-
редуктора

– всички други проектни документи, спадащи към задвижващия механизъм,
упътвания за пускане в експлоатация и ел. схеми

– специфичните за съоръжението разпоредби и изисквания

– националните / регионалните предписания за безопасност и предотвратя-
ване на злополуки

• Никога не инсталирайте повредени продукти

• Незабавно рекламирайте повредите в транспортната фирма.

При неразрешено махане на необходимия капак, ненадлежна употреба, при
неправилен монтаж или обслужване, има опасност от тежки персонални или мате-
риални щети.

Допълнителна информация вземете от документацията.
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2.3 Целева група
Всички механични работи могат да се изпълняват само от обучен специалист.
Специалисти по смисъла на настоящото ръководство за експлоатация са лицата,
които са запознати с конструкцията, механичния монтаж, отстраняването на
повреди и поддръжката на продукта и разполагат със следната квалификация:

• образование в областта на механиката (например като механик или специа-
лист по мехатроника) с положен заключителен изпит.

• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички електротехнически работи могат да се изпълняват само от обучен елек-
троспециалист. Електроспециалисти по смисъла на настоящото ръководство за
експлоатация са лицата, които са запознати с електрическия монтаж, пуска,
отстраняването на повреди и поддръжката на продукта и разполагат със следната
квалификация:

• образование в областта на електротехниката (например специалист по елек-
троника или мехатроника) с положен заключителен изпит.

• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички дейности в останалите области транспорт, съхранение, експлоатация
и изхвърляне могат да се извършват само от лица, които са инструктирани по под-
ходящ начин.

2.4 Използване по предназначение
Честотните преобразуватели са компоненти за управление на асинхронни три-
фазни електродвигатели. Честотните регулатори са предназначени за вграждане
в електрически съоръжения или машини. Не свързвайте с честотните преобразу-
ватели капацитивни товари. Експлоатацията с капацитивни товари води до свръх-
напрежение и може да разруши уреда.

Ако честотните преобразуватели бъдат пуснати в обръщение в страните от
ЕС/ЕАСТ, важат следните норми:

• При вграждане в машини пускът на честотните регулатори (т. е. започването на
експлоатация по предназначение) е забранен, докато се установи, че маши-
ната отговаря на изискванията на EО-директивата 2006/42/EО (директива за
машините); спазвайте EN 60204.

• Пускът (т. е. започването на експлоатация по предназначение) е разрешен,
само ако е спазена директивата за ЕМС (2004/108/EО).

• Честотните преобразуватели отговарят на изискванията на директивата за
ниското напрежение 2006/95/EО. За честотните регулатори се прилагат хармо-
низираните норми от поредицата EN 61800-5-1/DIN VDE T105 във връзка
с EN 60439-1/VDE 0660 част 500 и EN 60146/VDE 0558.

Вземете техническите данни и данни за условията за свързване от фабричната
табелка и ръководството за експлоатация и ги спазвайте.
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2.4.1 Предпазни функции

Честотните регулатори от SEW-EURODRIVE не могат да поемат предпазни
функции без предпазни системи от по-горно ниво. 

Използвайте предпазни системи от по-горно ниво, за да гарантирате защитата на
машините и хората.

При използване на функцията "Безопасно спиране" трябва да спазвате следните
печатни документи:

• MOVITRAC® B / Функционална безопасност

Документите са на разположение на интернет страницата на SEW-EURODRIVE
на "Документация \ Софтуер \ CAD".

2.4.2 Съдържание на печатния материал

Настоящият печатен материал съдържа поправени и допълнени издания и допъл-
нения на MOVITRAC® B в обезопасени уреди.

Системата се състои от честотен регулатор с асинхронен двигател и външно
изключващо устройство, изпитано за безопасност.

2.5 Други действащи печатни материали
Настоящият печатен материал допълва ръководството за експлоатация
MOVITRAC® B и ограничава инструкциите за употреба в съответствие с долупосо-
чените данни.

Настоящият печатен материал може да се използва само със следните
печатни материали: 

• Компактно ръководство за експлоатация MOVITRAC® B

• Съответния наръчник на използваната карта с опции

2.6 Транспорт / съхранение
Веднага след получаването проверете доставката за евентуални повреди при
транспорта. Веднага уведомете за тях транспортната фирма. Пускането в експло-
атация трябва евентуално да се изключи. Спазвайте климатичните условия
съгласно главата "Общи технически данни" (→ стр. 146).
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2.7 Поставяне
Поставянето и охлаждането на уредите трябва да става в съответствие с предпи-
санията в настоящото ръководство за експлоатация.

Пазете честотните регулатори от неразрешено натоварване. При транспортиране
и употреба не огъвайте компоненти и / или не променяйте изолационните разсто-
яния. Не се допирайте до електронни компоненти и контакти.

Честотните регулатори съдържат компоненти, които има опасност да се заредят
със статично електричество и при неправилна употреба лесно могат да се
повредят. Електрическите компоненти не бива да се повреждат механично или да
се разрушават.

Ако не е предвидено изрично, се забранява следното приложение:

• употребата във взривоопасни зони.

• употребата в среда с вредни масла, киселини, газове, пари, прах, лъчения и др.
(честотният регулатор може да работи само в климатичен клас 3K3 по
EN 60721-3-3)

• употребата в нестационарни уреди, при които възникват силни механични
натоварвания от вибрации и удар, превишаващи допустимите по EN 61800.

2.8 Електрическо свързване
При работа по честотни регулатори под напрежение спазвайте действащите наци-
онални разпоредби за защита от злополуки (например BGV A3 в Германия).

При монтажа спазвайте предписанията за кабелните сечения, предпазителите
и свързването на защитни проводници. Допълнителни инструкции се съдържат
в настоящото ръководство за експлоатация.

Инструкции за монтаж с оглед на ЕМС – като екраниране, заземяване, разпола-
гане на филтри и полагане на кабели – се съдържат в настоящото ръководство за
експлоатация. Отговорен за спазването на необходимите според законодател-
ството за ЕМС гранични стойности е производителят на съоръжението или
машината.

Защитните мерки и защитните устройства трябва да отговарят на действащите
предписания (например EN 60204 или EN 61800-5-1).

Заземете уреда.

2.9 Безопасно разединяване
Уредът изпълнява изискванията за безопасно разединяване от силови и елек-
тронни връзки съгласно EN 61800-5-1. За да се гарантира безопасно разединя-
ване, присъединените токови вериги също трябва да удовлетворяват изисква-
нията за безопасно разединяване.
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2.10 Експлоатация
Съоръженията, в които са вградени честотни регулатори, трябва при нужда да
бъдат оборудвани с допълнителни контролни и защитни устройства според съот-
ветните действащи разпоредби за безопасност, например Закона за техническите
уреди, предписанията за защита от злополуки и др. 

След разединяване на честотните регулатори от захранващото напрежение в про-
дължение на 10 минути те не бива да се допират до части от уреда под напре-
жение и мощностни връзки заради евентуално заредените кондензатори. За тази
цел спазвайте съответните указателни табели върху честотния регулатор.

По време на експлоатация дръжте всички капаци и корпуси затворени.

Изгасването на работните светодиоди LED и на други индикиращи елементи не
е индикатор за това, че уредът е разединен от мрежата и в него няма напрежение.

Механичното блокиране или защитните функции вътре в уреда могат да предиз-
викат спиране на двигателя. Отстраняването на причината за повредата или
рестартирането могат да доведат до самостоятелно тръгване на задвижващия
механизъм. Ако от съображения за безопасност това не е допустимо за задвижва-
ната машина, първо разединете уреда от мрежата преди да започнете с отстра-
няването на повредата.

2.11 Температура на уреда
По правило честотните регулатори MOVITRAC® B работят със спирачни съпроти-
вления. По правилно спирачните съпротивления се монтират върху покрива на
електроразпределителния шкаф. 

Спирачните съпротивления могат да достигнат повърхностна температура значи-
телно над 70 °C.

В никакъв случай не пипайте спирачните съпротивления по време на работа
и докато изстиват след изключване.
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3 Конструкция на уреда
3.1 Наименование на типа

Следващата диаграма показва наименованието на типа:

3.2 Фабрична табелка
На следващата фигура е показана фабрична табелка:

MC 07 B 0022- 2 B 1- 4- 00 /T

Изпълнение

/T = технологичен уред
/L = боя 
(частично боядисани провод-
никови платки)
/S = S-Bus-адрес 1

Изпълнение
00 = стандартно
S0 = безопасно спиране

Квадранти 4 = 4Q (със спирачен ключ)

Вид свързване 3 = 3-фазно / 1 = 1-фазно

Подтискане 
на радиосму-
щения

0 = без подтискане на 
радиосмущения
A = степен на подтискане на 
радиосмущения С2
B = степен на подтискане на 
радиосмущения С1 

Свързващо 
напрежение

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Препоръчи-
телна мощност 
на двигателя

0022 = 2,2 kW

Версия B

Серия и поколение

Тип MOVITRAC®

3185547659

Input U Мрежово номинално напрежение T Температура на околната среда
I Мрежов ном. ток 100 % експлоатация Pелектро-

двигател

Препоръчителна мощност на двига-
теля 100 % експлоатация

f Мрежова ном. честота
Output U Изх. напрежение 100 % експлоатация

I Изх. ном. ток 100 % експлоатация
f Изходяща честота

Състоянието на уреда се намира над долния баркод. То документира състоянието на хардуера и соф-
туера на уреда.
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3.3 Обем на доставката
Приведените по-долу части за всеки типоразмер са обобщени в приложена към
доставката торбичка.

Номер на 
фигурата

Размер

0XS, 0S, 0L 1 2S 2 3 4, 5

Екранираща пластина за оперативната електроника с клема и винт

[1] 1x 1x 1x 1x 1x 1x

[3] 1x

Екранираща пластина за силовата част без винтове

1x

Екранираща пластина за силовата част с винтове

1x 1x

Щекер клеми за електрониката

[2] 3x 3x 3x 3x 3x 3x

Заземителни клеми с винтове

[4] 1x 1x 1x 1x

Щекер за мрежа (2- или 3-полюсен) и двигател

[5] 1x

Пластмасова изолация със стикер

[6] 1x

Защита от допир

1x

Закрепващи планки

1x 1x
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3.4 Типоразмер 0XS / 0S / 0L

9007199279301643

[1] X1: Свързване към мрежата: 
3-фазно: L1 / L2 / L3
1-фазно: L / N

[2] Закрепваща планка
[3] PE-извод
[4] Екранираща пластина за двигателния кабел, под нея закрепваща планка
[5] X2: Свързване на двигателя U / V / W / свързване на спирачката +R / –R
[6] X17: Блокираща контактна система за безопасно спиране 

(само MC07B...-S0: типоразмер 0S / 0L, 400/500 V)
[7] X13: Двоични изходи
[8] X12: Двоични входове 
[9] X10: Аналогов вход
[10] Превключвател S11 за превключване V-mA аналогов вход (при TP 0XS и 0S зад 

вадещия се щекер)
[11] Място за опционна платка (не може да се оборудва допълнително / не за TP 0XS)
[12] Връзка за опционна комуникация / аналогов модул
[13] Опционен обслужващ уред, съединен с щепсел
[14] LED за статут (вижда се и без опционен обслужващ уред)

[3]

[4][5]

[12]

[1]

[7]

[8]

[10]
[9]

[11]

[13]

[14]

[6]

[2]
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3.5 Типоразмер 1 / 2S / 2

9007199346901259

[1] X1: Свързване към мрежата 3-фазно L1 / L2 / L3 / PE-винт 
[2] X4: Връзка междинен контур –UZ / +UZ
[3] X3: Връзка спирачно съпротивление R+ / R– / PE
[4] Екранираща клема за електрониката
[5] X2: Връзка на двигателя U / V / W / PE-болт
[6] X17: Блокираща контактна система за безопасно спиране (само 400/500 V)
[7] X13: Двоични изходи
[8] X12: Двоични входове
[9] X10: Аналогов вход
[10] Превключвател S11 за превключване V-mA аналогов вход
[11] Място за опционна платка (не може да се оборудва допълнително)
[12] Връзка за опционна комуникация / аналогов модул
[13] Опционен обслужващ уред, съединен с щепсел
[14] LED за статут (вижда се и без опционен обслужващ уред)

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[4]

[2][1]

[3][5][6]
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3.6 Типоразмер 3

9007199346833675

[1] X2: PE-извод
[2] X1: Свързване към мрежата 3-фазно 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
[3] X4: Връзка междинен контур –UZ / +UZ
[4] X3: Връзка спирачно съпротивление R+ (8) / R– (9) и PE-връзка
[5] X2: Връзка на двигателя U (4) / V (5) / W (6)
[6] X2: PE-извод
[7] Екранираща клема за електрониката
[8] X17: Блокираща контактна система за безопасно спиране (само 400/500 V)
[9] X13: Двоични изходи
[10] X12: Двоични входове
[11] X10: Аналогов вход
[12] Превключвател S11 за превключване V-mA аналогов вход
[13] Място за опционна платка (не може да се оборудва допълнително)
[14] Връзка за опционна комуникация / аналогов модул
[15] Опционен обслужващ уред, съединен с щепсел
[16] LED за статут (вижда се и без опционен обслужващ уред)

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[8]

[7] [4][5][6]
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3.7 Типоразмер 4 / 5

9007199346827019

[1] X2: PE-извод
[2] X1: Свързване към мрежата 3-фазно 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
[3] X4: Връзка междинен контур –UZ / +UZ и PE-връзка
[4] X3: Връзка спирачно съпротивление R+ (8) / R– (9) и PE-връзка
[5] X2: Връзка на двигателя U (4) / V (5) / W (6)
[6] X2: PE-извод
[7] Екранираща клема за електрониката
[8] X17: Блокираща контактна система за безопасно спиране (само 400/500 V)
[9] X13: Двоични изходи
[10] X12: Двоични входове
[11] X10: Аналогов вход
[12] Превключвател S11 за превключване V-mA аналогов вход
[13] Място за опционна платка (не може да се оборудва допълнително)
[14] Връзка за опционна комуникация / аналогов модул
[15] Опционен обслужващ уред, съединен с щепсел
[16] LED за статут (вижда се и без опционен обслужващ уред)

[6] [4][5]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[8]

[7]
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4 Монтаж

4.1 Инструкции за инсталиране основен уред – механична част
4.1.1 Минимално свободно пространство и монтажно положение

• За безупречно охлаждане оставете горе и долу от корпуса 100 мм (3,94 in) сво-
бодно пространство. Странично свободно пространство не е нужно, можете да
подредите уредите един до друг в редица. 

• Внимавайте проводниците и друг инсталационен материал да не пречи на цир-
кулацията на въздуха. Предотвратете уредът да се обдухва от топлия отра-
ботен въздух на други уреди. 

• Монтирайте уредите само във вертикално положение. Не се разрешава
монтаж в легнало положение, напречно или на обратно.

• Доброто отвеждане на топлината от обратната страна на охладителното тяло
подобрява термичната степен на използване на уреда.

ОПАСНОСТ!

Температурата на повърхностите на охладителните тела може да е над 70 °C.

Опасност от изгаряне.

• Да не се пипат охладителните тела.

ОПАСНОСТ!

Опасно напрежение по кабели и клеми.

Смърт или тежки наранявания от токов удар

За предотвратяване на токови удари от акумулирани заряди: 

• Разединете преобразувателя от мрежата и изчакайте 10 минути, преди да
започнете да работите. 

• С подходящ измервателен уред проверете, дали има още напрежение по
кабелите и клемите. 

648722187

100 mm
(3.94 in)

100 mm
(3.94 in)
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4.2 Инструкции за инсталиране основен уред – електрическа част
4.2.1 Препоръчителни инструменти

• За свързването на клемната планка за електрониката X10 / X12 / X13 използ-
вайте отвертка с ширина на работния край 2,5 мм.

4.2.2 Монтаж съгласно изискванията на UL (Сертифицираща организация на САЩ за
продуктова безопасност)

За инсталиране според изискванията на UL спазвайте следните инструкции:

• Като съединителен кабел използвайте само медни кабели със следните тем-
пературни диапазони: 

– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Температурен диапазон 60 / 75 °C

– MOVITRAC® B 0370 и 0750: Температурен диапазон 75 °C

• Необходими въртящи моменти при затягане на захранващите клеми за
MOVITRAC® B: виж глава"Технически данни" (→ стр. 148).

• Можете да пускате преобразувателя само свързан със захранваща мрежа
с максимално напрежение фаза-земя от AC 300 V.

• Можете да пускате преобразувателя, свързан само към IT-мрежи, ако напреже-
нието фаза-земя не може да надхвърли AC 300 V, както по време на работа,
така и в случай на грешка.

• Можете да пускате честотните преобразуватели MOVITRAC® B само свързани
към захранващи мрежи, които могат да доставят максималните стойности
съгласно следната таблица. Използвайте само стопяеми предпазители.
Данните за мощност на предпазителите не трябва да са по-големи от стойно-
стите съгласно следващата таблица.
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Максимални 
стойности / 
предпазители 

За инсталиране съгласно изискванията на UL трябва да спазвате следните макси-
мални стойности / предпазители:

Уреди за 230 V / 1-фазен Максимален ток на 
мрежата

Максимално напре-
жение на мрежата

Предпази-
тели

0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V

Уреди за 230 V / 3-фазен Максимален ток на 
мрежата

Максимално напре-
жение на мрежата

Предпази-
тели

0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 20 A / 250 V

0037 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V

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

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

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

0220 / 0300 AC 10000 A AC 240 V 350 A / 250 V

Уреди за 400/500 V Максимален ток на 
мрежата

Максимално напре-
жение на мрежата

Предпази-
тели

0003 / 0004 / 0005 / 0008 / 
0011 / 0015

AC 5000 A AC 500 V 15 A / 600 V

0022 / 0030 / 0040 AC 5000 A AC 500 V 20 A / 600 V

0055 / 0075 AC 5000 A AC 500 V 60 A / 600 V

0110 AC 5000 A AC 500 V 110 A / 600 V

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

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

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

0550 / 0750 AC 10000 A AC 500 V 500 A / 600 V

УКАЗАНИЕ
Като външен източник на напрежение DC 24 V използвайте само проверени
уреди с ограничено изходящо напрежение (Umax = DC 30 V) и ограничен
изходящ ток (I ≤ 8 A).

UL-разрешителното не важи за работа към електрически мрежи с незаземена
неутрална точка (IT-мрежи).
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4.2.3 Инсталиране съгласно изискванията за ЕМС

• Изпълнете всички проводници без мрежовия захранващ проводник екрани-
рани. При двигателния кабел за достигане на граничната стойност, излъчваща
смущения, алтернативно на екранирането можете да използвате опцията HD..
(дросел на изхода).

• При използването на екранирани двигателни кабели, напр. при изработване на
накрайниците на двигателните кабели от SEW-EURODRIVE, трябва да изпъл-
ните с възможно най-малка дължина не екранираните жила между екранира-
щата подложка и съединителната клема.

• Положете екрана по най-краткия път с плосък контакт от двете страни на маса.
При двойно екраниран проводник заземете външния екран от страната на пре-
образувателя, а вътрешния екран - в другия край. 

• За екраниране на проводници можете да използвате също заземени канали от
листова стомана или метални тръби. Полагайте силовите проводници и про-
водниците от веригата за управление отделени един от друг. 

• Заземете преобразувателя и всички допълнителни уреди съгласно изисква-
нията за висока честота с плосък, метален контакт на корпуса на уреда към
маса, напр. нелакирана монтажна плоча на електроразпределителния шкаф. 

4.2.4 Екраниращи клеми

Инсталиране на 
екранираща 
пластина за 
управляващата 
електроника 
(всички размери)

При MOVITRAC® B се доставя серийно екранираща плас-
тина за управляващата електроника заедно с един
закрепващ болт. Монтирайте екраниращата пластина за
управляващата електроника, както следва: 

1. Първо разхлабете болта [1].

2. Вкарайте екраниращата клема е прореза в пластма-
совия корпус. 

3. Затегнете екранната клема.

9007199272247947

УКАЗАНИЕ 
• MOVITRAC® B е продукт, които може да причини смущения в ЕМС съгласно

EN 61800-3. В такъв случай може да стане наложително ползвателят да
вземе съответните мерки.

• Подробни указания за инсталирането с оглед на ЕМС ще намерите в брошу-
рата "Практика на задвижващата техника: ЕМС в задвижващата техника" от
SEW-EURODRIVE.

[1]
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Инсталиране на 
екранираща 
пластина за 
силовата част

С екраниращата пластина за силовата част можете много комфортно да монти-
рате екранирането за проводника за двигателя и за спирачното съпротивление.
Положете екран и PI-проводник, както е показано на следващите фигури.

Типоразмер 0 При MOVITRAC®  B от типоразмер 0 се доставя серийно екранираща пластина за
силовата част заедно с 2 закрепващи болта.

Монтирайте екраниращата плстина за силовата част с двата закрепващи болта. 

318334475

[1] Екранираща пластина
[2] PI-извод

[1]

[2]
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Типоразмер 1 При MOVITRAC®  B от типоразмер 1 се доставя серийно екранираща пластина за
силовата част заедно с 2 закрепващи болта.

Монтирайте екраниращата плстина за силовата част с двата закрепващи болта.

Типоразмер 2S / 2 При MOVITRAC®  B от типоразмер 2S / 2 се доставя серийно екранираща плас-
тина за силовата част заедно с 2 закрепващи болта.

Монтирайте екраниращата пластина за силовата част с двата закрепващи болта.
Следващата фигура показва типоразмер 2.

244986123

[1] Екранираща пластина
[2] PE-извод

[1]

[2]

111752587

[1] Екранираща пластина
[2] PE-извод
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Типоразмер 3 - 5 При MOVITRAC® B от типоразмер 3 – 5 не се доставят с пратката екраниращи
пластини за силовата част. За монтажа на екранирането на проводниците на
двигателя и на спирачното съпротивление използвайте екранни клеми с обикно-
вено търговско качество. Положете екранирането възможно най-близо до прео-
бразувателя. 

Инсталиране на 
защита от допир

Типоразмер 2S При MOVITRAC® B от типоразмер 2S се доставят с пратката серийно 2 броя
защита от допир за клемите на междинния контур и спирачното съпротивление.
Със защитата от допир MOVITRAC® B от типоразмер 2S има клас на защита IP20.

Инсталирайте защитата от допир съобразно следната графика. 

ОПАСНОСТ!

Не покрити силови връзки.

Смърт или тежки наранявания от токов удар.

• Инсталирайте защитата от допир съгласно предписанията.
• Никога не пускайте уреда без монтирана защита от допир.

УКАЗАНИЕ
Без защитата от допир MOVITRAC® B от типоразмер 2S има клас на защита
IP20.

9007199366497419

IP10

PE

X4

X4

X3

X3

+UZ-UZ

PE+UZ-UZ

IP20

IP10

PE

PE9/-R8/+R

9/-R8/+R

IP20
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Типоразмер 4 / 5 При MOVITRAC® B от типоразмер 4 / 5 се доставят с пратката серийно 2 броя
защита от допир заедно с 8 закрепващи болта. 

Монтирайте защитата от допир на двата края на защитните капаци за клемите на
силовата част. 

MOVITRAC® B от типоразмер 4 и 5 достига клас на защита IP10 само при следните
условия:

• Защитата от допир е изцяло монтирана

• Термосвиваемият маркуч е сложен на всички клеми на силовата част (X1, X2,
X3, X4) 

188886667

[1] Покриваща плоча
[2] Капак за връзките
[3] Козирка (само размер 4)

[1]

[2]

[3]

УКАЗАНИЕ
Ако горните условия не са изпълнени, преобразувателите MOVITRAC® B от
типоразмер 4 и 5 достигат само клас на защита IP00.



4Монтаж
Инструкции за инсталиране основен уред – електрическа част

Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 29

4.2.5 Електрическа схема за свързване

X4 е наличен само при размер 1 – 5. От размер 3 нагоре има 2 допълнителни
PE-клеми.

[1] При размери 1, 2S и 2 до клемите за свързване с мрежата и клемите за свързване на двигателя [X1] / [X2] няма наличен 
PE-извод. Тогава използвайте PE-клемата до извода за междинния кръг [X4] (налична само при размер 1 - 5). При BG 0 
ламарината е PE-извод.

[2] Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно напрежение.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> точка "Свързване
спирачно съпротивление BW / BW..-T / BW..-P"

PE X2
X3

PE X47 8

+UZ–UZ

D
G

N
D

VO
24

SO
V2

4
SV

I2
4

1 2 3 4

X17:

PE

PE

3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

-> точка "Свързване
на спирачния токоизправител"

X17 "Безопасно
спиране"
3 x 400 V: 
5,5 – 75 kW, стандартно
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, стандартно
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Превключване
I-сигнал -> U-сигнал*

* = фабрична настройка

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Изключване/Стоп*

+24V-вход/изход
(изключва се с P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Главно
управление

Двоичен
вход

Двоични
изходи

Референция
двоични изходи

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

Относителен потенциал Аналогови сигнали

Грешка-рестартиране*
Надясно/спиране
Наляво/спиране*

n11/n21*
n12/n22*

Захранващо напрежение за TF/TH

Относителен потенциал двоични сигнали

Относителен потенциал
Спирачка нагоре*
Готов за работа*

Относителен потенциал
Релеен контакт /повреда*
Реле-нормално отворена

контактна система
Реле-нормално затворена

контактна система

[2]

PE3-фазно

(
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4.2.6 Предпоставки за инсталиране на Cold-Plate – само типоразмер 0

Отвеждането на загубената мощност на честотните преобразуватели може да
става с помощта на охладители, които работят, които работят с различни охлади-
телни флуиди (въздух, вода, масло и т.н.). Това може да е целесъобразно напр.
при стеснени монтажни съотношения. При спазване на обичайните инструкции за
инсталиране (40 °C / 100 мм (3.94 in) място отгоре и отдолу) не е нужна техниката
Cold-Plate.

За безопасната работа на честотните преобразуватели е важно добро термично
свързване към охладителя: 

• Контактната повърхност между охладителя и честотния преобразувател
трябва да е толкова голяма, колкото е охладителната плоча на честотния пре-
образувател.

• Нужни са равни контактни повърхности, отклонение макс. 0,05 mm (0.0002 in).

• Охладителят и охладителната плоча да се свържат с всички предписани вин-
тови съединения.

• Монтажната плоча при работа трябва да се нагрява до максимум 70 °C. Това
трябва да осигурява охлаждащия флуид. 

• Инсталирането на Cold-Plate не е възможно с FHS или FKB.

4.2.7 Деактивиране на кондензаторите за ЕМС – само типоразмер 0

Пренастройката може да се направи само от специалист електротехник. След
пренастройката уреда трябва да се маркира с приложения в торбичката с принад-
лежности стикер.

Ако при честотния преобразувател MOVITRAC® B искате да деактивирате конден-
заторите за ЕМС, тогава процедирайте по следния начин:

1. Отворете уреда:

– Извадете всички щекери

– Махнете екранната клема за електрониката

– Отстранете закрепващия болт в средата на предната страна на корпуса. 

– Свалете корпуса

2. Отстранете двата винта [A] за закрепване на платката.

3. Сложете винтовете в доставената с пратката пластмасови изолации [B].

4. Завийте отново винтовете към уреда [C].

ОПАСНОСТ!

Смърт или тежки наранявания от токов удар

• Изключете преобразувателя от напрежение. Изключете DC 24 V и напреже-
нието от мрежата.

• Изчакайте 10 минути.
• Установете, че няма напрежение.
• Защитете се с разреждане с подходящи мерки (отвеждащ гривна, проводими

обувки и т.н.), преди да свалите капака.
• Хванете уреда само за рамката и охладителното тяло. Не докосвайте никакви

електронни елементи.
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5. Затворете уреда.

6. Обозначете уреда с приложения стикер. 

С деактивиране на кондензаторите за ЕМС повече не минава ток на утечка през
кондензаторите за ЕМС. 

• Обърнете внимание, че токовете на утечка в съществената си част се опре-
делят от височината на напрежението на междинния контур, на честотата на
широко-импулсния модулатор, на използвания захранващ проводник за двига-
теля и неговата дължина и от използвания двигател. 

С деактивиране на кондензаторите за потискане на смущенията се деактивира
и ЕМС-филтъра. 

4.2.8 Разделени кабелни канали

• Подведете силовите кабели и кабелите за електрониката в разделени кабелни
канали. 

4.2.9 Работа към IT-мрежи

• SEW препоръчва в мрежови системи с не заземена неутрална точка (IT-мрежи)
да се използват прибори за контрол на съпротивлението на изолацията
с кодово-импулсен измервателен метод. По този начин предотвратявате лъж-
ливо сработване на уреда за контрол на съпротивлението на изолацията
с помощта на вместимости по отношение на земя на преобразувателя.

25372555

[A] [A]

[B]

[C] [C]
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4.2.10 Категория на използване на контакторите

• Да се използват само контактори от категория на приложение AC-3 (EN 60947-4-1).

4.2.11 Необходими сечения

• Захранващ проводник на мрежата: Сечение съгласно номиналния ток на входа
Iмрежа при номинален товар

Захранващ проводник за двигателя: Сечение съгласно номиналния ток на
изхода IN
Проводници за електрониката: Максимум 1,5 мм2 (AWG16) без накрайници на
жилата1)

Максимум 1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

4.2.12 Дължини на проводниците за единични задвижващи механизми

• Дължините на проводниците зависят от честотата на широко-импулсния моду-
латор (PWM). Допустимите дължини на проводниците на двигателите са при-
ведени в глава"Проектиране". 

4.2.13 Изход на уредите

• Свържете само омичен / индуктивен товар (двигател).

4.2.14 Включени индуктивни бобини

• Използвайте устройства за потискане на смущенията на: 

– контактори

– релета

– магнитни вентили

Потискащи смущенията устройства са например диоди, варистори или RC-
звена:

Не трябва да свързвате устройства за потискане на смущенията директно към
MOVITRAC® B. Свържете устройствата за потискане на смущенията възможно
най-близо до индуктивните бобини.

4.2.15 PI-мрежова връзка съгласно EN 61800-5-1

При нормална експлоатация могат да се появят утечни токове ≥ 3,5 mA. За безо-
пасно PI-свързване спазвайте следното:

1) Не трябва да монтирате без накрайници проводниците с тънки жила. 

ВНИМАНИЕ!

Включени индуктивни бобини.

Опасност: Неизправности при функциониране / материални щети

• Разстоянието на включените индуктивни бобини до преобразувателя трябва
да е най-малко 150 mm (5.91 in).

644450187
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• Захранващ мрежов проводник < 10 мм2:

– втори PI-проводник със същото като на мрежовия захранващ проводник
сечение успоредно на защитната линия през разделени клеми или

– меден защитен проводник със сечение 10 мм2

• мрежов захранващ проводник 10 – 16 мм2: 

– меден защитен проводник със сечението на мрежовия захранващ про-
водник.

• мрежов захранващ проводник 16 – 35 мм2: 

– меден защитен проводник със сечение от 16 мм2

• мрежов захранващ проводник > 35 мм2: 

– меден защитен проводник с половината от сечението на мрежовия
захранващ проводник.

4.2.16 Излъчване на смущения:

• За инсталиране съгласно условията за ЕМС използвайте екранирани захран-
ващи проводници за двигателите или дросели на изхода HD. 

4.2.17 Двоични изходи

• Двоичните изходи са устойчиви на късо съединения на паразитно напрежение
до 30 V. По-високо напрежение на външен източник може да разруши двоич-
ните изходи. 

4.3 Инсталиране на принадлежностите и опции механо-част
4.3.1 Поставяне на челни модули

Поставете челните модули по следния начин:

3889591435

1.

2.

3.

4.

FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
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4.3.2 PTC-спирачно съпротивление BW1 / BW3 с FKB10B

PTC-спирачните съпротивления BW1 и BW3 [1] могат да се монтират с опционен
закрепващ винкел FKB10B [2], артикулен номер 1 821 621 8, към екраниращата
пластина под преобразувателя.

9007199923476235

[1]

[2]
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4.3.3 Съпротивления с плоска форма FKB11B / FKB12B / FKB13B и FHS11B / FHS12B / FHS13B

Инсталирайте спирачните съпротивления с плоска форма по следния начин: 

• FKB11B / FKB12B / FKB13B: Закрепване за гърба на електроразпределителния
шкаф 

• FHS11B / FHS12B / FHS13B: Закрепване с шина

4.4 Инсталиране на принадлежностите и опции електрическа част
4.4.1 Свързване спирачно съпротивление

• Скъсете проводниците до нужната дължина.

• Използвайте 2 плътно усукани проводника или 2-жилов, екраниран силов
кабел. Сечение на кабела съгласно тока на изключване IF от F16.

• Запазете спирачното съпротивление с биметално реле (F16, схемата на свърз-
ване) клас на изключване 10 или 10A. Настройте тока на изключване съгласно
техническите данни на спирачното съпротивление.

• При спирачни съпротивления от серия BW..-T алтернативно можете да свър-
жете към биметално реле интегрирания температурен датчик с 2-жилов, екра-
ниран кабел.

• Спирачните съпротивления с плоска форма имат вътрешна термична защита
от претоварване ( не сменяеми стопяеми предпазители). Монтирайте спирач-
ните съпротивления с плоска форма със съответната защита при допир.

18014399298721547

FKB11B
FKB12B
FKB13B

FHS11B
FHS12B
FHS13B
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4.4.2 Свързване спирачно съпротивление BW..-P / BW..-T / BW.. към X3 / X2

Програмирайте клема на "/блокировка на регулатора". K11 трябва да се отвори и
"/блокировката на регулатора" трябва да получи "0"-сигнал, ако:

• BW..-P: Блок-контактът изключи 

• BW..-T: Вътрешният температурен прекъсвач изключи

• BW..: Външното биметално реле F16 изключи

Контурът на съпротивлението не трябва да се изключва!

Защита от претоварване за спирачни съпротивления BW:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Повърхностите на спирачните съпротивления при натоварване с PN достигат
високи температури.

Опасност от изгаряне и пожар.

• Изберете подходящо място за монтаж. Обикновено спирачните съпроти-
вления се монтират върху електроразпределителния шкаф. 

• Да не се докосват спирачните съпротивления.

9007199281070731

T2

T1

BW..-T

RB2

RB1

X2/X3:
+R -R PE

8 9

BW..

F16

X2/X3:
+R -R PE

8 9

4 6

X2/X3:
+R -R PE

BW..-P

Æ K11

97 95

98 96

F16 Æ K11

Æ K11

Защита от претоварване

Спирачно съпро-
тивление тип

с конструктивно 
зададени 
параметри

вътрешен температурен 
прекъсвач (..T / ..P)

външно 
биметално реле 
(F16)

BW.. – – нужно 

BW..-T1) / BW..-P

1) Разрешен монтаж: Върху хоризонтални плоскости или към вертикални плоскости с клеми отдолу и
перфорирана ламарина отгоре и отдолу. Неразрешен монтаж: Към вертикални повърхности
с клеми отгоре, отдясно или отляво. 

– Нужна е една от двете опции (вътрешен темпе-
ратурен прекъсвач / външно биметално реле).

BW..-003 / BW..-005 достатъчно – разрешено

BW1 – BW4 достатъчно – –
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4.4.3 Инсталиране спирачно съпротивление

• Захранващите проводници към спирачните съпротивления в номинален режим
са проводници на високо постоянно напрежение (около DC 900 V).

• Повърхностите на спирачните съпротивления при натоварване с PN достигат
високи температури. Затова изберете за тях подходящо място за монтаж.
Обикновено спирачните съпротивления се монтират върху покрива на електро-
разпределителния шкаф.

4.4.4 Мрежов дросел ND

Свързване мрежов дросел серия ND

Инсталиране на 
опционни силови 
компоненти

Мрежов контактор за няколко уреда

Предвключете мрежов дросел за ограничаване на тока на включване:

• При 5 или повече 3-фазни уреда

• При 2 или повече 1-фазни уреда

4.4.5 Мрежов филтър NF

• С мрежовия филтър NF при MOVITRAC® B от типоразмер 0 до 5 можете да
поддържате клас гранични стойности C1 / B.

•  ВНИМАНИЕ Възможни материални щети

Разрушаване на входното стъпало.

– Между мрежовия филтър и MOVITRAC® B не трябва да има комутация.

• Монтирайте мрежовия филтър близо до преобразувателя, но все пак извън
обхвата на минимално пространство за охлаждането. 

• Ограничете проводника между мрежовия филтър и преобразувателя до абсо-
лютно нужната дължина, макс. 400 mm (15.7 in). Достатъчни са неекранирани,
усукани проводници. 

• За мрежови захранващи проводници също така използвайте неекрнирани про-
водници. 

Свързване мрежов филтър NF

9007199272823563

B

18014398527568907

B
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Мрежов филтър Честотните преобразуватели MOVITRAC® B имат серийно до 11 kW вграден
мрежов филтър. От страната на мрежата без други мерки те поддържат следния
по EN 61800-3 :

• 1-фазна връзка: C1 предавана по проводниците

• 3-фазна връзка: C2

Граничните стойности за ЕМС за излъчване на смущения не са специфицирани
при мрежи за напрежение без заземена неутрална точка (IT-мрежи). Ефектив-
ността на мрежовите филтри е силно ограничена. 

4.4.6 Подвижни ферити ULF11A

Положете мрежовия проводник (L и N) в подвижните ферити и ги притиснете един
към друг, докато прищракат. 

Спазването на класа гранични стойности ЕМС C1 е доказано със специфицира-
ната контролна структура. Спазването на клас C1 за излъчване на смущения се
постига с квалифицирано инсталиране на подвижните ферити ULF11A. 

4.4.7 Филтър на изхода HF

• Ограничете проводника между преобразувателя и филтъра на изхода до абсо-
лютно нужната дължина. Максимум 1 m / 3 ft при не екраниран проводник
и 10 m  / 33 ft при екраниран проводник.

• При работа на група двигатели, свързани към един преобразувател, можете да
подсъедините няколко двигателя общо към един изходен филтър. Сумата от
разчетния ток на двигателите.не трябва да е по-голяма от проходящия номи-
нален ток на изходния филтър.

• Разрешава се паралелното включване на 2 еднакви изходящи филтри към
един изход на преобразувател за удвояване на проходящия номинален ток.
Освен това включете паралелно към изходящите филтри всички връзки с едно
и също име. 

• Ако пуснете преобразувателя с fPWM = 4 или 8 kHz,не трябва да подсъедините
връзката на изходния филтър V5 (при HF..-503) или 7 (при HF..-403).

• При уреди от типоразмер 0XS не трябва да правите UZ-връзка.

Свързване филтър на изход HF без UZ-връзка (PWM-честота само 4 или 8 kHz)

УКАЗАНИЕ
Монтирайте филтри на изхода редом с принадлежащия преобразувател. Под
и над изходните филтри спазвайте свободно пространство за вентилация от
най-малко 100 mm (3.94 in), странично свободно пространство не е нужно.

9007199272832779

B

+R
X2/3X1
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Свързване филтър на изход HF с UZ-връзка (PWM-честота само 12 или 16 kHz)

4.4.8 Дросел на изхода HD

• Монтирайте дросела на изхода близо до MOVITRAC® B, но извън минималната
свободна зона.

• Подвеждайте винаги заедно и 3-те фази (не PI!) през дросела на изхода.

• При екраниран кабел не трябва да подвеждате и екрана през дросела на
изхода. 

При дросел на изхода HD трябва да подведете кабела 5 пъти през дросела. 

9007199345067147

B

+R
X2/3X1

9007199271903243

n = 5
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При голям диаметър на кабела можете да направите по-малко от 5 намотки,
а вместо това да включите последователно 2 или 3 изходни дросела. SEW-
EURODRIVE препоръчва при 4 намотки да включите последователно 2 изходни
дросела, а при 3 намотки - 3 изходни дросела.

• Инсталиране на изходен дросел HD012:

Монтирайте изходния дросел под принадлежащия му преобразувател. Съблю-
давайте свободно пространство за вентилация под и над изходния дросел от
минимум 100 mm (3.94 in). Съблюдавайте странично свободно пространство от
съответно 10 mm (0.39 in).

За свързване на защитния проводник има 3 обозначени, алтернативни възмож-
ности за връзка. Можете да свържете PE-проводника на двигателния кабел
директно към честотния преобразувател.

Инсталиране на 
дросел на изхода 
HD100 / HD101

Монтирайте изходния дросел HD100 / HD101 с доставените с пратката болтове
заедно с честотния преобразувател MOVITRAC® B върху проводящата монтажна
повърхност в електроразпределителния шкаф. 

Връзките U / V / W са шунтирани с U / V / W и съответстващо трябва да се
подсъединят.

4.4.9 ЕМС-модул FKE12B / FKE13B

Монтирайте ЕМС-модула с доставените с пратката болтове заедно с честотния
преобразувател MOVITRAC® B върху проводящата монтажна повърхност в елек-
троразпределителния шкаф.

Връзките U / V / W са шунтирани с U / V / W и съответстващо трябва да се
подсъединят.

9007200304810123
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Връзките L1 / L2 / L3 (кафяво / оранжево / бяло) могат да се свържат в произволна
последователност.

9007199753732747
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4.4.10 Свързване обратна връзка с мрежата

Съединяване на междинния контур с обратната връзка с мрежата MDR60A0150/0370/0750

1877029771
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Съединяване на междинния контур с обратна връзка с мрежата MDR60A0150 във функция като 
спирачен модул

3627533963
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4.4.11 Свързване RS485-интерфейс

Инсталиране 
RS485-интер-
фейс към 
FSC11B / 12B

С RS485-интерфейса можете да свържете един с друг максимум 32
MOVITRAC® B-уреда.

RS485-съединяване MOVITRAC® B

Дължина на 
проводника

• Допустимата обща дължина на проводника е 200 м.

• Трябва да използвате екраниран проводник. 

4.4.12 Свързване системен бус (SBus 1)

Инсталиране 
системен бус 
(SBus) към 
FSC11B/12B/
FIO21B

С помощта на системния бус (SBus) могат да се адресират макс. 64 участника
в CAN-Bus. SBus подпомага техниката за пренос съгласно ISO 11898.

С DIP-превключвател S1 или S1:8 може да се добави крайно съпротивление от
120 Ohm (край на бус). 

При FSC11B при това допълнително се отсъединява продължаващия CAN през
X46:4;:5.

FIO21 няма интегрирано комутируемо крайно съпротивление от 120 Ohm, към
края на буса трябва да се свърже приложеното съпротивление между X46:4
и X46:5.

S2 е резервиран за FSC11B и трябва да е винаги на "Off".

ПриMOVITRAC® B с вградена опционна платка е доставен с пратката съедини-
телен кабел за свързване на SBus.

9007199280036491

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B / 12B
FIO11B

FSC11B / 12B
FIO11B

MOVITRAC® B

7

X44

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

MOVITRAC® B

7

X44

MOVIDRIVE® B

ST11
DGND

X13

10
9

ST12 11

УКАЗАНИЕ
Крайно съпротивление: Неподвижно монтирани са динамични крайни съпроти-
вления. Не присъединявайте външни крайни съпротивления! 

FSC11 FSC12 FSC11/12 FSC11 FSC12

S1 S1:8 X46:1;:2 X46:4;:5 X46:4;:5

Off CAN 1 CAN 1 CAN 1

On CAN 1 изключен – CAN 1 изключен
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Съединяване системен бус MOVITRAC® B

Съединяване системен бус MOVITRAC® B с UFx

9007199279915787

9007199494900875

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL

FSC11B / 12B FSC11B / 12B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL

MOVITRAC® B

7

X44

MOVIDRIVE® B

SC11
DGND

ON OFF
S12

X12:

2
1

SC12 3

OFF

ON

S1 S2

OFF

ON

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL

FSC11B / 12B

MOVITRAC® B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

UFx
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Съединяване системен бус MOVITRAC® B с DFx / UOH11B Gateways или DFx
вграден в MOVITRAC® B 

9007199494905355

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL

FSC11B / 12B

MOVITRAC® B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

X26
1 2 3 4 5 6 7

UOH11B

X24

H1

H2

DFP21B

0 1
2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2
AS

4
5
6

X30

ADDRESS

16

59

RUN
BUS
FAULT

+ 24 V
GND

Дължина на 
проводника

• Разрешената обща дължина на проводника зависи от настроената SBus-стойност по 
Baud (P884):
– 125 kBaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kBaud: 250 m (820 ft)
– 500 kBaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kBaud: 25 m (82 ft)

• Трябва да използвате екраниран проводник.

УКАЗАНИЯ
• Крайно съпротивление: В началото и в края на системната бусова връзка

подсъединете крайното съпротивление на системния бус (S1 = ON). При
намиращите се помежду им уреди изключете крайното съпротивление
(S1 = OFF).

• Определени уреди имат неподвижно интегрирано крайно съпротивление,
което не може да се изключи. Случаят е такъв при Gateways UFx и DFx / UOH,
тези Gateways образуват край на физическата верига. Не присъединявайте
външни крайни съпротивления!
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Спецификация на 
кабелите

Използвайте 4-жилов, усукан и екраниран меден кабел (кабел за пренос на данни
с екран от кабелна оплетка). Кабелът трябва да изпълнява следните
спецификации:

– Сечение на жилото 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)

– Съпротивление на линията 120 Ω при 1 MHz

– Капацитет на единица дължина ≤ 40 pF/m при 1 kHz

Подходящи са само примерно CAN-Bus кабели или DeviceNet-кабели.

Полагане на 
екран

• Положете екрана двустранно с плоскостта към екранната клема на електрони-
ката на преобразувателя и на управлението Master.

• При съединяване на MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B винаги внимавайте, че
с това се отменя разделянето на потенциалите между относителния потен-
циал DGND и земята при MOVIDRIVE® B.
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Инсталиране системен бус (SBus) към DFP21B

Монтаж на опционалната карта DFP21B в MOVITRAC® B

Свързване SBus

УКАЗАНИЯ
• MOVITRAC® B не се нуждае от специален статут на фирмения софтуер.
• Само фирма SEW-EURODRIVE има право да монтира или демонтира опци-

онната карта за MOVITRAC® B.

6140139531

[1] Крайно съпротивление активирано, S1 = ON

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
24V

–

+

9
GND

DFP21B

RUN

0 1

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
AS

4

5

6

X30

ADDRESS

16

59

BUS

FAULT

=

[1]

УКАЗАНИЯ
DFP21B има интегрирано крайно съпротивление SBus и по този начин винаги
трябва да се инсталира в началото на SBus-свързването. 

DFP21B винаги има адрес 0.

X46 X26

X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high

X46:2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 X26:3 GND, CAN GND

X46:7 X26:7 DC 24 V

X12

X12:8 +24 V вход

X12:9 GND относителен потенциал двоични входове
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За лесно окабеляване DFP21B може да се захранва с 24 V постоянно напрежение
от X46.7 на MOVITRAC® към X26.7.

При захранването на DFP21B с помощта на MOVITRAC® самият MOVITRAC®

трябва да се захранва с 24 V постоянно напрежение от клема X12.8 и X12.9.

Свързване системен бус

6140140043

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6H L ^

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

DFP21B

0 1

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2

AS

4

5

6

X30

ADDRESS

1
6

59

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
24V

-

+

9
GND

=

RUN

BUS

FAULT

DFP
GND = системен бус референтен
SC11 = системен бус High
SC12 = системен бус Low

MOVITRAC® B
GND = системен бус референтен
SC22 = системен бус изходящ Low
SC21 = системен бус изходящ High
SC12 = системен бус входящ Low
SC11 = системен бус входящ High
S12 = системен бус крайно съпротивление
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Моля, спазвайте:

• Използвайте 2-жилов, усукан и екраниран меден кабел (кабел за пренос на
данни с екран от кабелна оплетка). Положете екрана двустранно с плоскостта
към екранната клема на електрониката на MOVITRAC® B, а краищата на
екрана допълнително върху GND. Кабелът трябва да изпълнява следната спе-
цификация:

– Сечение на жилото 0,75 мм2 (AWG18)

– Съпротивление на линията 120 Ω при 1 MHz

– Капацитет на единица дължина ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) при1 kHz

• Разрешената обща дължина на проводника зависи от настроената SBus-стой-
ност по Baud:

– 250 kBaud: 160 m (528 ft)

– 500 kBaud: 80 m (264 ft)

– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

• В края на системната бусова връзка подсъединете крайното съпротивление на
системния бус (S1 = ON). Изключете при другите уреди крайното съпроти-
вление (S1 = OFF). DFP21B-Gateway трябва винаги да бъде в началото или
в края на системното бусово свързване и има неподвижно вградено крайно
съпротивление.

УКАЗАНИЯ
• Между уредите, които са свързани с SBus, не трябва да се появява измест-

ване на потенциала. Предотвратете изместване на потенциала с подходящи
мерки, например със свързване на уредите на маса с отделен проводник.

• Не се разрешава звздообразно окабеляване.
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4.4.13 Свързване регулатор на номиналните стойности

Инсталиране 
регулатор на 
номиналните 
стойности 
MBG11A

• A: Монтаж отзад през 4 отвора с резба 

• B: Монтаж отпред през 2 отвора с резба

Свързване

188175883

     A                                                       B

28
 (

1.
1)

 M
4

68 (2.7)
56 (2.2)

60
 (

2.
4)

 
88

 (
3.

5)
 

A A

A A

B B

188285707

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

1 2 3 4

MBG11A

S1 S2

OFF

ON
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4.4.14 Свързване опция преобразувател за интерфейс UWS21B

Артикулен номер Опция преобразувател за интерфейс UWS21B: 1 820 456 2

Обем на 
доставката

Обемът на доставката за опция UWS21B съдържа:

• Уред UWS21B

• CD-ROM с MOVITOOLS® MotionStudio

• Последователен кабел за интерфейс с 9-полюсна Sub-D-букса и 9-полюсен
Sub-D-щекер за свързване UWS21B – PC

• Последователен кабел за интерфейс с 2 RJ10-щекера за свързване на
UWS21B – MOVITRAC®

Свързване прео
бразувател – 
UWS21B

• За свързване на UWS21B към MOVITRAC® използвайте доставения с пратката
съединителен кабел.

• Свържете съединителния кабел към гнездото XT на MOVITRAC®.

• Спазвайте обслужващият уред DBG60B и последователния интерфейс
UWS21B да не могат да се свържат едновременно към MOVITRAC®.

• Следната фигура показва съединителния кабелMOVITRAC® – UWS21B.

Свързване прео
бразувател – 
персонален ком
пютър

• За свързване на UWS21B към персоналния компютър използвайте доставения
с пратката съединителен кабел (екраниран RS232- кабел за стандартен интер-
фейс).

• Следната фигура показва съединителния кабел UWS21B –компютър (свърз-
ване 1:1).

6473136523

UWS21B

MOVITRAC® MC07B

1805918987

[1] 9-полюсен Sub-D-щекер
[2] 9-полюсна Sub-D-букса

RxD

TxD

max. 5 m (16.5 ft)

UWS21B

[1]R 32S2 [2]

PC COM 1-4

5

3

2 

5

3

2 

GND
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4.4.15 Свързване вграден датчик EI7C

Кабел на датчика с една M12

За датчика е нужен ток от до 40 mA. Външно 24-V-захранване е нужно тогава,
когато се захранват и двоичните входове.

Артикулен номер:

Още информация ще намерите в глава"Апликационен модул обикновено позици-
ониране".

4.4.16 Защита на проводниците и защитен автомат при ток на утечка

• Инсталирайте предпазителите в началото на захранващия мрежов проводник
зад извода на събирателната шина (виж схемата на свързване на основния
уред).

• SEW-EURODRIVE препоръчва да се откажете от използването на защитен
автомат при появата на ток на утечка. Ако въпреки това е предписана употре-
бата на защитен автомат при появата на ток на утечка (FI) за защита от пряк
или непряк допир, спазвайте следното:

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използва се не този тип защитен автомат при ток на
утечка, който е нужен.

Смърт или тежки телесни наранявания

– MOVITRAC® B може да причини постоянен ток в проводника за защитното
заземяване. Там, където за защита в случай на пряк или непряк допир се
използва защитно съоръжение (RCD) при появата на ток на утечка или кон-
тролен уред (RCM) за поява на ток на утечка, от страната на електрозахран-
ването на MOVITRAC® B е разрешено да се използва само един RCD или
RCM от тип B.

4158396811

Свързване 
преобразувател

Страна свързване на 
двигателя

Контакт Сигнал Цвят на кабелното жило Контакт

X12.4 (DI03) A кафяв (BN) 3

A бял (WH) 4

X12.5 (DI04) B жълт (YE) 5

B зелен (GN) 6

nc червен (RD) 7

nc син (BU) 8

X12.8 (24VIO) UB сив (GY) 1

X12.9 (GND) GND розов (PK) 2

Кабел тип M12, накрайници на жилата

Фиксирано полагане 1362 3273

Полагане на буксирна верига 1362 3281

B

A
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4.4.17 Термодатчик TF и биметален изключвател TH

Температурата на намотката се контролира с термодатчици TF или биметални
изключватели TH. Свържете TF или TH към TF-изход VOTF и TF-вход DI05TF на
MOVITRAC® B. Сложете двоичния вход DI05TF на TF-съобщение. Тогава тер-
мичния контрол се извършва от MOVITRAC® B, не е нужен допълнителен кон-
тролен уред.

Биметален изключвател TH можете да свържете и към 24 V IO и един двоичен
вход. Параметрирайте двоичния вход на "/външна грешка".

4.4.18 Свързване на спирачния токоизправител

За K11 и K12 използвайте контактори само от клас AC-3.

Използвайте изключване на спирачката от страна на постоянния и променливия
ток при: 

• Всички приложения като подемен механизъм.

• Задвижващи механизми, които изискват бърза реакция на спирачката.

При монтаж на спирачния токоизправител в електроразпределителния шкаф:
Положете съединителните кабели между спирачния токоизправител и спирачката
разделно от другите проводящи кабели. Не се разрешава полагането заедно
с други кабели, ако другите кабели са екранирани.

Схеми на 
свързване

При спирачките без BG / BGE или BME спазвайте съответните предписания за
свързване. Изчерпателна информация за спирачките на SEW ще намерите в бро-
шурата "Практика на задвижващата техника: SEW-дискови спирачки".

УКАЗАНИЕ
За свързването на спирачният изправител е нужен собствен захранващ кабел от
мрежата, захранването през напрежението на двигателя не е разрешено!

9007199909369355

DOØ2
GND

изключване от страната на 
постоянния и променливия ток

изключване от страната на 
постоянния и променливия ток

изключване от страната
на променливия ток
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4.4.19 Инсталиране FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B

С модулите FIO11B/21B, FSC11B/12B и FSE24B можете да направите разширения
на основните уреди.

Закрепване и 
инсталиране на 
челните модули

Винаги закрепвайте опцията към уред с доставените с пратката болтове. При
типоразмер 0 първо монтирайте дистанционния болт. От типоразмер 1 болтът
е вече монтиран. С винтовото съединение обезпечете високочестотната ЕМС-
връзка между базисния уред и опцията. 

18014398749591179

Свързване / тип на модула FIO11B FIO21B FSC11B/12B FSE24B

Аналогов 
модул

Цифров 
модул

Комуникация Комуни-
кация

Аналогов вход / изход X40 Да Не Не Не

Двоични входове X42 Не Да Не Не

RS485 за диагностика (RJ10) X44 Да Да Да Да

RS485 свързване на клема X45 Да Не Да Не

SBus-свързване на клема X46 Не Да Да Не

Обвързване с EtherCAT® (2 × RJ45) 
X30

Не Не Не Да

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL 

FSC11B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

X45 X40
1 2 3 4 5HL 

FIO11B

X44

X46 X42
1 2 3 4 5 6

FIO21B

7

X44

X44

X47

RUN
ERR
SYS-F

X30 IN X30 OUT

FSE24B

EtherCAT®

X47

1  2

FSE24B

X44

X30 IN X30 OUTX45 X46
1 2 3 4 5 6HL 

FSC12B

7

X44

H L

Функция Клема Описание Данни FIO11B FIO21B FSC11B/
12B

FSE24B

Сервизен 
интерфейс

X44 През RJ10 конектор Само за цели на сервиза
Максимална дължина на 
кабела 3 m (10 ft)

Да Да Да Да

RS485-
интерфейс

X45: H ST11: RS485+ с X44 паралелно свързан Да Не Да Не

X45: L ST12: RS485–

X45: Ø GND: Относителен 
Потенциал

Системен 
бус

X46:1 SC11: SBus High CAN-Bus според CAN-
спецификацията 2.0, 
част A и B
Макс. 64 участника

Не Да1) Да2) Не

X46:2 SC12: SBus Low

X46:3 GND: Относителен 
потенциал

X46:4 SC21: SBus High Не Не Да3) Не

X46:5 SC22: SBus Low

X46:6 GND: Относителен 
потенциал
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Потенциалът DC 24 V на X46:7 и X47:1 е идентичен с X12:8 на основния уред.
Всички GND-клеми на уреда са свързани една с друга и с PE.

DC 24 V X46:7 24VIO: Помощно 
напрежение / 
външно 
електрозахранване

Не Не Да Не

DC 24 V X47:1 24VIO: Външно 
електрозахранване

Не Не Не Само 
вход

X47:2 GND: Относителен 
потенциал

EtherCAT® X30:In През 2 RJ45 
конектор

Fast Ethernet Не Не Не Да

X30:Out

Аналогов 
вход

X40:1 AI2: Вход 
напрежение

–10 до +10 V
Ri > 40 kΩ
Разделителна способ-
ност 10 Bit
Цикъл проверка 5 ms
Точност ±100 mV

Да Не Не Не

X40:2 GND: Относителен 
потенциал

Аналогов 
изход

X40:3 GND: Относителен 
потенциал

0 до +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Разделителна способ-
ност 10 Bit
Цикъл проверка 5 ms
Късо съединение и 
постоянно захранван 
до 30 V
Точност ±100 mV

Да Не Не Не

X40:4 AOV1: Изход 
напрежение

X40:5 AOI1: Изход ток

Двоични 
входове

X42:1 DI10 Ri = 3 kΩ, 
IE = 10 mA, 
Цикъл проверка 5 ms,
съвместим с PLC

Не Да Не Не

X42:2 DI11

X42:3 DI12

X42:4 DI13

X42:5 DI14

X42:6 DI15

X42:7 DI16

1) Може да се свърже шина с приложеното 120-Ω-съпротивление между SC11 и SC12.

2) Крайното съпротивление 120 Ω, подключвано през DIP-прекъсвач, SC21 и SC22 тогава се деактивират.

3) Крайно съпротивление 120 Ω подключвано през DIP-прекъсвач.

Функция Клема Описание Данни FIO11B FIO21B FSC11B/
12B

FSE24B

Спецификация 
на кабелите

• Използвайте 4-жилов, усукан и екраниран меден кабел (кабел за пренос на
данни с екран от кабелна оплетка). Кабелът трябва да изпълнява следните
спецификации:
– Сечение на жилото 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Съпротивление на линията 120 Ω при 1 MHz
– Капацитет на единица дължина ≤ 40 pF/m при 1 kHz

Подходящи са само примерно CAN-Bus кабели или DeviceNet-кабели.
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•  ВНИМАНИЕ изместване на потенциала

Възможни последици са грешно функциониране до разрушаване на уреда.

– Между свързаните уреди не трябва да се появява изместване на потен-
циала. Предотвратете изместване на потенциала с подходящи мерки,
например със свързване на уредите на маса с отделен проводник.

Свързване на 
аналогов модул 
FIO11B

Свързване на 
цифров модул 
FIO21B

Полагане на екран • Положете екрана двустранно с плоскостта към екранната клема на електро-
никата на преобразувателя и на управлението Master.

• При екраниран проводник при свързване между MOVITRAC® B и Gateways
илиMOVITRAC® B и MOVITRAC® B можете да се откажете от свързване на
маса. В този случай се разрешава 2-жилов кабел.

• При съединяване на MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B винаги внимавайте, че
с това се отменя разделянето на потенциалите между относителния потен-
циал DGND и земята приMOVIDRIVE® B.

УКАЗАНИЕ
За челните модули FIO21B и FSE24B е нужно захранване 24 V. Ако не е свър-
зано външно захранване, не трябва да се изключва параметър P808 24VIO-
изход помощно напрежение.

Аналогов вход AI1 Аналогов изход AO1

двуполюсен еднополюсен Токов изход AOC1 Напреженов изход 
AOV1

RL ≤ 750 Ω

X45 X40

1 2 3 4 5HL ⊥

R
S

-4
85

+
R

S
-4

85
–

G
N

D
A

I2

A
O

V
1

G
N

D
G

N
D

A
O

C
1

GND

–10 V
външно

+10 V
външно

X45 X40

1 2 3 4 5HL ⊥

R
S-

48
5+

R
S-

48
5–

G
N

D
AI

2

AO
V1

G
N

D
G

N
D

AO
C

1

GND
+10 V
външно
или 
X10:1

X45 X40

1 2 3 4 5HL 

R
S

-4
85
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S
-4

85
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G
N

D
A

I2

A
O
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1

A
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X45 X40
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R
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A
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A
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V
1
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1

V

3833241355

X46 X42

1 2 3 4 5HL 

C
A

N
 +

C
A

N
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G
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D
D

I1
0

D
I1
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D
I1

1
D
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2

D
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5 Пуск
5.1 Общи инструкции за пуска в действие

5.1.1 Предпоставка

Предпоставката за успешен пуск в действие е правилното проектиране на задвиж-
ващия механизъм. 

Честотните преобразуватели MOVITRAC® B са пуснати в експлоатация за съгла-
сувания по мощност SEW-двигател (4-полюсен, 50 Hz) с метода на управление
U/f. По този начин можете без проектиране да пуснете в експлоатация или да стар-
тирате съгласувания двигател на SEW-EURODRIVE.

5.1.2 Приложения за подемен механизъм

5.2 Предварителни работи и помощни средства
• Проверете инсталирането.

ОПАСНОСТ!

Не покрити силови връзки.

Смърт или тежки наранявания от токов удар.

• Инсталирайте защитата от допир съгласно предписанията.
• Никога не пускайте уреда без монтирана защита от допир.

ОПАСНОСТ!

Опасност за живота от падащ подемен механизъм.

Смърт или тежки наранявания.

MOVITRAC® B може да се използва за подемни механизми. 

MOVITRAC® B не трябва да се използва в смисъла на защитно съоръжение. 

• Като защитно съоръжение използвайте система за контрол или механични
защитни съоръжения.

ОПАСНОСТ!

Опасност от премазване поради произволно тръгване на двигателя.

Смърт или тежки наранявания.

• Предотвратете произволно тръгване на двигателя напр. с изтегляне на
клемния блок X12 за електрониката. 

• Според приложението трябва да се предвидят допълнителни превантивни
мерки за премахване на опасността за хората и машината, напр. системи за
контрол или механични защитни съоръжения.

00
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5.2.1 Предварителни работи и помощни средства при пуска в действие при фабрична
настройка

• Свържете мрежата и двигателя. 

• Свържете сигналните клеми.

• Присъединете мрежата.

5.2.2 Предварителни работи и помощни средства при пуска в действие с обслужващ уред или
с компютър

• Свържете мрежата и двигателя. Не свързвайте сигнални клеми, за да не
може преобразувателят да получи деблокране!

• Включете мрежата.

• Индикация на дисплея Stop.

• Програмирайте сигналните клеми. 

• Настройте параметрите (напр. рампи).

• Проверете зададеното разпределение на клемите (P601 – P622).

• Изключете мрежата.

• Свържете сигналните клеми.

• Включете мрежата.

УКАЗАНИЕ
Ако правите пуск в действие, преобразувателят автоматично променя параме-
тричните стойности. 

00
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5.3 Обслужващи уреди
5.3.1 FBG11B – обикновен обслужващ уред

Разположение на бутоните и пиктограмите върху обслужващия уред:

Функции на 
обслужващия 
уред

Бутоните UP / DOWN / OUT / ENTER служат за управление на менюто. Бутоните
RUN и STOP/RESET обслужват управлението на задвижващия механизъм. Регу-
латорът на номиналните стойности служи за задаване на номинални стойности.

Бутонът STOP/RESET е с приоритет по отношение на деблокиране на клема или
деблокиране през интерфейс. Ако спрете задвижващия механизъм с бутона
STOP/RESET, трябва да го деблокирате отново с бутон RUN.

След появата на грешка и програмираната грешна реакция можете да изпълните
Reset с бутона STOP/RESET. Задвижващият механизъм тогава е блокиран
и трябва да го освободите с бутона RUN. С параметър P760 можете да деактиви-
рате функцията STOP през FBG11B.

Ако спрете задвижващия механизъм с бутона STOP/RESET, започва да мига
индикаторът Stop. Това сигнализира, че трябва да деблокирате задвижващия
механизъм с бутон RUN.

След копиране на набора параметри в преобразувателя уредът също така
е спрян. 

9007199348841739
[1] Светодиоден индикатор при стартирана програма IPOS®

[1]

UP / DOWN за избиране на символите и промяна на стойности.

OUT / ENTER за активиране и деактивиране на символите или на 
менюто с параметри

RUN за стартиране на задвижващия механизъм.

STOP/RESET за отмяна на грешки и за спиране на задвижващия меха-
низъм

out Enter

RUN

STOP
RESET

STOP
RESET

УКАЗАНИЕ
След мрежа-изключена блокировката се отменя с бутона STOP/RESET!

RUN
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Принципно 
обслужване на 
обслужващия 
уред FBG11B

9007199272928395

out Enter

out Enter

out Enter

out Enterout Enter

out Enter Enter

Enter

Enter

out Enterout Enter

out Enter

Ниво 2

Индикация 
Рампа нагоре

Рампа нагоре 
промяна

Индикация 
Рампа надолу

Рампа надолу
промяна 

Меню твърди зададени стойности

Меню на параметрите

Меню пуск в действие на двигателя

FBG регулатор зададени стойности

Режим Промяна 
Избор
Меню твърди 
зададени стойности

Индикация
Максимална 
зададена стойност

Максимални 
обороти промяна
 [rpm]

Избор
Меню параметри

Избор пуск 
в действие на 
преобразувателя 
запис параметри 1

out Enter

Меню пуск в действие на двигателя 2

Избор пуск 
в действие на 
преобразувателя 
запис параметри 2

Избор FBG
Регулатор 
зададена стойност

Индикация
Начална честота

Индикация
Ток на изхода

Ниво 1

Индикация 
Статут на 
преобразувателя
Обороти

Меню Обезпечаване на данни
Избор
Обезпечаване 
на данни

�

Промяна на 
стойността / 
приемане

Промяна на 
стойността / 
приемане

Промяна на 
стойността / 
приемане

out Enter

Режим Промяна 

Enter Промяна на 
стойността / 
приемане

Enter Промяна на 
стойността / 
приемане
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Управление на 
менюто

Ако изберете символ, светва интегрирания в символа светодиод. При символи,
които изобразяват само стойности, на индикатора веднага се появява актуалната
стойност. 

Промяна на 
параметри

След избор на даден символ и натискане на клавиш ENTER можете да изберете
искания параметър. 

За да промените стойността на параметъра, трябва да натиснете още веднъж
ENTER. Мигането на стойността и светодиодът в принадлежащия му символ
показват, че сега можете да промените параметъра. Още веднъж натиснете
ENTER, тогава стойността става активна и не мига повече. 

Индикатори за 
статута

Ако има статут "задвижван механизъм деблокиран", индикаторът показва изчис-
лените действителни обороти. 

Индикатор 
грешки

Ако се появи грешка, индикаторът се сменя и показва мигащ код на грешка, напр.
F-11, виж списъка на грешките в глава"Сервиз / списък на грешките" (→ стр. 138).
Това обаче не е случаят, когато е активен пускът в действие. 

Предупреждения Някои параметри не трябва да се променят във всички работни състояния. Ако все
пак направите опит, тогава се появява индикация r-19 – r-32. Индикаторът
показва даден отговарящ на съответното действие код, напр. r-28 (изисква се
блокировка на регулатора). Ще намерите списък с инструкциите в глава"Работа"
(→ стр. 126).

Смяна на 
менюто с пара
метри късо 
↔ дълго

С параметър P800 можете да се движете в двете посоки между късо и дълго меню.
В записа на параметрите и списъка на параметрите е обозначено до кои пара-
метри има достъп през късото и през дългото меню. 
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Пуск с устрой-
ството за упра-
вление FBG11B

27021597782442891

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

Ниво 3

– U/f-графика

– U/f + спиране с постоянен ток

– VFC

– VFC спиране с постоянен ток

– VFC функция за хващане

– VFC подемен механизъм

Мощност в kW
HP = kW x 1,33

Номинални обороти на двигателя
1/min

Номинален ток на двигателя A 

Номинална честота на двигателя Hz

Напрежение на двигателя V

4Q-експлоатация

cos phi

Брой на двигателите за 
задвижвания с няколко двигателя

Ниво 2

( )

Ниво 1

налично само при пуск 
на двигател от друг 
производител 
(двигател = He-SEW)

Избор на двигател:

Избор на работен режим:

– SEW-DRE-двигател

– SEW-DRS-двигател

– Не-SEW-двигател

– SEW-DT/DV-двигател
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Необходими 
данни

За успешен пуск са необходими следните данни:

• тип на двигателя (двигател SEW или двигател от друг производител)

• данни на двигателя

– номинално напрежение и номинална честота.

– Допълнително при двигател от друг производител: номинален ток, номи-
нална мощност, коефициент на мощността cos ϕ и номинални обороти.

• Мрежово номинално напрежение

Активиране на 
пуска

Условия:

• Задвижване "няма изключване": Stop

Ако свържете по-малък или по-голям двигател (максимално един тип разлика),
трябва да изберете стойност, която е най-близка до номиналната мощност на дви-
гателя.

Комплексният пуск е завършен, щом се върнете в главното меню с бутона OUT.

Пуск задвижване 
с няколко двига
теля

Задвижванията с няколко двигателя са механично свързани едно с друго,
например верижно задвижване с няколко двигателя. 

Вземете под внимание данните в наръчника "Задвижвания с няколко двигателя
MOVIDRIVE®".

Пуск групово 
задвижване

Груповите задвижвания са механично разединени едно от друго (например раз-
лични транспортни ленти). В този работен режим регулаторът работи без компен-
сация при приплъзване и с постоянно съотношение U/f.

Вземете под внимание данните в наръчника "Задвижвания с няколко двигателя
MOVIDRIVE®".

Пуск при голям 
момент на инер
ция на масата на 
товара като при 
помпи и вентила
тори

Компенсацията при приплъзване е предвидена за съотношение момент на
инерция на масата на товара спрямо момента на инерция на двигателя по-малко
от 10. Ако това съотношение е по-голямо и задвижването вибрира, компенсацията
при приплъзване трябва да бъде намалена и евентуално дори да бъде поставена
на 0.

Ръчен режим с 
FBG11B регула-
тор на номинал-
ните стойности

FBG11B Регулатор на номиналните стойности на устройството за упра-
вление (локален ръчен режим): LED  мига

Единствените релевантни стойности в работен режим "FBG регулатор номинални
стойности " са:

• P122 посока на въртене FBG ръчен режим

• Бутон RUN и бутон STOP/RESET

• Регулатор на номиналните стойности (потенциометър)

Щом регулаторът на номиналните стойности FBG бъде активиран, символът мига.

Можете да ограничите минималните обороти с P301 Минимални обороти, а мак-
сималните обороти чрез символа nmax.

УКАЗАНИЕ
Пускът на двигателя SEW е предназначен за 4-полюсни двигатели. Може да е
целесъобразно 2-полюсните или 6-полюсните SEW-двигатели да бъдат пуснати
като външен двигател.
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След грешка можете да направите рестартиране с бутона STOP/RESET през кле-
мата или интерфейса. След рестартиране отново се активира работният режим
"Ръчен регулатор на номиналните стойности". Задвижващият механизъм остава
спрян.

Индикацията Stop мига като знак за това, че отново трябва да разрешите задвиж-
ването с бутона RUN.

В работен режим "ръчен регулатор на номиналните стойности" параметърът P760
Блокиране бутони RUN/STOP не функционира.

Чрез отстраняване на устройството за управление FBG11B се предизвиква
реакция Стоп.
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5.3.2 DBG60B – обслужващ уред с разширение

Необходими 
данни

За успешен пуск са необходими следните данни:

• тип на двигателя (двигател SEW или двигател от друг производител)

• данни на двигателя

– номинално напрежение и номинална честота.

– Допълнително при двигател от друг производител: номинален ток, номи-
нална мощност, коефициент на мощността cosϕ и номинални обороти.

• Мрежово номинално напрежение

Избор на желания 
език

На следващата фигура са изобразени бутоните, които са нужни за избора на
желания език. 

При първото включване или след активиране на състояние при доставката на
DBG60B на дисплея за няколко секунди се появява следният текст:

247015051

[1] Бутон ↑ Една точка от менюто нагоре
[2] Бутон OK Потвърждаване на въвеждането
[3] Бутон↓ Една точка от менюто надолу
[4] Бутон езици Появява се списък с наличните езици 

SEW
EURODRIVE

[4]

[1]

[2]

[3]
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След това на дисплея се появява символът за избор на език.

Процедирайте по следния начин, за да изберете желания език:

• Натиснете бутона за езици. На дисплея се появява списък с наличните езици. 

• С бутоните ↑ / ↓ изберете желания език.

• Потвърдете избора на език с клавиш OK. На дисплея се показва основния
индикатор на избрания език. 

Пуск На следващата фигура са изобразени бутоните, които са нужни за пуска в действие.

247163659

[1] Бутон ↑ Една точка от менюто нагоре
[2] Бутон OK Потвърждаване на въвеждането
[3] Бутон контекст Активиране на меню контекст
[4] Бутон ↓ Една точка от менюто надолу
[5] Бутон ↔ Смяна на менюто, режим индикация ↔ режим обработка
[6] Бутон DEL Прекъсване или приключване на пуска в действие

[1]

[2]

[3]

[4][5]

[6]
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Протичане на 
пуска в действие

1. Подайте сигнал "0" на клема X12:2 (DIØ1
"/CW/STOP"), напр. чрез изтеглен блок клеми X12
на електрониката.

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

2. Активирайте меню "контекст" с натискане на
бутона контекст.

PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW

3. С бутон ↓минете надолу, докато се избере точка
от менюто "STARTUP".

MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX

4. Натиснете бутон OK, за да стартирате пуска
в действие. Появява се първият параметър.
Обслужващият уред се намира в режим инди-
кация, обозначен с мигащия курсор под номера на
параметъра. 

• С бутон ↔ отидете в режим обработка. Мига-
щият курсор изчезва. 

• Изберете с бутон ↑ или ↓ "PARAMETER SET 1"
или "PARAMETER SET 2".

• Потвърдете избора с клавиш OK.
• С бутон ↔ се върнете в режим индикация.

Мигащият курсор се появява отново. 
• С бутон ↑ изберете следващия параметър.

STARTUP
PREPARE FOR 
STARTUP

C00*STARTUP

PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2

5. Задайте вида на двигателя. C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS

6. Задайте вида на искания режим на работа.
С бутон ↑ изберете следващия параметър.

За активиране на улавящата функция или на
функцията подемен механизъм трябва да използ-
вате режим на работа VFC.

C01*OPER. MODE 1
STANDARD U/f
VFC1

a. При избор на режим на работа STANDARD U/f: C28*DC BRAKING

NO
YES

b. При избор на режим на работа VFC: C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
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7. Изберете типа на двигателя. Ако е свързан 2- или
4-полюсен двигател на SEW-EURODRIVE, избе-
рете правилния двигател от списъка за избор. 

Ако свързан двигател от друг производител или
двигател от SEW с повече от 4 полюса, изберете
от списъка "NON-SEW MOTOR". 

С бутон ↑ изберете следващия параметър.

C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2

C02*MOTOR TYPE 1

NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4

8. Въведете съгласно фабричната табела на двига-
теля разчетното напрежение на двигателя за
избрания вид на свързване. 

Пример: Фабрична табела 230Ö/400Õ50 Hz

Схема Õ → въведете "400 V".

Схема Ö / пределна точка при 50 Hz → въведете
"230 V".

Схема Ö / пределна точка при 87 Hz → въведете
също така 230 V, но след пуска в действие първо
задайте параметър P302 "MAXIMUM SPEED 1" на
стойността за 87 Hz. След това стартирайте зад-
вижващия механизъм.

Пример: Фабрична табела 400Ö/690Õ50 Hz

Възможна е сано схема Ö → въведете "400 V".

Не е възможна схема Õ.

С бутон ↑ изберете следващия параметър.

C03* V
NOM. MOT. VOLT 1
 +400.000

9. Въведете посочената на фабричната табела на
двигателя номинална честота.

Пример: 230Ö/400Õ50 Hz

Въведете "50 Hz" в схема Õ и в схема Ö.

С бутон ↑ изберете следващия параметър.

C04* Hz
NOM. MOT. FREQ. 1
 +50.000

ПРИ SEW-ДВИГАТЕЛИ

10. Стойностите за 2- и 4-полюсни SEW-двигатели са
заложени и не трябва да се въвеждат.

C47*4-Q-OPERATION
NO
YES
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•  ОПАСНОСТ! Грешни настройки на параметрите от неподходящи записи.

Смърт или тежко нараняване.

– Уверете се, че копираният запис съответства на приложението.

ПРИ ДВИГАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

10. Въведете следните данни от фабричната табела
на двигателя:

• C10* разчетен ток на двигателя, спазвайте
вида на свързване Õ илиÖ.

• C11* разчетна мощност на двигателя
• C12* коефициент на мощност cosφ
• C13* разчетни обороти на двигателя

C47*4-Q-OPERATION
NO
YES

11. Въведете номиналното напрежение на мрежата
(C05* при SEW-двигател, C14* при двигател от
друг производител).

C05* V
NOM. LINE VOLT. 1
 +400.000

11. Стартирайте изчисляването на данните за пуска
в действие с "YES". Операцията продължава
няколко секунди.

C06*CALCULATION

NO
YES

ПРИ SEW-ДВИГАТЕЛИ

12. Прави се изчисляване. След последващото изчис-
ляване се отива на следващата точка от менюто.

C06*SAVE

NO
YES

ПРИ ДВИГАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

12. При двигатели от други производители е нужна
операция по замерване:

• На двигателя автоматично се подава напре-
жение.

13. Сложете "SAVE" на "YES". Данните (параметрите
на двигателя) се копират в енерго независимото
запаметяващо устройство на MOVITRAC® B.

DATA IS
BEING COPIED...

14. Пускът в действие е приключен. С бутон DEL се
върнете в меню "контекст".

MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B

15. С бутон ↓минете надолу, докато се избере точка
от менюто "QUIT".

UNIT SETTINGS
QUIT

16. Потвърдете с клавиш OK. Появява се основният
индикатор.

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
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• Въведете отличаващи се от фабричните настройки на параметрите в списъка
на параметрите.

• При двигатели от други производители настройте правилното време за сработ-
ване на спирачката (P732 / P735).

• За стартиране на двигателя спазвайте инструкциите от глава "Стартиране на
двигателя". 

• При схема ∆ и пределна точка при 87 Hz задайте параметър P302 / P312 "мак-
симални обороти 1/2" на стойността за 87 Hz.

Пуск в действие 
с графична 
характеристика 
87 Hz

За пуска в действие с графична характеристика 87 Hz посочете данните за двига-
теля в схема триъгълник. След пуска в действие сложете максималните обороти
с параметър P302 и / или P312 на стойността за 87 Hz.

Пример За даден двигател с номинални обороти 1420 1/min, номинално напрежение
Un = 230/400 V, номинална честота 50 Hz и пуск в действие в схема триъгълник /
пределна точка при 87 Hz въведете следните данни за пуска:

Настройка на 
параметрите

За да настроите параметрите, процедирайте в следната последователност: 

• Извикайте меню "контекст" с бутона контекст. В меню "контекст" изберете точка
"PARAMETER MODE". Потвърдете избора с клавиш OK. Сега обслужващият
уред се намира в режим параметри, обозначен с мигащия курсор под номера
на параметъра.

• С бутон ↔ отидете в режим обработка. Мигащият курсор изчезва.

• С бутон ↑ или ↓можете да изберете или зададете правилния параметър.

• Потвърдете избора или настройката с клавиш OK.

• С бутон ↔ се върнете в режим параметри. Мигащият курсор се появява отново.

• С бутон ↑ изберете следващия параметър.

Напрежение на двигателя 230 V

Разчетна честота на двигателя 50 Hz

Максимални обороти (гранични обороти) 2470 1/min
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Ръчен режим С функцията ръчен режим преобразувателят се управлява през обслужващия
уред DBG60B (меню контекст → ръчен режим).

Двоичните входове с изключение на "/блокировка на регулатора" тогава не
действат за времето на ръчния режим. Даден двоичен вход "/блокировка на регу-
латора" трябва да получи сигнал "1", за да може задвижващият механизъм да
стартира в ръчен режим.

Посоката на въртене не се определя от двоичните входове "надясно/спри" или
"наляво/спри", а от избора на посоката на въртене през обслужващия уред
DBG60B. 

• За целта посочете желаната посока на въртене и с бутона за знак (+/–) - жела-
ната посока на въртене (+ = надясно / – = наляво).

Ръчният режим остава активен и след изключване и включване на мрежата, във
всеки случай тогава преобразувателят е блокиран. 

• С бутона RUN активирайте освобождаването и старта с nmin в избраната
посока на въртене. С бутона ↑ и ↓ можете да увеличавате или намалявате обо-
ротите.

•  ОПАСНОСТ! Опасност от премазване поради произволно тръгване на дви-
гателя.

Смърт или тежко нараняване.

– Предотвратете произволно тръгване на двигателя напр. с изтегляне на
клемния блок X12 за електрониката. 

– Според приложението трябва да се предвидят допълнителни превантивни
мерки за премахване на опасността за хората и машината.

УКАЗАНИЕ
Когато свърши ръчният режим, сигналите към двоичните входове започват вед-
нага да действат. Двоичен вход / блокировка на регулатора не трябва да кому-
тира "1"-"0"-"1". Задвижването може да стартира в отговор на сигналите към дво-
ичните входове и източниците на зададените стойности.
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5.4 Инжинирингов софтуер MOVITOOLS® MotionStudio
Стартирайте MOVITOOLS® MotionStudio през стартовото меню на Windows:

Programme / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio

С бутона [Scan] можете да разлистите с MOVITOOLS® MotionStudio всички свър-
зани уреди в дървовидната структура на уредите.

С кликване с десния бутон на мишката върху даден уред можете например да
изпълните пуска в действие. Още информация ще намерите в помощта он-лайн. 

189003915
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5.5 Кратко описание на важните стъпки при пуска в действие
Можете да свържете честотния преобразувател MOVITRAC® B директно с дви-
гател със същата мощност. Например: Двигател с мощност 1,5 kW (2,0 HP)
можете да се свържете директно към MC07B0015.

5.5.1 Начин на действие

5.5.2 Указания

Промени във функциите на сигналните клеми и настройките на номиналните стой-
ности са възможни от устройството за управление FBG11B или от компютър. За
свързване на компютър е необходим челният модул FSC11B, както и един от
следните интерфейсни преобразуватели: UWS21B / UWS11A / USB11A.

5.5.3 Възстановяване на фабричните настройки (P802)

Можете с P802 фабрична настройкада върнете в изходно положение запамете-
ната в EPROM фабрична настройка за едва ли не всички параметри. 

1. Свържете двигателя към MOVITRAC®

B (клема X2).
2. Опционално свържете спирачно

съпротивление (клема X2/X3).
3. Чрез Вашето управление трябва да се

задействат следните сигнални клеми:
• Изключване DIØ3
• По избор надясно/спиране DIØ1

или наляво/спиране DIØ2
• Номинална стойност:

• Аналогов вход (X10) или / и
• DIØ4 = n11 = 150 1/min или / и
• DIØ5 = n12 = 750 1/min или / и
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min

• При един двигател със спирачка: 
DOØ2 = задействане на спирачката
със спирачен изправител

4. Опционално свържете следните
сигнални клеми:
• DIØØ = грешка-рестартиране
• DOØ1 = /повреда (изпълнен като

релеен контакт)
• DOØ3 = готов за работа

5. Проверете желаните функции на
управлението.

6. Свържете честотния регулатор с мре-
жата (X1).

53520267

�

�

�

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

GND

PE

X2
X3 PE

Превключване
I-сигнал -> U-сигнал*

Изключване/Стоп*

+24V-вход/изход

Относителен потенциал
Аналогови сигнали

Грешка-рестартиране*
Надясно/спиране
Наляво/спиране*

Захранващо напрежение за TF/TH

Относителен потенциал
двоични сигнали

Относителен потенциал
Спирачка нагоре*
Готов за работа*

Относителен потенциал
Релеен контакт /повреда*
Реле-нормално отворена

контактна система
Реле-нормално затворена

контактна система

= фабрична настройка

= екранирана клема

M
3-фазно

3-фазно 1-фазно
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5.5.4 Съгласуване на честотата широко-импулсния модулатор PWM (P86x)

С P860 / P861 можете да настроите импулсната честота при изхода на преобразу-
вателя. Ако P862 / P863 е на "Изкл.", импулсната честота може автоматично да се
промени според натоварването на уреда.

5.5.5 Параметриране на адреса на преобразувателя (SBus / RS485 / полеви бус) (P81x)

С P810 задайте адреса на MOVITRAC® B за комуникация през последователен
интерфейс.

5.5.6 Задаване на метода за регулиране (P700)

С този параметър можете да настройвате основния режим на работа на преобра-
зувателя. Настройка от обслужващия уред.

U/f-графична 
характеристика 
(стандартна)

Стандартната настройка за режима на работа е U/f. Използвайте този работен
режим, когато нямате специални изисквания към качеството на оборотите и при
приложения, при които се изисква максимална изходна честота над 150 Hz.

VFC-графична 
характеристика 
(векторно регу-
лиране)

Трябва да пуснете в действие преобразувателя в работен режим VFC или VFC
и спиране с постоянен ток за:

• висок въртящ момент

• постоянен режим при ниски честоти

• точна компенсация при приплъзване

• динамично поведение

За целта при пуска в точка P01 трябва да изберете работен режим VFC или VFC&
спиране с постоянен ток.

5.5.7 Задаване на вида приложение

Управление на 
оборотите

Подемен 
механизъм

Функцията ма обслужващ механизъм предоставя автоматично всички функции,
които са нужни за работата на не балансиран подемен механизъм. Активирайте
базата за безопасност, по-специално контролните функции, които могат да предо-
твратят непреднамерено стартиране на задвижващия механизъм. 

DC-спиране С DC-спиране асинхронният двигател спира с прилагане на електродвигателна
сила. При това двигателят спира без спирачно съпротивление при преобразува-
теля. 

Улавяща функция Улавящата функция дава възможност за подключване на преобразувателя върху
въртящ се двигател. По-специално при задвижващи механизми, които не са
активно спрени, имат дълго начало или се задвижат от струя флуиди, като напр.
помпи и вентилатори. Максималното време за улавяне е около 200 ms.

5.5.8 Избор на режима на работа (4-квадрантен режим P82x)

С P820 / P821 можете да включвате и изключвате 4-квадрантния режим. Ако към
MOVITRAC® B свържете спирачно съпротивление, е възможен 4-квадрантен
режим Ако към MOVITRAC® B не е свързано спирачно съпротивление и по този
начин не е възможен генераторен режим, трябва да сложите P820 / P821 на
"изключено". В този режим на работа MOVITRAC® B се опитва да удължи рампата
на забавяне. По този начин генераторната мощност не става твърде голяма,
а напрежението на междинния контур остава под прага на изключване.
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5.5.9 Задаване на номинална стойност (P10x)

С P100 "източник зададена стойност" и P101 "източник на управление" можете да
изберете и комуникационен интерфейс като източник за зададена стойност и за
управление. Интерфейсите все пак не се деактивират автоматично с тези пара-
метри, тъй като честотния преобразувател трябва по всяко време да остане готов
за прием през всички интерфейси. 

Фиксираните зададени стойности винаги имат по-висок приоритет от другите
зададени стойности. Пълен списък на възможностите за избор може да се вземе
от записа на параметър P100.

Задаване 
с полеви 
бус / SBus

За определяне на източника на зададена стойност върху полеви бус или SBus за
P100трябва да се избере "SBus1 / фиксирана зададена стойност". Знакът на зада-
дената стойност определя посоката на въртене.

Задаване с ана
логова стойност

За определяне източника за зададената стойност към аналогова стойност за P100
съществуват следните възможности за избор:

• двуполюсна ( преработка с променлив знак аналогов вход 1 или фиксирана
стойност)

• еднополюсна ( преработка с променлив знак аналогов вход 1 или фиксирана
стойност)

• Потенциометър на двигателя (виртуален потенциометър)

• Фиксирана зададена стойност + AI1 (сума от избраната фиксирана зададена
стойност и стойността на аналоговия вход AI1 →  също така важи P112 AI1
режим на работа)

• Фиксирана зададена стойност × AI1 (коефициент на оценката за аналогов вход
AI1→  0 - 10 V = 0 - 100 %)

• двуполюсна AI2 (аналогов вход 2или фиксирана зададена стойност)

Задаване 
с фиксирана 
стойност 
(цифрово 
управление)

За определяне на източника зададена стойност към двоичните входове P100
трябва да се сложи на стойност "зададена стойност на честотата - вход /фикси-
рана стойност" (честотата на двоичния вход DI04 дава предварително зададената
стойност). С P102 "преизчисляване на честотата" можете да зададете при коя
входна честота се достига системна зададена стойност 100 %.

5.5.10 Защитни функции

Параметриране 
на токовата 
граница (P303)

Вътрешното ограничаване на тока се отнася до привидния ток, т.е. до изходния
ток на преобразувателя. В диапазона на отслабване на полето преобразувателят
вътрешно автоматично намалява токовата граница. По този начин двигателят
реализира защита от прехвърляне за двигателя.

Параметриране 
на контрола на 
оборотите 
(P50x)

Задвижващият механизъм достига изискваните от зададената стойност обороти
само, когато има достатъчен въртящ момент. Когато преобразувателят достигне
P303 токова граница, той предполага, че не е достигнал желаните обороти. Ако
преобразувателят превиши токовата граница по-дълго от P501 Време на заба-
вяне, сработва контролът на оборотите. 

Параметриране 
на реакциите на 
грешки (P83x)

Грешката "ВЪНШ. ГРЕШКА" само изключва статута на преобразувателя "ДЕБЛО-
КИРАН". С P830 можете да програмирате реакцията на грешката, която сработва
през програмирана входна клема на "/ВЪНШ. ГРЕШКА".

Параметриране 
на защитата на 
двигателя (P340)

MOVITRAC® B при активиране на тази функция приема по електронен път термич-
ната защита на свързания двигател. В повечето случаи функцията за защита на
двигателя е сравнима с традиционна термична защита (защитен автомат за дви-
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гателя) и освен това взема под внимание зависещото от оборотите охлаждане със
собствен вентилатор. Натоварването на двигателя се получава като резултат от
изходния ток на преобразувателя, вида на охлаждането, оборотите на двигателя
и времето. Като основа за термичния модел на двигателя служат въведените при
пуска (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) данни за двигателя и спазването на
предписаните за него условия за експлоатация.

5.5.11 Определяне на границите на системата

Минимални 
обороти (P301)

Стойност на оборотите, която и при установяване на предписаните величини не
може да е по-ниска от нула. Минималните обороти са валидни и тогава, когато
е зададено nmin < nстоп / старт.

Максимални 
обороти (P302)

Задаването на предписаната стойност не може да е по-голяма от настроената тук
стойност. Ако зададете nmin > nmax, за минималните и максималните обороти важи
зададената в nmax стойност.

Рампи на оборо
тите (P13x)

Времената на рампите се отнасят до промяна на зададените стойности от
∆n = 3000 1/min. Рампите t11 /  t21 нагоре и t11 / t21 надолу действат при промяна
на зададената стойност. При отмяна на освобождаването с бутон STOP / RESET
или от клемите действа стоп-рампата t13 / t23.

5.5.12 Активиране на енергоспестяващата функция (P770)

Енергоспестяващата функция може да се активира за работните режими
VFC / VFC & УЛАВЯНЕ / U/f ГРАФИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. На празен ход консу-
мацията на мощност на двигателя може да се намали с до 70 %.

Икономия на енергия може да се постигне при работата на помпи, вентилатори,
транспортни ленти и т.н. При този метод се регулира намагнитването на асин-
хронния двигател в зависимост от натоварването чрез съгласуване на съотноше-
нието напрежение-честота, двигателят намалява намагнитването.

5.5.13 Активиране на технологичните функции

Допълнително към качествата на стандартното изпълнение с уредите в техноло-
гично изпълнение можете да ползвате апликационния модул, предоставен
в инженеринговия софтуер MOVITOOLS® MotionStudio. Технологичната функция
ще разпознаете по цифрите "0T" в края на типовото обозначение или
в MOVITOOLS® MotionStudio под заглавието "Данни за уредите" като "Изпълнение
за уреди: технология". 

В момента съществува апликационният модул "Обикновено позициониране"
в комбинация със SEW-датчици за вграждане като заместител за превключване
бърз-забавен ход за иницииращи устройства.

Може допълнително да последва отключване в случай на авария. В този случай
в MOVITOOLS® MotionStudio през менюто "Работи с уреда" / "технологично
отключване" трябва да се въведе коректния TAN.

5.5.14 Настройки при бавни обороти на двигателя (P32x)

Използвайте функцията P320 / P330 Автоматична компенсация само при режим
с един двигател. Можете да използвате тази функция за всички двигатели
и методи на регулиране. Преобразувателят прави измерване на двигателя по
време на предварителното намагнитване и задава параметър P322 / P332 IxR-
компенсация. Стойностите се запаметяват в енерго зависима памет.
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5.5.15 Определяне разпределението на двоичните входове (P60x)

Още информация ще намерите в точка "Параметрична група 6.. разпределение на
клемите" (→ стр. 123).

5.5.16 Настройка на спирачната функция (P73x)

Преобразувателите MOVITRAC® B са в състояние да управляват монтирана към
двигателя спирачка. Спирачната функция действа на заетия с функцията "/СПИ-
РАЧКА" (24 V = спирачка освободена) двоичен изход. Използвайте DO02 за упра-
влението на спирачката.

5.6 Стартиране на двигателя в ръчен режим
Спазвайте това, че трябва да излезете от ръчен режим преди да можете да
деблокирате двигателя от клемите. 

5.6.1 Задаване на аналогови номинални стойности

Следващата таблица показва какви сигнали трябва да има подадени при избора
на зададените стойности "Еднополюсни / фиксирана номинална стойност" (P100)
към клемите X11:2 (AI1) и X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3), за да се задвижи механи-
змът със задаване на аналогови предписани стойности. Разпределението на кле-
мите тук трябва да се подразбира като пример и може да се промени по желание
с параметри P601 – 608. Надясно/спиране DIO1 все пак е фиксиран.

Функция

X11:2 (AI11)
Аналогов 
вход n1

X12:1 
(DIØØ)
/блоки-
ровка 

регулатор1)

X12:2 (DIØ1)
Надясно/
спиране2)

X12:3 
(DIØ2)

Наляво/с
пиране

X12:4 
(DIØ3)

Деблоки-
ране / 
Стоп

X12:5 
(DIØ4)

n11/n21

X12:6 
(DIØ5)

n12/n22

Блокировка регу-
латор X 0 X X X 0 0

Стоп X 1 X X 0 0 0

Деблокиране 
и спиране X 1 0 0 1 0 0

Въртене надясно 
с 50 % nmax

5 V 1 1 0 1 0 0

Въртене надясно 
с nmax

10 V 1 1 0 1 0 0

Въртене наляво 
с 50 % nmax

5 V 1 0 1 1 0 0

Въртене наляво 
с nmax

10 V 1 0 1 1 0 0

1) Няма стандартна настройка

2) фиксиран

0 = 0-сигнал
1 = 1-сигнал
X = без значение
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Следващата диаграма на пуска показва примерно как се стартира двигателя
с подсъединяването на клемите X12:1 – X12:4 и аналоговите зададени стойности
Двоичният изход X10:2 (DOØ2 "/спирачка") се използва за свързване на контак-
тора на веригата за спиране K12.

18014398698571787

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

10V
5V
0V

nmax

50 % nmax

-50 % nmax

-nmax

nmin
старт-стопn

Вход DIØØ
/блокировка 
на регулатора

Вход DIØ1
надясно/спиране

Вход DIØ2
наляво/спиране

Вход DIØ3
деблокиране/
стоп

Изход DOØ2
/спирачка

Аналогов 
вход n1 (AI11)

Обороти

t11 нагоре

t11 нагоре

t11 нагоре

t11 надолу

t11 надолу

t11 нагоре Стоп-рампа t13

t

t

t

t

t

t

t

УКАЗАНИЕ
При блокировка на регулатора на двигателя не се подава напрежение. Двигател
без спирачка тогава намалява въртенето до спиране.
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5.6.2 Твърди номинални стойности

Следващата таблица показва какви сигнали трябва да има подадени при избора
на зададените стойности "Еднополюсни / фиксирана номинална стойност" (P100)
към клемите X12:1 – X12:6 (DIØØ – DIØ5), за да се задвижи механизмът със зада-
ване на твърдите номинални стойности. Разпределението на клемите тук трябва
да се подразбира като пример и може да се промени по желание с параметри
P601 – 608. Надясно/спиране DIO1 все пак е фиксиран.

Функция

X12:1 (DIØØ)
/блоки-
ровка 

регулатор1)

X12:2 (DIØ1)
Надясно/
спиране2)

X12:3 (DIØ2)
Наляво/
спиране

X12:4 (DIØ3)
Деблоки-
ране/стоп

X12:5 (DIØ4)
n11/n21

X12:6 (DIØ5)
n12/n22

Блокировка 
регулатор 0 X X X X X

Стоп 1 X X 0 X X

Деблокиране 
и спиране

1 0 0 1 X X

Въртене надясно 
с n11 1 1 0 1 1 0

Въртене надясно 
с n12 1 1 0 1 0 1

Въртене надясно 
с n13

1 1 0 1 1 1

Въртене наляво 
с n11 1 0 1 1 1 0

1) Няма стандартна настройка

2) фиксиран

0 = 0-сигнал
1 = 1-сигнал
X = без значение
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Следващата диаграма на пуска показва примерно как се стартира задвижващият
механизъм с подсъединяването на клемите X12:1 – X12:6 с вътрешните твърди
номинални стойности. Двоичният изход X10:2 (DOØ2 "/спирачка") се използва за
свързване на контактора на веригата за спиране K12.

18014398698576011

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

n13

n12

-n12

-n13

0

1

0

n11

-n11

Вход DIØØ
/блокировка 
на регулатора

Вход DIØ1
надясно/спиране

Вход DIØ2
наляво/спиране

Вход DIØ3
деблокиране/
стоп

Вход DIØ4
n11/n21

Вход DIØ5
n12/n22

Обороти

Изход DOØ2
/спирачка

t11 нагоре

t11 нагоре

t11 нагоре t11 надолу

t11 нагоре Стоп-рампа t13

t

t

t

t

t

t

t

t

УКАЗАНИЕ
При блокировка на регулатора на двигателя не се подава напрежение. Двигател
без спирачка тогава намалява въртенето до спиране.
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5.7 PI-регулатор (P25x)
Информация за PI-регулатора ще намерите в глава "Проектиране/PI-регулатор".

5.8 Режим Master-Slave (P750)
Функцията Master-Slave дава възможност да се реализират автоматичните
функции като равномерност на оборотите. Като комуникационна връзка може да
се ползва интерфейса RS485 или интерфейса системен бус. 

На Slave тогава трябва да се зададе P100 източник зададена стойност = Master-
SBus или P100 източник зададена стойност = Master-RS485. Технологичните
изходни данни PO1 – PO3 (P870, P871, P872) се настройват автоматично от фир-
мения софтуер. 

С помощта на програмируема функция на клема "Slave-празен ход" P60x двоични
входове основен уред е възможно Slave да се разедини от водещата зададена
стойност на Master-а и да се подсъедини в локален режим на управление (като
източник на управление двуполюсен / твърда зададена стойност).

5.9 Групово задвижване
Информация за групово задвижване ще намерите в глава"Проектиране/../мно-
годвигателно задвижване, групово задвижване".

5.10 Пуск в действие на взривозащитен асинхронен двигател за трифазен 
ток от категория 2 (94/9/EС)

Взривозащитените двигатели за трифазен ток на SEW-EURODRIVE, които се
пускат в експлоатация заедно с MOVITRAC® B, трябва съгласно фабричната
табела и ЕС-сертификата за проведени изпитания на образеца да имат да имат
разрешително за такава експлоатация.

Защитата за работата във взривоопасен участък поема сертифицирано защитно
съоръжение заедно с температурни датчици в двигателя. Функцията за огранича-
ване на тока MOVITRAC® B блокира сработването на защитното съоръжение, т.е.
двигателят е защитен от неразрешено преграване (→ следната фигура).

9007200296570891

в зависимост
от типа на 
двигателя

1,5 lC l1

l2

lü
lülN(двигател)

A

B

C D

E

Допустим диапазон
установен ток 

fA fB fC fD fE f/HzfEck

Ограничение на тока lгр.
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За пуска в действие използвайте софтуера MOVITOOLS® MotionStudio. С пуска-
нето в действие при избраните и допуснати до Ex-режим на работа SEW-двига-
тели параметрите P560 – P566 се активират автоматично.

След пуска в действие можете само тогава да активирате P560, ако преди това
е пуснат в действие допуснат до "Ex"-режим на работа двигател. 

След пуска в действие на двигателя ограничението на тока I1 е активно. Ограни-
чението на тока I2 записва постоянно допустимия ток (защрихования участък). 

Можете да документирате параметрите и стойностите на пуска в действие
с MOVITOOLS® MotionStudio. Индикацията става в полето "ATEX-информации".

УКАЗАНИЕ
Още информация ще намерите в ръководството за експлоатация "Взривозащи-
тени двигатели за трифазен ток EDR.71 – 225".
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5.11 Профил на комуникациите и уреда
С комуникационните интерфейси MOVITRAC® B ви дава цифров достъп до всички
задвижващи параметри и функции. 

Управлението на честотния преобразувател става с бързите, циклични техноло-
гични данни. С помощта на този канал за технологични данни имате възмож-
ността, наред със задаването на стойности (напр. зададени обороти, време на
интегратора за работа с повишена / понижена скорост и т.н.), да активирате и раз-
лични задвижващи функции, като деблокиране, блокировка на регулатора, спи-
ране, бърз стоп и т.н. Едновременно с това през този канал можете да получите
от честотния преобразувател обратна връзка, като действителни обороти, ток,
състояние на уреда, номер на грешката или също референтни съобщения.

В комбинация с интегрираното в честотния преобразувател управление на про-
цеса и позиционирането IPOSplus® каналът за технологични данни може да се
ползва като директна връзка между DSPS и IPOSplus®. В този случай технологич-
ните данни се анализират не от честотния преобразувател, а директно от програ-
мата IPOSplus®.

Докато обмяната на технологични данни по правило става циклично, параметрите
на задвижването могат да се четат или записват ациклично през функциите като
READ и WRITE Този обмен на параметрични данни Ви позволява реализирането
на приложения, при които всички важни задвижващи параметри са записани
в паметта на автоматизирания уред от по-горно ниво, така че собствено не трябва
да става ръчно параметриране при честотния преобразувател.

Използването на системата полеви бус изисква за задвижващата техника допъл-
нителни контролни функции, като напр. времевото наблюдение на полевия бус
(полеви бус-Timeout), а също и концепции за аварийно изключване. 

Контролните функции на MOVITRAC® B можете целенасочено да съгласувате
с Вашето приложение. Така например, можете да определите, коя реакция на
грешка честотният преобразувател да изключи в случай на грешка на буса. За
много приложения е целесъобразен бърз стоп, можете обаче да разпоредите зам-
разяване на последните зададени стойности. 

Тъй като функционалността на управляващите клеми е обезпечена и в режим на
полеви бус, можете да реализирате независими от полевия бус концепции за ава-
рийно изключване както и преди през клемите на честотния преобразувател.

За пуска в действие и обслужването честотният преобразувател MOVITRAC® B ви
предлага многобройни възможности за диагностика. С ръчния обслужващ уред
DBG60B можете да контролирате както изпратените от управлението от по-горно
ниво зададени стойности, така и действителните стойности. Освен това получа-
вате многобройни допълнителни информации за състоянието на комуникацион-
ните интерфейси. 

Още по-комфортна възможност за диагностика Ви предлага инженеринговия соф-
туер MOVITOOLS® MotionStudio, който наред с настройката на всички задвижващи
и комуникационни параметри дава възможност и за подробна индикация на интер-
фейсите и информации за състоянието на уредите. 
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5.11.1 Технологични данни

Под понятието Технологични данни (PD) се подразбират всички критични по
време данни (данни в реално време) на даден процес, които трябва да бъдат
бързо обработени и предадени. Те се характеризират с висока динамичност
и актуалност. 

Технологични данни са например зададените и действителните стойности
на честотния преобразувател, но и периферните състояния на крайните прекъс-
вачи. Те се обменят циклично между блока за автоматизация и честотния
преобразувател.

С помощта на технологичните данни става истинското управление на честотния
преобразувател MOVITRAC® B.

Принципно технологичните входни данни (PI) и технологичните изходни данни
(PO) се разглеждат поотделно. По този начин Вие можете специално за Вашето
приложение да определите кои технологични изходни данни (зададени стойности)
трябва да се изпращат от управлението към честотния преобразувател или кои
технологични входни данни (действителни стойности) на честотния преобразу-
вател MOVITRAC® B трябва да се предават в противоположната посока към глав-
ното управление.

За да управлявате честотния преобразувател през комуникационен интерфейс,
той преди това трябва да се превключи на съответния източник на управление
и източник на зададени стойности. Различаването между източник на управление
и източник на зададени стойности позволява най-различни комбинации, така че
задвижващият механизъм се управлява примерно през полеви бус, а като зада-
дена стойност ползва аналоговата зададена стойност. След това с параметрите
за записване на технологичните изходни данни следва как честотният преобразу-
вател трябва да интерпретира получените технологични данни. 

С параметър P100 източник зададени стойности се определя с кой комуникаци-
онен интерфейс ще се обработва зададената стойност от честотния преобразу-
вател.

С параметър P101 източник на управление се определя как ще става управле-
нието на честотния преобразувател. Преобразувателят очаква управляващата
дума от тук настроения източник.

Настройка: 
КЛЕМИ

В тази настройка управлението на честотния преобразувател става само през
двоичните входове и евент. през програмата за управление IPOSplus®.

Параметри Комуникационен интерфейс

P100 източник зададени стойности

RS485

Полева шина

SBus

...

Параметри Управление на преобразувателя с

P101 източник на управление

Клеми

RS485

Полева шина

SBus
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Настройка: 
RS485, ПОЛЕВА 
ШИНА, SBus

В тази настройка дефинираната в канала за технологични изходни данни управля-
ваща дума се актуализира от настроения източник на управление (RS485 /
ПОЛЕВА ШИНА / системен бус).

Двоичните входове и програмата за управление IPOSplus® продължават да вземат
участие в управлението.

Следващата фигура показва примерно окабеляването от страната на клемите
и параметрирането изключително само за управление на честотния преобразу-
вател с помощта на технологичните данни. 

ВНИМАНИЕ!
По причини за техническа безопасност честотният преобразувател трябва
допълнително да се деблокира за управлението с помощта на технологичните
данни винаги и от страната на клемите. Следствие на това клемите така трябва
да се свържат или да се програмират, че преобразувателят да бъде деблокиран
през двоичните входове.

X12
DI00 = грешка-Reset
DI01 = надясно/спиране
DI02 = наляво/спиране
DI03 = деблокиране/стоп
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = захранващо напрежение за TF/TH
24VIO4 = + 24 V вход/изход
GND = относителен потенциал двоични сигнали
X13
GND = относителен потенциал двоични сигнали
DO02 = спирачка нагоре
DO03 = готовност за работа
GND = относителен потенциал
DO01-C = контакт реле/неизправност
DO01-NO = реле- нормално отворена контактна 
система
DO01-NC = реле- нормално затворена контактна 
система

8674167947

24VIO
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5.11.2 Конфигуриране на технологичните данни

Честотният преобразувател MOVITRAC® B може да се управлява през комуника-
ционния интерфейс с 1 до 10 (при RS485 с 1 до 3) технологични информационни
думи. Броят на технологичните входни данни (PI) и технологичните изходни данни
(PO) при това е идентичен.

Настройката на конфигурацията на технологичните данни става или през DIP-пре-
късвач на опционната платка или през Bus-Master в пуска на бусовата система
(напр. PROFIBUS-DP или RS485). По този начин честотният преобразувател авто-
матично получава правилната настройка. С помощта на ръчния обслужващ уред
или с монитора на полевата шина в MOVITOOLS® MotionStudio можете да контро-
лирате актуалната конфигурация на технологичните данни в точка от менюто
P090 полева шина PD-конфигурация.

В зависимост от използвания интерфейс за полевия бус конфигурациите на тех-
нологичните данни могат да станат действащи според следната таблица. 

Указание: 3 PD за бусови платки, 10 PD за FSE24B в изпълнение като челен
модул.

За управлението на технологичните данни на честотния преобразувател е инте-
ресен само броят на технологичните данни (т.е. 1PD - 10PD). Ако се използват
програмно-запаметяващи управления като полеви бус-Master, технологичните
данни по правило се осветляват директно в E/A-зоната или периферната зона.
Следствие на това E/A-зоната или периферната зона на PLC трябва да предос-
тавя достатъчно място за технологичните данни на честотния преобразувател
(виж следващата фигура). Разпределението на адресите между технологичните
данни на честотния преобразувател и PLC-адресната област обикновено става за
секцията полеви бус-Master.

5945505675

P090 PD-конфигурация

1 технологична информационна дума + параметричен канал 1PD+PARAM

1 технологична информационна дума 1PD

2 технологични информационни думи + параметричен канал 2PD+PARAM

2 технологични информационни думи 2PD

.... ....

10 технологични информационни думи + параметричен канал 10PD+PARAM

10 технологични информационни думи 10PD

PO 1 PO 2

PO

PO 3

PI 1 PI 2

PI

PI 3
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5.11.3 Специфициране на технологичните данни

Специфицирането на технологичните данни дефинира съдържанието на техноло-
гичните данни, подлежащи на пренасяне. Всички технологични информационни
думи може да се интерпретират индивидуално от потребителя.

За дефиниране на първите три технологични информационни думи имате на раз-
положение следните шест параметъра на полевата шина: 

• P870 специфициране зададена стойност PO1

• P871 специфициране зададена стойност PO2

• P872 специфициране зададена стойност PO3

• P873 специфициране действителна стойност PI1

• P874 специфициране действителна стойност PI2

• P875 специфициране действителна стойност PI3

С промяната на горе посочените параметри автоматично се блокира приема на
технологични изходни данни за обработката на зададените стойности през поле-
вата шина. Едва с новото активиране на параметрите на полевата шина 

• Деблокиране на P876 PO-данните = ВКЛ.

получените технологични изходни данни се обработват в съответствие с новите
действителни и зададени ключови думи.

Сега технологичнте информационни думи 4 до 10 могат да се четат и записват
с IPOSplus®.

5945507339

PO 1 PO 2

PO

PO 3

PI 1 PI 2

PI

PI 3
PLC-диапазон адреси

AW 40
AW 42
AW 44

EW 40
EW 42
EW 44

PO 3
PO 2
PO 1

PI 3
PI 2
PI 1
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Ключова дума 
зададена 
стойност на 
PO-данните

Параметрите ключова дума зададена стойност PAx дефинират съдържанието
на технологичните изходни данни, които се изпращат от главния уред на автома-
тизацията през полевата шина (виж следващата фигура).

С технологичните изходни информационни думи PO1, PO2 и PO3 могат да се пре-
насят приведените зададени стойности през канала за технологични изходни
данни. При това сами можете да решите в коя технологична информационна дума
да се пренася частта с по-голяма стойност (High) или частта с ниска стойност
(Low).

5946331531

Разположение Значение Преизчисляване

НЯМА 
ФУНКЦИЯ

Настройката НЯМА ФУНКЦИЯ има за резултат това, че честот-
ният преобразувател не ползва тази технологична изходна 
информационна дума за обработка на зададените стойности. 
Съдържанието на програмираната на НЯМА ФУНКЦИЯ техно-
логична информационна дума се игнорира, въпреки че упра-
влението евент. задава реална зададена стойност през 
системата полева шина. 
Настройката НЯМА ФУНКЦИЯ само блокира обработката на 
технологичната информационна дума в системата на преобра-
зувателя. Но по всяко време имате достъп до технологичните 
изходни данни през IPOSplus®.

ОБОРОТИ С настройката ОБОРОТИ честотният преобразувател 
MOVITRAC® B интерпретира предадената в тази технологична 
информационна дума зададената стойност като зададена 
стойност за оборотите, доколкото зададеният режим на работа 
(P700 режим на работа 1, P701 режим на работа 2) допуска 
зададена стойност за оборотите.
Ако не е програмирана зададена стойност за оборотите, 
въпреки че като източник на зададена стойност е зададен 
комуникационен интерфейс (ПОЛЕВА ШИНА, RS485, системен 
бус), честотният преобразувател се движи със зададена стой-
ност за оборотите = 0. 

1 digit = 0.2 / min

ТОК При настройка ТОК честотният преобразувател интерпретира 
предварително посочената в тази технологична информаци-
онна дума зададена стойност като зададена стойност на тока, 
в случай че като режим на работа (P700 режим на работа 1) е 
настроен вариант с регулиране на въртящия момент. В про-
тивен случай зададената стойност за тока се игнорира от 
честотния преобразувател.

1 digit = 0.1 % IN

МАКС. 
ОБОРОТИ

С настройката МАКС. ОБОРОТИ честотният преобразувател 
MOVITRAC® B игнорира предадената зададена стойност като 
ограничение на оборотите. Задаването на ограничение за обо-
ротите става в мерна единица 1/min и се интерпретира като 
абсолютна величина за двете посоки на въртене.
Подкрепеният диапазон на стойностите за ограничаване на 
оборотите през полева шина отговаря на диапазона на стойно
стите на параметър P302 максимални обороти 1. Със зада-
ване на ограничаването на оборотите през полевата шина 
параметрите P302 максимални обороти 1, P312 максимални 
обороти 2 автоматично престават да действат.

1 digit = 0.2 / min

PO 1 PO 2

Технологични изходни данни
PO 3

Упр. дума 1
Упр. дума 2
Обороти-задад.ст.
Ток-зададена стойност
и т.н.

Упр. дума 1
Упр. дума 2
Обороти-задад.ст.
Ток-зададена стойност
и т.н.

Упр. дума 1

Обороти-задад.ст.
Ток-зададена стойност
и т.н.

P872: ОГР.ЗАДАД.СТ. PO3P871: ОГР.ЗАДАД.СТ. PO2 P870: ОГР.ЗАДАД.СТ. PO1 

Упр. дума 2
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МАКС. ТОК С настройката МАКС. ТОК честотният преобразувател 
MOVITRAC® B интерпретира предадената технологична 
изходна данна като ограничение на тока. Задаването на огра-
ничението за тока става под формата на проценти, отнесени 
към номиналния ток на преобразувателя, в мерна единица % IN 
и се интерпретира като абсолютна величина за двете посоки на 
въртене.
Подкрепеният диапазон на стойностите за ограничаване на 
тока през полева шина отговаря на диапазона на стойностите 
на параметър P303 токова граница 1. С параметрите P303 
токова граница 1 и P313 токова граница 2 настройваните 
токови граници продължават да бъдат валидни и при задаване 
на токово ограничение с технологичните данни, така че тези 
параметри трябва да се разглеждат като максимално дейст
ваща токова граница. 

1 digit = 0.1 % IN

БУКСУВАНЕ С настройката БУКСУВАНЕ честотният преобразувател 
MOVITRAC® B интерпретира предадената технологична 
изходна данна като буксуваща компенсационна стойност.
Със задаване на буксуваща компенсация през полевата шина 
параметрите P324 буксуваща компенсация 1 и P334 буксуваща 
компенсация 2 автоматично се деактивират.
Задаването на буксуваща компенсация през канала за техно-
логични данни е технически целесъобразно само при режим на 
работа VFC-N-РЕГУЛИРАНЕ, тъй като с промяната на буксува-
щата компенсация е възможно да се повлияе на въртящия 
момент.
Диапазонът на стойностите на тази буксуваща компенсация 
е идентичен с диапазона на стойностите на параметър P324 
буксуваща компенсация 1 и отговаря на диапазон на оборотите 
от 0 - 500 1/min.
Ако предварително зададеното с технологичните данни буксу-
ване е извън този диапазон на стойности, при по-ниско от него 
става ефективно минималното, а при по-високо - максимал-
ното.

1 digit = 0.2 / min

РАМПА С настройката РАМПА честотният преобразувател MOVITRAC® 
B интерпретира предадената зададена стойност като рампа 
развъртане или затихване на въртенето. Зададената стойност 
за време отговаря на време в милисекунди и се отнася до 
промяна на оборотите от 3000 1/min.
Функцията бърз стоп и авариен стоп не се влияе от тази техно-
логична рампа. При пренасяне на технологичната рампа през 
системата полева шина рампите t11, t12, t21 и t22 престават да 
действат.

1 digit = 1ms

УПРАВЛЯ-
ВАЩА ДУМА 1 / 
УПРАВЛЯ-
ВАЩА ДУМА 2

Придаването на значение на технологичните изходни данни 
с управляващ дума 1 или управляваща дума 2 дава възмож-
ност за активиране на едва ли не всички задвижващи функции 
през системата полева шина. Специфицирането на управля-
ваща дума 1 и 2 можете да висите в глава "Дефиниране на 
управляваща дума".

ОБОРОТИ [%] С настройката ОБОРОТИ [%] честотният преобразувател 
MOVITRAC® B интерпретира предадената в тази технологична 
информационна дума зададена стойност като процентна зада-
дена стойност за оборотите. 
Относителната зададена стойност за оборотите се отнася 
винаги до валидното в момента максимално ограничение на 
оборотите, т.е. или P302/312 или МАКС. ОБОРОТИ или PO 
ограничение на оборотите.

4000hex

= 100 % nmax

IPOS PO-DATA Настройката IPOS PO-DATA има за резултат това, че честот-
ният преобразувател не ползва тази технологична изходна 
информационна дума за обработка на зададените стойности. 
Съдържанието на програмираната на IPOS-PO-DATA техноло-
гична изходна информационна дума се игнорира от системата 
на преобразувателя, IPOSplus®-упрравляващата програма е 
единствена на разположение за обработка.
В рамките на IPOSplus® можете с командата GetSys PO-Data 
директно да влезете в технологичните изходни данни на кому-
никационния интерфейс. Още информация можете да полу-
чите в наръчника за управление на процеса и позиционирането 
IPOSplus®.

Могат да се 
обменят 3 индиви-
дуално кодирани 
думи с по 16 Bit 
между главния 
уред за автомати-
зация и IPOSplus®.

Разположение Значение Преизчисляване
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Специални 
случаи на 
обработка 
на PO-данни

Разделената настройка на специфицирането на технологичните изходни данни
позволява многообразие от комбинации, които обаче не всички са технически
целесъобразни.

Наред с технологичните изходни данни се използват по принцип и цифровите
входни клеми, а в специални случаи и аналоговата величина на честотния прео-
бразувател MOVITRAC® B.

Освобождаване 
PO-данни 

Промяна на параметър специфициране на зададена стойност PO1 - PO3 има за
резултат автоматично блокиране на технологичните изходни данни с Освобожда-
ване на PO-данни = не. Едва с параметрирането Освобождаване на PO-данни =
YES (напр. от главното управление) се деблокира за обработка каналът за техно-
логични изходни данни.

Обработка на 
PO-/PI-данни

Технологичните входни данни на преобразувателя (действителни стойности,
информации за състоянието и т.н.) могат да се четата през всички комуникаци-
онни интерфейси на преобразувателя и по този начин не се свързват към източ-
ника на управляващи и зададени стойности. 

Липсва задаване 
на зададена стой-
ност през полева 
шина.

Ако като източник на зададена стойност е въведен комуникационен интер-
фейс, а при специфицирането на технологичните изходни данни не е програ-
мирана зададена стойност, то вътрешно в преобразувателя се генерира 
зададена стойност =нула.

Няма управля-
ваща дума през 
полева шина

Ако като източник на зададена стойност е въведен комуникационен интер-
фейс, а при специфицирането на технологичните изходни данни не е програ-
мирана управляваща дума, то вътрешно в преобразувателя се задава 
команда за управление ДЕБЛОКИРАНЕ. 

Двойно покри-
ване на канала за 
технологични 
изходни данни

Ако няколко технологични изходни информационни данни получават едно 
и също специфициране на зададената стойност, валидна става само първата 
прочетена технологична изходна информационна дума. Тук последовател-
ността на обработката в честотния преобразувател е PO1 - PO2 - PO3, т.е. ако 
примерно PO2 и PO3 указват едно и също специфициране на зададена стой-
ност, само PO2 става действаща. Съдържанието на PO3 се игнорира.

5946336651

NO Технологичните изходни данни са блокирани.
Обработката на зададените стойности на честотния преобразувател продължава да 
работи до самото активиране наново на зададените стойности през полева шина 
с последните валидни (замразени) технологични изходни данни.

YES Технологичните изходни данни са деблокирани.
Честотният преобрзувател работи със зададените от Master технологични изходни 
данни.

PO 1 PO 2

Технологични изходни данни
PO 3

P876: Освобождаване PO-данни
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5946339339
RS485 Системна шина 1

PI  1
PI  2
PI  3

Bus-диагностика

099 PI3 действителна стойност [hex]

098 PI2 действителна стойност [hex]

097 PI1 действителна стойност [hex]

096 PO3 зададена стойност [hex]

095 PO2 зададена стойност [hex]

094 PO1 зададена стойност [hex]

875 специфициране действителна стойност PI3

874 специфициране действителна стойност PI2

873 специфициране действителна стойност PI1

100 източник 
зададена стойност 

101 източник на 
управление

870 специфициране зададена стойност PO1

871 специфициране зададена стойност PO2

872 специфициране зададена стойност PO3

PO 1
PO 2
PO 3

IPOS
plus

Двоични входове

Bus-диагностика

Управление на задвижването
Обработка зададени стойности

876 PO-данни деблокиране

да

PO 1
PO 2
PO 3

RS485

PO 1
PO 2
PO 3

Системна шина 1 

 

n/I-зададени стойности
n/I-ограничения

Упр. дума 1
Упр. дума 2

Рампа, буксуване
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Специфициране 
на действител
ните стойности 
на PI-данните

Параметрите специфициране на действителни стойности PI1 - PI3 дефинират
съдържанието на технологичните входни стойности, които се пренасят от
честотния преобразувател към главния уред за автоматизация (виж следващата
фугура). Всяка технологична информационна дума се дефинира с един пара-
метър, така че за специфицирането на технологичните входни данни са нужни три
параметъра.

С технологичните входни информационни думи PI1 до PI3 могат да се пренасят
следващите параметри през канала за технологични данни. 32-Bit-стойности, като
например фактическата позиция, се пренасят с 2 технологични информационни
думи. При това сами можете да решите в коя технологична информационна дума
да се пренася частта с по-голяма стойност (High) и частта с ниска стойност (Low).

5946342027

Разполо-
жение

Значение Преизчисля-
ване

НЯМА 
ФУНКЦИЯ

Присвояване на значение за дадена технологична входна информа-
ционна дума НЯМА ФУНКЦИЯ има за резултат, че системата на пре-
образувателя не актуализира тази технологична входна 
информационна дума. MOVITRAC® B в този случай връща значение 
0000hex към главното управление.

ОБОРОТИ С настройката ОБОРОТИ честотният преобразувател връща акту-
алната действителна стойност за оборотите с мерна единица 1/min 
към Главната система за автоматизация.
Действителната стойност на оборотите може да се прати обратно 
точно само тогава, ако честотният преобразувател може да изчисли 
фактическите обороти на двигателя с помощта на обратна връзка 
за оборотите. При използване с буксуваща компенсация отклоне-
нието от реалните обороти на двигателя се определя само от точ-
ността на зададената от потребителя буксуваща компенсация.

1 digit = 0.2 / min

ИЗХОДЯЩ 
ТОК

С настройката ИЗХОДЯЩ ТОК честотния преобразувател доставя 
обратно актуалната действителна стойност на изходящия ток 
с мерна единица [% In] (в проценти, съотнесени към номиналния 
ток на честотния преобразувател) към Главната система за 
автоматизация.

1 digit = 0.1 % IN

АКТИВЕН 
ТОК

С присвояването на дадена технологична входна дума на значе-
нието АКТИВЕН ТОК честотният преобразувател доставя обратно 
на Главната система за автоматизация актуалната действителна 
стойност на активния ток в мерна единица % In.

1 digit = 0.1 % IN

ДУМА 
СТАТУТ 1 /
ДУМА 
СТАТУТ 2 

Присвояването за технологичните входни данни на значението на 
дума за статут 1 или статут 2 дава възможност за многобройни 
информации за статут, съобщения за неизправности и референции. 

ОБОРОТИ 
[%]

С настройката ОБОРОТИ [%] честотният преобразувател доставя 
обратно на Главната система за автоматизация актуалната рела-
тивна действителна стойност за оборотите с мерна единица % nmax 
/ P302. 

4000hex

= 100 % nmax

PI 1 PI 2

Технологични входни данни
PI 3

Дума статут 1
Дума статут 2
Действ.ст. обороти
Привиден ток-действ.
и т.н.

Дума статут 1
Дума статут 2
Действ.ст. обороти
Привиден ток-действ.
и т.н.

Дума статут 1

Действ.ст. обороти
Привиден ток-действ.
и т.н.

P876: СПЕЦИФ.ДЕЙСТВ.СТ.PI3P875: СПЕЦИФ.ДЕЙСТВ.СТ.PI2 P875: СПЕЦИФ.ДЕЙСТВ.СТ.PI1 

Дума статут 2
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Преизчисляване 
на технологич-
ните данни

Технологичните данни по принцип се пренасят като величина с фиксирана
запетая, за да може в текущия процес в инсталацията да се изчислява възможно
най-просто. Параметри с една и съща мерна единица съдържат едно и също пре-
изчисляване, така че да е възможно директно сравняване на зададени и действи-
телни стойности в апликационната програма на Главния уред за автоматизация.
Различават се три типа технологични данни :

• Обороти в 1/min

• Ток в % IN (номинален ток)

• Рампа в ms

Различните варианти на управляващата дума и думата за статут са кодирани като
Bit-поле и се разглеждат в отделна глава.

Положителните стойности на оборотите при надлежно свързан двигател отго-
варят на посока на въртене НАДЯСНО. 

Примери

IPOS PI-
DATA

С настройката IPOS PI (IPOS Process Input Data) може да се пре-
несе към Главното управление индивидуална действителна стой-
ност от програмата IPOSplus® с помощта на технологичните входни 
данни. По този начин тази настройка предлага възможността да се 
обменят индивидуално закодирани до 48 Bit между програмата 
IPOSplus® и Главното управление през канала за технологични 
данни. 
В рамките на IPOSplus® можете с командата GetSys PI-Data 
директно да специфицирате технологичните входни данни. 
Още информация можете да получите в наръчника за управление 
на процеса и позиционирането IPOSplus®. 

Могат да се 
обменят 3 инди-
видуално коди-
рани думи с по 
16 Bit между 
главния уред за 
автоматизация 
и IPOSplus®.

Разполо-
жение

Значение Преизчисля-
ване

Технологични данни Тип Равенство База Участък

Обороти - зададена стойност / 
Обороти - действителна стойност / 
Ограничение на оборотите буксуваща компен-
сация 

Цяло 
число 16

1 digit = 0.2 min-1 -6553.6 – 0 – +6553.4 min-1

8000hex – 0 – 7FFFhex

Относителни обороти-зададена стойност [%] /
Относителни обороти-действотелна стойност [%] 

Цяло 
число 16

1 digit = 0.0061 %
(4000hex = 100 %)

Максимални 
обороти на пре-
образувателя

- 200 % – 0 – + 200 % - 0.0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex

Привиден ток-действителна стойност /
Активен ток-действителна стойност /
Ток-зададена стойност
Ограничение на тока

Цяло 
число 16

1 digit = 0.1 % IN Номинален ток 
на честотния 
преобразувател

-3276.8 % – 0 – +3276.7 %
8000hex .– 0 – 7FFFhex

Технологична рампа нагоре / 
Технологична рампа надолу 

не отбе-
лязан 16

1 digit = 1 ms delta-f = 100 Hz 0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex

Техноло-
гични данни

Стойност Преизчисляване Пренасяна техноло-
гична данна

Обороти
Надясно 400 min-1 400/0.2 = 2000dec = 07D0hex 2000dec или 07D0hex

Наляво 750 min-1 - (750/0.2) = 3750dec = F15Ahex -3750dec или F15Ahex

Относи-
телни обо-
роти

Надясно 25  % fmax 25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex 4096dec или 1000hex

Наляво 75  % fmax
-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex -12288dec или D000hex

Ток
45 % IN (45/0.1) = 450dec = 01C2hex 450dec или 01C2hex

115.5 % IN (115.5/0.1) = 1155dec = 0483hex 1155dec или 0483hex

Рампа

300 ms 300 ms → 300dec = 012Chex 300dec или 012Chex

1.4 s 1.4 s = 1400 ms 
400dec = 0578hex

1400dec или 0578hex
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5.11.4 Управление хода на процеса

Дефиниция 
управляваща 
дума

Управляващата дума е 16 Bit. На всеки бит е присвоена една функция на
честотния преобразувател. Low-Byte се състои от 8 твърдо дефинирани функцио-
нални бита, които са винаги валидни. Присвояването на управляващите битове
с по-висока стойност варира при различните управляващи думи. 

Функции, които по принцип не се подкрепят от честотния преобразувател, не могат
да се активират и с управляваща дума. Отделните битове на управляващата дума
в този случай трябва да се разглеждат като резервирани и да се сложат от потре-
бителя на логическа 0!

Базисен блок за 
управление 

В частта с малки стойности на управляващата дума (Bit 0 до 7) са твърдо дефини-
рани 8 функционални бита за най-важните задвижващи функции. Следният пре-
глед показва разпределението на блока за управление на базата.

Bit Функция

0 Блокировка на регулатора = "1" / освобождаване = "0"

1 Освобождаване = "1" / бърз стоп = "0"

2 Освобождаване = "1" / спиране = "0"

3 Резервиран

4 Интегратор-превключване: Интегратор 1 = "1" / интегратор 2 = "0"

5 Набор параметри-превключване: Набор параметри 2 = "1" / Набор параметри 1 = "0"

6 Reset: зануляване на стоящата неизправност = "1" / не активно = "0"

7 Резервиран

8

Зависи от управляващата дума

9

10

11

12

13

14

15
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Обвързване на 
отнасящите се 
до безопас
ността команди 
за управление 

По принцип командите за управление 

• CONTROLLER INHIBIT

• БЪРЗ СТОП / СТОП

• СПИРАНЕ

• ОСВОБОЖДАВАНЕ

могат да се активират едновременно през настроения източник на управление,
двоичните входове, като и от програмата за управление IPOSplus®. Отнасящото се
до безопасността обвързване на тези управляващи функции става с позициони-
ране на отделните команди за управление. Следващата фигура показва при-
мерно, че за деблокиране на честотния преобразувател всичките три блока за
обработка (обработка на клемите, обработка на управляващата дума и програ-
мата IPOSplus®) трябва да генерират деблокирането. Доколкото все пак един от
трита блока за обработка задейства команда за управление с по-висок приоритет
(напр. СПИРАНЕ или БЛОКИРОВКА НА РЕГУЛАТОРА), той става действащ.

След включването на честотния преобразувателIPOSplus® по принцип дава
команда за управление ДЕБЛОКИРАНЕ, така че задвижващият механизъм може
веднага да се управлява и без програмата IPOSplus®.

По принцип и при управлението на честотния преобразувател с технологичните
данни (P101 източник на управление = RS485/FELDBUS/SBus) двоичните вхо-
дове остават активни. Отнасящите се до безопасността функции като блокировка
на регулатора и деблокиране се обработват равностойно както от клемореда, така
и от полевата шина, т.е. честотният преобразувател преди това трябва да се осво-
боди от страна на клемите за управлението през полева шина. Всички други
функции, които могат да се активират както от клемите, така и от управляващата
дума, се обработват ИЛИ се обработват взаимосвързано. Следващата фигура
показва статута на уреда в зависимост от различните източници на управление
(клеми, бус или управляваща дума IPOS).

XOR

Деблокиране/стоп = 0

Bit 1 = 0
И

Клеми:
ИЛИ

"2" Статут на уреда
"F""1"

Bit 0 = 1

SBus/RS485/полева шина

ИЛИ

Клеми:

ШИНА:

Bit 2 = 0ШИНА: ИЛИ
И

ИЛИ

И

IPOS-управляваща дума:

Надясно/спиране = 0

Наляво/спиране = 0

Bit 0 = 1

Клеми:

IPOS-управляваща дума:

ГРЕШКА

БЛОКИРОВКА НА РЕГУЛАТОРА

СТОП

"2"

СПИРАНЕ

 

IPOS-управляваща дума:

КЛЕМИ:
P101 =

Bit 30 = 1

Блокировка регулатор = 0

Bit 11 = 1

Вън. Грешка = 0

SBus/RS485/Feldbus
P101 =

Стоп = 0

SBus/RS485/полева шина
P101 =

Bit 1 = 1
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По причини за техническа безопасност базисния блок за управление е така дефи-
ниран, че честотният преобразувател с предварително задаване на управлява-
щата дума 0000hex приема състояние Няма деблокиране, тъй като всички дейст-
ващи системи полева шина-Master в случай на грешка дефинитивно зануляват
изходите на 0000hex! Честотният преобразувател в този случай изпълнява бърз
стоп, а след това активира механичната спирачка. 

Команди за 
управление

Управление на 
честотния прео-
бразувател с bit 
0 – 2

Ако честотния преобразувател е деблокиран от страната на клемите, той може да
се управлява с бит 0 - бит 2 за апликации с обратно подаване на оборотите на
базисния блок за управление.

Команда за упра
вление "Блоки-
ровка на 
регулатора"

С командата за управление Блокировка на регулатора можете да блокирате
крайната степен на мощността на честотния преобразувател и по този начин да
включите с високо съпротивление. Същевременно честотният преобразувател
активира сработването на механичната спирачка на двигателя, така че задвижва-
щият механизъм веднага спира с механичното затормозяване. Двигатели, които
не разполагат с механична спирачка, при използването на тази команда посте-
пенно спират. 

За сработването на командата на управление Блокировка на регулатора е дос-
татъчно поставянето на Bit 0: Блокировка на регулатора/освобождаване в упра-
вляващата дума, тъй като всички останали битове нямат значение. По този начин
този управляващ бит има най-висок приоритет в управляващата дума.

Команда за 
управление 
"Бърз стоп"

С командата за управление Бърз стоп Вие разпореждате на честотния преобра-
зувател да намали оборотите на валидната в момента рампа за бърз стоп. При
това се започват да действат по принцип следните параметрирани рампи за бърз
стоп: 

• P136 T13 Стоп-рампа (при активен набор параметри 1)

• P146 T23 Стоп-рампа (при активен набор параметри 2)

Зададената евент. през полевата шина технологична рампа няма влияние върху
бързия стоп! 

Активирането на тази команда за управление става с връщане в изходно състо-
яние на Bit 1: Деблокиране/бърз стоп.

Bit 2: Деблокиране / спиране

Bit 1: Деблокиране / бърз 
стоп
Bit 0: Блокировка на регула-
тора / освобождаване

Приоритет Команда за 
управление:

Bit 2 Bit 1 Bit 0

висок
. Блокировка 

регулатора:
X X 1

напр. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,.

.
Бърз стоп: X 0 0 напр. 00hex, 04hex.

.
Спиране: 0 1 0 напр. 02hex.

нисък
.

Деблокиране: 1 1 0 06hex

X = не се отнася
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Команда за упра
вление "Спиране"

С командата за управление Спиране Вие разпореждате на честотния преобразу-
вател да намали оборотите. Ако през системата полева шина се пренася техноло-
гичната рампа, то тази команда за управление ползва актуално зададената стой-
ност на рампата като рампа за работа на ниски обороти. В противен случай
честотният преобразувател ползва за тази команда в зависимост от настроения
набор параметри и интегратори типичните интегратори "рампа надолу". 

командата за управлениеСпиране сработва с Bit 2: Деблокиране/спиране.

Команда за 
управление
"Деблокиране"

С командата за управление Деблокиране Вие освобождавате честотния преобра-
зувател през системата полева шина. Ако през системата полева шина се пренася
и технологичната рампа, то тази команда за управление ползва актуално зададе-
ната стойност на рампата като рампа за работа на високи обороти. В противен
случай честотният преобразувател ползва за тази команда в зависимост от
настроения набор параметри и интегратори типичните интегратори Рампа нагоре

За командата за управление Деблокиране всичките три бита трябва да са вклю-
чени наДеблокиране (110bin).

Избор на 
валидния набор 
параметри

Изборът на валидния набор параметри става с бит 5 в управляващата дума. Прев-
ключването ма набор параметри по принцип е възможно само в състояние Блоки-
ровка на регулатора.

Този бит е обвързан с ИЛИ с функцията на входната клема Набор параметри-
превключване, т.е. логическото състояние "1" на входната клема ИЛИ битовете на
управляващата дума активира набор параметри 2!

Reset след 
грешка

С бит 6 на управляващата дума се изпълнява Reset през канала за технологич-
ните данни. Reset може да се изключи само с 0/1-фронт в управляващата дума.
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Управляваща 
дума 1

Управляващата дума 1 наред с най-важните задвижващи функции на базисния
блок за управление в байта с по-висока стойност съдържа функционални битове
за вътрешни функции на зададени стойности, които се генерират вътре
в честотния преобразувател MOVITRAC® B.

Тези вътрешни функции на зададените стойности се активират, като параметър
P100 съответно се наглася на твърда зададена стойност или двигателен потен-
циометър и се сложат подходящите за тях битове в управляваща дума 1. Предва-
рителното задаване на зададената стойност за обороти през SBus-технологична
изходна информационна дума тогава вече не действа!

Потенциометър 
на двигателя 
през полева шина

Управлението на функцията зададена стойност двигателен потенциометър става
през интерфейс полева шина по същия начин, както през стандартните входни
клеми. Технологичната рампа, която може да се зададе предварително с друга
технологична изходна информационна дума, не влияе на двигателния потенцио-
метър. По принцип се използват следните интегратори за двигателен потенцио-
метър. 

• P150 T3 рампа нагоре

• P151 T4 рампа надолу

Bit Функционалност Разположение

0

Твърдо дефинирани

Блокировка на регулатора "1" / освобождаване "0"

1 Освобождаване "1" / бърз стоп "0"

2 Освобождаване "1" / спиране "0"

3 Резервиран

4 Интегратор-превключване

5 Набор параметри-превключване

6 Reset

7 Резервиран

8 Посока на въртене 
на двигателния 
потенциометър

0 = посока на въртене НАДЯСНО
1 = посока на въртене НАЛЯВО

9
10

Двигателен потен-
циометър повиша-
ване на оборотите
Двигателен потен-
циометър намаля-
ване на оборотите 

10 9
 0 0 = няма промяна
 1 0 = надолу
 0 1 = нагоре
 1 1 = няма промяна

11
12

Избор на вътреш-
ните твърди зада-
дени стойности 
n11 - n13 или 
n21 - n23

12 11
 0 0 = Обороти-зададена стойност през технологична изходна 

информационна дума 2
 0 1 = вътрешна зададена стойност n11 (n21)
 1 0 = вътрешна зададена стойност n12 (n22)
 1 1 = вътрешна зададена стойност n13 (n23)

13 Твърда зададена 
стойност-
превключване

0 = твърди зададени стойности на активния набор параметри, изби-
раеми през бит 11/12 
1 = твърди зададени стойности на другия набор параметри, избираеми 
през бит 11/12

14 Резервиран Резервираните битове по принцип трябва да се слагат на нула!

15 Резервиран Резервираните битове по принцип трябва да се слагат на нула!
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Управляваща 
дума 2

Управляваща дума 2 съдържа функционални битове за най-важните функции на
задвижването в базисния блок за управление, в частта с по-високи стойности вир-
туалните входни клеми. Тук се става дума за свободно програмируеми входни
клеми, които обаче поради липсващ хардуер физически не са там ( (опционни
карти. Тези входни клеми по този начин се репродуцират върху виртуалните
входни клеми на полевата шина. Всяка виртуална клема е присвоена на опционна
и физически не налична входна клема и може свободно да се програмира
в своята функционалност.

Bit Функция Дефиниция

0 Блокировка на регулатора "1" / освобождаване "0"

Твърдо дефинирани

1 Освобождаване "1" / бърз стоп "0"

2 Освобождаване "1" / спиране "0"

3 Резервиран

4 Интегратор-превключване

5 Набор параметри-превключване

6 Reset

7 Резервиран

8 виртуална клема 1 = P610 / двоичен вход DI10

Виртуални входни клеми

9 виртуална клема 2 = P611 / двоичен вход DI11

10 виртуална клема 3 = P612 / двоичен вход DI12

11 виртуална клема 4 = P613 / двоичен вход DI13

12 виртуална клема 5 = P614 / двоичен вход DI14

13 виртуална клема 6 = P615 / двоичен вход DI15

14 виртуална клема 7 = P616 / двоичен вход DI16

15 виртуална клема 8 = P617 / двоичен вход DI17

ВНИМАНИЕ!

Ако допълнително към интерфейса полева шина в честотния преобразувател
е вкаран контакт и за опция FIO21B, входовете на опция FIO21B имат предим-
ство. В този случай виртуалните входове не се анализират!
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Дефиниция на 
дума за статут

Думата за статут има ширина 16 бита. Байта с ниска стойност, т.н. Базисен блок
за статут, се състои от 8 твърдо дефинирани бита за статут, които отразяват най-
важните състояния на задвижването. Присвояването на битовете за статут с по-
висока стойност варира между различните думи за статут.

Базисен блок за 
статут

Базисният блок за статут на думата за статут съдържа информации за състоя-
нието, които са нужни едва ли не за всички апликации на задвижването. 

Съобщение 
Преобразувател 
готов за работа"

Бит 1 в думата за статут съобщава със стойност Преобразувател готов за
работа = 1, че честотният преобразувател е готов да реагира на командите от
външно управление. Честотният преобразувател не е готов за работа, ако

• MOVITRAC® B съобщава за грешка

• е активна фабричната настройка (Setup)

• няма захранване от мрежата

Съобщение 
"PO-данни 
деблокирани"

Бит 2 сигнализира с PO-данни деблокирани = 1, че честотният преобразувател
реагира на управляващи и зададени стойности от комуникационните интерфейси.
Следващата фигура показва кои условия трябва да са изпълнени, за да се дебло-
кират PO-данните:

Bit Функция / присвояване Дефиниция

0 Крайна степен деблокирана "1" / крайна степен блокирана "0"

Твърдо дефинирани

1 Преобразувател готов за работа "1" / преобразувател не готов за 
работа "0"

2 PO-данни деблокирани "1" / PO-данни блокирани "0"

3 Актуален набор интегратори: Интегратор 2 "1" / интегратор 1 "0"

4 Актуален набор параметри Набор параметри 2 "1" / Набор пара-
метри 1 "0"

5 Неизправност / предупреждение: Неизправност / предупреждение 
на "1" / няма неизправност "0"

6

7

5946738187

ИЛИ

И

ДА876 PO-данни деблокиране 

Дума за статут бит 2: PO-данни деблокиране

100 източник зададена стойност RS-485
SBus 1

101 източник зададена стойност RS-485
SBus 1
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Неизправност/
предупреждение

С бит 5 в думата за статут честотният преобразувател съобщава евент. появила
се неизправност или предупреждение. Дадена неизправност по принцип има за
последица, че честотният преобразувател не е вече готов за работа. Дадено пре-
дупреждение обаче може да се появи по някакво време, без да влияе на работ-
ното поведение на честотния преобразувател. Затова за точно филтриране на
дадена неизправност допълнително към този бит неизправност трябва да анали-
зирате с него и бит 1 Преобразувател готов за работа (условие: напрежение на
мрежата ВКЛЮЧЕНО).

Дума за 
статут 1

Думата за статут 1 наред с информациите за състоянието в базисния блок за
статут в байта за статут с по-висока стойност съдържа или състояние на уреда,
илиномера на грешката. В зависимост от бита за неизправност при бит неизправ-
ност = 0 се индикира състоянието на уреда, а в случай на неизправност (бит неиз-
правност = 1) - номера на грешката. Със зануляване на повредата се занулява
и бита неизправност и се осветява отново актуалното състояние на уреда. Значе-
нието на номера на грешката и състоянието на уреда ще намерите в наръчника на
системата или в ръководството за експлоатация MOVITRAC® B.

Bit 1: Готов за работа Bit 5: Неизправност / 
предупреждение

Значение

0 0 Преобразувателят не е готов за 
работа

0 1 Неизправност

1 0 Преобразувателят е готов за 
работа 

1 1 Предупреждение

Bit Функция Дефиниция

0 Крайна степен деблокирана

Твърдо дефинирани

1 Преобразувателят готов за работа

2 PO-данни разрешени

3 Актуален набор интегратори

4 Актуален набор параметри

5 Неизправност / предупреждение

6 Резервиран

7 Резервиран

8 Неизправност / предупреждение?

бит 5 = 1 → номер на грешка:
01 свръхток
02 ...

бит 5 = 0 → състояние на уреда:
0x1 блокировка на регулатора
0x2 ...

Състояние на уреда / номер 
грешка

9

10

11

12

13

14

15
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Дума за 
статут 2

Думата за статут 2 наред с информациите за състоянието в базисния блок за
статут в байта за статут с по-висока стойност съдържа виртуалните изходни клеми
DO10 - DO17. С програмиране на клемните функции за изходните клеми могат
с тях да се обработват всички обичайни сигнали през системата полева шина. 

Bit Функция Дефиниция

0 Крайна степен деблокирана

Твърдо дефинирани

1 Преобразувателят готов за работа

2 PO-данни разрешени

3 Актуален набор интегратори

4 Актуален набор параметри

5 Неизправност / предупреждение

6 Резервиран

7 Резервиран

8 виртуална клема 1 = P630 / двоичен изход DO10

Виртуални изходни клеми

9 виртуална клема 2 = P631 / двоичен изход DO11

10 виртуална клема 3 = P632 / двоичен изход DO12

11 виртуална клема 4 = P633 / двоичен изход DO13

12 виртуална клема 5 = P634 / двоичен изход DO14

13 виртуална клема 6 = P635 / двоичен изход DO15

14 виртуална клема 7 = P636 / двоичен изход DO16

15 виртуална клема 8 = P637 / двоичен изход DO17

ВНИМАНИЕ!

Ако допълнително към интерфейса полева шина в честотния преобразувател
е вкаран контакт и за опция FIO21B, входовете на опция FIO21B имат предим-
ство. В този случай виртуалните входове не се анализират!
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Номер грешка 
и състояние на 
уреда

Статут на 
уреда

С думата за статут се появява индикация за работното състояние на
MOVITRAC® B, а вслучай на грешка - код за грешка или за предупреждение. 

УКАЗАНИЕ
Актуален списък с номерата на грешките и състоянията на уредите ще намерите
в списъка на параметрите, пригоден към фирмения софтуер на Вашите уреди.
Още информация ще намерите в ръководството за експлоатация и в наръчника
на системата MOVITRAC® B.

Статут на уреда
(High-Byte в думата
за статут 1)

Значение Светодиод за статут

0 24-V-режим (преобразувателят не е готов) мига в жълто

1 Блокировка на регулатора активна свети в жълто

2 няма деблокиране свети в жълто

3 Ток в намотката на неподвижния ротор свети в зелено

4 Деблокиране свети в зелено

5 Регулиране свети в зелено

8 Фабрична настройка

13 Улавяне свети в зелено

14

Номера на грешката се 
показва в думата за статут

Индикатор за грешки (мигащ) мига в червено

Показва се фактическият 
статут на уреда

Ръчен режим свети в зелено

16 Преонразувателят чака данни мига в зелено-жълто

17 "Безопасно спиране" активно мига в жълто

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 Грешна интерпретация на индикацията U = "Безопасно спиране" активна.

Смърт или тежки телесни наранявания.

Индикацията U = "Безопасно спиране" активна не гарантира безопасност
и от гледна точка на техническата безопасност не бива да продължава да
се използва!

Индикатор "мигащо U" при използване на FBG11B.
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5.11.5 Контролни функции

За безопасна работа на честотния преобразувател MOVITRAC® B през комуника-
ционния интерфейс са внедрени допълнително контролни функции, които
например в случай на грешка на буса изключват настроена от потребителя зад-
вижваща функция. За всеки комуникационен интерфейс има два независими
параметъра.

• Timeout - време

• Timeout-реакция 

Тези параметри дават възможност за поведение на задвижване в зависимост от
апликацията в случай на грешка при комуникация.

Съобщение за 
грешка Timeout / 
Timeout-време/ 
Timeout-реакция

Честотният преобразувател генерира Timeout, ако в рамките на настроен времеви
прозорец (Timeout-време) не се получават нови телеграми през бусовата система.
С настройваната Timeout-реакция се дефинира варианта на повредата
(грешка/предупреждение), както и реакцията на грешката на задвижващия меха-
низъм.

Timeout-съобще-
ние за грешка

MOVITRAC® B генерира за всеки комуникационен интерфейс собствено Timeout-
съобщение за грешка:

Timeout - време Timeout-време може да се настрои отделно за всеки комуникационен интерфейс.

Timeout-реакция Timeout-реакция може да се настрои отделно за всеки комуникационен интерфейс.

Комуникационен интерфейс Номер грешка Timeout-съобщение за грешка

RS485 F 43 RS485 TIMEOUT

SBus F 47 SBUS 1 TIMEOUT

Комуникационен интерфейс Номер на 
параметър

Име на параметър Timeout - време

RS485 812 RS485 Таймаут-време 0.00 секунди

SBus 883 SBus 1 Timeout-време 0.10 секунди

Номер на параметър Име на параметър Timeout-реакция

833 Реакция RS485-TIMEOUT БЪРЗ СТ./ПРЕДУПР.

836 Реакция SBus1-TIMEOUT БЪРЗ СТ./ПРЕДУПР.
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Timeout-контрол е целесъобразен за всички комуникационни интерфейси, но
може значително да варира между отделните бусови системи.

5.11.6 Параметриране на преобразувателя

Достъпът до параметрите на задвижването по правило се осъществява през спе-
цифичните за буса услуги READ и WRITE. Допълнителни услуги могат да се
изпълняват при всички бусови системи през параметричния канал MOVILINK®.
Този параметричен канал е на разположение при всички бусови системи и се
обяснява по-долу по-подробно. 

Допълнително ще намерите в документацията за интерфейса полева шина още
инструкции по програмиране за използване на параметричния канал MOVILINK®

през различните бусови системи.

Протичане на 
параметрира-
нето

Параметрирането на честотния преобразувател MOVITRAC® B по принцип става
по модела Client-Server, т.е. честотния преобразувател доставя само по заявка на
Главния автоматизиращ уред изискваната информация. По този начин
MOVITRAC® B има по правило само функции на сървър (виж следващата фигура).

Параметър полева шина-Timeout-време Диапазон изчакване

Мерна единица секунди

Диапазон 0.01 s до 650.00 s на стъпки от 10 ms

Специален случай 0 или 650.00 = полева шина Timeout изключена

Фабрична настройка 0.5 s

УКАЗАНИЕ
При MOVILINK® през RS485 и SBus Timeout-времето трябва да се настрои под-
ходящо на ръка в P812 или P883. При управлението през CANopen или FSE24B
времето за Timeout автоматично се настройва в параметър P883.

5947102475

SERVERCLIENT

Request

Indication

Response

Confirmation
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Структура на 
параметричния 
канал MOVILINK®

Параметричния канал MOVILINK®дава възможност за независим от буса достъп
до всички параметри на задвижването на честотния преобразувател. В рамките на
този параметричен канал има специални услуги, за да могат да се четат различни
информации за параметрите. По принцип се състои от един административен
байт, един резервиран байт, една дума-индекс, както и от четири байта за данни. 

Администриране 
на параметрич
ния канал (Byte 0)

Общият ход на процеса на параметрирането се координира с байт 0 "Администри-
ране". С този байт се предоставят важни параметри за услугите като идентифи-
кация на услугата, дължина на данните, изпълнение и статут на приведената
услуга.

Адресиране на 
индекс (Byte 1 –3)

А байт 2 "Index-High", байт 3 "Index-Low" и байт 1 "Subindex" се определя параме-
търа, който трябва да се прочете или запише през системата полева шина. Всички
параметри на честотния преобразувател MOVITRAC® B са събрани в списък
в наръчника на системата MOVITRAC® B. На всеки параметър е присвоен номер
(Index), под който този параметър може да се чете или записва.

Обхват на 
данните 
(Byte 4 -7)

Данните се намират в байт 4 до байт 7 на параметричния канал. Следователно
могат да се пренасят 4 байта данни за една услуга. По принцип данните се пре-
насят, отчитани отдясно, т.е. байт 7 съдържа най-ниските байтове за данни
(данни-LSB), байт 4 съответстващо най-високите байтове за данни (данни MSB).

Администрати
вен байт

Битовете 0 – 3 съдържат идентификацията на услугите, значи дефинират коя
услуга да се изпълнява. 

С бит 4 и бит 5 се задава дължината на данните в байтове, която за честотния
преобразувател на SEW по принцип трябва да се настрои на 4 байта.

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Админи-
стриране

Subindex Index High Index Low Данни MSB Данни Данни Данни LSB

Индекс параметри 4 Byte данни

Byte 0: Администриране

MSB LSB

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0

Service-идентификация:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute

Дължина на данните:
00 = 1 Byte
01 = 2 Byte
10 = 3 Byte
11 = 4 Byte

Bit потвърждаване

Bit статут:
0 = няма грешка при изпълнение на 
услугата
1 = грешка при изпълнение на услугата
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Бит 6 е битът за потвърждаване. Спорд бусовата система той има друго значение:

• При SBus (CAN) при поставен бит за потвърждаване (= 1) телеграмата-отговор
се изпраща едва след синхронизиращата телеграма.

• При RS485 и полева шина битът за потвърждение служи при цикличните вари-
анти за пренос като квитиращ бит между клиент и сървър. Тъй като параме-
тричният канал в този вариант се пренася циклично, евент. с технологичните
данни, изпълнението на услугата в преобразувателя трябва да се разпореди
с управляван фронт през бита за потвърждение 6. За целта стойността на този
бит се сменя за всяка нова за изпълнение услуга (с вариации). Преобразува-
телчт сигнализира с бита за потвърждение, дали услугата е изпълнена или не.
Само ако приетият в управлението бит за потвърждение отговаря на изпра-
тения, услугата е изпълнена. 

Бит статут 7 показва дали е било възможно услугата да се изпълни надлежно или
е била грешна.

Response Отговорът (Response) на параметри1но запитване (Request) е построен по
следния начин:

• Битът администриране на телеграмата-Response е структуриран както в теле-
грамата Request.

• Битът статут посочва, дали изпълнението на услугата е било успешно:

– Ако битът статут е "0", в байтове 4 до 7 на Response-телеграмата се
съдържат данните от запитването.

– Ако битът статут е "1", в обхвата на данни (байт 4 до 7) е съобщен обратно
код на грешка, виж точка "Грешно изпълнение на услуги" (→ стр. 110).

Специфициране 
на параметрич-
ните услуги

С битове 0 - 3 на байта администриране се дефинират параметричните услуги.
Следните параметрични услуги се поддържат от MOVITRAC® B.

No Service Това кодиране сигнализира, че не съществува параметрична услуга.

Read Parameter С тази параметрична услуга става четенето на даден параметър на задвижването.

Write Parameter С тази параметрична услуга става записването на даден параметър на задвижва-
нето, което не се губи и при изключване на захранването. Записаната стойност на
параметъра се запаметява, като не се губи и след изключване на захранването (напр.
в EEPROM). Тази услуга не трябва да се използва за цикличен достъп за записване,
тъй като модулите на паметта допускат ограничен брой от записващи цикли. 

Write Parameter 
volatile

С тази параметрична услуга става записване на даден параметър на задвижва-
нето, което се губи след изключване на захранването, доколкото параметъра
допуска това. Записаната стойност на параметъра се записва като губеща се само
в RAM-а на преобразувателя и се загубва с изключването на преобразувателя.
След включване на преобразувателя отново е на разположение последно записа-
ната с Write Parameter стойност.

Read Minimum С тази услуга може да се получи най-малката (Minimum) стойност за настройване
на даден параметър на задвижването. Кодирането става по същия начин като
параметричната стойност.

Read Maximum С тази услуга може да се получи най-голямата (Maximum) стойност за настрой-
ване на даден параметър на задвижването. Кодирането става по същия начин
като параметричната стойност.

Read Default С тази услуга може да се получи фабричната настройка (Default) на даден пара-
метър на задвижването. Кодирането става по същия начин като параметричната
стойност.
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Read Scale С тази услуга може да се получи преизчислението на даден параметър. При това
преобразувателят връща един така наречен индекс на величината и индекс за
преизчисляване.

Индекс на величината:

Индекса на величината служи за кодиране на физически величини. С този индекс
на даден комуникационен партньор се предава информация за това, за каква
физическа величина става дума при принадлежащата му стойност на параме-
търа. Кодирането става според профила сензорика/актуаторика на PROFIBUS-
организацията на потребителите (PNO). Въвеждането FFhex означава, че не
е посочен индекс на величина. Можете да вземете индекса на величините и от
списъка на параметрите на преобразувателя.

Индекс за преизчисляване:

Индексът за преизчисляване служи за преизчисляване на пренесената параме-
трична стойност в основна системна мерна единица. Кодирането става според
профила сензорика/актуаторика на PROFIBUS-организацията на потребителите
(PNO).

Пример: 

Задвижващ параметър: P131 рампа t11 от НАДЯСНО

Индекс на величината: 4 (= време с мерна единица секунда)

Индекс за преизчисляване: 3 (10-3 = Milli)

Предадена числена стойност: 3000dec

Получената през буса числена стойност се интерпретира от честотния преобразу-
вател, както следва: 3000 s × 10-3 = 3 s

Атрибути Read С тази услуга могат да се четат атрибутите за достъп, както и индекса на след-
ващия параметър. Следващата таблица полазва кодирането на данните за тази
параметрична услуга. 

Атрибутите за достъп са кодирани, отчитайки спецификата на уредите. За
честотния преобразувател MOVITRAC® B дефиницията за атрибутите се полу-
чава според следната таблица.

Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Данни MSB Данни Данни Данни LSB

резервиран Индекс на величината Индекс за преизчисляване

Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Данни MSB Данни Данни Данни LSB

Следващ наличен индекс Атрибути за достъп

Byte 6 Byte 7

Bit Bit Значение

0 1 = параметърът разрешава достъп Write

1 1 = параметърът се запаметява резидентно в EEPROM

2 1 = фабричната настройка презаписва RAM-стойността

3 1 = фабричната настройка презаписва EEPROM-стойността

4 1 = след инициализация EEPROM-стойността е валидна

5 1 = състояние блокировка на регулатора ненужен за достъп Write

6 1 = изисква се парола

8 7 00 = параметърът е принципиално валиден 
01 = параметърът е присвоен към набор параметри 1 
10 = параметърът е присвоен към набор параметри 2
11 = параметърът е присвоен на двата набора параметри

9 - 15 Резервиран
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Списък 
с параметри

Подробна информация за кодирането, атрибутите за достъп на всички параметри
ще намерите в списъка на параметрите.

Грешно изпълне-
ние на услуги

Ако получения бит за потвърждение е равен на изпратения бит за потвърждение,
то услугата е изпълнена от преобразувателя. 

Код за връщане 
на параметрира-
нето

При грешно параметриране от честотния преобразувател се пращат обратно раз-
лични кодове за връщане към параметриращия Master, които дават подробен
коментар за причината на грешката. Принципиално тези кодове за връщане са
структурирани по EN 50170. Между елементите се различава

• Error-Class (Клас грешка)

• Error-Code (Код за грешка)

• Additional-Code (Допълнителен код)

Тези кодове за връщане важат за всички комуникационни интерфейси на
MOVITRAC® B.

Error-Class 
(Клас грешка)

С елемента Error-Class (Клас грешка) по-точно се класифицира вида на грешката.
По EN 50170 се различават следните класове грешки.

Класът грешки (Error-Class) с изключение на Error-Class 8 = друга грешка се гене-
рира при грешна комуникация на комуникационния софтуер на интерфейса
полева шина. Кодовете за връщане, които се доставят от системата на честотния
преобразувател, попадат всички под Error-Class 8 = други грешки. По-точното
дешифриране на грешката става с елемент Additional-Code. Ethernet Error-Code
тогава е "0".

Error-Code
(Код за грешка)

Елементът Error-Code дава възможност за точно дешифриране на причината за
грешката в рамките на Error-Class и се генерира при грешна комуникация от кому-
никационния софтуер на интерфейса полева шина. 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Админи-
стриране

Subindex Index High Index Low
Error-Class 

(Клас 
грешка)

Error-Code 
(Код за 
грешка)

Add. Code 
High

Add. Code 
Low

↓
Бит статут = 1: грешно изпълнение на услугата

Class (Клас) 
(hex)

Наименование Значение

1 vfd-state Грешка статут на виртуалния полеви уред

2 application-reference Грешка в приложната програма

3 definition Грешка в дефинирането

4 resource Resource-грешка

5 service Грешка при изпълнение на услуга

6 access Грешка в достъпа

7 ov Грешка в директорията на обекта

8 other други грешки (виж Additional-Code)
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Additional-Code 
(Допълнителен 
код)

Additional-Code съдържа специфичните за SEW кодове за връщане (Returncodes)
за грешно параметриране на честотните преобразуватели. Те се пращат обратно
под Error-Class 8 = други грешки до Master-а. Следващата таблица показва всички
възможни кодирания за Additional-Code.

MOVILINK®

Additional Code 
(Допълнителен 

код)

Error Class High Low Описание

0x05 00

0x00 Unknown error

0x01 Illegal Service

0x02 No Response

0x03 Different Address

0x04 Different Type

0x05 Different Index

0x06 Different Service

0x07 Different Channel

0x08 Different Block

0x09 No Scope Data

0x0A Illegal Length

0x0B Illegal Address

0x0C Illegal Pointer

0x0D Not enough memory

0x0E System Error

0x0F Communication does not exist

0x10 Communication not initialized

0x11 Mouse conflict

0x12 Illegal Bus

0x13 FCS Error

0x14 PB Init

0x15 SBUS - Illegal Fragment Count

0x16 SBUS - Illegal Fragment Type

0x17 Access denied

Not used
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0x08 00

0x00 No Error

0x10 Illegal Index

0x11 Not yet implemented

0x12 Read only

0x13 Parameter Blocking

0x14 Setup runs

0x15 Value too large

0x16 Value too small

0x17 Required Hardware does not exist

0x18 Internal Error

0x19 Access only via RS485 (via X13)

0x1A Access only via RS485 (via XT)

0x1B Parameter protected

0x1C "Controller inhibit" required

0x1D Value invalid

0x1E Setup started

0x1F Buffer overflow

0x20 "No Enable" required

0x21 End of File

0x22 Communication Order

0x23 "IPOS Stop" required

0x24 Autosetup

0x25 Encoder Nameplate Error

0x29 PLC State Error

MOVILINK®

Additional Code 
(Допълнителен 

код)

Error Class High Low Описание
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Пример: Грешка 
при параметри-
ране

При изпълнението на услуга четене или запис е въведен грешен индекс. 

Пример: Четене 
на параметър 
(READ)

Четенето на даден параметър през комуникационните интерфейси става със
заявката за четене (Read-Request) на уреда за автоматизация към честотния пре-
образувател MOVITRAC® B (виж следващата фигура).

Ако услугата четене в честотния преобразувател не е възможно да се изпълни, за
това се съобщава обратно на уреда за автоматизация с отрицателен отговор
(отрицателно Read-Response). По този начин уредът за автоматизация получава
отрицателно потвърждение (Read-Error-Confirmation) с точно дешифриране на
грешката.

Code (hex) Значение

Error-Class 
(Клас грешка)

0x08 Other (други)

Error-Code (Код 
за грешка)

0x00 -

Add.-Code high 0x00 -

Add.-Code low 0x10 Illegal Index

5947128715

READ (8470)

OK + данни от индекс 8470

Грешка + код връщане

CLIENT SERVER

Read-
Request

Read-
Confirmation

Read-Error-
Confirmation

И Л И

negative
Read-Response

Read-Response

Read-Indication

2b. Появила се е грешка!
Няма налични данни 

2a. Параметричен 
индекс 8470 се чете 
от преобразувателя.

1. Заявка за четене (напр. рампа четене t11 на НАДЯСО = Index 8470

3a. На услуга четене се отговаря с данните (напр. 0,5 s)

3b. Грешна услуга четене, още информация в кода за връщане
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Циклично четене 
на параметър

При цикличния вариант за пренос бита за потвърждаване трябва да се смени, за
да се активира обработката на услугата (Изпълнение Read-услуга). При използва-
нето на циклични PDU-типове преобразувателят обработва всяка Request-теле-
грама и по този начин винаги изпълнява канала за параметри.

Параметрирането се извършва, както следва:

1. Въведете индекса на параметъра, който ще се чете, в байт 2 (Index-High)
и байт 3 (Index-Low).

2. Въведете идентификация на услугата за Read в байта администриране
(Byte 0).

3. При циклични PDU-типове първо със смяна на бита за потвърждение преда-
вате Read-услугата на преобразувателя. При ациклични PDU-типове параме-
тричния канал винаги се анализира.

Тъй като става дума за услуга четене, се игнорират изпратените байтове за данни
(Byte 4 - 7), както и дължината на данните (в байта администриране) и следствие
на това също не трябва да се настройват.

Преобразувателят обработва сега услугата четене и връща обратно с приравня-
ването на бита за потвърждение потвърждението на услугата.

Byte 0: Администриране

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0/1 1 1 0 0 0 1

Service-идентификация:
0001 = Read атрибути

Дължина на данните:
11 = 4 Byte

Bit потвърждаване:
При всяка нова заявка трябва да се сменя.

Bit статут:
0 = няма грешка при изпълнение на услугата
1 = грешка при изпълнение на услугата

X = без значение
0/1 = стойността на бита се сменя
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Пример: Запис-
ване на параме-
тър (WRITE)

Записването на параметър става аналогично на четенето през интерфейса
полева шина (виж следващата фигура).

Ако услугата запис в честотния преобразувател не е възможно да се изпълни, тъй
като напр. са предадени грешни параметрични данни, това се съобщава обратно
на уреда за автоматизация с отрицателен отговор (отрицателно Write-
Response). По този начин уредът за автоматизация получава отрицателно
потвърждение (Write-Error-Confirmation) с точно дешифриране на грешката.

Циклично з
аписване на 
параметър

При цикличния вариант за пренос бита за потвърждаване трябва да се смени, за
да се активира обработката на услугата (Изпълнение Write-услуга). При използва-
нето на циклични PDU-типове преобразувателят обработва всяка Request-теле-
грама и по този начин винаги изпълнява канала за параметри.

Параметрирането се извършва, както следва:

1. Въведете индекса на параметъра, който ще се записва, в байт 2 (Index-High)
и байт 3 (Index-Low).

2. Въведете данните за запис в байт 4 - 7.

3. Въведете идентификация на услугата и дължината на данните за Write-услу-
гата в байта администриране (Byte 0).

4. При циклични PDU-типове предавате първо със смяна на бита за потвържда-
ване WRITE-услугата на преобразувателя. При ациклични PDU-типове параме-
тричния канал винаги се анализира.

Преобразувателят обработва сега услугата запис и връща обратно с приравнява-
нето на бита за потвърждение потвърждението на услугата.

5947132427

WRITE (8470: 2.5 s)

OK

Грешка + код връщане

CLIENT SERVER

Write-
Request

Write-
Confirmation

Write-Error-
Confirmation

И Л И

negative
Write-Response

Write-Response

Write-Indication

2b. Появила се е грешка!
Няма запис на данни

2a. Параметричният 
индекс 8470 се слага 
на 2,5 s.

1. Заявка запис (напр. запис върху индекс 8470 = рампа t11 на НАДЯСО 
     стойност на параметъра 2.5 s)

3a. На услуга запис се отговаря с данните (напр. 0,5 s)

3b. Грешна услуга запис, тъй като напр. параметричната стойност е твърде голяма
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Дължината на данните за всички параметри на честотния преобразувател на SEW
е 4 байта.

На примера на WRITE-услугата въз основа на следващата фигура е изобразен
процесът на параметриране между управлението и преобразувателя през
цикличен PDU-тип. За опростяване на хода на процеса е изобразен само байта
администриране на параметричния канал. 

Byte 0: Администриране

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0/1 1 1 0 0 1 0

Service-идентификация:
0010 = Write параметър

Дължина на данните:
11 = 4 Byte

Bit потвърждаване:
При всяка нова заявка трябва да се сменя.

Bit статут:
0 = няма грешка при изпълнение на услугата
1 = грешка при изпълнение на услугата

0/1 = бит-стойността се сменя

5947147915

0 1100100

0 1100100
0 1100100
0 1100100

0 1100101

0 1100100

0 1100101

0 1100100

0 1100101

0 1100101

0 1100101

Управление
RS-485

Честотни преобразуватели
(Slave)

Параметричният 
канал се подготвя 
за услуга Write.

Bit потвърждаване се
сменя и услугата се 
предава на честотния
преобразувател.

Получаване 
потвърждението за 
услугата, тъй като 
бит за потвърждаване
на изпращането и 
получаването сега 
отново са едни и същи. Параметричния канал 

в получен, но още не 
е анализиран.

Услугата Write е изпълнена, 
Bit за потвърждение се сменя.

Обработва се
услуга Write.

Параметричния канал 
в получен, но още не 
е анализиран. 
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Докато Master подготвя параметричния канал за Write-услуга, параметричният
канал само се приема и изпраща обратно от честотния преобразувател. Активи-
ране на услугата става едва в момента, в който се променя бита за потвържда-
ване, значи в този пример се е сменил от 0 на 1. Сега честотният преобразувател
интерпретира параметричния канал и обработва Write-услугата, отговаря на
всички телеграми, но продължава с бит за потвърждаване = 0. Потвърждението за
изпълнената услуга става с отъждествяване на бита за потвърждаване
в Response-телеграмата на честотния преобразувател. Master сега разпознава,
че полученият бит за потвърждаване отново съвпада с изпратения и може да под-
готви сега ново параметриране. 

5.11.7 Инструкции за параметриране

С параметрирането на честотния преобразувател MOVITRAC® B през системата
полева шина можете принципиално да достигнете всички параметри на задвижва-
нето. Тъй като някои параметри на задвижването са обаче в пряка връзка с кому-
никацията през системата полева шина, трябва да спазвате следните инструкции
при параметрирането.

Параметриране 
в състояние 
БЛОКИРОВКА НА 
РЕГУЛАТОРА

Някои параметри могат да се променят (запишат) само в състояние на задвиж-
ване БЛОКИРОВКА НА РЕГУЛАТОРА. Преобразувателят сигнализира това
с отрицателно потвърждение на Write-услугата. Кои параметри указват на това
ограничение, можете да вземете от списъка на параметрите. По принцип тези
параметри могат да се променят и по време на грешка или в състоянието 24-V-
режим.

Фабрична 
настройка

При изпълнението на фабричната настройка почти всички параметри се връщат
в първоначално положение на стойност по подразбиране (Default-стойност). За
работата на буса това означава, източниците на управление и на зададени стой-
ности се връщат на Default-стойност.

Блокировка на 
параметрите

Блокировката на параметрите с активиране през P803 блокировка параметри =
Да блокира всякакво изместване на регулируемите параметри. Активирането на
блокировката на параметрите е целесъобразно, ако честотният преобразувател е
бил изцяло параметриран и не са нужни други промени. С този параметър имате
възможността примерно да блокирате промяна на задвижващите параметри,
напр. през ръчния обслужващ уред на честотния преобразувател.

УКАЗАНИЕ
Честотният преобразувател трябва да се освободи от страната на клемите за
управление през технологичните данни. Това значи, че задвижващият меха-
низъм след фабричната настройка се деблокира при определени условия.
Затова преди активиране на фабричната настройка се убедете, че сигналите на
цифровите двоични кодове след фабричната настройка не задействат деблоки-
ране на честотния преобразувател. С цел безопасност включете мрежовото
напрежение едва след изцяло завършено параметриране на преобразувателя.

УКАЗАНИЕ
Блокировката на параметрите принципиално блокира записването на пара-
метри. По този начин и достъпът за запис през комуникационните интерфейси
е блокиран при активирана блокировка на параметрите!
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5.12 Външно задаване на предписани стойности
Външно задаване на предписани стойности

Управление през:

– Клеми

– Сериен интерфейс

– Потенциометър зададена стойност към AI11 / AI12

5.12.1 Зададена посока на въртене

Можете да зададете предписаната посока на въртене през:

• "Надясно/спиране" и "Наляво/спиране" при P101 източник на управление =
клеми или P101 източник на управление = 3 Wire-Control.

• Полярността на зададената стойност в технологичната информационна дума
при P101 източник на управление = RS485 или SBus и P100 източни зададена
стойност = RS485 или SBus.

5.12.2 Зададени обороти

Можете да зададете предписаните обороти през:

• Регулатор зададена стойност, ако P121 Addition FBG регулатор зададена
стойност стои на ВКЛЮЧЕН.

• P100 източник зададени стойности

– Твърди предписани стойности

– Твърди предписани стойности с аналогов вход

– Технологична информационна дума от SBus или RS485

– Потенциометър на двигателя

5.12.3 Деблокиране посоката на въртене с RS485 или SBus

Еднополюсни източници зададени стойности:

Посоката на въртене се задава с клемите НАДЯСНО или НАЛЯВО.

Двуполюсни източници зададени стойности:

Посоката на въртене се определя със зададената стойност. За деблокиране
е нужна клема НАДЯСНО или НАЛЯВО.

Еднополюсна / твърда номинална стойност
Потенциометър на двигателя / твърда номинална стойност
Твърда номинална стойност + AI1
Твърда номинална стойност * AI1
Вход зададена стойност честота / твърда зададена стойност

Двуполюсна / твърда номин. стойност
RS485 / твърда номинална стойност
SBus 1 / твърда номин. стойност
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5.12.4 Пуск в действие за регулатора зададена стойност MBG11A

Не е възможно едновременно да се изгради комуникация между MOVITRAC® B /
MBG11A иMOVITRAC® B / PC през RS485.

MBG11A може да зададе едновременно предписана стойност на до 31
MOVITRAC® B-уреди.

Настройки на 
параметрите

Следните параметри трябва да се настроят различно от фабричната настройка
в MOVITRAC® B. Ако за параметрирането използвате FBG11B, настройте стой-
ността в скобите:

• P100 източник зададена стойност: RS485 (2)

• P101 източник на управление: RS485 (1)

• P871 специфициране зададена стойност PA2: на "Обороти %", след това
P876 PO-данни деблокиране на "Да"

Сега има индикация за оборотите: –100 % до +100 % отговарят на –nmax до +nmax.

Входни клеми Следните входни клеми трябва да се свържат с 24 V:

• DI01 Надясно / спиране: положителна + отрицателна посока на въртене въз-
можна с избиране на знака при MBG11A

• DI03 деблокиране / стоп

Настройки за 
технологична 
информационна 
дума

Ако не се промени технологичната информационна дума PA2, може да се ползва
и MBG11B. Тогава преизчисляването е 1 % = 32 1/min. Това се получава от израза
4000 hex = 100 % обороти. Можете да видите в следващите таблици съответната
стойност. 

PO2 = обороти (стандартно параметриране P871 = обороти) 

PO2 = обороти % (променено параметриране P871 = обороти %)

Процент Hex Dezimal Обороти

1 %  A4 hex 164 dec 32

10 %  666 hex 1638 dec 328

25 % 1000 hex 4096 dec 819.2

33 % 1555 hex 5461 dec 1092.3

50 % 2000 hex 8192 dec 1638.4

75 % 3000 hex 12288 dec 2457.6

100 % 4000 hex 16384 dec 3276.8

Процент Hex Dezimal Обороти

1 % A4 hex 164 dec n_max / 100

10 % 666 hex 1638 dec n_max / 10

25 % 1000 hex 4096 dec n_max / 4 

33 % 1555 hex 5461 dec n_max / 3

50 % 2000 hex 8192 dec n_max / 2 

75 % 3000 hex 12288 dec n_max / 1 333

100 % 4000 hex 16384 dec n_max
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5.13 Преглед на параметрите
Следващата таблица показва всички параметри с фабричните настройки (подчер-
тани). Числовите стойности се дават с целия диапазон на настройките.

Подробно специфициране на параметрите ще намерите в наръчника на систе-
мата или в Интернет на www.sew-eurodrive.com.

Група параметри 0 Индикаторна стойност 

P00x група параметри 00. Технологични стойности

P000 обороти (със знак)

P001 индикатор за потребителя за DBG11B

P002 честота (със знак)

P004 изходящ ток (значение)

P005 активен ток (със знак)

P008 напрежение на междинния контур

P009 изходящ ток

P01x група параметри 01. Индикации за състоянието

P010 статут на преобразувателя

P011 работно състояние

P012 статут грешка

P013 актуален набор параметри

P014 температура на охладителното тяло

P015 активна мощност

P02x група параметри 02. Аналогови номинални стойности 

P020 аналогов вход AI1

P021 аналогов вход AI2 (опционен)

P03x група параметри 03. Бинарни входове

P030 двоичен вход DI00 Грешка-рестартиране

P031 двоичен вход DI01

P032 двоичен вход DI02 Наляво /Спиране

P033 двоичен вход DI03 Деблокиране

P034 двоичен вход DI04 n11 / n21

P035 двоичен вход DI05 n12 / n22

P039 двоични входове DI00 – DI05

P04x група параметри 04. Двоични входове опция

P040 двоичен вход DI10 Няма функция

P041 двоичен вход DI11 Няма функция

P042 двоичен вход DI12 Няма функция

P043 двоичен вход DI13 Няма функция

P044 двоичен вход DI14 Няма функция

P045 двоичен вход DI15 Няма функция

P046 двоичен вход DI16 Няма функция

P048 двоични входове DI10 – DI16

P05x група параметри 05. Двоични изходи

P051 двоичен изход DO01 /НЕИЗПРАВНОСТ

P052 двоичен изход DO02 СПИРАЧКА ОТВ.

P053 двоичен изход DO03 ГОТОВ ЗА РАБОТА

P059 двоични изходи DO01 – DO03

P07x група параметри 07. Данни за уреда

P070 тип на уреда

P071 номинален ток на изхода

P072 челен модул

00

I



5Пуск
Преглед на параметрите

Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 121

P073 фирмен софтуер челен модул

P076 фирмен софтуер основен уред

P077 фирмен софтуер DBG

P08x група параметри 08. Памет за грешки

P080 – P084 грешки t-0 до t-4

P09x група параметри 09. Диагностика шина

P090 PD-конфигурация

P091 тип на полевата шина

P092 полева шина стойност по Baud

P093 адрес полева шина

P094 PO1 зададена стойност

P095 PO2 зададена стойност

P096 PO3 зададена стойност

P097 PI1 действителна стойност

P098 PI2 действителна стойност

P099 PI3 действителна стойност

P1xx група параметри 1.. Зададени стойности / интегратори

P10x група параметри 10. Предв. избор номин. стойност / 
честотен вход

P100 източник зададени стойности
1 / еднополюсна / твърда зададена 
стойност

P101 източник на управление 0 / клеми

P102 преизчисляване на честотата fFI1max 0.1 – 10 – 120.00 kHz

P103 FI1-база 0 / nmax

P104 зададена стойност за изхпдни обороти и аналогови 
входове

0 – 3000 – 6000 1/min

P105 AI1-скъсване на проводник- разпознаване 7 / Бърз стоп / предупреждение

P106 FI1-графика x1 0 – 100 %

P107 FI1-графика y1 –100 – 0 – +100 %

P108 FI1-графика x2 0 – 100 %

P109 FI1-графика y2 –100 – 0 – +100 %

P11x група параметри 11. Аналогов вход 1 (0 – 10 V)

P112 AI1 режим на работа
1 – 10 V, базови максимални 
обороти

P116 AI1-графика x1 0 – 100 %

P117 AI1-графика y1 –100 – 0 – +100 %

P118 AI1-графика x2 0 – 100 %

P119 AI1-графика y2 –100 – 0 – +100 %

P12x група параметри 12. Аналогов вход AI2 / FBG регулатор 
ном. стойн. (опция)

P120 AI2 режим на работа 0 / няма функция

P121 добавяне FBG регулатор зададена стойност 0 / изкл.

P122 посока на въртене FBG ръчен режим 0 / еднополюсна надясно

P126 AI2 графика x1 –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 графика y1
–100 – 0 – +100 % 
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 AI2 графика x2  –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 графика y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P13x / 14xгрупа параметри 13. / 14. Рампи обороти 1 / 2

P130 / P140 рампа t11 / t21 нагоре 0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 рампа t11 / t21 надолу 0 – 2 – 2000 s
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P134 / P144 рампа t12 / t22 нагоре = надолу 0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 S-опашка t12 / t22 0 / 1 / 2 / 3 

P136 / P146 стоп-рампа t13 / t23 нагоре = надолу 0 – 2 – 20 s

P139 / P149 контрол на рампата 1 / 2 Да / Не

P15x група параметри 15. Функция на двигателния 
потенциометър

P150 рампа t3 нагоре = надолу 0.2 – 20 – 50 s

P152 запаметяване на последната зададена стойност Off / изкл.

P16x / P17x група параметри 16. / 17. Твърди зададени 
стойности 1 / 2

P160 / P170 вътрешна зададена стойност n11 / n21 -5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 вътрешна зададена стойност n12 / n22 -5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 вътрешна зададена стойност n13 / n23 -5000 – 1500 – 5000 1/min

P163 / P173 n11 / n21 PI-регулатор 0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 PI-регулатор 0 – 15 – 100 %

P165 / P175 n13 / n23 PI-регулатор 0 – 30 – 100 %

P2xx група параметри 2.. Параметри на регулатора

P25x група параметри 25. PI-регулатор

P250 PI-регулатор 0 / изкл.

P251 P-усилване 0 – 1 – 64

P252 I-част 0 – 1 – 2000 s

P3xx група параметри 3.. Параметри на двигателя

P30x / 31x група параметри 30. / 31. Ограничения 1 / 2

P300 / P310 обороти старт-стоп 1 / 2 0 – 150 1/min

P301 / P311 минимални обороти 1 / 2 0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 максимални обороти 1 / 2 0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 токова граница 1 / 2 0 – 150 % IN

P32x / P33x група параметри 32. / 33. Компенсация на 
двигателя 1 / 2

P320 / P330 автоматична компенсация 1 / 2 On / вкл.

P321 / P331 Boost 1 / 2 0 – 100 %

P322 / P332 IxR-компенсация 1 / 2 0 – 100 %

P323 / P333 време на предварително намагнитване 1 / 2 0 – 2 s

P324 / P334 буксуваща компенсация 1 / 2 0 – 500 1/min

P34x група параметри 34. Защита на двигателя

P340 / P342 защита на двигателя 1 / 2 ИЗКЛ / ВКЛ. АСИНХРОН

P341 / P343 вид на охлаждането 1 / 2 СОБСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ

P345 / P346 IN-UL-контрол 0.1 – 500 A

P4xx група параметри 4.. Референтни съобщения

P40x група параметри 40. Референтно съобщение за 
оборотите

P400 референтна стойност обороти 0 – 750 – 5000 1/min

P401 хистерезис 0 – 100 – 500 1/min

P402 време на забавяне 0 – 1 – 9 s

P403 съобщение = "1" 0 / n < nref

P43x група параметри 43. Референтно съобщение за тока

P430 референтна стойност ток  0 – 100 – 150 % IN

P431 хистерезис 0 – 5 – 30 % IN

P432 време на забавяне 0 – 1 – 9 s

P433 съобщение = "1" 0 / I < Iref

P44x група параметри 44. Imax-съобщение

P440 хистерезис 0 – 5 – 50 % IN
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P441 време на забавяне 0 – 1 – 9 s

P442 съобщение = "1" 0 / I = Imax

P45x група параметри 45. PI-регулатор_референтно съоб-
щение

P450 PI-действителна стойност-референтна 0.0 – 100.0 %

P451 съобщение = "1" 
1 / PI-действителна стойност > 
PI-Ref

P5xx група параметри 5.. Контролни функции

P50x група параметри 50. Контроли обороти 1 / 2

P500 / P502 контрол обороти 1 / 2
Off / изкл. (до актуализация на фир-
мения софтуер x.10)
On / двигателно / генераторно

P501 / P503 време на забавяне 1 / 2 0 – 1 – 10 s

P54x група параметри 54. Контроли на редуктора / двигателя

P540 реакция вибрация на задвижването / предупреждение Показване на грешка

P541 реакция вибрация на задвижването / грешка Бърз стоп / предупреждение

P542 реакция стареене на маслото / предупреждение Показване на грешка

P543 реакция стареене на маслото / грешка Показване на грешка 

P544 стареене на маслото / свръхтемпература Показване на грешка

P545 стареене на маслото / съобщение за готовност Показване на грешка

P549 реакция износване на спирачките Показване на грешка

P56x група параметри 56. Ограничение на тока Ex-e-двигател

P560 токова граница Ex e-двигател вкл. / изкл.

P561 честота A 0 – 5 – 60 Hz

P562 токова граница A 0 – 50 – 150 %

P563 честота B 0 – 10 – 104 Hz

P564 токова граница B 0 – 80 – 200 %

P565честота C 0 – 25 – 104 Hz

P566 токова граница C 0 – 100 – 200 %

P567 честота D 0 – 50 – 104 Hz

P568 токова граница D 0 – 100 – 200 %

P57x група параметри 57. Защита на двигателя

P570 честота E 0 – 87 – 104 Hz

P571 токова граница E 0 – 100 – 200 %

P6xx група параметри 6.. Разположение на клемите

P60x група параметри 60. Двоични входове

P601 двоичен вход DI02 Наляво /Спиране

P602 двоичен вход DI03 Деблокиране

P603 двоичен вход DI04 n11 / n21

P604 двоичен вход DI05 n12 / n22

P608 двоичен вход DI050 Грешка Reset

P61x група параметри 61. Двоични входове опция

P610 двоичен вход DI10 Няма функция

P611 двоичен вход DI11 Няма функция

P612 двоичен вход DI12 Няма функция

P613 двоичен вход DI13 Няма функция

P614 двоичен вход DI14 Няма функция

P615 двоичен вход DI15 Няма функция

P616 двоичен вход DI16 Няма функция

P62x група параметри 62. Двоични изходи основен уред

P620 двоичен изход DO01 /НЕИЗПРАВНОСТ
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P621 двоичен изход DO02 СПИРАЧКА ОТВ.

P622 двоичен изход DO03 ГОТОВ

P63x група параметри 63. Двоични изходи DO

P630 виртуални двоични изходи

P64x група параметри 64. Аналогови изходи AO1 (опция)

P640 AO1 аналогов изход 0 / няма функция

P641 AO1 база 0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %

P642 AO1 режим на работа 0 / няма функция

P646 AO1 графика x1 -100 – 0 – +100 %

P647 AO1 графика y1 –100 – +100 %

P648 AO1 графика x2 –100 – 0 – +100 %

P649 AO1 графика y2 –100 – +100 %

P7xx група параметри 7.. управляващи функции

P70x група параметри 70. Работен режим 1 / 2

P700 / P701 работен режим 1 / 2 21 U/f-графика

P71x група параметри 71. Ток в намотката на неподвижен 
ротор 1 / 2

P710 / P711 ток в намотката на неподвижен ротор 1 / 2 0 – 50 % IДвиг

P72x група параметри 72. Номин. стойност-функция 
спиране1 / 2

P720 / P723 зададена стойност-функция спиране 1 / 2 Off / изкл.

P721 / P724 стоп-зададена стойност 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P722 / 725 старт-Offset 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P73x група параметри 73. Спирачна функция 1 / 2

P731 / P734 време за прекъсване на спирачката 1 / 2 0 – 2 s

P732 / P735 време за сработване на спирачката 1 / 2 0 – 2 s

P74x група параметри 74. Селектиране на оборотите

P740 / P742 среда на отделянето 1 / 2 0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 ширина на отделянето 1 / 2 0 – 300 1/min

P75x група параметри 75. Master-Slave-функция

P750 Slave-зададена стойност 0: MASTER-SLAVE ИЗКЛ.

P751 преизчисляване Slave-зададена стойност –10 – 0 – 1 – 10

P76x група параметри 76. Ръчно обслужване

P760 блокировка бутони RUN / STOP Off / изкл.

P77x група параметри 77. Енергоспестяваща функция

P770 енергоспестяваща функция Off / изкл.

P8xx група параметри 8.. Функции на уредите

P80x група параметри 80. Setup

P800 кратко меню (само FBG11B) Short

P801 език DBG60B

P802 фабрична настройка No / Не

P803 блокиране на параметри Off / изкл.

P804 Reset Статистически данни Няма действие

P805 мрежово номинално напрежение 50 – 500 V

P806 копие DBG към MOVITRAC® B Да / Не

P807 копие MOVITRAC® B към DBG Да / Не

P808 24VIO-Изход помощно напрежение 1 / вкл.: 24 V са включени

P809 IPOS-отсъединяване

P81x група параметри 81. Серийна комуникация

P810 RS485 адрес 0 – 99

P811 RS485 адрес на групата 100 – 199
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P812 RS485 Timeout-време 0 – 650 s

P819 полева шина Timeout-време

P82x група параметри 82. Спирачен режим 1 / 2

P820 / P821 4-квадрантов режим 1 / 2 On / вкл.

P83x група параметри 83. Реакции на грешка

P830 реакция клема "Външна грешка"
4 / Sбърз стоп / неизправност 
(стоп с блокировка)

P833 реакция таймаут RS485 7 / Бърз стоп / предупреждение

P836 реакция таймаут SBus 7 / Бърз стоп / предупреждение

P84x група параметри 84. Поведение при Reset

P840 ръчен Reset Не

P841 авто-Reset Изкл.

P842 време за рестартиране 1 – 3 – 30 s

P85x група параметри 85. Преизчисляване обороти-действ. 
стойност

P850 коефициент на преизчисляване брояч 1 – 65535

P851 коефициент на скалата Знаменател 1 – 65535

P852 потребителска мерна единица 1/min

P853 преизчислени обороти FBG

P84x група параметри 86. Модулация 1 / 2

P860 / P861 PWM-честота 1 / 2 4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2 Off / изкл.

P87x група параметри 87. Параметриране на технологични 
данни 

P870 специфициране зададена стойност PO1 Упр. дума 1

P871 специфициране зададена стойност PO2 Обороти

P872 специфициране зададена стойност PO3 Няма функция

P873 специфициране действителна стойност PI1 ДУМА СТАТУТ 1

P874 ключова дума действителна стойност PI2 ОБОРОТИ

P875 ключова дума действителна стойност PI3 ИЗХОДЯЩ ТОК

P876 PO-данни деблокиране Yes / Да

P88x група параметри 88. Серийна комуникация SBus

P880 протокол SBus 0 / MOVILINK®

P881 SBus адрес 0 – 63

P882 SBus групов адрес 0 – 63

P883 SBus време Timeout 0 – 650 s

P884 SBus стойност по Baud 500 / 500 kBaud

P886 CANopen Adresset 1 – 2 – 127

P9xx група параметри 9.. IPOS-параметри

P938 скорост Task 1 0  – 9

P939 скорост Task 2 0  – 9

00

I
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6 Експлоатация
6.1 Копиране на данните
6.1.1 Копиране на данните с FBG11B

С обслужващия уред FBG11B можете да запаметявате данни от MOVITRAC® B
в обслужващия уред да взимате данни или от обслужващия уред в MOVITRAC® B.

Моля, контролирайте исканият запис да бъде копиран в преобразувателя. 

Защита на данните с FBG11B

След копирането на данни MOVITRAC® B е блокиран. Блокираното състояние се
вижда в индикатора за статут с мигащ СТОП. Допълнително бавно мига в жълто
светодиодът за статут.

Можете да вдигнете блокировката с една от следните мерки: 

• Натиснете бутона RUN на FBG11B.

• Изключете мрежата, изчакайте 10 секунди и отново включете мрежата. 

6.1.2 Копиране на данните с DBG60B

Копирайте записа с параметри от MOVITRAC® B в обслужващия уред DBG60B. За
тази цел имате следните възможности:

• В контекстното меню извикайте точка "КОПИРАНЕ В DBG". Потвърдете
с клавиш OK. Записът на параметрите се копира от MOVITRAC® B в DBG60B.

• В меню "контекст" извикайте точка "РЕЖИМ ПАРАМЕТРИ". Изберете пара-
метър P807 копие MOVITRAC® B → DBG. Записът на параметрите се копира от
MOVITRAC® B в DBG60B.

• Натиснете бутон Run на FB11B или DBG60B или изключете уреда и отново го
включете.

25352587

Enter

Enter

Ниво 2

out Enter

Избор
Обезпечаване на данни

Данни за параметрите от
FBG11B �  MOVITRAC® B : Индикация в посочения ден

Ниво 1

Данни за параметрите от
MOVITRAC® B �  FBG11B : Индикация ако не 

е нужно друго

�

Enter Зареждане
стартиране

Enter Запаметяване
стартиране

Ниво 3
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6.1.3 Копиране на данните с UBP11A

Копирайте записа с параметри от MOVITRAC® B в модула параметри UBP11A. За
целта натиснете бутона в долния край на модула, който може да се натисне само
с остър предмет. 

Когато отново върнете данните в преобразувателя, натиснете <бутон стрелка
нагоре> на модула параметри UBP11A.

Натиснете бутон Run на FBG11B или DBG60B или изключете уреда и отново го
включете.
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6.1.4 Копиране на данни с MOVITOOLS® MotionStudio

Ако се пренасят данни с MOVITOOLS® MotionStudio към честотния преобразу-
вател MOVITRAC® B, преобразувателят след това трябва да се деблокира отново
по следния начин:

• Изберете уреда в мрежата.

• Отворете контекстното меню с десния бутон на мишката. 

• Изберете меню [RUN/STOP via Software-Keypad] [1]

• Изберете в Software-Keypad [RUN] [2], или

Алтернативно можете отново да освободите преобразувателя с изключване
и повторно включване или с натискане на бутон <RUN> върху FBG11B.

421623307

[1]

[2]
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6.2 Индикации за състоянието
6.2.1 Основен уред / обслужващ уред FBG11B

Индикациите за състоянието на уреда са следните:

Запаметяване на записа параметри в FBG11B →  индикация при изв. усл.

Запаметяване на записа параметри в уреда →  индикация в посочения ден

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Грешна интерпретация на индикатор U = "Безопасно
спиране" активна.

Смърт или тежки телесни наранявания.

– Индикацията U = "Безопасно спиране" активна не гарантира безопасност
и от гледна точка на техническата безопасност не бива да продължава да
се използва.

Състояние Индикация (опция 
с устройство за упра-
вление FBG11B)

Мигащ код LED за състоя-
нието в основния уред

Статут на уреда 
(High-Byte 
в думата за 
статут 1)

"ДЕБЛОКИРАНЕ" Обороти Зелено, свети непрекъснато 4

"ДЕБЛОКИРАНЕ" на ограниче-
нието на тока

Обороти мигат Зелено, мига бързо 

"ТОК В НАМОТКИТЕ НА 
СПРЯН РОТОР"

dc Зелено, мига бавно 3

"НЯМА ОСВОБОЖДАВАНЕ" Stop Жълто, свети постоянно 2

"ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА" SEt Жълто, мига бързо 8

"БЛОКИРОВКА НА 
РЕГУЛАТОРА"

oFF Жълто, мига бързо 1

"24 V експлоатация" 24U мигащ Жълто, мига бавно 0

"БЕЗОПАСНО СПИРАНЕ"1) U мигащ или 24U мигащ Жълто, мига бавно 17

FBG ръчен режим активен или 
регулаторът спрян с бутона 
STOP

FBG-ръчен режим-пикто-
грама или "Stop" мига

Жълто, дълго вкл, кратко изкл 

Timeout (Блокировка по време) Грешка 43 / 47 Зелено / жълто, мигане 

Копиране Грешка 97 Червено / жълто, мигане 

Системна грешка Грешка 10 / 17 – 24 / 25 / 32 
/ 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Червено, свети непрекъснато 

Свръхнапрежение / отпадане 
на фазата

Грешка 4 / 6 / 7 Червено, мига бавно 

Свръхтовар Грешка 1 / 3 / 11 / 44 / 84 Червено, мига бързо 

Контрол Грешка 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Червено, мига 2 x 

Защита на двигателя Грешка 31 / 84 Червено, мига 3 x 

1) "U" мига (състояние 17) в мрежата, "24U" мига (състояние 0) в опорен режим.
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Причини за бло-
кировката на 
регулатора 
(OFF)

Възможните причини за блокировката на регулатора (OFF) са:

• Двоичните входни клеми са програмирани на блокировка на регулатора и са
активни.

• Блокировка на регулатора чрез PC-ръчен режим през MOVITOOLS®

MotionStudio.

• Временна блокировка на регулатора: Сработва, ако при превключване на пара-
метъра P100 Източник зададена стойност стойност би станало директно
освобождаване. Временната блокировка на регулатора се изтрива, щом сиг-
налът за освобождаване бъде нулиран за първи път.

• Блокировката на регулатора поставена чрез IPOS®-контролна дума H484.

6.2.2 Състояние на бинарните входове / бинарните изходи

Следните параметри са налични в менюто с параметрите като параметри на пока-
занията:

• P039 Бинарни входове основен уред

• P048 Бинарни входове опция

• P059 Бинарни изходи

Индикацията за състоянието е бинарна. На всеки бинарен вход или изход са под-
чинени 2 вертикално разположени един върху друг сегмента от индикацията със
7 сегмента. При това горният сегмент свети, когато бинарният вход или изход
е натоварен, а долният сегмент свети, когато бинарният вход или изход не е нато-
варен. Двете 7-сегментни индикации вдясно показват, дали се издава P039
(di = бинарни входове основен уред), P048 (dI = бинарни входове опция) или P059
(do = бинарни изходи).

Ако няма FIO21B с бинарни входове, индикацията показва dl - - -.

1761603083

1
0
DO03
DO02
DO01

1
0

DI15
DI14
DI13

DI16

DI12
DI11
DI10

1
0

DI04
DI03
DI02

DI05

DI01
DI00
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6.3 Кодове за връщане (r-19 – r-38)
Кодове за връщане при въвеждане / промяна на параметър на уреда във FBG11B:

№ Наименование Значение

18 Само достъп за четене Параметърът не може да бъде променен

19 Блокировка на параметрите 
активирана

Не е възможна промяна на параметри

20 Тече фабрична настройка Не е възможна промяна на параметри

23 Липсва карта с опции Липсва карта с опции, необходима за функциони-
рането

27 Липсва карта с опции Липсва карта с опции, необходима за функциони-
рането

28 Необходима блокировка на 
регулатора

Необходима блокировка на регулатора

29 Неразрешена стойност за 
параметъра

• Стойността не е разрешена за параметъра.
• Не е разрешен избор на ръчен режим на FBG, 

тъй като е активиран ръчен режим на PC.

32 Изключване Не можете да изпълните функцията в състояние 
ИЗКЛЮЧВАНЕ

34 Грешка в протичането • Грешка при запаметяване във FBG11B.
• Не е извършен пуск с FBG. Извършете пуск с 

MotionStudio или изберете отново Двигател.

38 FBG11B грешна група данни Запаметената група данни не съответства на 
уреда
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6.4 Обслужващ уред DBG60B
6.4.1 Основни индикатори

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Индикация при /CONTROLLER INHIBIT = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Индикация при не освободен преобразувател 
("ДЕБЛОКИРАНЕ/СТОП" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Индикация при освободен преобразувател.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH

Указателно съобщение

(DEL)=Quit
ERROR 9
STARTUP

Индикатор грешки
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6.4.2 Указателни съобщения

Указателни съобщение на DBG60B (за време около 2 сек.) илиMOVITOOLS®

MotionStudio /SHELL (съобщения, които могат да се квитират):

№
Текст 
DBG60B / SHELL

Описание

1 ILLEGAL INDEX Сработилият през интерфейса индекс не е наличен. 

2 NOT IMPLEMENT.

• Опит да се изпълни не внедрена функция.
• Избрана е грешна комуникационна услуга. 
• Избран е ръчен режим през неразрешен интерфейс (напр. полева 

шина).

3 READ ONLY VALUE Направен опит да се промени Read-only-стойност.

4 PARAM. INHIBITED
Блокировка за параметър P803 = "ВКЛЮЧЕНА", параметърът не 
може да се промени.

5 SETUP ACTIVE
Направен опит да се промени параметър по време на изпълняваща 
се фабрична настройка. 

6 VALUE TOO HIGH Направен опои да се въведе твърде голяма стойност.

7 VALUE TOO LOW Направен опит да се въведе твърде малка стойност.

8 REQ. CARD MISSING За избраната функция липсва нужната опционна карта

-

10 ONLY VIA ST1 Ръчният режим трябва да се завърши през X13:ST11/ST12 (RS485).

11 ONLY TERMINAL
Ръчният режим трябва да се завърши през ТЕРМИНАЛ (DBG60B или 
UWS21B).

12 NO ACCESS Отказан достъп до избрания параметър. 

13
CTRL. INHIBIT 
MISSING

За избраната функция сложете клема DIØØ "/блокировка на регула-
тора" = "0".

14 INVALID VALUE Направен опит да се въведе недопустима стойност.

--

16 PARAM. NOT SAVED
Препълване на EEPROM-буфера z. B. напр. от циклични достъпи за 
запис. Параметърът няма да се запише безопасно в паметта на 
EEPROM при ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МРЕЖАТА.

17 INVERTER ENABLED

• Параметърът, който ще се променя, може да се настрои само 
в състояние "БЛОКИРОВКА НА РЕГУЛАТОРА".

• Направен е опит от деблокиран режим да се отиде в ръчен 
режим. 
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6.4.3 Функции на обслужващия уред DBG60B

Разпределение 
на бутоните 
DBG60B

Копираща функ-
ция на DBG60B

С обслужващия уред DBG60B могат да се копират целисборни параметрични
записи от даден MOVITRAC® B върху други уреди MOVITRAC® B. За целта проце-
дирайте по следния начин:

• В контекстното меню изберете точка "COPY TO DBG (КОПИРАНЕ В DBG)".
Потвърдете с клавиш OK.

• След копирането вкарайте щепсела на обслужващия уред върху другия прео-
бразувател. 

• В контекстното меню изберете точка "COPY TO MC07B (КОПИРАНЕ В
MC07B)". Потвърдете с клавиш OK.

• След копирането трябва да се натисне бутон RUN.

247460747

[1] Бутон СТОП Стоп
[2] Бутон ↑ Стрелка нагоре, една точка от менюто нагоре
[3] Бутон RUN Старт
[4] Бутон OK OK, потвърждаване на въвеждането
[5] Бутон контекст Активиране на меню контекст
[6] Бутон↓ Стрелка надолу, една точка от менюто надолу
[7] .-бутон Десетична запетая
[8] ±-бутон Смяна на знака
[9] Бутон 0 – 9 Цифри 0 – 9
[10] Бутон ↔ Отиване в друго меню 
[11] Бутон езици Избор на език
[12] Бутон DEL Изтриване на последното въвеждане 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8] [7]

[9]

[10]

[12]

[11]
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Режим параме
три DBG60B

Процедирайте по следния начин, за да настроите параметрите в режим пара-
метри:

1. Активирайте меню "контекст" с натискане на
бутона контекст. Точката "РЕЖИМ ПАРАМЕТРИ"
стои в менюто на първо място.

PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW

2. С натискане на бутон OK стартирайте РЕЖИМ
ПАРАМЕТРИ. Появява се първия параметър на
индикатора P000 "ОБОРОТИ". Изберете с бутон ↑
или ↓ главните групи параметри 0 до 9.

P 000 rpm
SPEED
 +0.0
CONTROLLER INHIBIT

3. Изберете с бутон ↑ или ↓ желаната главна група
параметри. Мигащият курсор стои под числото на
главната група параметри.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

4. Активирайте в исканата главна група параметри
с натискане на бутона OK избора на подгрупата
параметри. Мигащият курсор отива един разряд
надясно.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

5. Изберете с бутон ↑ или ↓ желаната подгрупа пара-
метри. Мигащият курсор стои под числото на
подгрупата параметри.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

6. Активирайте в исканата подгрупа параметри
с натискане на бутона OK избора на параметри.
Мигащият курсор отива един разряд надясно.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

7. Изберете с бутон ↑ или ↓ желания параметър.
Мигащият курсор стои под третата цифра на
номера на параметъра.

\ 132 s
T11 UP CCW

+0.13
CONTROLLER INHIBIT

8. Натиснете бутона OK, за да активирате режима за
настройка за избрания параметър. Курсорът стои
под стойността на параметъра. 

\ 132 s
T11 UP CCW
+0.13_
CONTROLLER INHIBIT

9. Настройте с бутон ↑ или ↓ желаната стойност за
параметъра.

\ 132 s
T11 UP CCW
+0.20_
CONTROLLER INHIBIT

10. Потвърдете настройката с бутона OK и отново
излезте от режима на настройка с бутон ↔. Мига-
щият курсор отново стои под третата цифра на
номера на параметъра.

\ 132 s
T11 UP CCW

+0.20_
CONTROLLER INHIBIT
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Параметър 
събуждане

Параметъра събуждане има индикация на дисплея на DBG60B след включване на
уреда. След експедицията (фабрична настройка) параметър събуждане е основен
индикатор. Можете да настроите индивидуално параметър събуждане. Пара-
метри събуждане могат да бъдат:

• Параметър (→ режим параметри)

• Параметър от потребителското меню (→ Потребителско меню)

• Основен индикатор

За да запаметите параметър събуждане, постъпете по следния начин: 

• Първо изберете в режим параметри желания параметър.

• След това в меню "контекст" изберете точка "XXXX INITIAL PARAM (XXXX ПАР.
СЪБУЖ". Под "XXXX)" се намира избрания параметър събуждане. Потвърдете
с клавиш OK.

11. С бутоните ↑ или ↓ изберете друг параметър или
с бутон DEL отново отидете в менюто на подгру-
пата параметри.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

12. С бутоните ↑ или ↓ изберете друга подгрупа пара-
метри или с бутон DEL отново отидете в менюто на
главните групи параметри.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

13. С бутон "контекст" се върнете в меню "контекст". PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
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7 Сервиз / списък на грешките
7.1 Информации за уреда
7.1.1 Памет за грешки

Преобразувателят записва съобщенията за грешки в паметта за грешки P080.
Преобразувателят запаметява дадена грешка едва след квитиране на съобще-
нието за грешка. Местният обслужващ блок показва последната появила се
грешка. С това при двойни грешки запаметената стойност в P080 и в показаната
на обслужващия блок стойност са различни. Това се появява например при
F07 свръхнапрежение междинен контур и след това F34 рампа-Timeout.

В момента на настъпилата неизправност преобразувателят запаметява следните
информации:

• Появилата се грешка

• Състояние на двоичните входове / двоичните изходи

• Работно състояние на преобразувателя

• Статут на преобразувателя

• Температура на охладителното тяло

• Обороти

• Изходящ ток

• Активен ток

• Натоварване на уредите

• Напрежение на междинен контур

7.1.2 Реакции с изключване

В зависимост от неизправността има 3 реакции с изключване:

Незабавен стоп / неизправност (незабавно изключване с блокиране)

Тази реакция на грешка води до незабавно блокиране на крайната степен с едно-
временно задействане на управлението на спирачния изход, така че сработва
спирачка. Преобразувателят слага "съобщение за неизправност" и приема
обратно "съобщение готовност за работа".

От това състояние може отново да се излезе само с явен грешка-Reset.

Бърз стоп / неизправност (стоп с блокировка)

Тази реакция на грешка води до стоп на настроената стоп-рампа (P136 / P146).
Този контролен стоп се контролира по време. Ако задвижващият механизъм дос-
тигне оборотите старт-стоп не в рамките на предварително зададен интервал
време, преминава в състояние на грешка, крайната степен се блокира и сработва
дадена налична спирачка. Генерира се съобщение за грешка F34 рампа-Timeout.
Първоначалното съобщение за грешка се презаписва. Ако задвижващият меха-
низъм достигне оборотите старт-стоп, преминава в състояние на грешка, спирач-
ката сработва и се блокира крайната степен. Поставя се "съобщение за неизправ-
ност", а се приема обратно "съобщение за готовност за работа". 

От това състояние може отново да се излезе само с явен грешка-Reset. 

Бърз стоп / предупреждение (стоп без блокировка)

Реакцията на грешката отговаря на бърз стоп /неизправност с разликата, че пре-
образувателят не приема обратно съобщението за готовност, а само слага изхода
неизправност. 
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При Timeout RS485 / SBus:

Ако преобразувателят се управлява с комуникационен интерфейс (RS485 или
SBus) и ако мрежата е била изключвана и отново включена, деблокирането про-
дължава да е не действащо, докато преобразувателят не получи през контроли-
рания с Timeout интерфейс отново валидни данни. След възстановяване на кому-
никацията съобщението за грешка се отменя само. 

7.1.3 Reset

Reset Базисен 
уред

Съобщение за грешка може да се отмени с:

• Reset през входни клеми със съответстващо зает двоичен вход. DIØØ
е фабрично зает с Reset-грешка.

Reset обслужващ 
уред

Съобщение за грешка може да се квитира с:

• Ръчен Reset върху управляващото поле (буто STOP/RESET).

Бутонът STOP/RESET е с приоритет по отношение на деблокиране на клеми или
деблокиране през интерфейс.

След появата на грешка и програмираната реакция на грешка можете да изпъл-
ните Reset с бутона STOP/RESET. След Reset задвижващият механизъм е бло-
киран. Трябва да освободите задвижващия механизъм а бутона RUN.

Reset интерфейс Съобщение за грешка може да се квитира с:

• Ръчен Reset в MOVITOOLS® MotionStudio / P840 ръчен Reset = Да или в прозо-
реца за статут на контактния бутон за Reset.

7.2 Списък на грешките (F00 – F113)

№ Наименование Реакция Възможна причина Мярка

00 Няма грешка – – –

01 Свръхток Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Късо съединение на изхода • Отстраняване на късото 
съединение

• Превключване на изхода • Превключване само при бло-
кирана крайна степен

• Твърде голям двигател • Свържете по-малък двигател

• Дефектно крайно стъпало • Ако грешката не може да се 
отмени, се консултирайте 
със сервиза на SEW

03 Заземяване Незабавно 
изключване 
с блокиране

• свързване към земя в двигателя • Сменете двигателя

• Заземяване в регулатора • Сменете MOVITRAC® B

• Свързване към земя в захран-
ващия кабел на двигателя

• Отстраняване на 
заземяването

• Свръхток (виж F01) • Виж F01

04 Спирачен ключ Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Твърде висока генераторна 
мощност

• Удължете закъснителните 
рампи

• Веригата на спирачното съпроти-
вление е прекъсната

• Проверете кабела на спирач-
ното съпротивление

• Късо съединение в кръга на спи-
рачното съпротивление

• Отстраняване на късото 
съединение

• Твърде високоомово спирачно 
съпротивление

• Проверете техническите 
данни на спирачното 
съпротивление

• Дефектен спирачен ключ • Сменете MOVITRAC® B
• Свързване към земя • Отстраняване на 

заземяването
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06 Отпадане на 
мрежова фаза

Незабавно 
изключване с бло-
киране (само при 
3-фазен регу-
латор)

• Отпадане на фазата • Проверете мрежовия 
захранващ кабел

• Много ниско мрежово 
напрежение

• Проверете мрежовото 
напрежение

07 Свърхнапре-
жение в меж-
динния контур 

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Твърде високо напрежение 
в междинния контур

• Удължете закъснителните 
рампи

• Проверете кабела на спирач-
ното съпротивление

• Проверете техническите 
данни на спирачното 
съпротивление

• Заземяване • Отстраняване на заземява-
нето

08 Контрол на 
оборотите

Незабавно 
изключване 
с блокиране

Регулаторът на тока работи на гра-
ницата поради:

–

• Механично претоварване • Намалете натоварването
• Проверете ограничението на 

тока
• Удължете закъснителните 

рампи
• Удължете настроеното време 

за закъснение P5011)

• Отпадане на фаза на мрежата • Проверете мрежовите фази

• Отпадане на фаза на двигателя • Проверете захранващия кабел 
на двигателя и двигателя

• Максималните обороти за VFC-
работните режими са надвишени

• Намалете максималните 
обороти

09 Пуск Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Регулаторът още не е пуснат • Пуснете в действие 
преобразувателя

• Избран неизвестен двигател • Изберете друг двигател

10 IPOS-ILLOP Стоп с блокиране
Само с IPOS

• Грешна команда при изпълне-
нието на програмата

• Проверете програмата

• Грешни условия при изпълне-
нието на програмата

• Проверете хода на 
програмата

• В преобразувателя няма / не е 
внедрена функция

• Използвайте друга функция

11 Свръхтемпера-
тура

Стоп с блокиране • Температурно претоварване на 
преобразувателя

• Намалете натоварването 
и / или осигурете достатъчно 
охлаждане

• Ако в охладителното тяло има 
вградено спирачно съпроти-
вление: монтирайте спирач-
ното съпротивление външно

17 – 
24

Неизправност 
в системата

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Повредена електроника на 
регулатора, евентуално от 
ЕМС-въздействие

• Проверете заземяването 
и екранирането и ако е необ-
ходимо, ги поправете 

• При повторна поява се консул-
тирайте със сервиза на SEW.

25 EEPROM Стоп с блокиране • Грешка при достъпа до EEPROM • Извикайте фабричната 
настройка, рестартирайте 
и параметрирайте наново 

• При повторна поява се консул-
тирайте със сервиза на SEW.

26 Външна клема Програмируем • Външен сигнал за повреда раз-
четен през програмируем вход

• Отстранете съответната при-
чина за грешката, при необхо-
димост препрограмирайте 
клемата

№ Наименование Реакция Възможна причина Мярка
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31 F31 TF/TH-
изключвател

Стоп без блоки-
ране
• Съобщението 

"Готов за екс-
плоатация" се 
запазва

• Двигателят е много нагорещен, 
TF е подал сигнал

• Оставете двигателя да се 
охлади и нулирайте грешката

• TF на двигателя не е свързан 
или не е свързан правилно

• Прекъсната е връзката на 
MOVITRAC® B и TF с двигателя

• Проверете свързването / 
връзките между 
MOVITRAC® B и TF

32 IPOS-индекс-
препълване

Стоп с блокиране • Нарушени са принципите на про-
грамиране, затова вътрешно 
препълване на стековата памет

• Проверете и коригирайте про-
грамата на уреда

34 Рампа-таймаут Незабавно 
изключване
с блокиране

• Надвишаване на настроеното 
време на рампата

• Удължете времето на рампата 

• Ако махнете изключването и зад-
вижването надвиши времето за 
спиране на рампата t13 с опре-
делено време, регулаторът дава 
съобщение за грешка F34

• Удължете времето за спиране 
на рампата

35 Режим на 
работа 
Ex-e-защита

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Избран грешен работен режим Процедиране по разрешен начин:
• U/f, VFC, VFC-повдигателен 

механизъм
Процедиране по неразрешен 
начин:
• Функция за хващане
• DC-спиране
• Групова работа

• Неразрешен запис параметри • Използвайте само запис 
параметри 1

• Не е пуснат в действие Ex-e-дви-
гател

• Пуснете в действие Ex-e-дви-
гател

• Грешно параметриране на 
честотните точки

• Честота A < честота B
• Честота B < честота C

• Грешно параметриране на грани-
ците на тока

• Граница на тока A < граница 
на тока B

• Граница на тока B < граница 
на тока  C

36 Липсва опция Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Неразрешен тип карта с опции • Използвайте правилна карта
с опции

• Източник на номинална стой-
ност, източник на управление 
или работен режим за тази карта 
с опции неразрешени

• Настройте правилен източник 
на номинална стойност

• Настройте правилен източник 
на управление

• Настройте правилен работен 
режим

• Проверете параметрите 
P120 и P121

• Липсва необходима опция • Проверете следните пара-
метри:

• P121 за FBG11B
• P120 и P642 за FIO12B

• Преден модул FIO21B неза-
хранен

• Поставете P808 на "Вкл" или 
захранете основния уред с 
24 V от вън

37 Watchdog 
система

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Грешка в хода на системния 
софтуер

• Проверете заземяването 
и екранирането и ако е необ-
ходимо, ги поправете

• При повторна поява се консул-
тирайте със сервиза на SEW.

38 Системен 
софтуер

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Неизправност в системата • Проверете заземяването 
и екранирането и ако е необ-
ходимо, ги поправете

• При повторна поява се консул-
тирайте със сервиза на SEW.

№ Наименование Реакция Възможна причина Мярка
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43 RS485 Таймаут Стоп без 
блокиране2)

• Комуникацията между регула-
тора и компютъра е прекъсната

• Проверете връзката между 
регулатора и компютъра

• Комуникацията с FSE24B 
прекъсната

• Проверете захранването 
с напрежение

• Проверете параметър P808

44 Степен на нато-
варване на 
уредите

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Натоварване на уредите
(I × t-стойност) много голямо

• Намалете отдаваната 
мощност

• Удължете линейните фази 
на импулсите

• Ако посочените точки са 
невъзможни: Използвайте 
по-голям регулатор

45 Инициализация Незабавно 
изключване 
сблокиране

• Грешка при инициализацията • Консултирайте се със сервиза 
на SEW

47 Системна шина 
1 таймаут

Стоп без 
блокиране2)

• Грешка в комуникацията чрез 
системна шина

• Проверете връзката на 
системната шина

• Проверете P808
• Проверете захранването 

с напрежение на FSE24B
• При вкаран FSE24B проверете 

EtherCAT®-комуникацията

77 IPOS-управля-
ваща дума

Стоп с блокиране • Неизправност в системата • Консултирайте се със сервиза 
на SEW

80 RAM-тест Незабавно 
изключване

• Вътрешна грешка в уреда, 
дефектна Random-Access 
Memory

• Консултирайте се със сервиза 
на SEW

81 Условие за 
стартиране

Незабавно 
изключване 
с блокиране

Само в работен режим 
"VFC-подемен механизъм":
По време на предварителното 
намагнитване регулаторът не е 
могъл да подаде на двигателя 
необходимия ток:

• Номиналната мощност на двига-
теля е много малка по отно-
шение на номиналната мощност 
на регулатора

• Проверете връзката на регу-
латора и двигателя

• Проверете данните за пуска 
и ако е необходимо, направете 
нов пуск

• Сечението на захранващия 
кабел на двигателя е много 
малко

• Проверете и ако е необхо-
димо, увеличете сечението на 
захранващия кабел на 
двигателя

82 Изход отворен Незабавно 
изключване 
с блокиране

Само в работен режим 
"VFC-подемен механизъм":

• 2 или всички изходни фази са 
прекъснати

• Проверете връзката на регу-
латора и двигателя

• Номиналната мощност на двига-
теля е много малка по отно-
шение на номиналната мощност 
на регулатора

• Проверете данните за пуска 
и ако е необходимо, направете 
нов пуск

84 Защита на 
двигателя

Стоп с блокиране • Натоварването на двигателя е 
много голямо

• P345 / P346 IП роверете 
контрола IN-UL

• Намалете натоварването
• Удължете линейните фази на 

импулсите
• По-продължителни паузи

94 Контролна сума 
EEPROM

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• EEPROM дефектен • Консултирайте се със сервиза 
на SEW

97
Грешка при 
копиране

Незабавно 
изключване 
с блокиране

• Изтегляне на параметърния 
модул при копиране

• Изключване / включване при 
копиране

Преди квитиране на грешката:
• Свалете фабричната 

настройка или цялата група 
данни от параметърния модул

№ Наименование Реакция Възможна причина Мярка
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98 CRC грешка 
Flash

Незабавно 
изключване

• Вътрешна грешка на уреда, 
Flash-памет дефектна

• Изпратете уреда на ремонт

100 Вибрация / пре-
дупреждение

Показване на 
грешка

• Сензорът за вибрации преду-
преждава (вж. ръководството за 
експлоатация "Диагностичен 
модул DUV10A")

• Определете причината за 
вибрацията, по-нататъшната 
експлоатация е възможна, 
докато се появи F101

101 Вибрация 
грешка

Бърз стоп • Сензорът за вибрации съобщава 
за грешка

• SEW-EURODRIVE препо-
ръчва причината за вибра-
цията да се отстрани веднага

102 Стареене на 
маслото / преду-
преждение

Показване на 
грешка

• Сензорът за стареене на мас-
лото предупреждава 

• Планирайте смяна на маслото

103 Стареене на 
маслото / 
грешка

Показване на 
грешка

• Сензорът за стареене на мас-
лото съобщава за грешка

• SEW-EURODRIVE препо-
ръчва редукторното масло да 
се смени веднага

104 Стареене на 
маслото/ свръх-
температура

Показване на 
грешка

• Сензорът за стареене на мас-
лото съобщава за свръхтемпе-
ратура

• Оставете маслото да се 
охлади

• Проверете безупречното 
охлаждане на редуктора

105 Стареене на 
маслото / съоб-
щение за готов-
ност

Показване на 
грешка

• Сензорът за стареене на мас-
лото не е готов за работа

• Проверете захранването 
с напрежение на сензора за 
стареене на маслото

• Проверете, при необходимост 
сменете сензора за стареене 
на маслото

106 Износване на 
спирачката

Показване на 
грешка

• Износена спирачна накладка • Сменете спирачната накладка 
(вж. ръководството за експло-
атация "Двигатели")

110 Ex-e-защита Авариен стоп • Продължителността на експлоа-
тация под 5 Hz е надвишена

• Проверете проектирането
• Скъсете продължителността 

на експлоатация под 5 Hz
111 Системна шина 

(SBus) грешка
Този номер на грешка сигнализира на Master на 
EtherCAT® или полевата шина, че има смущения в кому-
никацията между FSE24B и MOVITRAC® B. Самият уред 
MOVITRAC® B би разпознал грешка 47.

• Проверете щекерната връзка 
FSE24B

113 Прекъснат про-
водник аналогов 
вход

Програмируем • Прекъснат проводник аналогов 
вход AI1

• Проверете кабелите

116 Грешка приложен модул
Подгрешка:
14: Грешка датчик
29: Краен изключвател пуснат
42: Грешка от буксуване
78: Краен изключвател софтуер пуснат

1) Чрез промяна на параметрите P500 / P502 и P501 / P503 се настройва контролът на оборотите. При настройване на твърде
дълго време на забавяне не може със сигурност да се предотврати провисването на подемните механизми.

2) Не е необходимо рестартиране, след възстановяване на комуникацията съобщението за грешка изчезва.

№ Наименование Реакция Възможна причина Мярка



7Сервиз / списък на грешките
Сервиз на SEW за електроника

Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 143

7.3 Сервиз на SEW за електроника
7.3.1 Гореща телефонна линия

На телефонния номер на Drive Service Hotline ще намерите денонощно и 365 дни
в годината сервизен специалист от SEW-EURODRIVE.

Просто наберете кода 0800 и след това въведете комбинацията от букви
SEWHELP от клавиатурата на Вашия телефон. Разбира се, можете да наберете
и 0800 739 4357.

7.3.2 Изпращане за ремонт

Ако не можете да отстраните дадена грешка, се обърнете, моля, към сервиза
за електроника на SEW.

При консултация със сервиза за електроника на SEW винаги посочвайте цифрите
за състоянието на уреда. Тогава сервизът на SEW-EURODRIVE ще може да Ви
помогне по-ефективно.

Когато изпращате уреда за ремонт, посочвайте следното:

• Сериен номер (вж. фабричната табелка)

• Наименование на типа

• Кратко описание на приложението (приложение, управление от клемите или
серийно)

• Свързан двигател (напрежение на двигателя, свързване звезда или триъ-
гълник)

• Вид на грешката

• Придружаващи обстоятелства

• Собствени предположения

• Предишни необичайни събития

7.4 Продължително съхранение
При продължително съхранение на склад за техническа поддръжка на всеки 2
години подавайте на уреда напрежение от мрежата за минимум 5 минути. В про-
тивен слу1ай се съкращава срока на експлоатация на уреда.

Начин на действие при не изпълнявана техническа поддръжка:

В преобразувателя се използват електролитни кондензатори, които в състояние
без напрежение подлежат на ефекта на остаряването. Този ефект може да доведе
до повреждане на електролитните кондензатори, ако уредът не се включи
директно към захранването след продължителен престой на склад. 

При запусната техническа поддръжка SEW-EURODRIVE препоръчва мрежовото
напрежение да се увеличава бавно до максимално напрежение. Това може да
стане напр. с регулиращ се трансформатор, чието напрежение на изхода
е настроено съгласно следващия преглед. SEW-EURODRIVE препоръчва напре-
жението да се увеличи от 0 V до първа степен в рамките на няколко секунди.

SEW-EURODRIVE препоръчва следната градация:

AC 400/500-V-уреди:

• степен 1: AC 350 V за 15 минути

• степен 2: AC 420 V за 15 минути

• степен 3: AC 500 V за 1 час
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AC 230-V-уреди:

• степен 1: AC 170 V за 15 минути

• степен 2: AC 200 V за 15 минути

• степен 3: AC 240 V за 1 час

След тази регенерация уредът може веднага да се използва или с техническа под-
дръжка да продължава да лежи на склад. 

7.5 Изхвърляне като отпадък
Моля, спазвайте актуалните национални разпоредби.

Изхвърляйте разделно отделните части според структурата им и актуално дейст-
ващите предписания, напр. като:

• скрап от електрониката (печатни платки)

• пластмаса

• ламарина

• мед

• алуминий.
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8 Технически данни
8.1 Технически данни основен уред
8.1.1 CE-маркировка, UL-сертификация и C-Tick

CE-обозначение

Честотните преобразувателиMOVITRAC® B изпълняват предписанията на дирек-
тивата за ниското напрежение 2006/95/EО.

Честотните преобразуватели MOVITRAC® B са предназначени като компоненти
за вграждане в машини и инсталации. Те изпълняват стандарта за ЕМС на
EN 61800-3 за електрически задвижващи механизми с променливи обороти. Ако
се спазват указанията за монтаж, са изпълнени условията за обозначаване с CE
на цялата оборудвана с тях машина / съоръжение въз основа на директивата за
ЕМС 2004/108/EО. Подробни указания за монтажа с оглед на ЕМС ще намерите
в брошурата "ЕМС в задвижващата техника" на SEW-EURODRIVE.

За спазването на класовете за гранични стойности C2 и C1 има документ за спе-
цифицирана схема на изпитания. По желание SEW-EURODRIVE може да Ви пре-
достави още информация по въпроса.

Знакът CE върху фабричната табелка показва съответствие с директивата за
ниското напрежение 2006/95/EО. По желание SEW-EURODRIVE може да издаде
декларация за съответствие по този въпрос.

UL-сертификат / CSA / сертификат GOST-R / C-Tick

Сертификатът UL и cUL (САЩ) се дава за следните MOVITRAC® B:

• 230 V, 1-фазен

• 230 V, 3-фазен

• 400/500 V, 3-фазен

cUL е равноправна за сертифициране според Канадската асоциация за стандар-
тизиране CSA.

Сертификатът GOST-R (Русия) е издаден за серията уреди MOVITRAC® B.

C-Tick удостоверява съответствието от ACMA (Australian Communications and
Media Authority).

Уредите 1 × 230 V и 3 × 400 V имат обозначението C-Tick.

USUS

LISTEDLISTED

®
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8.1.2 Общи технически данни

Следващите технически данни са валидни за всички MOVITRAC® B независимо от
типоразмера и мощността.

MOVITRAC® B Всички размери

Устойчивост на смущения изпълнява EN 6094761800-3

Излъчване на смущения при 
инсталиране съгласно ЕМС 
(от страната на мрежата)

Съгласно класа гранични стойности1)

• Типоразмер 0 - 2: C2 без други мерки
• Типоразмер 0 - 5: C1 със съответстващите филтри / подвижни ферити
C1/C2 по EN 61800-3

Ток на утечка > 3.5 mA 

Температура на околната 
среда âA
(до 60 °C с токова редукция)

• 230 V, 0.25 – 2.2 kW (0.34 – 3.0 HP) / 400/500 V, 0.25 – 4.0 kW (0.34 – 5.4 HP)

Със способност за претоварване (макс. 150 % IN за 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C до +40 °C

Без способност за претоварване:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C до +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C до +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C до +40 °C

• 3 × 230 V, 3.7 – 30 kW (5.0 – 40 HP) / 400/500 V, 5.5 – 75 kW (7.4 – 100 HP)

Със способност за претоварване (макс. 150 % IN за 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C до +40 °C

Без способност за претоварване:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C до +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C до +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C до +40 °C

• Монтажна платка при "Cold Plate" < 70 °C

Влошаване на характерис-
тиките температура на 
околната среда 
(токова редукция)

2,5 % IN за една K при 40 °C до 50 °C
3 % IN за една K при 50 °C до 60 °C

Климатичен клас EN 60721-3-3, клас 3K3

Температура на съхранение
Температура при 
транспортиране

 -25 °C до +75 °C
-25 °C до +75 °C

Вид на охлаждането Със самоохлаждане: 230 V: ≤ 0.75 kW (1.0 HP)
 400/500 V: ≤ 1.1 kW (1.5 HP)
С външно охлаждане: 230 V: ≥ 1.1 kW (1.5 HP)
 400/500 V: ≥ 1.5 kW (3.0 HP)
(вентилатор с регулирана температура, праг на сработване 45 °C)

Клас на защита EN 60529 
(NEMA 1)

Типоразмер 0 - 3: IP20
Типоразмер 4 - 5 силови връзки:
• IP00
• С монтиран доставен с пратката плексигласов капак и монтиран термосвиваем 

маркуч (не е доставен с пратката): IP10

Работен режим Постоянен режим

Категория свръхнапрежение III по IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Допуск мрежово 
напрежение

EN 50160: ±10 %

Таблицата продължава на следващата страница.
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Клас замърсяване 2 по IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Защита от механично 
активни вещества

3S1

Защита от химично активни 
вещества

3C2

Монтажна височина До h ≤ 1000 m (3281 ft) без ограничения.
При h ≥ 1000 m (3281 ft) важат следните ограничения:
• От 1000 m (3281 ft) до макс. 4000 m (13120 ft):

– IN-намаляване с 1 % за всеки 100 m (328 ft)
• От 2000 m (6562 ft) до макс. 4000 m (13120 ft):

– Безопасното разделяне на силови връзки и връзки на електрониката не 
е гарантирано от 2000 м нагоре. За целта са нужни външни мерки 
(IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)

– Трябва да се предсъедини защитно съоръжение от свръхнапрежение за 
намаляване на свръхнапрежения от категория III на категория II.

Задаване на размерите По DIN ISO 276-v

Типоразмер 0: 
Ограничения за постоянен 
режим с 125 % IN

• Максимална температура на околната среда âA 40 °C
• Без монтаж с U-образна шина / съпротивление с монтаж отдолу
• При 1 × 230 V: Да се предвиди мрежов дросел ND

1) За спазване на класа гранични стойности за ЕМС е нужно електрическо инсталиране съгласно предписанията. Моля,
с пазвайте инструкциите за инсталиране.

MOVITRAC® B Всички размери
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8.1.3 Технически данни MOVITRAC®  B, 3 × 400 V AC

Преглед MOVITRAC® B

Свързване към мрежата 400/500 V, 3-фазен

Размер 0XS 0S 0L 2S 2 3 4 5

Мощност 
kW / HP

0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0
1.1 / 1.5
1.5 / 2.0

2.2 / 3.0
3.0 / 4.0
4.0 / 5.4

5.5 / 7.4
7.5 / 10

11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40

37 / 50
45 / 60

55 / 74
75 / 100

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

2S2S2S 22

44

33

400 / 500 V 230 V

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

11
22

4433

55
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AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP

Всички мерки са в mm  (in).

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0003-5A3-4-00 0004-5A3-4-00

Номер на изделието (без "Безопасно спиране") 828 515 2 828 516 0

ВХОД1)

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Номинална честота на мрежата fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 0.9 A
AC 1.1 A

AC 1.4 A
AC 1.8 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.25 kW / 0.34 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.55 kW / 0.74 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 1.0 A
AC 1.3 A

AC 1.6 A
AC 2.0 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.1 kVA
1.4 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 68 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

30 W
35 W

35 W
40 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция / –

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)

Маса m 1.3 kg / 2.9 lb

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.
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AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP

Всички мерки са в mm  (in).

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0005-5A3-4-x0 0008-5A3-4-x0 0011-5A3-4-x0 0015-5A3-4-x0

Номер на изделието стандартен уред (-00)
Номер на изделие "Безопасно спиране" (-S01))

828 517 9
828 995 6

828 518 7
828 996 4

828 519 5
828 997 2

828 520 9
828 998 0

ВХОД2)

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 1.8 A
AC 2.3 A

AC 2.2 A
AC 2.6 A

AC 2.8 A
AC 3.5 A

AC 3.6 A
AC 4.5 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двига-
теля 100 % експлоатация
Препоръчителна мощност на двига-
теля 125 % експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.55 kW / 0.74 HP

0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP

1.1 kW / 1.5 HP

1.1 kW / 1.5 HP

1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 2.0 A
AC 2.5 A

AC 2.4 A
AC 3.0 A

AC 3.1 A
AC 3.9 A

AC 4.0 A
AC 5.0 A

Привидна мощност на изхода 100 % 
експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % 
експлоатация

SN

SN 125

1.4 kVA

1.7 kVA

1.7 kVA

2.1 kVA

2.1 kVA

2.7 kVA

2.8 kVA

3.5 kVA

Минимално допустима стойност спи-
рачно съпротивление (4-квадрантен 
режим)

RBW_min 68 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

40 W
45 W

45 W
50 W

50 W
60 W

60 W
75 W

Вид на охлаждането / разход на 
охлаждащ въздух

Естествена конвекция Външна венти-
лация / 12 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ 
момент при затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)

Маса m 1.5 kg / 3.3 lb

1) Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно DC-24-V- напрежение на мрежовия уред.

2) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

80 (3.1) 163.5 (6.437)

18
5 

(7
.2

8)

19
6 

(7
.7

2)

28
5 

(1
1.

2)

70 (2.8)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)6 (0.2)

6 (0.2)

22
0 

(8
.6

6)
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 151

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP

Всички мерки са в mm  (in).

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0022-5A3-4-x0 0030-5A3-4-x0 0040-5A3-4-x0

Номер на изделието стандартен уред (-00)
Номер на изделие "Безопасно спиране" (-S01))

828 521 7
828 999 9

828 522 5
829 000 8

828 523 3
829 001 6

ВХОД2)

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 5.0 A
AC 6.2 A

AC 6.3 A
AC 7.9 A

AC 8.6 A
AC 10.7 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 
100 % експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 
125 % експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

2.2 kW / 3.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP

4.0 kW / 5.4 HP

4.0 kW / 5.4 HP

5.5 kW / 7.4 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 5.5 A
AC 6.9 A

AC 7.0 A
AC 8.8 A

AC 9.5 A
AC 11.9 A

Привидна мощност на изхода 100 % 
експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % 
експлоатация

SN

SN 125

3.8 kVA

4.8 kVA

4.8 kVA

6.1 kVA

6.6 kVA

8.2 kVA

Минимална допустима стойност спирачно 
съпротивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 68 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

80 W
95 W

95 W
120 W

125 W
180 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ 
въздух

Естествена конвекция Външна вентилация / 
18 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ 
момент при затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)

Маса m  2.1 kg / 4.6 lb

1) Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно DC-24-V- напрежение на мрежовия уред.

2) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

163.5 (6.437)

27
3.

5 
(1

0.
77

)

28
4.

5 
(1

1.
20

)

30
8.

5 
(1

2.
15

)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)

6 (0.2)

6 (0.2)
80 (3.1)

37
3.

5 
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70

)

70 (2.8)
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152 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0055-5A3-4-00 0075-5A3-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 524 1 828 526 8

ВХОД1)

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 11.3 A
AC 14.1 A

AC 14.4 A
AC 18.0 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

5.5 kW / 7.4 HP

7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP

11 kW / 15 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 12.5 A
AC 15.6 A

AC 16 A
AC 20 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

8.7 kVA
10.8 kVA

11.1 kVA
13.9 kVA

Минимално допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 47 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

220 W
290 W

290 W
370 W

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 80 m3/h

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 105 mm × 335 mm × 238 mm (4.13 in × 13.2 in × 9.37 in)

Маса m  5.0 kg / 11 lb

7 (0.3)

32
5 

(1
2.

8)

105 (4.13)
70 (2.8)

238 (9.37) *

234 (9.21)

33
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 153

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 2 / 11 kW / 15 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0110-5A3-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 527 6

ВХОД1)

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 21.6 A
AC 27.0 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

11 kW / 15 HP

15 kW / 20 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 24 A
AC 30 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

16.6 kVA
20.8 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 22 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

400 W
500 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 80 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1.5 Nm / 13 lb in

Размери Ш х В х Д 130 mm × 335 mm × 229 mm (5.12 in × 13.2 in × 9.02 in)

Маса m  6.6 kg / 15 lb

30
0 

(1
1.

8)

6.5 (0.26)

130 (5.12)
105 (4.13)

229 (9.02) *
225 (8.86)

33
5 
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154 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0150-503-4-00 0220-503-4-00 0300-503-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 528 4 828 529 2 828 530 6

ВХОД1)

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 28.8 A
AC 36.0 A

AC 41.4 A
AC 51.7 A

AC 54.0 A
AC 67.5 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

15 kW / 20 HP

22 kW / 30 HP

22 kW / 30 HP

30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP

37 kW / 50 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 32 A
AC 40 A

AC 46 A
AC 57.5 A

AC 60 A
AC 75 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

22.2 kVA
27.7 kVA

31.9 kVA
39.8 kVA

41.6 kVA
52.0 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 15 Ω 12 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

550 W
690 W

750 W
940 W

950 W
1250 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 180 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 25 mm2 / AWG4 25 mm2 / AWG4 25 mm2 / AWG4

3.5 Nm / 31 lb in

Размери Ш х В х Д 200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)

Маса m  15 kg / 33 lb

 *200 (7.87)
105 (4.13)

44
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7.

5)

7 (0.3)
46
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247 (9.72)
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 155

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0370-503-4-00 0450-503-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 531 4 828 532 2

ВХОД1)

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 65.7 A
AC 81.9 A

AC 80.1 A
AC 100.1 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

37 kW / 50 HP

45 kW / 60 HP

45 kW / 60 HP

55 kW / 74 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 73 A
AC 91.3 A

AC 89 A
AC 111.3 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

50.6 kVA
63.2 kVA

61.7 kVA
77.1 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 6 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

1200 W
1450 W

1400 W
1820 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 180 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 70 mm2 / AWG00

14 Nm / 120 lb in

Размери Ш х В х Д 280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 9.84 in)

Маса m  27 kg / 60 lb

280 (11.0)
140 (5.51)

49
9 

(1
9.

6)

7 (0.3)

52
2 

(2
0.

6)

250 (9.84) *
246 (9.69)
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156 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 400/500 V / 3-фазно / типоразмер 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0550-503-4-00 0750-503-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 829 527 1 829 529 8

ВХОД1)

1) При Uмрежа = 3 × 500 V мрежовите и изходните токове трябва да се намалят с 20 % по сравнение с номиналните данни.

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 380 – 500 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 94.5 A
AC 118.1 A

AC 117 A
AC 146.3 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

55 kW / 74 HP

75 kW / 100 HP

75 kW / 100 HP

90 kW / 120 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 105 A
AC 131 A

AC 130 A
AC 162 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

73.5 kVA
90.8 kVA

91.0 kVA
112.2 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 6 Ω 4 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

1700 W
2020 W

2000 W
2300 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 360 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 70 mm2 / AWG00

14 Nm / 120 lb in

Размери Ш х В х Д 280 mm × 610 mm × 330 mm (11.0 in × 24.0 in × 13.0 in)

Маса m  35 kg / 77 lb

280 (11.0)

140 (5.51)

59
0 

(2
3.

2)

330 (13.0)

61
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7 (0.3)
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 157

8.1.4 Технически данни MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC

Преглед MOVITRAC® B

Свързване към мрежата 230 V, 3-фазно

Размер 0XS 0S 0L 1 2 3 4

Мощност 
kW / HP

0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0

1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0

3.7 / 5.0
5.5 / 7.4
7.5 / 10

11 / 15
15 / 20

22 / 30
30 / 40

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

2S2S2S 22

44

33

400 / 500 V 230 V

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

11
22

4433

55
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kVA
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n
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158 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0003-2A3-4-00 0004-2A3-4-00

Номер на изделието (без "Безопасно спиране") 828 499 7 828 500 4

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 1 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа125

AC 1.6 A
AC 1.9 A

AC 2.0 A
AC 2.4 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.25 kW / 0.34 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.55 kW / 0.74 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 1.7 A
AC 2.1 A

AC 2.5 A
AC 3.1 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

35 W
40 W

40 W
50 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция / –

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm
(2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)

Маса m 1.3 kg / 2.9 lb

22
0 

(8
.6

6)
19

6 
(7

.7
2)

49.5 (1.95)

54.5 (2.15)
6 (0.2)

6 (0.2)

163.5 (6.437)

18
5 

(7
.2

8)

28
5 

(1
1.

2)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)

P
i

f
kVA
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n
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 159

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0005-2A3-4-x0 0008-2A3-4-x0

Номер на изделието стандартен уред (-00)
Номер на изделие "Безопасно спиране" (-S01))

1) Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно DC 24 V напрежение на мрежовия уред.

828 501 2
829 987 0

828 502 0
829 988 9

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 1 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 2.8 A
AC 3.4 A

AC 3.3 A
AC 4.1 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.55 kW / 0.74 HP

0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP

1.1 kW / 1.5 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 3.3 A
AC 4.1 A

AC 4.2 A
AC 5.3 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

50 W
60 W

60 W
75 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция / –

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in) 

Маса m 1.5 kg / 3.3 lb

80 (3.1) 163.5 (6.437)
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8)
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6 
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.7

2)

28
5 
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2)

70 (2.8)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)6 (0.2)

6 (0.2)
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160 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0011-2A3-4-00 0015-2A3-4-00 0022-2A3-4-00

Номер на изделието стандартно изпълнение (-00)
Номер на изделие "Безопасна техника" (-S01))

1) Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно DC 24 V напрежение на мрежовия уред.

828 503 9
829 989 7

828 504 7
829 990 0

828 505 5
829 991 9

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 5.1 A
AC 6.3 A

AC 6.4 A
AC 7.9 A

AC 7.6 A
AC 9.5 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

1.1 kW / 1.5 HP

1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 5.7 A
AC 7.1 A

AC 7.3 A
AC 9.1 A

AC 8.6 A
AC 10.8 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

2.3 kVA
2.9 kVA

3.0 kVA
3.7 kVA

3.5 kVA
4.3 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

75 W
90 W

90 W
110 W

105 W
140 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция Външна венти-
лация / 18 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in) 

Маса m 2.2 kg / 4.9 lb

163.5 (6.437)

27
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)
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)
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)

159.5 (6.280) *
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6 (0.2)

6 (0.2)
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37
3.

5 
(1

4.
70

)
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 161

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 1 / 3,7 kW / 5,0 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0037-2A3-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 506 3

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 12.9 A
AC 16.1 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

3.7 kW / 5.0 HP

5.5 kW / 7.4 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 14.5 A
AC 18.1 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

5.8 kVA
7.3 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

210 W
270 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 40 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Размери Ш х В х Д 105 mm × 315 mm × 173 mm (4.13 in × 12.4 in × 6.81 in)

Маса m  3.5 kg / 7.7 lb

*

P
i

f
kVA

Hz

n
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162 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0055-2A3-4-00 0075-2A3-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 507 1 828 509 8

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 19.5 A
AC 24.4 A

AC 27.4 A
AC 34.3 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

5.5 kW / 7.4 HP

7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP

11 kW / 15 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 22 A
AC 27.5 A

AC 29 A
AC 36.3 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

8.8 kVA
11.0 kVA

11.6 kVA
14.5 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 12 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

300 W
375 W

380 W
475 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 80 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1.5 Nm / 13 lb in

Размери Ш х В х Д 130 mm × 335 mm × 229 mm (5.12 in × 13.2 in × 9.02 in)

Маса m  6.6 kg / 15 lb

30
0 

(1
1.

8)

6.5 (0.26)

130 (5.12)

105 (4.13)
229 (9.02)

225 (8.86)
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Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 163

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0110-203-4-00 0150-203-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 510 1 828 512 8

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 40.0 A
AC 50.0 A

AC 48.6 A
AC 60.8 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

11 kW / 15 HP

15 kW / 20 HP

15 kW / 20 HP

22 kW / 30 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 42 A
AC 52.5 A

AC 54 A
AC 67.5 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

16.8 kVA
21.0 kVA

21.6 kVA
26.9 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 7.5 Ω 5.6 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

580 W
720 W

720 W
900 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 180 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 25 mm2 / AWG4

3.5 Nm / 31 lb in

Размери Ш х В х Д 200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)

Маса m  15 kg / 33 lb

 *200 (7.87)
105 (4.13)

44
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7.

5)

7 (0.3)
46
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251 (9.88)

247 (9.72)
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164 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 230 V / 3-фазно / типоразмер 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (3-фазна мрежа ) 0220-203-4-00 0300-203-4-00

Номер на изделие (интегрирано "Безопасно спиране") 828 513 6 828 514 4

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 3 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 72 A
AC 90 A

AC 86 A
AC 107 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

22 kW / 30 HP

30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP

37 kW / 50 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 80 A
AC 100 A

AC 95 A
AC 118.8 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

31.9 kVA
39.9 kVA

37.9 kVA
47.4 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 3 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

1100 W
1400 W

1300 W
1700 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Външна вентилация / 180 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 70 mm2 / AWG00

14 Nm / 120 lb in

Размери Ш х В х Д 280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 9.84 in)

Маса m  27 kg / 60 lb

280 (11.0)
140 (5.51)

49
9 
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6)

7 (0.3)

52
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250 (9.84) *
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8.1.5 Технически данни MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC

Преглед MOVITRAC® B

Свързване към мрежата 230 V, 1-фазно

Размер 0XS 0S 0L

Мощност 
kW / HP

0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0

1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

2S2S2S 22

44

33

400 / 500 V 230 V

0XS0XS0XS 0S0S0S
0L0L0L

11
22

4433

55

1 x 230 V

P
i

f
kVA

Hz

n
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166 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

AC 230 V / 1-фазно / типоразмер 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (1-фазна мрежа ) 0003-2B1-4-00 0004-2B1-4-00

Номер на изделието (без "Безопасно спиране") 828 491 1 828 493 8

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 1 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 1 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 4.3 A
AC 5.5 A

AC 6.1 A
AC 7.5 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.25 kW / 0.34 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP

0.55 kW / 0.74 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 1.7 A
AC 2.1 A

AC 2.5 A
AC 3.1 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

30 W
35 W

35 W
45 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция / –

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in

Размери Ш х В х Д 54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in) 

Маса m 1.3 kg / 2.9 lb

22
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54.5 (2.15)
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6 (0.2)

163.5 (6.437)

18
5 

(7
.2

8)

28
5 

(1
1.

2)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)
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AC 230 V / 1-фазно / типоразмер 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP

* С челен модул FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (1-фазна мрежа ) 0005-2B1-4-00 0008-2B1-4-00

Номер на изделието (без "Безопасно спиране") 828 494 6 828 495 4

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 1 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 1 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 8.5 A
AC 10.2 A

AC 9.9 A
AC 11.8 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

0.55 kW / 0.74 HP

0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP

1.1 kW / 1.5 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 3.3 A
AC 4.1 A

AC 4.2 A
AC 5.3 A

Привидна мощност на изхода 100 % експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % експлоатация

SN

SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Минимална допустима стойност спирачно съпро-
тивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

45 W
50 W

50 W
65 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ въздух Естествена конвекция / –

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент при 
затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in) 

Маса m 1.5 kg / 3.3 lb

80 (3.1) 163.5 (6.437)

18
5 

(7
.2

8)

19
6 

(7
.7

2)

28
5 

(1
1.

2)

70 (2.8)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)6 (0.2)

6 (0.2)
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AC 230 V / 1-фазно / типоразмер 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP

* С опционна карта FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (1-фазна мрежа ) 0011-2B1-4-00 0015-2B1-4-00 0022-2B1-4-00

Номер на изделието (без "Безопасно спиране") 828 496 2 828 497 0 828 498 9

ВХОД

Мрежово номинално напрежение Uмрежа 1 × AC 200 – 240 V

Мрежова ном. честота fмрежа 50 / 60 Hz ± 5 %

Номинален ток на мрежата 
(при Uмрежа = 1 × AC 230 V)

Iмрежа
Iмрежа 125

AC 13.4 A
AC 16.8 A

AC 16.7 A
AC 20.7 A

AC 19.7 A
AC 24.3 A

ИЗХОД

Напрежение на изхода UA 3 × 0 – Uмрежа

Препоръчителна мощност на двигателя 100 % 
експлоатация
Препоръчителна мощност на двигателя 125 % 
експлоатация

Pдвиг

Pдвиг 125

1.1 kW / 1.5 HP

1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP

Изх. ном. ток 100 % експлоатация
Изх. ном. ток 125 % експлоатация

IN
IN 125

AC 5.7 A
AC 7.1 A

AC 7.3 A
AC 9.1 A

AC 8.6 A
AC 10.8 A

Привидна мощност на изхода 100 % 
експлоатация
Привидна мощност на изхода 125 % 
експлоатация

SN

SN 125

2.3 kVA

2.9 kVA

3.0 kVA

3.7 kVA

3.5 kVA

4.3 kVA

Минимална допустима стойност спирачно 
съпротивление (4-квадрантен режим)

RBW_min 27 Ω

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност 100 % работа
Загуба на мощност 125 % работа

PV

PV 125

70 W
90 W

90 W
110 W

105 W
132 W

Вид на охлаждането / разход на охлаждащ 
въздух

Естествена конвекция Външна вентилация / 
18 m3/h

Ограничение на тока 150 % IN за минимум 60 секунди

Сечение на клемите на уреда / въртящ момент 
при затягане

Клеми 4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in

Размери Ш х В х Д 80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in) 

Маса m 2.2 kg / 4.9 lb

163.5 (6.437)

27
3.

5 
(1

0.
77

)

28
4.

5 
(1

1.
20

)

30
8.

5 
(1

2.
15

)

159.5 (6.280) *

149 (5.87)

6 (0.2)

6 (0.2)
80 (3.1)

37
3.

5 
(1

4.
70

)

70 (2.8)
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8.1.6 MOVITRAC® B данни за електрониката

Функция Клема Наимено-
вание

Default (по 
подразби-
ране):

Данни

Вход зададена 
стойност 
(диференциален 
вход)

X10:1
X10:2
X10:3

X10:4

REF1
AI11 (+)
AI12 (–)

GND

+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Разделителна способност 10 Bit, цикъл на про-
верка 1 ms, точност ±100 mV, 200 μA
GND = относителен потенциал за двоични 
и аналогови сигнали, PI-потенциал

Двоични входове X12:1

X12:21)

X12:3

X12:4

X12:5
X12.6

1) X12:2 / DI01твърдо зает с надясно/спиране

DI00

DI01

DI02

DI03

DI04
DI05TF

Грешка-
рестартиране
Надясно/
спиране
Наляво/
спиране
Деблоки-
ране/стоп
n11/n21
n12/n22

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, цикъл на проверка 5 ms, 
съвместим с PLC
Ниво на сигнала по EN 61131-2 тип1 или тип3: 
• 11 – 30 V → 1 / контакт затворен
•  –3 до +5 V → 0 / контакт отворен
• X12:2 / DI01твърдо зает с надясно/спиране
• X12:5 / DI04 може да се използва като 

честотен вход 
• X12:6 / DI05 може да се използва като 

TF-вход

Захранващо напре-
жение за TF

X12:7 VOTF Специална характеристика за TF по 
DIN EN 60947-8 / стойност на сработване 3 kΩ 

Изход помощно 
напрежение / външно 
електрозахранване2)

2) Уредът тип MC07B..-S0 трябва винаги да се захранва с външно напрежение.

X12:8 24VIO Изход помощно напрежение: U = DC 24 V, 
допустимо токово натоварване Imax = 50 mA
Външно електрозахранване: 
U = DC 24 V –15 % / +20 % съгласно 
EN 61131-2
Виж глава "Проектиране /външно електроза-
хранване DC 24 V'

Еталонна клема X12:9 GND Относителен потенциал за двоични и анало-
гови сигнали, PI-потенциал

Двоични изходи X13:1
X13:2
X13:3
X13:4

GND 
DO02
DO03
GND

Спирачка 
нагоре
Готов за работа

съвместим с PLC, време на сработване 5 ms, 
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
Устойчив на късо съединение и фиксирано 
захранване до 30 V
GND = относителен потенциал за двоични 
и аналогови сигнали, PI-потенциал

Изход реле X13:5
X13:6
X13:7

DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

Общ контакт за релета
Нормално отворена контактна система
Нормално затворена контактна система
Способност за натоварване: 
Umax = 30 V, Imax = 800 mA

Блокираща кон-
тактна система

Виж глава "MOVITRAC® B данни за електрониката за функционална сигурност" (→ стр. 170).

Време на реакция на 
клемите

Двоичните вхосд и изходни клеми се актуализират на всеки 5 ms

Максимално сечение 
на кабела

1,5 мм2 (AWG15) без накрайници на жилата
1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

Дължина на зачи-
стена изолация

X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm

Въртящ момент за 
затягане

X10 / X12 / X13: 0.25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0.22 – 0.25 Nm

P
i

f
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n
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DC-24-V-необходима мощност за опорен режим 24 V

8.1.7 MOVITRAC® B данни за електрониката за функционална сигурност

Вход сигурност Х 17 за уреди с вградена функционална сигурност:

Размер Необходима 
мощност 
основен 
уред1)

1) Включително FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Вземете под внимание
натоварването на двоичните изходи допълнително с 2,4 W за всеки 100 mA.

DBG60B FIO11B
Опция 
полева 
шина 2)3)

2) Опциите полева шина са: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...

3) Тези опции ВИНАГИ допълнително трябва да се захранват външно. 

DHP11B3) DHE21B / 41B3) FSE24B

0 MC07B..-00 5 W

1 W 2 W 3.4 W 4.5 W 8.5 W 1.2 W

0 MC07B..-S0 12 W

1, 2S, 2 17 W

3 23 W

4, 5 25 W

Клема Наименование

X17:1 GND Относителен потенциал за X17:2

X17:2 VO24: UOUT = DC 24 V, само за захранване на X17:4 на същия уред, не се 
разрешава за захранване на други уреди 

X17:3 SOV24: Относителен потенциал за DC +24-V-вход "STO"
(блокиращ контакт)

X17:4 SVI24: DC +24-V-вход "STO" (блокиращ контакт)

допустимо сечение на кабела 1 жило за всяка клема: 0.75 – 1.5 mm2 (AWG21 – 15)
2 жила за всяка клема: 0.75 – 1.0 mm2 (AWG21 – 17)

Въртящ момент за затягане • Мин.  0.22 Nm
• Макс. 0.25 Nm

Размер Входен 
капацитет

мин. Тип макс.

Противоаварийно 
24-V-захранване

– – DC 19.2 V DC 24 V DC 30 V

Консумация на мощност X17:4 0S / 0L 27 µF

– –

3 W

1 270 µF 5 W

2 / 2S 270 µF 6 W

3 270 µF 7.5 W

4 270 µF 8 W

5 270 µF 10 W

Продължителност от изключ-
ването на противоаварийното 
24-V-елктрозахранване към 
MOVITRAC® B до изключване 
на Мастера импулси към край-
ната степен tизключв

0 – – – 20 ms

1 – 5 – – – 100 ms

Продължителност при пов-
торно тръгване

200 ms

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.2 Технически данни принадлежности и опции 
8.2.1 Обслужващи уреди

Обикновен 
обслужващ 
уред FBG11B

Артикулен номер: 1820 635 2

Описание Челният модул FBG11B може да се използва за обикновена диагностика и пуск
в действие.

Функции • Индикации за технологичните стойности и индикации за статут

• Извикване на паметта за грешки и отмяна на грешки 

• Индикации и настройка на параметри

• Обезпечаване на данни и пренос на записи с параметри

• Удобно меню за пуск в действие за двигатели на SEW и на други производители

• Ръчно управление на MOVITRAC® B

Екипировка • 5-позиционен 7-сегментен индикатор / 6 бутона / 8 пиктограми / регулатор за
зададени стойности

• Избор между късо и дълго меню 

• Може да се съедини с щепсел върху преобразувателя (в режим на работа)

• Клас на защита IP20 (EN 60529)

• Светодиоден индикатор при стартирана програма IPOS®

9007199279701003
[1] светодиоден индикатор

[1]

P
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Разширен обслужващ уред DBG60B

Описание MOVITRAC® е изпълнен като основен уртед без обслужващ уред DBG60B и опци-
онно може да се допълни с обслужващия уред. Обслужването на MOVITRAC® 07B
с помощта на разширения обслужващ уред е възможно само с DBG60B фирмен
софтуер 13 и версиите след тази.

Функции • Индикации за технологичните стойности и индикации за статут

• Индикатор за статут на двоичните входове/изходи 

• Извикване на паметта за грешки и отмяна на грешки

• Индикация и настройка на работните и сервизните параметри

• Обезпечаване на данните и пренос на параметрични записи върху други
MOVITRAC® B

• Удобно меню за пуск в действие

• Ръчно управление на MOVITRAC® B

Екипировка • Осветен дисплей с нешифрован текст, могат да се настроят до 7 езика

• Клавиатура с 21 бутона

• Свързване е възможно с помощта на удължаващия кабел DKG60B (5 m (20 ft)) 

• Клас на защита IP40 (EN 60529)

Обслужващ уред Езикови варианти Артикулен 
номер

1454354443

DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(Немски / английски / френски / италиански / испански / 
португалски / холандски)

1820 403 1

DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(Немски / английски / френски /фински / шведски / 
датски / турски)

1820 405 8

DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(Немски / английски / френски / руски / полски / чешки)

1820 406 6

DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(Немски / английски / френски / китайски)

1820 850 9

Вграден във врата 
блок1)

Описание (= обем на доставката) Артикулен 
номер

DBM60B
• Монтажен корпус за DBG60B (IP65)
• Удължителен кабел DKG60B, дължина 5 m (20 ft)

824 853 2

 Удължителен 
кабел

Описание (= обем на доставката) Артикулен 
номер

DKG60B • Дължина 5 m (20 ft)
• 4-жилов, екраниран проводник

817 583 7

1) Обслужващият уред DBG60B не се съдържа в обема на доставката и трябва да се поръча отделно.

P
i
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Скица с размери 
DBG60B

Следната фигура показва механичните размери в mm (in).

УКАЗАНИЕ
Опцията обслужващ уред DBG60B се свързва към челния модул комуникация
FSC11B/12B, FSE24B или FIO11B / FIO21B. При използване на DBG60B не се
разрешава едновременна организация в мрежа на MOVITRAC® B през RS485.

1454357771
Размери в mm  (in).

45 (1.8) 18 (0.71)

1
3
5
 (

5
.3

1
)
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Монтажен корпус DBM60B / DKG60B за DBG60B

Описание За монтаж с отстъп на обслужващия уред DBG60B (напр. във вратата на електро-
разпределителния шкаф) може да се използва опция DBM60B. Опцията DBM60B
се състои от монтажен корпус с калс на защита IP65 и 5 m (20 ft) удължаващ кабел
DKG60B.

Номера на 
изделия

• DBM60B 08248532

• DKG60B 08175837

Скица с размери 
DBM60B / 
DKG60B

Следната фигура показва механичните размери в mm (in).

1454360843
Размери в mm  (in).

  

  

  

 

  

 

 

16 (0.63)

Ø4 (0.2)

R5

1
5

1
 (

5
.9

4
)

1
3

9
 (

5
.4

7
)

54 (2.15)

67 (2.6) 
26 (1.0)
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Параметричен модул UBP11A

Артикулен номер 823 933 9

Описание • Запаметяване на данни от преобразувателя в параметричния модул

• Запаметяване на данни от параметричния модул в преобразувателя 

• Индикация на работното състояние

• Значение на LED:

– зелено: Има данни

– мига в Зелено: Изпълнява се пренос на данни

– жълто: Няма данни

– червено: Грешка при копиране

18028939

УКАЗАНИЕ
Параметричният модул UBP11A се свързва към челния модул комуникация
FSC11B/12B, FSE24B или FIO11B / FIO21B. При използване на UBP11A не се
разрешава едновременна организация в мрежа на MOVITRAC® B през RS485.
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Регулатор на зададените стойности MBG11A

Артикулен номер 822 547 8

Описание • Регулаторът за зададени стойности MBG11A има 2 бутона и един дисплей. Те
дават възможност за дистанционно регулиране на оборотите в диапазон от –
100 % до +100 % nmax (P302).

• Могат да се управляват едновременно до 31 MOVITRAC® B (Broadcasting).

• Регулаторът за зададени стойности MBG11A ползва челния модул
FSC11B/12B или FIO11B. 

Размери и раз-
пределение на 
връзките

Всички мерки са в mm  (in).

Технически данни

186412427
[1] Отвор с резба на гърба
[2] Дупки за закрепване за болтове M4

70 (2.8)
(2.8

90
 (

3.
5)

90
(3

38 (1.5)))

33

24
V

R
S

+

R
S

-

MBG11A

28
 (

1.
1)

M
4

68 (2.7)68 (2.7)
56 (2.2)56 (2.2)

(
)

60
 (

2.
4)

88
 (

3.
5)

[2][2][2][2] [2][2][2][2]

[1] [1]

[1] [1]

Артикулен номер 822 547 8

Входно напрежение DC 24 V ± 25 %

Консумация на ток около 70 mA

Разделителна способ-
ност зададена стойност

1 %

Сериен интерфейс1) RS485 за свързване на макс. 31 MOVITRAC®-преобразуватели 
(макс. 200 m (656 ft), 9600 Baud)

Вид защита IP65

Температура на околната 
среда

-15 °C до +60 °C

Размери 90 mm × 70 mm × 38 mm (3.5 in × 2.8 in × 1.5 in)

1) с интегрирано динамично крайно съпротивление 
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8.2.2 Преобразувател на интерфейса

Преобразувател на интерфейса UWS11A

Артикулен номер 822 689 X

Описание С опцията UWS11A RS232-сигналите се преобразуват, напр. от компютъра,
в RS485-сигнали. Тези RS485-сигнали могат да се доведат върху RS485-интер-
фейса на MOVITRAC®. 

Опцията UWS11A използва DC-24-V-електрозахранване (Imax = DC 50 mA).

RS232-
интерфейс

Свързването UWS11A - персонален компютър става със сериен интерфейсен
кабел с обикновено търговско качество (екраниран!).

RS485-
интерфейс

През RS485-интерфейс на UWS11A могат да се свържат в мрежа макс. 32 

MOVITRAC® за комуникационни цели [макс. дължина на проводника 200 m (656 ft)
общо]. Неподвижно монтирани са динамични крайни съпротивления, затова не
трябва да се свързват външни крайни съпротивления!

Допустимо сечение на кабела: 1 жило на клема 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)

 2 жила на клема 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

Скица с размери 
UWS11A

Опцията UWS11A се монтира в електроразпределителния шкаф върху носеща
шина (EN 50022-35 × 7,5).

УКАЗАНИЕ

За свързването на UWS11A е нужен FSC11B/12B или FIO11B.

1454780939
Размери в mm  (in).

22.5 (0.88)

7
5
 (

3
.0

)

68 (2.7)

83 (3.3)

1
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RS+

RS-
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Технически данни

Преобразувател на интерфейса UWS21B

Артикулен номер 1820 456 2

Описание С опцията UWS21B RS232-сигналите се преобразуват, напр. от компютъра,
в RS485-сигнали. Тези RS485-сигнали могат да се доведат върху гнездото ХТ на
MOVITRAC® В.

RS232-
интерфейс

Свързването UWS21B - персонален компютър става със сериен интерфейсен
кабел с обикновено търговско качество (екраниран!).

RS485-
интерфейс

Свързването UWS21B - MOVITRAC® B става със сериен интерфейсен кабел
с RJ10-щекери.

Обем на 
доставката

Обемът на доставката за опция UWS21B съдържа:

• Уред UWS21B

• Последователен кабел за интерфейс с 9-полюсна Sub-D-букса и 9-полюсен
Sub-D-щекер за свързване UWS21B – PC.

• Последователен кабел за интерфейс с 2 RJ10-щекера за свързване на
UWS21B – MOVITRAC® В.

• CD-ROM с инженерингов софтуер MOVITOOLS® MotionStudio

UWS11A

Артикулен номер 822 689 X

Температура на околната 
среда

0 °C до 40 °C

Температура на съхранение –25 °C до +70 °C (съгл. EN 60721-3-3,клас 3K3)

Вид защита IP20

Електрозахранване DC 24 V (Imax = 50 mA)

Консумация на ток макс. DC 50 mA

Маса 150 g (0.35 lb)

Размери 83 mm × 75 mm × 22.5 mm (3.3 in × 3.0 in × 0.88 in)

УКАЗАНИЕ

За свързването на UWS21B е нужен FSC11B/12B, FSE24B или FIO11B/21B.
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Скица с размери 
UWS21B

Технически данни

Преобразувател на интерфейс USB11A

Артикулен номер 824 831 1

Описание С опцията USB11A може да се свърже компютър или лаптоп с USB-интерфейс
с гнездото XT на MOVITRAC® B. Преобразувателят на интерфейс USB11A подпо-
мага USB1.1 и USB2.0.

USB11A - PC Свързването на USB11A с компютър става с екраниран USB-съединителен кабел
с обикновено търговско качество тип USB A-B.

RS485-интер-
фейс

Свързването USB11A - MOVITRAC® B става със сериен интерфейсен кабел
с RJ10-щекери.

MOVITRAC® - 
USB11A

Свързването MOVITRAC® B - USB11A става със сериен интерфейсен кабел
с RJ10-щекери.

Обем на 
доставката

Обемът на доставката за опция USB11A съдържа:

• Преобразувател на интерфейс USB11A

• USB-съединителен кабел за свързване USB11A - персонален компютър

• Сериен кабел за интерфейс с 2 RJ10-щекери за свързване на MOVITRAC® B -
USB11A

• CD-ROM с драйвери и инженерингов софтуер MOVITOOLS® MotionStudio

1454854283
Размери в mm  (in).

25 (0.98)

90 (3.5)

96 (3.8)

4
3
 (

1
.7

)

UWS21B

Артикулен номер 1 820 456 2

Температура на околната 
среда

0 °C до 40 °C

Температура на съхранение –25 °C до +70 °C (съгл. EN 60721-3-3, клас 3K3)

Вид защита IP20

Маса 300 g (0.7 lb)

Размери 96 mm × 43 mm × 25 mm (3.8 in × 1.7 in × 0.98 in)

УКАЗАНИЕ

За свързването на USB11A е нужен FSC11B/12B, FSE24B или FIO11B/21B.
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Скица с размери Размери в mm  (in).

Технически данни

1454863115
Размери в mm  (in).

92.5 (3.64)25 (0.98)

90 (3.0)

4
3
 (

1
.7

)

USB11A

Артикулен номер 824 831 1

Температура на околната 
среда

0 до 40 °C

Температура на съхранение –25 °C до +70 °C (съгл. EN 60721-3-3, клас 3K3)

Вид защита IP20

Маса 300 g (0.7 lb)

Размери 92.5 mm x 43 mm x 25 mm (3.64 in x 1.7 in x 0.98 in)
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8.2.3 Челни модули

При MOVITRAC® B има 2 гнезда за директно вкарване с щекер на модулите,
с които могат да се реализира множество функции. 

Гнездо A е резервирано за FBG11B.

Гнездо B е предвидено за някой от следващите модули:

• FSC11B/12B

• FSE24B 

• FIO11B/21B

УКАЗАНИЕ
Модулите могат да се поставят само на предварително определеното гнездо.

Може само един модул за едно гнездо (модулите FIO11B, FSC11B/12B и FSE24B
се монтират на същото място за закрепване и затова не могат да се използват
по едно и също време).

3818921227

A

B
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Аналогов модул FIO11B

Артикулен номер: 1820 637 9

Описание Аналоговият модул FIO11B допълва исновния уред със следните интерфейси:

• Вход зададена стойност

• Аналогов изход

• RS485-интерфейс

9007199490009355

X45 X40
1 2 3 4 5HL

FIO11B

X44
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Данни за електрониката аналогов модул FIO11B

Сечението на клемите за всички клеми на FIO11B е:

• 1,5 мм2 (AWG15) без накрайници на жилата

• 1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

Функция Клема Наименование Данни

Вход зададена 
стойност1)

1) Ако не се използва входа зададена стойност, той трябва да се сложи на GND. В противен случай се настройва измерено
напрежение на входа от –1 до +1 V.

X40:1
X40:2

AI2: Вход напрежение
GND Относителен 
потенциал

–10 до +10 V
Ri > 40 kΩ 
Разделителна способност 10 Bit
Цикъл проверка 5 ms
Точност ±100 mV, 200 μA

Аналогов изход / 
алтернативно като 
изход ток или 
изход напрежение

X40:3

X40:4
X40:5 

GND Относителен потен-
циал
AOV1: Изход напрежение
AOC1: Изход ток

0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA 
Разделителна способност 10 Bit
Цикъл проверка 5 ms
Устойчив на късо съединение и фиксирано захранване до 30 V
Пълно съпротивление на натоварването RL ≤ 750 Ω 
Точност ±100 mV, 200 μA

Сервизен 
интерфейс

X44
RJ10

Сервизен интерфейс EIA-стандарт, 9.6 kBaud
Свързване: Само за сервизни цели, изключително само за двуто-
чково свързване 
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)

RS485-интерфейс X45:H
X45:L
X45: Ø  

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND Относителен 
потенциал

EIA-стандарт, 9.6 kBaud, максимум 32 участника
Максимална дължина на кабела 200 m (656 ft)
Динамично крайно съпротивление монтирано неподвижно

X44
RJ10

Сервизен интерфейс Свързване: Само за сервизни цели, изключително само за двуто-
чково свързване
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)
X44 и X45 са успоредно свързани в FIO11B.
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Цифров модул FIO21B

Артикулен номер 1822 541 1

Описание Цифровият модул FIO21B допълва основния уред със следните интерфейси:

• 7 допълнителни двоични входа DI10 – DI16

• RS485-сервизен интерфейс

• Базирана на CAN системна шина SBus (подсписъчни протоколи: MOVILINK®,
CANopen)

Данни за електрониката цифров модул FIO21B

Сечението на клемите за всички клеми на FIO21B е:

• 1,5 мм2 (AWG15) без накрайници на жилата

• 1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

9007200898417931

X46 X42
1 2 3 4 51 2 3

FIO21B

X44

6 7

Функция Клема Наименование Данни

Бинарни входове X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, цикъл проверка 5 ms, съвместим с PLC
Ниво на сигнала по EN 61131-2 тип 1 или тип 3:
• 11 до 30 V: Контакт затворен
• -3 до +5 V: Контакт отворен
Фабрично на "Няма функция"

Сервизен 
интерфейс

X44
RJ10

Сервизен интерфейс EIA-стандарт, 9.6 kBaud
Свързване: Само за сервизни цели, изключително само за 
двуточково свързване
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)

Системна шина 
SBus

X46:1
X46:2
X46:3

SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND Относителен потенциал

CAN-Bus според CAN-спецификацията 2.0, част A и B
Техника за пренос по ISO 11898, макс. 64 участника
Може да се свърже край на шина с приложеното 120-Ω-
съпротивление между SC11 и SC12.
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Комуникационен модул FSC11B

Артикулен номер: 1820 716 2

Описание Комуникационният модул FSC11B извежда навън комуникационния интерфейс на
MOVITRAC® B за комуникация с PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, компютър или
обслужващ терминал. За целта имате на разположение следните интерфейси:

• RS485

• Базирана на CAN системна шина SBus (подпомагани протоколи: MOVILINK®

/CANopen)

Данни за електрониката комуникационен модул FSC11B

Сечението на клемите за всички клеми на FSC11B е:

• 1,5 мм2 (AWG15) без накрайници на жилата

• 1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

235261451

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL 

FSC11B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

Функция Клема Наименование Данни

Системна 
шина (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND Относителен потенциал
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND Относителен потенциал
24VIO: Помощно напрежение / 
Външно електрозахранване

CAN-Bus според CAN-спецификация 2.0, част A и B, Техника за 
пренос по ISO 11898, макс. 64 участника, крайно съпротивление 
(120 Ω) съединяващо се през DIP-прекъсвач S1

Сервизен 
интерфейс

X44
RJ10

Сервизен интерфейс EIA-стандарт, 9.6 kBaud
Свързване: Само за сервизни цели, изключително само за двуто-
чково свързване
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)

RS485-
интерфейс

X45:H
X45:L
X45: Ø  

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND Относителен потенциал

EIA-стандарт, 9.6 kBaud, максимум 32 участника
Максимална дължина на кабела 200 m (656 ft)
Динамично крайно съпротивление монтирано неподвижно
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Комуникационен модул FSC12B

Артикулен номер: 1824 045 3

Описание Комуникационният модул FSC12B извежда навън комуникационния интерфейс на
MOVITRAC® B за комуникация с PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, компютър или
обслужващ терминал. За целта имате на разположение следните интерфейси:

• RS485

• Базирана на CAN системна шина SBus (подпомагани протоколи:
MOVILINK® / CANopen)

С DIP-прекъсвача могат да се настроят следните комуникационни параметри:

• Профил (MOVILINK®, CANopen)

• Стойност по Baud

• Адрес

Обратно на комуникационния модул FSC11B с FSC12B може твърдо да се настрои
CAN-адреса. Не е нужна настройка със софтуера. При смяна на уреда адресът
може да се съхрани. 

3833587211

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL 

FSC12B

7

X44

1 O
N

C
TS

2
3

4
5

6
7

8
1 O
N

C
TS

2
3

4
5

6
7

8

S2

S1

S1
Function

S2

1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term

1: 20

2: 21

3: 22

4: 23

5: 24

6: 25

7: 26

8: 27

X46

18
24

04
53

.5
1

00
12

FS
C

12
B

1: CAN+
2: CAN-
3: Gnd
4: CAN+
5: CAN-
6: Gnd
7: 24V IO
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Данни за електрониката комуникационен модул FSC12B

Сечението на клемите за всички клеми на FSC12B е:

• 1,5 мм2 (AWG15) без накрайници на жилата

• 1,0 мм2 (AWG17) с накрайници на жилата

Предварително настроените стойности за всички DIP-прекъсвачи е OFF. По този
начин важат стойностите, които са въведени в параметри P88.

Ако не са избрани или са избрани няколко стойности по Baud през DIP-прекъсвачи
S1:2 – S1:5, се използва настроената в параметър P884 стойност по Baud.

Ако през DIP-прекъсвача S2 се настрои невалиден адрес, важат настроените
в параметър P881 и P886 адреси.

Примери за невалидни адреси: 

• Адрес > 63 в MOVILINK® профилу (S1:1 = OFF) или

• Адрес > 127 или адрес = 0 в CANopen профилу (S1:1 = ON)

FSC12B се подкрепя само от MOVITRAC®-фирмен софтуер 1822 5632.11 и вер-
сиите нагоре.

При по-старите версии на фирмения софтуер не е възможна комуникация през
CAN.

SEW-EURODRIVE препоръчва да се използва инженеринговия софтуер
MOVITOOLS® MotionStudio от версия 5.80 и нагоре.

Функция Клема 
/прекъсвач

Наименование Данни

Системна 
шина (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND Относителен потенциал
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND Относителен потенциал
24VIO: Помощно напрежение / 
Външно електрозахранване

CAN-Bus според CAN-спецификация 2.0, част A и B, Техника за 
пренос по ISO 11898, макс. 64 участника, крайно съпротивление 
(120 Ω) съединяващо се през DIP-прекъсвач S1:8 (на обратната 
страна)

Сервизен 
интерфейс

X44
RJ10

Сервизен интерфейс EIA-стандарт, 9.6 kBaud
Свързване: Само за сервизни цели, изключително само за двуто-
чково свързване
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)

RS485-
интерфейс

X45:H
X45:L
X45: Ø  

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND Относителен потенциал

EIA-стандарт, 9.6 kBaud, максимум 32 участника
Максимална дължина на кабела 200 m (656 ft)
Динамично крайно съпротивление монтирано неподвижно

DIP-пре-
включвател

S2 Адрес Двоично кодиран: 1:20; 2:21; 3:22

Пример: Адрес 9: S2:1 и S2:4 = ON
Допустим диапазон на адресите:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)

S1 S1:1 CAN-профил
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 крайно съпротивление

OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Стойност по Бауд: може да се избере точно 1 стойност по 

Бауд

S1:6 – S1:7
• F1 и F2 са резервирани и не трябва да се задействат

S1:8 прекъсвач 120 Ω край на шина CAN high и CAN low
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EtherCAT®-модул FSE24B

Артикулен номер: 1824 006 2

Описание Комуникационният модул EtherCAT® FSE24B допълва основния уред със след-
ните интерфейси:

• EtherCAT®

• RS485 сервизен интерфейс

Комуникационният модул е на разположение и като Gateway-изпълнение DFE24B.

Данни за електрониката EtherCAT® FSE24B

С DIP-прекъсвачите S1 и S2 може да се настрои двоично кодирана идентифи-
кация на уреда, която може да се изведе в MOVITOOLS® MotionStudio в група
параметри P09. (бусова диагностика) в дървовидната структура на параметрите.
Алтернативно тази идентификация на уреда може да се изведе през индекс
10497, подиндекс 3.

За индикация на разширената диагностика на параметри в параметрична група
P09. от дървовидната структура на параметрите е нужен инженеринговия софтуер
MOVITOOLS® MotionStudio версия 5.70 или по-нова.

3833591435

X44

X47

RUN
ERR
SYS-F

X30 IN X30 OUT

FSE24B

Device-ID
S1 S2

1 : 20

2 : 21

3 : 22

4 : 23

5 : 24

6 : 25

7 : 26

8 : 27

1 : 28

2 : 29

3 : 210

4 : 211

5 : 212

6 : 213

7 : 214

8 : 215

24V IO: 1
Gnd: 2

IN

OUTE
th

er
ca

t
X

30
X

47
18

24
00

62
.5

2
00

13

FS
E

24
B

1 O
N

C
TS

2
3

4
5

6
7

8
1 O
N

C
TS

2
3

4
5

6
7

8

S1

S2

X47

1  2

FSE24B

X44

X30 IN X30 OUT

EtherCAT®

Функция Клема Наименование Данни

EtherCAT® X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)

Пристигаща и продъл-
жаваща по-нататък 
EtherCAT®-връзка

• Fast Ethernet (100 MBaud, дуплексен 
режим)

• Auto-Crossing
• IEC 61158, IEC 61784-2

Сервизен 
интерфейс

X44
RJ10

Сервизен интерфейс EIA-стандарт, 9.6 kBaud
Свързване: Само за сервизни цели, изключи-
телно само за двуточково свързване
Максимална дължина на кабела 3 m (10 ft)

Външно 
електроза-
хранване

X47:1
X47:2

24 V IO
GND

• U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
• През X47 FSE24B се захранва с 24 V, 

а също и MOVITRAC® B.
• Алтернативно и FSE24B може да се 

захранва само от MOVITRAC® B
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8.2.4 Свързване полева шина

Интерфейс полева шина DFP21B за PROFIBUS 

Артикулен номер: 1820 962 9

1823 840 8 като комплект с подходящи болтове.

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFP21B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през PROFIBUS DP и DP-V1. 

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFP21B PROFIBUS DP-V1".

Данни за елек-
трониката

Опция DFP21B

Външно електро-
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Варианти на 
PROFIBUS-
протокола

PROFIBUS DP и DP-V1 по IEC 61158

Автоматично 
разпознаване на 
стойността по 
Baud

9.6 kBaud – 12 MBaud

Техника на 
свързване

• През 9-полюсен Sub-D-щекер
• Разпределение на щекерите по IEC 61158

Край на бус Не интегриран, трябва да се реализира с подходящ 
PROFIBUS-щекер с крайни съпротивления, които могат да се 
подсъединят.

Адрес на станция 1 – 125, може да се настрои през DIP-прекъсвач

Наименование на 
GSD-файла

SEW_6009.GSD

DP-идент. номер 6009hex = 24585dec

Специфични за 
приложението 
данни за пара-
метриране 
(Set-Prm-
UserData)

• Дължина 3 байта
• Hex-параметриране 00,00,00

DP-конфигу-
рации за 
DDLM_Chk_Cfg

Виж брошура "Полева шина-интерфейс DFP21B PROFIBUS 
DP-V1".

Данни диагно-
стика

Стандартна диагностика 6 байта

DFP21B

RUN

BUS

FAULT

X
3

0

20

21

22

23

24

25

26

AS

0 1
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Полева шина-интерфейс DFS11B за PROFIBUS / PROFIsafe

Артикулен номер: 1821 183 6

1823 863 7 като комплект с подходящи болтове.

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFS11B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през PROFIBUS с PROFIsafe. 

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина -интерфейс
DFS11B PROFIBUS DP-V1 с PROFIsafe".

Данни за елек-
трониката

•  ВНИМАНИЕ!

С използването на PROFIsafe-интерфейсите се реализират противоаварийни
апликации. 

За целта съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс DFS11B
PROFIBUS DP-V1 с PROFIsafe".

Опция DFS11B

Външно електро-
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Варианти на 
PROFIBUS-
протокола

PROFIBUS DP и DP-V1 по IEC 61158

Автоматично 
разпознаване на 
стойността по 
Baud

9.6 kBaud – 12 MBaud

Техника на 
свързване

• През 9-полюсен Sub-D-щекер
• Разпределение на щекерите по IEC 61158

Край на бус Не интегриран, трябва да се реализира с подходящ 
PROFIBUS-щекер с крайни съпротивления, които могат да се 
подсъединят.

Адрес на станция 1 – 125, може да се настрои през DIP-прекъсвач

F-адрес 1 – 1022, може да се настрои през DIP-прекъсвач

Наименование на 
GSD-файла

SEW_6009.GSD 

DP-идент. номер 6009hex = 24585dec

Специфични за 
приложението 
данни за пара-
метриране
(Set-Prm-
UserData)

• Дължина 3 байта
• Hex-параметриране 00,00,00

DP-конфигу-
рации за 
DDLM_Chk_Cfg

Виж брошурата "Полева шина-интерфейс DFS11B PROFIBUS 
DP-V1 с PROFIsafe".

Данни 
диагностика

Стандартна диагностика 6 байта
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Полева шина-интерфейс DFD11B за DeviceNet 

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFP11B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през отворената и стандарти-
зирана система полева шина DeviceNet.

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFD11B DeviceNet".

Данни за елек-
трониката

Опция DFD11B

Външно електро 
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Комуникационен 
протокол

Master-Slave Connection-Set според DeviceNet-специфика-
цията версия 2.0

Брой на техноло-
гичните инфор-
мационни думи

Могат да се настроят през DIP-прекъсвач:
• 1 – 24 технологични информационни думи при Polled-I/O
• 1 – 4 технологични информационни думи при Bit-Strobe I/O

Стойност по 
Baud

125, 250 или 500 kBaud, настройваща се през DIP-прекъсвач

Дължина на 
бусовия кабел

За Thick Cable според DeviceNet-спецификацията 2.0 прило-
жение B:
• 500 m (1640 ft) при 125 kBaud
• 250 m (820 ft) при 250 kBaud
• 100 m (656 ft) при 500 kBaud

Ниво на пренос ISO 11 98 – 24 V

Техника на 
свързване

• 5-полюсна клема Феникс-комбикон
• Разпределение на щекерите според DeviceNet-специфи-

кацията

MAC-ID • 0 – 63, настройващ се през DIP-прекъсвач
• Макс. 64 участника

Поддържани 
услуги

• Polled I/O
• Bit-Strobe I/O
• Explicit Messages:

– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

Име на 
EDS-файла

SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
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Полева шина-интерфейс DFE24B за EtherCAT®

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFE24B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през EtherCAT®.

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFE24B EtherCAT®".

Вместо DFE24B може да се използва и челният модул FSE24B (→ стр. 188). Той
предлага по-голям обем функции и също не се нуждае от допълнителни FSC11B.
За един уред MOVITRAC® B е нужен един FSE24B.

Данни за елек-
трониката

Опция DFE24B

Външно електро 
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Стандарти IEC 61158, IEC 61784-2

Стойност по 
Baud

100 MBaud дуплексен режим

Техника на 
свързване

2 × RJ45 (8 × 8 модулен жак)

Край на бус Не е интегриран, тъй като бусовият край се активира 
автоматично.

OSI Layer 1/2 Ethernet II

Адрес на станция Настройка през EtherCAT®-Master (→ индикация с P093)

Име на XML-
файла

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID (ИД на 
доставчик)

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT®

services (услуги)
• CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
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Полева шина-интерфейс DFE32B за PROFINET IO RT

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFE32B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през PROFINET IO RT. 

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFE32B PROFINET IO".

Данни за елек-
трониката

Опция DFE32B

Външно електро 
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Апликационни 
протоколи

• PROFINET IO (Ethernet Frames с Frame-идентификация 
8892hex) за управление и параметриране на честотния 
преобразувател.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) за диагностика с Web-
браузер.

• SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), протокол, който се 
ползва от MOVITOOLS® MotionStudio.

Използвани 
номера на порто-
вете

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Ethernet-услуги • ARP
• ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2 Ethernet II

Стойност по 
Baud

100 MBaud с дуплексен метод

Техника на 
свързване

2 × RJ45 с вътрешен Switch и Auto-Crossing

Адресиране 4 Byte IP-адрес и/или MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Идентификация 
на производи-
теля
(Vendor-ID)

010Ahex

Наименование на 
GSD-файла

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ГГГГММДД.xml
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Полева шина-интерфейс DFS21B за PROFINET / PROFIsafe

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията DFS21B дава възможност за
свързване към Главната система за автоматизация през PROFINET IO RT
с PROFIsafe.

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFS21B PROFINET с PROFIsafe".

Данни за елек-
трониката

•  ВНИМАНИЕ!

С използването на PROFIsafe-интерфейсите се реализират противоаварийни
апликации.

За целта съблюдавайте брошурата "Полева шина-интерфейс DF21B
PROFINET с PROFIsafe".

Опция DFS21B

Външно електро 
захранване през 
X26

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Апликационни 
протоколи

• PROFINET IO (Ethernet Frames с Frame-идентификация 
8892hex) за управление и параметриране на честотния 
преобразувател.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) за диагностика с Web-
браузер.

• SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), протокол, който се 
ползва от MOVITOOLS® MotionStudio.

Използвани 
номера на 
портовете

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Ethernet-услуги • ARP
• ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2 Ethernet II

Стойност по 
Baud

100 MBaud с дуплексен метод

Техника на 
свързване

2 × RJ45 с вътрешен Switch и Auto-Crossing

Адресиране 4 Byte IP-адрес и/или MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

F-адрес 1 – 1022, може да се настрои през DIP-прекъсвач

Идентификация 
на производи-
теля
(Vendor-ID)

010Ahex

Наименование на 
GSD-файла

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ГГГГММДД.xml
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Полева шина-интерфейс DFE33B за EtherNet/IP и Modbus/TCP

Описание Честотният преобразувател MOVITRAC® B въз основа на своя бързо действащ
универсален интерфейс на полевата шина с опцията EtherNet/IP DFE33B дава
възможност за свързване към Главната система за автоматизация през
EtherNet/IP. 

За инсталирането, моля, съблюдавайте брошурата "Полева шина интерфейс
DFE33B EtherNet/IP".

Данни за елек-
трониката

Опция DFE33B

Външно електро-
захранване

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Апликационни 
протоколи

• EtherNet/IP (Industrial Protocol) или Modbus/TCP за упра-
вление и параметриране на преобразувателя.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) за диагностика с Web-
браузер.

• SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), протокол, който се 
ползва от MOVITOOLS® MotionStudio.

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) за автома-
тични предаване на адресните параметри.

Използвани 
номера на 
портовете

• 44818 EtherNet/IP (TCP)
• 2222 EtherNet/IP (UDP)
• 502 Modbus/TCP
• 300 SMLP (TCP, UDP)
• 80 HTTP
• 67 / 68 DHCP

Ethernet-услуги • ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5

• Ethernet II
• TCP/IP и UDP/IP

Автоматично раз-
познаване на 
стойността по 
Baud

10 / 100 MBaud

Техника на 
свързване

2 × RJ45 с вътрешен Switch и Auto-Crossing

Адресиране 4 Byte IP-адрес и/или MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Идентификация 
на производителя
(Vendor-ID)

• 013Bhex (EtherNet/IP)
• "SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)

Помощни сред-
ства за пуск 
в действие

Софтуерен пакет MOVITOOLS® MotionStudio от версия 5.40 
и нагоре

Актуализация 
на фирмения 
софтуер на 
MOVITRAC® B

Не е нужна специална актуализация на фирмения софтуер.

Име на EDS-файла SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

DFE33B

ETHERNET/IP

MODULE
STATUS

NETWORK
STATUS

xx
xx

xx
xx
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Полеви бус-
Gateways

Gateways на полевите шини преобразуват стандартните полеви шини в SEW-SBus.
Във връзка с това един Gateway могат да се задействат до 8 преобразувателя.

Управлението (PLC или PC) и честотният преобразувател MOVITRAC® LTP-B
обменят през полевия бус данни за процеса като например управляваща дума или
обороти. За свързването на MOVITRAC® B към полева шина-Gateways iе нужен
комуникационния модул FSC11B/12B. Той е нужен и когато Gateway се интегрира
в преобразувателя. Модулът FIO11B не може да се използва за свързване.

Принципно през SBus към полевата шина можете да се свържете и задвижвате
и други уреди на SEW-EURODRIVE (например честотен преобразувате за
MOVIDRIVE®).

Gateway-функционалността има 2 различни изражения:

• Интегрира в преобразувателя: Интерфейса DF..B на полевата шина е мон-
тиран в MOVITRAC® B.

• В собствения си корпус: Интерфейса DF..B на полевата шина е монтиран
в корпус UOH11B.

351335435

351336971

MOVITRAC® B

SBus

2 3 4 5 6 7 8

SPS / PLC

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®

PROFINET / PROFIsafe®
1

MOVITRAC® B

SBus

21 3 4 5 6 7 8

SPS / PLC

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®

PROFINET / PROFIsafe®
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За свързването към полева шина са Gateways за следните бусови системи.

При MOVITRAC® B с вградена опционна платка е доставен с пратката съедини-
телен кабел за свързване на SBus.

При захранването на Gateways с помощта на MOVITRAC® В самият MOVITRAC®

В трябва да се захранва с DC 24 V от клема X12.8 и X12.9.

УКАЗАНИЕ
Ако в MOVITRAC® B фабрично е монтиран интерфейс за полева шина, тогава
SBus-адресът P881 вече е настроен на "1".

При MOVITRAC® B без интерфейс за полева шина SBus-адресът P881
е настроен фабрично на "0".

Бус Собствен корпус Интегриран в преобразуватели1)

1) Няма интеграция в преобразувателите при типоразмер 0XS.

PROFIBUS DFP21B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B

DeviceNet DFD11B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B

EtherCAT®2)

2) Алтернативно всеки уред MOVITRAC® B може да се свърже през челен модул FSE24B към мрежа
EtherCAT®. 

DFE24B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B

PROFINET DFE32B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B

EtherNet/IP + Modbus/TCP DFE33B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B

PROFIBUS / PROFIsafe® DFS11B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B

PROFINET / PROFIsafe® DFS21B / UOH11B MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B

P
i

f
kVA

Hz

n



8 Технически данни
Технически данни принадлежности и опции

198 Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B

Принцип на 
функциониране

Gateways на полевите шини имат стандартизирани интерфейси. Свържете спома-
гателните MOVITRAC® B-уреди през системна шина за уреди (SBus) към Gateway
на полева шина.

Скица с размери 
UOH

Всички мерки са в mm  (in).

Вид отпред MOVITRAC® B / 
UOH11B

Описание Функция

LED H1 (червен) Системна грешка (само за функционал-
ната ориентация на Gateway)

LED H2 (зелен) Резервиран

X24 X-терминал RS485-интерфейс за диагностика през 
компютър и MOVITOOLS® MotionStudio

X24

H1

H2

9007199470367499

4.5 (0.18)

5.
5 

(0
.2

2)

28
 (1

.1
)

30 (1.2)

18
5 

(7
.2

8)

25
7.

5 
(1

0.
14

)

22
4 

(8
.8

2)

23
4.

5 
(9

.2
32

)

100 (3.94)
22.5 (0.886)
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8.2.5 Контролер MOVI-PLC®

Изпълнения на 
уредите

Управлението на MOVI-PLC® е в различни изпълнения, които се различават по
начина на изпълнение на модулите от различни библиотеки. За инсталирането,
моля, съблюдавайте брошурата "Управление на MOVI-PLC®".

Описание С управлението MOVI-PLC® basic DHP11B SEW-EURODRIVE предлага в своя
производствен профил свободно програмируемо управление според IEC 61131-3
PLCopen.

Опцията DHP11B се интегрира фабрично (не за размер 0XS) или се доставя
в собствен корпус UOH. Разширение на уреда с тази опция може да се изпълни
само от SEW-EURODRIVE.

Управлението на MOVI-PLC® DHP11B.. е оборудвано с PROFIBUS DP-V1 Slave-
интерфейс, 2 SBus-интерфейса (CAN), RS485 и 8 цифрови входа/изхода, от които
5 допускат възможност за прекъсване на сигнала. DHP11B може едновременно да
управлява 12 уреда (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®).

Изпълнение на MOVI-PLC Описание

MOVI-PLC® 
basic

DHP11B-T0 Управление на MOVI-PLC® basic

DHP11B-T11)

1) Изпълненията T1 и T2 заедно с MOVITRAC® B с целесъобразни само с някои условия. Моля,
консултирайте се със SEW-EURODRIVE

Технологичното изпълнение I дава възможност допълнително за 
изпълнение на T0 и също на фигурния диск, синхронно движение

DHP11B-T21) Технологичното изпълнение II дава възможност допълнително за 
изпълнение на T1 и също на манипулации

MOVI-PLC® 
advanced

DHE21B/41B Функционалност на MOVI-PLC® basic, допълнително огромни 
резерви от производителност и високоскоростни интерфейси
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MOVI-PLC® basic DHP11B

Данни за електрониката MOVI-PLC® basic DHP11B:

Индикатори за 
статута

Светодиоди за 
• захранване с напрежение I/O
• Фирмен софтуер
• Програма
• PROFIBUS
• Системни шини

Полева шина • PROFIBUS DP и DPV1 по IEC 61158
• Автоматична идентификация на стойността по Baud от 

9.6 kBaud до 12 MBaud
• Реализиране на край на шината с подходящ щекер. 
• GSD-файл SEW_6007.GSD
• DP-идент. номер 6007hex (24579dec)
• Максимум 32 технологични данни

Системен бус • 2 системни буса (CAN) за управление на 12 преобразува-
теля и CANopen I/O-модула

• CAN ниво 2 (SCOM циклично, ациклично) или през SEW-
MOVILINK®-протокола

• Стойност по Baud: 125 kBaud – 1 MBaud
• Край на шина външен
• Обхват адреси: 0 – 127

Инженеринг През RS485, PROFIBUS и системната шина

Режим от панела През RS485

Техника на 
свързване

• PROFIBUS: 9-полюсен Sub-D-щекер по IEC 61158
• Системни шини и I/O: контактни клеми
• RS485: RJ10

Двоични входове / 
изходи

8 I/O по IEC 61131-2, конфигурируеми като вход или изход, от 
тях 5 с възможност за прекъсване.

Памет • Програма: 512 KByte
• Данни: 128 KByte
• Съхранение: 24 KByte

Помощни 
средства за пуск 
в действие

• Програмни езици 
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS 

• Библиотеки за оптимално управление на
преобразувателите)
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MOVI-PLC® basic DHE21B/41B

Данни за електрониката MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:

Опция DHE21B/41B

1455764363

Артикулен номер • Опция DHE21B: 1823 607 3
Опция DHE41B: 1821 160 7

Електрозахранване • X26: U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
• DGND трябва да се заземи (PELV)
• Консумация на мощност: Pmax = 8.5 W
• Imax = 600 mA
• X31: Двоичните входове и изходи трябва да се захранват отделно с DC 24 V

Нива потенциали Опцията DHE21B/41B има следните нива на потенциали:
• Потенциал управление / CAN 1 / COM1
• Потенциал COM2
• Потенциал двоични входове и изходи
• Потенциал системна шина CAN 2

Памет • Съхранение на данни: 32 KByte
• Променливи на системата (Retain): 8 KByte
Програмно запаметяващо устройство:
• DHE21B: 2 MByte (за приложни програми, вкл. IEC-библиотеки)
• DHE41B: 6 MByte (за приложни програми, вкл. IEC-библиотеки)
Памет за данните:
• DHE21B: 4 MByte (за IEC-апликация)
• DHE41B: 8 MByte (за IEC-апликация)
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Системна шина CAN 2
 X32:1 – X32:3

• Системна шина CAN 1 и CAN 2 по CAN-спецификацията 2.0, част A и B, тех-
ника за пренос по ISO 11898

• Системната шина CAN 2 е галванично разделена
• Макс. 64 участника за една CAN-системна шина
• Макс. 64 SCOM Transmit-обекта / 32 Receive-обекта за една CAN-системна 

шина
• Обхват на адресите 0 – 127
• Стойност по Baud: 125 kBaud – 1 MBaud
• Ако X32 или X33 е край на шина, трябва да свържете крайно съпротивление 

(120 Ω) отвън
• Можете да изтеглите щекери X32 или X33, без да прекъснете системната шина. 
• Системната шина може да се задейства в ниво 2 (SCOM циклично, ациклично 

или според SEW-MOVILINK®-протокола

Системна шина CAN 1
 X33:1 – X33:3

Ethernet 1 X36 Системна шина, резервирана

Ethernet 2 X37 • TCP/IP
• Възможности за свързване: Инженерингов компютър, друго управление, Intranet

USB USB 1.0 за свързване на инженерингов компютър (в подготовка)

RS485-интерфейс 
COM1/2
 X34:1 – X34:4

• За свързване на обслужващ терминал DOP11A/B или на двигател с встроен 
редуктор с интегриран честотен преобразувател MOVIMOT®

• E/A-стандарт, 57.6 / 9.6 kBaud, макс. дължина на кабела общо 200 m 
• Динамично крайно съпротивление, монтирано неподвижно

SD-карта-памет • Чете се от компютър
• Съдържа:

– Фирмен софтуер
– IEC-програма
– Данни

• Мин. 128 MB памет
• Изпълнения, артикулни номера и функции:

– OMH41B-T0: 1821 204 2
Функции: Администриране регулирането на оборотите, позициониране напр. 
с библиотеката MPLCMotion_MDX

– OMH41B-T1: 1821 205 0
Функции: допълнителни напр. фигурен диск, електронна трансмисия, гърбичен 
изключвател

– OMH41B-T2: 1821 206 9
Функции: допълнително напр. манипулиране

Инженеринг Инженерингът се осъществява през един от следните интерфейси: 
• Ethernet 2 (X37)
• В процес на подготовка: USB (X35)
Инженерингът на всички свързани към управлението MOVI-PLC®advanced DHE41B 
SEW-компоненти може да се осъществява през управлението MOVI-PLC®advanced 
DHE41B.
Инженерингът на управлението MOVI-PLC®advanced DHE41B не може да се прави 
през преобразувателя.
• Инженерингов сифтуер MOVITOOLS® MotionStudio с PLC-Editor

Опция DHE21B/41B
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Техника за 
управление

Техниката за управление в SEW-EURODRIVE се състои от изменяем унифициран
блок от контролери, които или могат да се програмират в IEC 61131-3 (MOVI-PLC),
или се конфигурират през предварително изготвените апликационнни модули
(CCU). Контролерите или могат директно да се интегрират в уреда като опционна
карта, или да задействат като компактно управление (UOH-корпус) всякаква зад-
вижваща електроника на SEW. SEW-EURODRIVE препоръчва за MOVITRAC® B
клас на скорост основен или стандартен, тъй като те са предвидени за апликации
с координирани движения на отделните оси от до 16 оси.

Свободно 
програмируемо 
управление 
с Motion-Control 
(MOVI-PLC)

С използването на SD-карти от типа OMH41B контролерът може да се използва
като свободно програмируемо Motion-Control-управление MOVI-PLC®. MOVI-PLC
е серия запаметяващо-програмируеми Motion-Control-управления. Те дават въз-
можност за удобно и бързо автоматизиране на задвижващи решения както и обра-
ботка на логиката и управленията на процесите с помощта на програмните езици
съгласно стандарт IEC 61131-3.

• MOVI-PLC® обхваща изцяло оптимизираното управление на цялото порт-
фолио на SEW-преобразувателите и простото обновяване върху скоростно
MOVI-PLC въз основа на цялостна готовност за изпълнение на програмите. 

• MOVI-PLC® може да се изменя с няколко различни платформи на хардуера
(стандартни, изпреварващи, ...) и модулни концепции на софтуера (библиотеки
за многобройни апликации).

• MOVI-PLC® е мощен с мащабни технологии (напр. гърбичен диск, синхронно
движение) и управлението на претенциозни апликации (напр. манипулираане).

Клас на скорост 
MOVI-PLC® 
стандартен

Контролерът DH.21B дава възможност за изпълнение на координирани движения
на отделните оси, както и обвързването на външни входове и изходи и Drive
Operator Panel (DOP). По този начин опцията DH.21B като управление на модули,
а също и като отделно управление е подходяща за машини от средна сложност.

Конфигурируем 
контролер за 
апликации (CCU)

С използването на SD-карти от типа OMC41B контролерът може да се използва
като конфигурируем контролер за апликации (CCU). По този начин могат да се
изпълняват само изготвени, стандартизирани от SEW-EURODRIVE апликационни
модули. Апликационните модули могат бързо и лесно да се пуснат в действие
с помощта на графична конфигурация. Дефиниран интерфейс за технологични
данни предоставя тези функции на управление на няколко нива. При пуска
в действие имате на разположение монитор за технологични данни в управляващ
режим.
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Клас на скорост 
CCU стандартен

Класа на скорост CCU стандартен е за апликационни модули с функционалност
на отделните оси и средно време за реакция. Могат да се свържат максимум 16
оси към кофигурируем апликационен контролер. Имате следните апликационни
модули и могат да се пуснат в действие с инструментариума "AxisConfigurator":

• предварително задаване на оборотите

• позициониране на гърбицата

Изпълнения на уредите

Като опционна 
карта

Като компактно 
управление 
в UOH-корпус

Документация за 
MOVI-PLC®

Подробна информация за функциите, проектирането и техничеките данни ще
намерите в следните брошури: 

• Наръчник "Controller DHE21B / DHF21B / DHR21B (Standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced).

• Наръчник "Управление MOVI-PLC® basic DHP11B.."

Опционална карта Описание

MOVI-PLC® basic 
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Контролер стан-
дартен DHE21B-T0

Контролер с интегриран Ethernet-интерфейс (протоколи UDP, TCP/IP) за 
автоматизация на координирани движения на отделните оси. USB-интер-
фейс за инженеринг и SD-карта за обикновено съхранение на данните.

Опционална карта Описание

MOVI-PLC® basic 
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Контролер стан-
дартен DHE21B-T0

Контролер с интегриран Ethernet-интерфейс (протоколи UDP, TCP/IP) за 
автоматизация на координирани движения на отделните оси. USB-интер-
фейс за инженеринг и SD-карта за обикновено съхранение на данните.

Контролер 
DHF21B-T0

Както DHE21B но допълнително с интерфейси полева шина -Slave Profibus 
и DeviceNet.

Контролер 
DHR21B-T0

Както DHE21B но допълнително с Industrial-Ethernet-интерфейси 
PROFINET, Ethernet IP и Modbus TCP.
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8.2.6 Импулсен блок на захранване UWU52A

Технически данни

Скица с размери Всички мерки са в mm  (in).

Импулсен блок на захранване UWU52A

Артикулен номер 188 181 7

Входно напрежение 1 × AC 110 – 240 V

Диапазон на напрежението AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V

Честота 50/60 Hz

Максимален ток на празен ход AC 40 mA

Номинален ток на входа
при 1 × AC 110 V
при 1 × AC 230 V

AC 1.04 A
AC 0.63 A

Напрежение на изхода DC 24 V (–1 % / +3 %)

Номинален ток на изхода
при 40 °C
при 55 °C

DC 2.5 A
DC 2.0 A

Остатъчна вълнистост < 50 mV

Напрежение на смущенията < 120 mV

Загуби на мощност < 5.5 W

Маса 0.23 kg (0.51 lb)

Работна температура 0 °C до +55 °C (не се допуска оросяване)

Клас на защита IP20 (EN 60529)

Клас на защита I

Свързване Винтови клеми за сечение на кабела 0.20 – 2.5 mm2 
(AWG24 – AWG13)
Въртящ момент при затягане 0.4 – 0.5 Nm

269954187

38 (1.5)

76
 (3

.0
)

109 (4.29)

101 (3.98)

4 (0.2)EN 60715TM35
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8.2.7 Обратно захранване на мрежата

При работещите с генератор MOVITRAC®-B-преобразуватели от размер 2 и
нагоре в 4-Q-режим може да се използва алтернативно на спирачните съпроти-
вления обратното захранване на мрежата MOVIDRIVE® MDR60A. Условието за
тази цел е мощна захранваща мрежа. Подробна информация по този въпрос ще
намерите в наръчника на системата "Обратно захранване на мрежата
MOVIDRIVE® MDR60A/61B и инвертор за двигателя MDX62B", който можете да
поръчате в SEW-EURODRIVE.

MOVIDRIVE® MDR60A захранва с електрическа енергия от мрежата междинния
контур за постоянно напрежение на свързания задвижващ преобразувател
MOVIDRIVE® при режим с двигател, а при режим с генератор я отвежда обратно
в мрежата от междинния контур за постоянно напрежение.

UL-
сертификация

Защитни и кон-
тролни функции

• Контрол и зашита от термично претоварване

• Идентификация на отпадане на мрежата в рамките на мрежов полупериод.

• Защита от свръхнапрежение.

За уредите MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 и
MDR60A0750-503-00 има издадени сертификати от UL и cUL. cUL е равнопр-
вана за сертифициране по CSA. Уредът MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
няма сертификат от UL или cUL.

USUS

LISTEDLISTED

®

9007200709048587
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Свойства на 
уреда за обра-
тно захранване 
на мрежата в 
сравнение с прео-
бразувателя със 
спирачно съпро-
тивление

• Енергиен баланс: Енергията от генератора се връща обратно да захрани мре-
жата, а не се преобразува в загуба на топлина. 

• Инсталационно напрежение при няколко преобразувателя (връзки с мрежата и
спирачните съпротивления). За регулирано спиране и при неизправности
в мрежата все пак е нужно спирачно съпротивление.

• Икономия на място в електроразпределителния шкаф и на мощността на вен-
тилатора, ако до сега спирачното съпротивление е трябвало да се монтира
в електроразпределителния шкаф. 

Общи технически данни

Обратно захранване на мрежата MOVIDRIVE® MDR60A

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

Устойчивост на смущения Изпълнява EN 6094761800-3

Излъчване на смущения при инсталиране 
съгласно ЕМС

Изпълнява EN 61800-3: 
• с мрежов филтър NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• с мрежов филтър NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• с мрежов филтър NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• с мрежов филтър NF150-503 (MDR60A0750-503-00)

Температура на околната среда âU
Влошена характериситка на темп. на окол-
ната среда

0 °C до +40 °C
IN-намаляване: 3 % IN за K до макс. 60 °C)

Климатичен клас EN 60721-3-3, клас 3K3

Температура на съхранение1) âL

1) При дълго съхраняване на склад на всеки 2 години да се подава мин. за 5 мин. напрежение от мрежата, в противен случай
може да се съкрати срока на експлоатация на уреда.

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

Вид охлаждане (DIN 51751) Външно охлаждане
(вентилатор с регулирана температура, праг на сработване 50 °C)

Клас на защита размер 2
EN 60529 размер 3
(NEMA1) размер 4

IP20
IP20
IP00 (силови връзки) 
IP10 (силови връзки)
• с монтиран, сериен доставен с пратката плексигласов капак 
• с монтиран термосвиваем маркуч (не е в обема на доставката)
IP20
• с монтирана защита от допир DLB11B

Работен режим Постоянен режим (EN 60149-1-1 и 1-3)

Категория свръхнапрежение III по IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Клас замърсяване 2 по IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Монтажна височина При h ≤ 1000 m без ограничения.
При h ≥ 1000 m важат следните ограничения:
• от 1000 m до макс. 4000 m:

– IN-редукция с 1 % на 100 m
• От 2000 m (6562 ft) до макс. 4000 m (13120 ft):

– Безопасното разделяне на силови връзки и връзки на електрониката 
не е гарантирано от 2000 м нагоре. 
За целта са нужни външни мерки (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)

– Трябва да се предсъедини защитно съоръжение от свръхнапрежение 
за намаляване на свръхнапрежения от категория III на категория II.
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Технически данни MOVIDRIVE® MDR60A

MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 типоразмер 2 и типоразмер 3

MOVIDRIVE® MDR60A
Стандартно изпълнение
Изпълнение с лакирани печатни платки

Типоразмер 2
0150-503-00 

0150-503-00/L 

Типоразмер 3
0370-503-00 

0370-503-00/L

Артикулен номер 1 825 271 0
1 825 272 9

826 658 1
829 672 3

ВХОД

Мрежово номинално 
напрежение 
 (съгласно EN 50160)

Uмрежа 3 × AC 380 V - 500 V

Мрежова честота fмрежа 50 Hz - 60 Hz ±5 %

Номинална мощност на 
свързването

PN 15 kW 37 kW

Номинален ток на мрежата
 (при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа AC 29 A AC 66 A

КЛЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА

Двоични входове
Вътрешно съпротивление

Съвместими с PLC (EN 61131), цикъл на проверка 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Ниво на сигнала +13 V – +30 V = "1" = затворен контакт
-3 V – +5 V = "0" = отворен контакт

Двоични изходи Съвместими с PLC (EN 61131-2), време на сработване 1 ms, устойчиви на късо 
съединение, Imax = 50 mA

Ниво на сигнала "0"=0 V, "1"=+24 V, Внимание: Да не се подава външно напрежение.

МЕЖДИНЕН КОНТУР

Привидно напрежение 
на изхода (при Uмрежа = 
3 × AC 380 – 500 V)

SA 25 kVA 50 kVA

Напрежение на междинен 
контур (при номинален ток 
на мрежата Iмрежа)

UZK DC 560 V - 780 V

Номинален ток междинен 
контур (при номинален ток 
на мрежата Iмрежа)

IZK DC 35 A DC 70 A

Макс. ток междинен контур IZK_max DC 53 A DC 105 A

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност при PN PVmax 120 W 950 W

Разход на охлаждащ въздух 100 m3/h 180 m3/h

Свързване силови клеми X1, X2 Разделими клемореди
Накрайници на жилата (DIN 46228)

Комбиниран болт M6

 допустим въртящ момент при 
затягане

1.8 Nm (16 in-lb) 3.5 Nm (31 in-lb)

 допустимо сечение на кабела 6 mm2 (AWG9)
PI: M4 с 1.5 Nm (13 n-lb)

25 mm2 (AWG4)

Свързване клеми за 
електрониката

X3 Допустимо сечение на кабела:
• едно жило за всяка клема: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)

• две жила за всяка клема: 0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

Маса 4 kg (8.8 lb) 16 kg (35 lb)

Размери Ш х В х Д 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)

Мрежов дросел (винаги нужен) ND045-013, 
LN = 0.1 mH

Артикулен номер 
826 013 3

ND085-013
LN = 0.1 mH

Артикулен номер 
826 014 1

Мрежов филтър (опционно) NF035-503 до 15 kW
Артикулен номер 827 128 3

NF048-503 до 22 kW (15 kW × 125 %)
Артикулен номер 827 117 8

NF085-503, 
Артикулен номер 827 415 0

За MOVITRAC® 0055 – 0150 0055 – 0370

Препоръчан мрежов предпазител 63 A 100 A
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MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 типоразмер 4

MOVIDRIVE® MDR60A
Стандартно изпълнение
Изпълнение с лакирани печатни платки

Типоразмер 4
0750-503-00

0750-503-00/L

Артикулен номер 826 556 9
829 673 1

ВХОД

Мрежово номинално напре-
жение (съгласно EN 50160)

Uмрежа 3 × AC 380 V - 500 V

Мрежова честота fмрежа 50 Hz - 60 Hz ±5 %

Номинална мощност на 
свързването

PN 75 kW

Номинален ток на мрежата
 (при Uмрежа = 3 × AC 400 V)

Iмрежа AC 117 A

КЛЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА

Двоични входове
 Вътрешно съпротивление

Без потенциал (оптико-електронно свързване), съвместими с PLC (EN 61131), 
цикъл на проверка 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Ниво на сигнала: +13 V – +30 V = "1" 
= контакт затворен

-3 V – +5 V = "0" 
= контакт отворен

Двоични изходи Съвместими с PLC (EN 61131-2), време на сработване 1 ms, устойчиви на късо 
съединение, Imax = 50 mA

Ниво на сигнала: "0"=0 V, "1"=+24 V, 
Внимание: Да не се подава външно напрежение.

МЕЖДИНЕН КОНТУР

Привидно напрежение на 
изхода (при Uмрежа = 3 × AC 380 
– 500 V)

SA 90 kVA

Напрежение на междинен 
контур

UZK DC 560 V - 780 V

Номинален ток междинен 
контур (при номинален ток на 
мрежата Iмрежа)

IZK DC 141 A

Макс. ток междинен контур
 (при номинален ток на мре-
жата Iмрежа)

IZK_max DC 212 A

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Загуба на мощност при PN PVmax 1700 W

Разход на охлаждащ въздух 360 m3/h

Свързване силови клеми
 (L1, L2, L3 при типоразмер 6)

X1, X2 Свързващи болтове M10

 допустим въртящ момент 
при затягане

14 Nm (120 in-lb)

 допустимо сечение на кабела 70 mm2 (AWG2/0)

Свързване силови клеми SKS 1 – 3 –

Свързване клеми за 
електрониката

 (X2 при типоразмер 6)

X3 Допустимо сечение на кабела:
• едно жило за всяка клема: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)

• две жила за всяка клема: 0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)

Маса 24 kg (53 lb)

Размери Ш х В х Д 280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20.6 in × 8.07 in)

Мрежов дросел (винаги нужен) ND200-0033 
LN = 0.03 mH

Артикулен номер 826 579 8

Мрежов филтър (опционно) NF150-503, 
Артикулен номер 827 417 7

За MOVITRAC® 0055 – 0750

Препоръчан мрежов предпазител 175 A
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Размерни скици

MOVIDRIVE® 
MDR60A0150 
типоразмер 2

При монтаж в електроразпределителния шкаф, моля, спазвайте следното мини-
мално свободно пространство:

• отгоре и отдолу по 100 mm (3.9 in)

• не е нужно странично свободно пространство 

3349923979
Размери в mm  (in).

10
29

5

31
5

80
6

118 127

31
5

32
0
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MOVIDRIVE® 
MDR60A0370 
типоразмер 3

При монтаж в електроразпределителния шкаф, моля, спазвайте следното мини-
мално свободно пространство:

• отгоре и отдолу по 100 mm (3.9 in)

• не е нужно странично свободно пространство

18014399963792907
Размери в mm  (in).

46
5 

(1
8.

3)

44
5 

(1
7.

5)
 

11
 (0

.4
3) 7 (0.3)

215(8.46)

173 (6.81)

200 (7.87)

105 (4.13)
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MOVIDRIVE® 
MDR60A0750 
типоразмер 4

При монтаж в електроразпределителния шкаф, моля, спазвайте следното мини-
мално свободно пространство:

• отгоре и отдолу по 100 mm (3.9 in)

• При поставянето на чувствителни на температура компоненти, напр. контак-
тори или предпазители, трябва да се спазва разстояние от минимум 300 mm
(11.8 in) над преобразувателя.

• не е нужно странично свободно пространство

18014399963821579
Размери в mm  (in).

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)
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Свързване на 
междинния 
контур

SEW-EURODRIVE препоръчва за свързването на междинния контур използването
на посочените по-долу комплекти кабели. Тези кабелни комплекти имат съответ-
ната устойчивост на напрежение и освен това имат цветово обозначение. Това е
необходимо, тъй като неправилната полярност и заземяваме водят до разруша-
ване на свързаните уреди. 

Кабелите ограничават с дължината си свързването на междинния контур на
допустимата дължина от пет метра, при което те могат да бъдат удължени и от
страна на клиента за свързването на няколко уреда. Кабелните обувки за свърз-
ване към обратното захранване на мрежата и към един преобразувател са прило-
жени към кабелните комплекти. За свързването на други преобразуватели трябва
да се използват кабелни обувки с обикновено търговско качество. Преобразувате-
лите тогава трябва да се свържат звездообразно към обратното захранване на
мрежата. 

8.2.8 Закрепване върху носеща шина FHS11B/12B/13B

FHS служи за закрепване върху носеща шина на MOVITRAC® B и за монтаж
отдолу на спирачните съпротивления.

Комплект кабели тип DCP12A DCP13A DCP15A

Артикулен номер 814 567 9 814 250 5 814 251 3

за свързването на MOVITRAC® 0055 ... 0110 0150 ... 0300 0400 ... 0750

УКАЗАНИЕ
За свързване на междинния контур спазвайте инструкциите в системния
наръчник MOVIDRIVE® MDR60A обратно захранване на мрежата", който можете
да поръчате в SEW-EURODRIVE.

Тип Артикулен номер Размер Спирачно съпротивление

230 V 400/500 V

FHS11B 1820 724 3 0XS BW4 BW2

FHS12B 1820 725 1 0S
BW027-003 BW072-003

FHS13B 1820 727 8 0L
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Скица с размери Всички мерки са в mm  (in).

9007199340909451

MOVITRAC® B типоразмер Габарити в mm  (in)

а b d e

0XS 55 (2.2) 171.5 (6 752) 220 (8.66) 7.5 (0.30)

0S 80 (3.1) 171.5 (6 752) 220 (8.66) 32.5 (1.28)

0L 80 (3.1) 260.3 (10.25) 308.5 (12.15) 32.5 (1.28)

196 (7.72)a

b d

32.5
(1.28)

10
 (0

.3
9)

5 
(0

.2
)

4.5
(0.18)

e
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8.3 Технически данни на спирачните съпротивления, дроселите 
и филтрите

8.3.1 Спирачни съпротивления

Спирачни съпро-
тивления BW

Обща 
информация

Спирачните съпротивления 

BW са съгласувани със серията преобарзуватели MOVITRAC® B. Видът на охлаж-
дането е KS = самоохлаждане (въздушно охлаждане). 

Повърхностите на спирачните съпротивления при натоварване с PN достигат
високи температури. Мястото за монтаж трябва да е съобразено с това обстоятел-
ство. Обикновено затова спирачните съпротивления се монтират върху покрива
на електроразпределителния шкаф.

Трябва да се предвиди при температура на околната среда от 45 °C и нагоре вло-
шаване на характеристиките на натоварването от 4 % за 10 K. Максималната тем-
пература на околната среда не трябва да превишава 80 °C. Моля, при монтажа
в електроразпределителния шкаф спазвайте максимално допустимата темпера-
тура на другите компоненти (напр. MOVITRAC® B).

Сертификация 
UL и cUL

Във връзка с честотните преобразуватели MOVITRAC® B спирачните съпроти-
вления тип BW.. се допускат съгласно UL и cUL. По желание SEW-EURODRIVE
може да Ви предостави документ. Спирачните съпротивления BW..-T и BW..-P
имат и независимо от преобразувателя MOVITRAC® B cRUus-разрешително.

PTC-спирачни 
съпротивления

При PTC-спирачните съпротивления спазвайте следните точки:

• Препоръчват се само приложения с малка генераторна енергия. 

• Спирачното съпротивление само се защитава реверсивно от свръхтовар, като
скокообразно става виско омично и не приема повече енергия.

Тогава преобразувателят изключва с грешката "Спирачен ключ" (грешка F04).

Разполагане на PTC-спирачните съпротивления:

186415755

Спирачно съпротивление 
тип

BW1 BW2 BW3 BW4

Артикулен номер 822 897 3 823 136 2 823 598 8 823 599 6

Температура на околната 
среда âA

-25 °C до +60 °C

За MOVITRAC® B 0003 – 0040 (400/500 V)  0003 – 0022 (230 V)

P
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Плоска форма Спирачните съпротивления с плоска форма имат клас на защита IP54 и вътрешна
термична защита от свръхтовар (не сменяема). Според типа можете да инстали-
рате спирачните съпротивления по следния начин: 

• Със закрепване върху носеща шина FHS или с монтаж на FKB под охладител-
ното тяло. Закрепените при монтажа отдолу на спирачните съпротивления не
достигат посочената ED-мощност. Опциите FHS и FKB са подходящи само за
спирачни съпротивления BW027-003 и BW072-003.

• Със защита от допир BS върху носеща шина.

230 V

400/500 V

Спирачно съпротивление тип BW027-003 BW027-005

Артикулен номер 826 949 1 826 950 5

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

230 W
310 W
410 W
550 W
980 W

450 W
610 W
840 W

1200 W
2360 W

Съпротивление RBW 27 Ω ±10 % 27 Ω ±10 %

Ток на сработване на външното 
биметално реле

1.0 A 1.4 A

Температура на околната среда âA -20 °C до +45 °C

За MOVITRAC® B 230 V 0003 – 0022 0003 – 0022

Спирачно съпротивление тип BW072-003 BW072-005

Артикулен номер 826 058 3 826 060 5

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

230 W
310 W
420 W
580 W

1000 W

450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W

Съпротивление RBW 72 Ω ±10 % 72 Ω ±10 %

Ток на сработване на външното 
биметално реле

0.6 A 1.0 A

Температура на околната среда âA -20 °C до +45 °C

За MOVITRAC® B 400/500 V 0003 – 0040 0003 – 0040

P
i

f
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Жични съпроти-
вления и съпро-
тивления на сто-
манена решетка

• Корпус от перфорирана ламарина (IP20), който е отворен към монтажната
повърхност

• Допустимото натоварване от късо съединение на жичното съпротивление
и съпротивленията на стоманена решетка са по-високи отколкото при спирач-
ните съпротивления с плоска форма (→ глава "Избор на спирачно съпроти-
вление")

• В спирачното съпротивление BW..-T е интегриран температурен изключвател

• В спирачното съпротивление BW..-Р е интегрирано термично реле за свръхток

SEW-EURODRIVE препоръчва жичните съпротивления и съпротивленията на сто-
манена решетка да се обезопасят допълнително срещу свръхтовар през биме-
тално реле с характеристика на разединение от клас 10 или 10A (съгласно
EN 60947-4-1). Настройте тока на изключване на стойност IF (→ следващите
таблици). 

Не използвайте електронни или електромагнитни предпазители, те могат да
изключат още при краткотрайни, все още допустими превишения на тока. 

При спирачни съпротивления от серия BW..-T / BW..-P алтернативно можете да
свържете към биметално реле интегрирания температурен датчик или релето за
свръхток с 2-жилов, екраниран кабел. Подвеждането на кабела при спирачните
съпротивления BW..-T и BW..-P може да стане отпред или отзад (→ Скица с раз-
мери спирачни съпротивления BW.. / BW..-T / BW..-P). Използвайте глухи пробки
за не подсъединените отвори с резба. 

Повърхностите на спирачните съпротивления при натоварване с PN достигат
високи температури. Мястото за монтаж трябва да е съобразено с това обстоятел-
ство. Обикновено затова спирачните съпротивления се монтират върху покрива
на електроразпределителния шкаф. 

Приведените в следващите таблици технически характеристики посочват допус-
тимата натовареност на спирачните съпротивления в зависимост от продължи-
телността на включване. Продължителността на включване (ED) на спирачното
съпротивление в % се отнася за време на цикъл ≤ 120 s.
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Принадлежност към AC-230-V-уредите 

Тип BW027-
006

BW027-
012

BW018-
015

BW018-
035

BW018-
075

BW012-
025

BW012-
050

BW012-
100

Артикулен номер 822 422 6 822 423 4 – – – 821 680 0 – –

Артикулен номер тип 
BW...-T

– – – 1820 138 5 1820 139 3 – 1820 140 7 1820 141 5

Артикулен номер тип 
BW...-Р

– – 1820 416 3 – – 1820 414 7 – –

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.6 kW
5.7 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW

8.7 kW1)

1) Физическо ограничение на мощността поради напрежението на междинния контур и на съпротивлението 

1.5 kW
2.7 kW
4.5 kW
6.7 kW

13.0 kW1)

3.5 kW
5.9 kW

10.5 kW
13.0 kW1)

13.0 kW1)

7.5 kW
12.7 kW

13.0 kW1)

13.0 kW1)

13.0 kW1)

2.5 kW
4.2 kW
7.5 kW
11.2 kW
19.0 kW

5.0 kW
8.5 kW

15.0 kW
19.6 kW1)

19.6 kW1)

10 kW
17 kW

19.6 kW1)

19.6 kW1)

19.6 kW1)

Съпротивление 27 Ω ±10 % 18 Ω ±10 % 12 Ω ±10 %

Ток на изключване IF 4.7 A 6.7 A 9.1 A 13.9 A 20.4 A 14.4 A 20.4 A 28.9 A

Връзки Керамични клеми 2.5 mm2 (AWG12) Болт M8

Въртящ момент за 
затягане

0.5 Nm / 4 lb in 6 Nm / 50 lb in

Тип на конструкцията Жично съпротивление Съпротивление стоманена решетка

За MOVITRAC® B 0015 – 0037 2 × успоредно при 0110 0055 / 0075

Тип BW039-003 BW039-006 BW039-012 BW039-026 BW915 BW106 BW206

Артикулен номер 821 687 8 821 688 6 821 689 4 – – – –

Артикулен номер тип 
BW...-T

– – 1820 136 9 1820 415 5 1820 413 9 1820 083 4 1820 412 0

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

0.3 kW
0.5 kW
1.0 kW
1.8 kW
2.9 kW

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.5 kW
5.7 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW

6.0 kW1)

6.0 Nm1)

1) Физическо ограничение на мощността поради напрежението на междинния контур и на съпротивлението

2.6 kW
4.6 kW

6.0 kW1)

6.0 kW1)

6.0 kW1)

15.6 kW
15.6 kW

15.6 kW1)

15.6 kW1)

15.6 kW1)

13.5 kW
23 kW

39.2 kW1)

39.2 kW1)

39.2 kW1)

18 kW
30.6 kW

39.2 kW1)

39.2 kW1)

39.2 kW1)

Съпротивление 39 Ω ±10 % 15 Ω ±10 % 6 Ω ±10 %

Ток на изключване IF 2.8 A 3.9 A 5.5 A 8.1 A 28 A 38 A 42 A

Връзки Керамични клеми 2.5 mm2 (AWG12) Болт M8

Въртящ момент за 
затягане

0.5 Nm / 4 lb in 6 Nm / 50 lb in

Тип на конструкцията Жично съпротивление Съпротивление стоманена решетка

За MOVITRAC® B 0015 – 0022
2 × успо-
редно при 

0110

0150 / 2 × успоредно при 
0220 /0300

BW...-T / BW...-P

Сечение на връзката при сигнален контакт / въртящ момент при 
затягане

1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Комутираща способност на сигналния контакт на температурния 
изключвател

• DC 2 A / DC 24 V (DC11)
• AC 2 A / AC 230V (AC11)

Работен контакт (нормално затворена контактна система) съгласно EN 61800-5-1
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Принадлежност към AC-400-V-уредите

Тип BW100-006 BW168 BW268 BW147 BW247 BW347

Артикулен номер 821 701 7 820 604 X 820 715 1 820 713 5 820 714 3 820 798 4

Артикулен номер тип 
BW...-T

1820 419 8 1820 133 4 1820 417 1 1820 134 2 1820 084 2 1820 135 0

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.6 kW
5.7 kW

0.8 kW
1.4 kW
2.6 kW
4.8 kW
7.6 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW

11.4 kW1)

1) Физическо ограничение на мощността поради напрежението на междинния контур и на съпротивлението

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
11.4 kW

2.0 kW
3.8 kW
6.4 kW
12 kW
19 kW

4.0 kW
7.2 kW

12.8 kW
20 kW1)

20 kW1)

Съпротивление 100 Ω ±10 % 68 Ω ±10 % 47 Ω ±10 %

Ток на изключване IF 2.4 A 3.4 A 4.2 A 5 A 6.5 A 9.2 A

Връзки Керамични клеми 2.5 mm2 (AWG12) Керамични клеми 
10 mm2 (AWG8)

Въртящ момент за 
затягане

0.5 Nm / 4 lb in 1.6 Nm / 14 lb in

Тип на конструкцията Жично съпротивление

За MOVITRAC® B 0015 – 0040 0055 / 0075

Тип BW039-012 BW039-026 BW039-050 BW018-015 BW018-035 BW018-075

Артикулен номер 821 689 4 – – 821 684 3 – –

Артикулен номер тип 
BW...-T

1820 136 9 1820 415 5 1820 137 7 – 1820 138 5 1820 139 3

Артикулен номер тип 
BW...-P

– – – 1820 416 3 – –

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

1.2 kW
2.1 kW
3.8 kW
7.0 kW
11.4 kW

2.6 kW
4.7 kW
8.3 kW

15.6 kW
24.1 kW1)

5.0 kW
8.5 kW

15.0 kW
22.5 kW1)

24.1 kW1)

1.5 kW
2.5 kW
4.5 kW
6.7 kW
11.4 kW

3.5 kW
5.9 kW

10.5 kW
15.7 kW
26.6 kW

7.5 kW
12.8 kW
22.5 kW
33.8 kW

52.3 kW1)

Съпротивление 39 Ω ±10 % 18 Ω ±10 %

Ток на изключване IF 5.5 A 8.1 A 11.3 A 9.1 A 13.9 A 20.4 A

Връзки Керамични клеми 2.5 mm2 
(AWG12)

Болт M8 Керамични клеми 
2.5 mm2 (AWG12)

Болт M8

Въртящ момент за 
затягане

0.5 Nm / 4 lb in 6 Nm / 50 lb in 1.0 Nm / 8.9 lb in 6 Nm / 50 lb in

Тип на конструкцията Жично съпротивление Съпротивление стоманена решетка

За MOVITRAC® B 0110 0110 0150 / 0220

1) Физическо ограничение на мощността поради напрежението на междинния контур и на съпротивлението
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Тип BW915 BW012-025 BW012-050 BW012-100 BW0106 BW206

Артикулен номер – 821 680 0 – – – –

Артикулен номер тип 
BW...-T

1820 413 9 – 1820 140 7 1820 141 5 1820 083 4 1820 412 0

Артикулен номер тип 
BW...-P

– 1820 414 7 – – – –

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

16.0 kW
27.2 kW

48.0 kW1)

62.7 kW1)

62.7 kW1)

2.5 kW
4.2 kW
7.5 kW
11.2 kW
19.0 kW

5.0 kW
8.5 kW

15.0 kW
22.5 kW
38.0 kW

10 kW
17 kW
30 kW
45 kW

76.0 kW1)

13.5 kW
23 kW
40 kW
61 kW

102 kW

18 kW
30.6 kW
54 kW
81 kW

136.8 kW

Съпротивление 15 Ω ±10 % 12 Ω ±10 % 6 Ω ±10 %

Ток на изключване IF 32.6 A 14.4 A 20.4 A 28.8 A 47.4 A 54.7 A

Връзки Болт M8

Въртящ момент за 
затягане

6 Nm / 50 lb in

Тип на конструкцията Съпротивление стоманена решетка

За MOVITRAC® B 0220 0300 0370 – 0750

1) Физическо ограничение на мощността поради напрежението на междинния контур и на съпротивлението
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Скица с размери 
спирачни съпро
тивления BW... / 
BW...-T / BW...-P

Следната фигура показва механичните размери в mm (in).

1455846795

BW... :
• 1 = плоска форма

Съединителният про-
водник е дълъг 500 mm 
(19.7 in). Към обема на 
доставката са включени 
по 4 болта с резба M4 от 
изпълнение 1 и 2.

• 2 = съпротивление стома-
нена решетка

• 3 = жично съпротивление
• 4 = жично съпротивление 

с температурен изклю-
чвател (-T/-P)
Кабелът (X) може да се 
подведе от двете страни.

Тип BW... Кон-
струк-
тивна 
форма

Основни размери mm (in) Крепежи mm (in) Кабелно 
винтово 

съединение

Маса 
kg (lb)

BW..-T/ BW...-P A/A' B C а b/c d

BW072-003 1 110 (4.33) 80 (3.1) 15 (0.59) 98 (3.9) 60 (2.4) - - 0.3 (0.7)

BW027-003 1 110 (4.33) 80 (3.1) 15 (0.59) 98 (3.9) 60 (2.4) - - 0.3 (0.7)

BW072-005 1 216 (8.5) 80 (3.1) 15 (0.59) 204 (8.03) 60 (2.4) - - 0.6 (1)

BW027-005 1 216 (8.5) 80 (3.1) 15 (0.59) 204 (8.03) 60 (2.4) - - 0.6 (1)

BW027-006 3 486 (19.1) 120 (4.72) 92 (3.6) 430 (16.9) 64 (2.5) 6.5 (0.26) PG11 2.2 (4.9)

BW027-012 3 486 (19.1) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG11 4.3 (9.5)

BW100-006 4 486 (19.1) 120 (4.72) 92 (3.6) 430 (16.9) 64 (2.5) 6.5 (0.26) PG11 2.2 (4.9)

BW100-006-T 4 549 (21.6) 120 (4.72) 92 (3.6) 430 (16.9) 80 (3.1) 6.5 (0.26)  M12 + M25 3.0 (6.6)

BW168 3 365 (14.4) 120 4.72) 185 (7.28) 326 (12.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG13.5 3.5 (7.7)

BW168-T 4 449 (17.7) 120 (4.72) 185 (7.28) 326 (12.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 3.6 (7.9)

BW268 3 465 (18.3) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG13.5 4.3 (9.5)

BW268-T 4 549 (21.6) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 4.9 (11)

BW147 3 465 (18.3) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG13.5 4.3 (9.5)

BW147-T 4 549 (21.6) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 4.9 (11)

BW247 3 665 (26.2) 120 (4.72) 185 (7.28) 626 (24.6) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG13.5 6.1 (13)

BW247-T 4 749 (29.5) 120 (4.72) 185 (7.28) 626 (24.6) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 9.2 (20)

BW347 3 670 (26.4) 145 (5.71) 340 (13.4) 630 (24.8) 300 (11.8) 6.5 (0.26) PG13.5 13.2 (29.1)

BW347-T 4 749 (29.5) 210 (8.27) 185 (7.28) 630 (24.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 12.4 (27.3)

BW039-003 3 286 (11.3) 120 (4.72) 92 (3.6) 230 (9.06) 64 (2.5) 6.5 (0.26) PG11 1.5 (3.3)

BW039-006 3 486 (19.1) 120 (4.72) 92 (3.6) 430 (16.9) 64 (2.5) 6.5 (0.26) PG11 2.2 (4.9)

BW039-012 3 486 (19.1) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) PG11 4.3 (9.5)

BW039-012-T 4 549 (21.6) 120 (4.72) 185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 4.9 (11)

BW039-026-T 4 649 (25.6) 120 (4.72) 275 (10.8) 530 (20.9) 240 (9.45) 6.5 (0.26) M12 + M25 7.5 (17)

BW018-015 3 620 (24.4) 120 (4.72) 92 (3.6) 544 (21.4) 64 (2.5) 6.5 (0.26) PG11 4.0 (8.8)

BW018-015-P 4 649 (25.6) 120 (4.72) 185 (7.28) 530 (20.9) 150 (5.91) 6.5 (0.26) M12 + M25 5.8 (13)

BW012-025 2 295 (11.6) 260 (10.2) 490 (19.3) 270 (10.6) 380 (15) 10.5 (0.41) M12 + M25 8.0 (18)

BW012-025-P 2
295/355

(11.6)/(14)
260 (10.2) 490 (19.3) 270 (10.6) 380 (15) 10.5 (0.41) M12 + M25 8.0 (18)

BW012-050-T 2 395 (15.6) 260 (10.2) 490 (19.3) 370 (14.6) 380 (15) 10.5 (0.41) - 12 (26)

BW012-100-T 2 595 (23.4) 270 (10.6) 490 (19.3) 570 (22.4) 380 (15) 10.5 (0.41) - 21 (46)

a

b

6

10
12

1 2

M
4

1

4
3

CB

A

2

a 10
d

c
A C

B
ac

d

B

C A

A
'

A

a M25

M12C

X

c 8 

B

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
PTC-спирачни 
съпротивления

Защита от 
допир BS...

Описание За спирачните съпротивления в плоска форма се доставя защита от допир BS.. .

монтаж на спи-
рачни съпроти-
вления FKB10B

BW018-035-T 2 295 (11.6) 270 (10.6) 490 (19.3) 270 (10.6) 380 (15) 10.5 (0.41) - 9.0 (20)

BW018-075-T 2 595 (23.4) 270 (10.6) 490 (19.3) 570 (22.4) 380 (15) 10.5 (0.41) - 18.5 (40.8)

BW039-050-T 2 395 (15.6) 260 (10.2) 490 (19.3) 370 (14.6) 380 (15) 10.5 (0.41) - 12 (26)

BW915-T 2 795 (31.3) 270 (10.6) 490 (19.3) 770 (30.3) 380 (15) 10.5 (0.41) - 30 (66)

BW106-T 2 795 (31.3) 270 (10.6) 490 (19.3) 770 (30.3) 380 (15) 10.5 (0.41) - 32 (71)

BW206-T 2 995 (39.2) 270 (10.6) 490 (19.3) 970 (38.2) 380 (15) 10.5 (0.41) - 40 (88)

Тип BW... Кон-
струк-
тивна 
форма

Основни размери mm (in) Крепежи mm (in) Кабелно 
винтово 

съединение

Маса 
kg (lb)

BW..-T/ BW...-P A/A' B C а b/c d

187649035

Тип L1 L2 L3 L4 L

BW1 89 (3.5) 82 (3.2) 64 (2.5) 60 (2.4) 100 (3.94)

BW2 124 (4.88) 117 (4.61) 97 (3.8) 95 (3.7) 165 (6.50)

BW3 89 (3.5) 82 (3.2) 64 (2.5) 60 (2.4) 100 (3.94)

BW4 124 (4.88) 117 (4.61) 97 (3.8) 95 (3.7) 165 (6.50)

L1

4
.5

  
±
0
.1

3
4
  

±
0
.3

≥11 (0.43)

>0≥1 (0.04)

(L4)

(L3)

L2

max. 14
(0.55)

L
(0

.1
8
 ±

0
.0

0
4
)

(1
.3

 ±
0

.0
1
)

Защита от допир BS003 BS005

Артикулен номер 813 151 1 813 152 X

за спирачно съпротивление BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005

Тип Артикулен номер Размер 230 V 400 V

FKB10B 1821 621 8 0XS, 0S, 0L BW3 BW1

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
за типоразмер 
0XS, 0S, 0L

FKB11/12/13B за 
монтаж отдолу 
на спирачните 
съпротивления 

 FKB..B служи за монтаж на спирачните съпротивления под преобразувателя.

791021195

125 (4.92)

65
 (2

.6
)

Тип Артикулен номер Размер Спирачно съпротивление

230 V 400/500 V

FKB11B 1820 728 6 0XS, 0S BW4 BW2

FKB12B 1820 729 4 0S
BW027-003 BW072-003

FKB13B 1820 730 8 0L

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери

9007199340913035

MOVITRAC® B типоразмер Габарити в mm  (in)

а b d

0XS 55 (2.2) 196 (7.72) 220 (8.66)

0S 80 (3.1) 196 (7.72) 220 (8.66)

0L 80 (3.1) 284.5 (11.20) 308.5 (12.15)

185 (7.28)

21.5 (0.846)

M
5

a

b d

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.2 Мрежови дросели ND 

Мрежовите дросели ND.. имат независимо от MOVITRAC® cRUus-разрешително.

Мрежов дросел тип ND 010-301 ND 020-151

Артикулен номер 826 972 6 826 973 4

Номинално напре-
жение UN

1 × AC 230 V ±10 %

Температура на окол-
ната среда °C

– 25 °C до +45 °C

Клас на защита IP00 (EN 60529)

Номинален ток IN AC 10 A AC 20 A

Загуба на мощност при 
IN PV

6 W 10 W

Индуктивност LN 3 mH 1.5 mH

Редова клема 4 mm2 (AWG10) 10 mm2 (AWG8)

Въртящ момент за 
затягане

0.6 Nm / 5 lb in 1.5 Nm / 13 lb in

Подходящ за MOVITRAC® B

1-фазен 230 V 0003 – 0008 0011 – 0022

Мрежов дросел тип ND 020-013 ND045-013 ND085-013 ND150-013

Артикулен номер 826 012 5 826 013 3 826 014 1 825 548 2

Номинално напре-
жение UN

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Температура на окол-
ната среда °C

– 25 °C до +45 °C

Вид защита IP00 (EN 60529)

Номинален ток IN AC 20 A AC 45 A AC 85 A AC 150 A

Загуба на мощност при 
IN PV

10 W 15 W 25 W 65 W

Индуктивност LN 0.1 mH

Редова клема 4 mm2 (AWG10) 10 mm2 (AWG8) 35 mm2 (AWG2) Болт M10 / PI: M8

Въртящ момент за 
затягане

0.6 – 0.8 Nm / 
5 – 7 lb in

2.5 Nm / 22 lb in 3.2 – 3.7 Nm / 
28 – 33 lb in

Болт M10: 
10 Nm / 89 lb in

PE: 6 Nm / 50 lb in

Подходящ за MOVITRAC® B

3-фазен 
400/500 V

100 % IN 0003 – 0075 0110 – 0220 0300 – 0450 0550 – 0750

125 % IN 0003 – 0075 0110 – 0150 0220 – 0370 0450 – 0750

3-фазен 
230 V

100 % IN 0003 – 0055 0075 – 0110 0150 – 0220 0300

125 % IN 0003 – 0037 0055 – 0750 0110 – 0150 0220 – 0300

P
i

f
kVA

Hz

n
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1-фазни преобра-
зуватели

Използването им е необходимо:

• При натоварване на уреда от IN > 100 %

• При индуктивности на мрежата < 100 µH за линия

• При работата на няколко едновременно подсъединени уреда. Мрежовият
дросел с включване ограничава създадените свръхнапрежения.

Използването е опционно за:

• Намаляване на висшите хармоници на мрежовия ток

• Подкрепа за защитата от свръхнапрежение

Свързване на 
няколко едно
фазни преобразу
вателя към един 
трифазен 
мрежов дросел

Условията за свързването на няколко 1-фазни преобразувателя към един 3-фазен
мрежов дросел са:

• Мрежовата защита трябва да е разчетена за сумарния ток.

• Предпазителят на входа трябва да отговаря на силата на номиналния ток на
мрежовия дросел.

• Симетричното свързване на MOVITRAC® B към мрежовия дросел.

3-фазни преобра-
зуватели

Използването им е необходимо при работа на 5 или повече едновременно подсъ-
единени преобразувателя. Мрежовият дросел с включване ограничава създаде-
ните свръхнапрежения.

Използването е опционно за подкрепата на защитата от свръхнапрежение. 

Скица с размери мрежов дросел ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..

1455926923

[1] Пространство за монтажни клеми Вход: 1U1, 1V1, 1W1
Монтажно положение произволно Изход: 1U2, 1V2, 1W2

Мрежов 
дросел тип

Основни размери mm (in)
Размери на закрепването 

mm (in)
Размер на дуп-
ката mm (in)

Маса

A B C а b c kg (lb)

ND020-013 85 (3.3) 60 (2.4) 120 (4.72) 50 (2) 31 - 42 (1.2 - 1.7) 5 - 10 (0.2 - 0.39) 0.5 (1)

ND030-023
ND045-013

125 (4.92) 95 (3.7) 170 (6.69) 84 (3.3) 55-75 (2.2 - 3) 6 (0.24) 2.5 (5.5)

ND085-013 185 (7.28) 115 (4.53) 235 (9.25) 136 (5.35) 56 - 88 (2.2 - 3.5) 7 (0.28) 8 (18)

a

c
c

C

A

[1]

[1]

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

B b

P
i

f
kVA

Hz

n



8Технически данни
Технически данни на спирачните съпротивления, дроселите и филтрите

Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 227

Скица с размери мрежов дросел ND150..

1455933707

B
a

c c
b

C

A

Мрежов 
дросел тип

Основни размери mm (in)
Размери на закрепването 

mm (in)
Размер на дуп-
ката mm (in)

Маса

A B C а b c kg (lb)

ND150-013 255 (10) 140 (5.51) 230 (9.06) 170 (6.69) 77 (3) 8 (0.31) 17 (37)

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.3 Мрежов филтър NF

• За потискане на смущаващи излъчвания върху мрежовата страна на преобра-
зувателите.

• Между мрежовия филтър NF... и MOVITRAC® не трябва да има комутация.

• Мрежовите дросели NF... имат независимо от MOVITRAC® cRUus-разреши-
телно.

Тип NF009-503 NF014-503 NF018-503 NF035-503 NF048-503

Артикулен номер 827 412 6 827 116 X 827 413 4 827 128 3 827 117 8

Номинално 
напрежение

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Температура на окол-
ната среда

– 25 °C до +45 °C

Вид защита IP20 (EN 60529)

Номинален ток AC 9 A AC 14 A AC 18 A AC 35 A AC 48 A

Загуби на мощност 6 W 9 W 12 W 15 W 22 W

Ток на утечка ≤ 25 mA ≤ 25 mA ≤ 25 mA ≤ 25 mA ≤ 40 mA

Връзки
PE-болт

4 mm2 (AWG10)
M5 

10 mm2 (AWG8)
M5/M6

Въртящ момент за 
затягане

0.6 – 0.8 Nm / 5 – 7 lb in 1.8 Nm / 16 lb in

Подходящ за MOVITRAC® B

3 × 
400/500 V

100 % IN 0003 – 0040 0055 / 0075 – 0110 / 0150 0220

125 % IN 0003 – 0030 0040 / 0055 0075 0110 0150

3 × 230 V 100 % IN 0015 / 0022 0037 – 0055 / 0075 0110

125 % IN 0015 0022 0037 0055 / 0075 –

Тип NF063-503 NF085-503 NF115-503 NF150-503

Артикулен номер 827 414 2 827 415 0 827 416 9 827 417 7

Номинално 
напрежение

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Температура на окол-
ната среда

– 25 °C до +45 °C

Вид защита IP20 (EN 60529)

Номинален ток AC 63 A AC 85 A AC 115 A AC 150 A

Загуби на мощност 30 W 35 W 60 W 90 W

Ток на утечка ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 30 mA

Връзки
PE-болт

16 mm2 (AWG6)
М6

35 mm2 (AWG2)
M8

50 mm2 (AWG1/0)
M10

50 mm2 (AWG1/0)
M10

Въртящ момент за 
затягане

3 Nm / 30 lb in 3.7 Nm / 33 lb in

Подходящ за MOVITRAC® B

3 × 
400/500 V

100 % IN 0300 0370 / 0450 0550 0750

125 % IN 0220 0300 / 0370 0450 0550 / 0750

3 × 230 V 100 % IN 0150 0220 0300 –

125 % IN 0110 / 0150 – 0220 / 0300 –

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
мрежов филтър 
NF009-503 – 
NF150-503

Монтажно положение произволно

1456387083

A

C

a

B b

C

L3 L2 L1

L3' L2' L1'

LINE

LOAD

Мрежов 
филтър 
тип

Основни размери mm (in)
Размери на закрепването 

mm (in)
Размер на 

дупката mm (in) PE-извод
Маса

A B C а b c kg (lb)

NF009-503
55 (2.2)

195 (7.68)

80 (3.1) 20 (0.78)

180 (7.09)

5.5 (0.22)
M5

0.8 (2)

NF014-503 225 (8.86) 210 (8.27) 0.9 (2)

NF018-503 50 (1.97) 255 (10) 240 (9.45) 1.1 (2.4)

NF035-503
60 (2.36)

275 (10.8)

100 (3.94)
30 (1.18)

255 (10) 1.7 (3.7)

NF048-503 315 (12.4) 295 (11.6)
М6

2.1 (4.6)

NF063-503
90 (3.54)

260 (10.2)
60 (2.36)

235 (9.25)

6.5 (0.26)

2.4 (5.3)

NF085-503 320 (12.6) 140 (5.51)

255 (10)

M8 3.5 (7.7)

NF115-503
100 (3.94) 330 (13) 155 (6.1) 65 (2.56) M10

4.8 (11)

NF150-503 5.6 (12.3)

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.4 Подвижни ферити ULF11A

Артикулен номер: 1821 213 1 (3 броя)

Описание С подвижните ферити можете да намалите излъчването на смущения на мре-
жовия проводник. Подвижните ферити са предвидени само за прилагане при
еднофазни уреди.

Обемът на доставката съдържа 3 ферита, които трябва да се поставят съгласно
инструкциите за инсталиране.

Технически данни

Скица с размери Всички мерки са в mm  (in).

За диаметър на кабела 10.5 – 12.5 mm (0.413 – 0.492 in)

Температура на съхранение -40 °C до +85 °C

Работна температура -25 °C до +105 °C

9007199346002571

Тип Основни размери в mm  (in)

A B C D

ULF11A 37.6 (1.48) 33.5 (1.32) 28.8 (1.13) Ø 13.0 (0.512)

D

C

AB

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.5 Дросели на изхода HD

С дросел на изхода можете да намалите излъчването на смущения на неекрани-
рания кабел на двигателя. 

Скица с размери 
HD001 – HD003

Следната фигура показва механичните размери в mm (in):

Дросел на изхода тип HD001 HD002 HD003

Артикулен номер 813 325 5 813 557 6 813 558 4

Макс. загуба на мощност 
PVmax

15 W 8 W 30 W

Маса 0.5 kg (1 lb) 0.2 kg (0.4 lb) 1.1 kg (2.4 lb)

За кабелни сеения 1.5 – 16 mm2

AWG16 – 6
≤ 1.5 mm2

≤ AWG16
≥ 16 mm2

≥ AWG6

Дросел на изхода тип HD012 HD100 HD101

Артикулен номер 1821 217 4 829 837 8 829 838 6

Номинален ток AC 12 A

Загуби на мощност 
(при номинален ток)

11 W 20 W

Температура на околната 
среда

-10 °C до +60 °C
Влошаване на характеристиките 3 % IN при 40 °C до 60 °C

Вид защита IP20

Свързване мрежа и 
двигател

≤ 4 mm2

≤ AWG12
Винтови клеми 4 mm2 (AWG 10)

Свързване преобразувател Проводници с накрайници на жилата

Маса 0.55 kg (1.2 lb) 0.40 kg (0.88 lb) 0.48 kg (1.1 lb)

годен за вграждане отдолу 
за типоразмер

не е годен за 
вграждане отдолу

0S 0L

за MOVITRAC® B ..-5A3 0003 – 0040 0005 / 0008 / 0011 / 0015 0022 / 0030 / 0040

за MOVITRAC® B ..-2A3 0003 – 0022 0005 / 0008 0011 / 0015 / 0022

1456392203

d

a

bc

C

A

B

HD001

HD002

HD003

Дросел на 
изхода 
тип

Основни размери mm (in)
Размери на закрепва-

нето mm (in)
Вътрешен-Ø 

mm (in)
Размер на дуп-
ката mm (in)

Маса

A B C а b d c kg (lb)

HD001 121 (4.76) 64 (2.5) 131 (5.16) 80 (3.1) 50 (2.0) 50 (2.0)
5.8 (0.23)

0.5 (1)

HD002 66 (2.6) 49 (1.9) 73 (2.9) 44 (1.7) 38 (1.5) 23 (0.91) 0.2 (0.4)

HD003 170 (6.69) 64 (2.5) 185 (7.28) 120 (4.72) 50 (2.0) 88 (3.5) 7.0 (0.28) 1.1 (2.4)

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
HD012

Следната фигура показва механичните размери в mm (in):

[1] дължина = 100 mm (3.94 in)

247576459

80 (3.1)
45 (1.8)

5 (0.2)

5 
(0

.2
)

13
0 

(5
.1

2)

15
8 

(6
.2

2)
17

8 
(7

.0
1)

24
 (0

.9
4)

[1]

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
HD100 / HD101

Следната фигура показва механичните размери в mm (in).

9007199616643467
* С челен модул FSE24B + 4 mm (0.16 in)

Дросел на 
изхода тип

MOVITRAC® B Основни размери в mm  (in)

b d e

HD100 Типоразмер 0S 226 (8.90) 248 (9.76) 196 (7.72)

HD101 Типоразмер 0L 314.5 (12.38) 336.5 (13.25) 284.5 (11.20)

80 (3.1)

208.5 (8.209) *

45 (1.8)

M
5

bd ee

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.6 Филтър на изхода HF...

Филтри на изхода HF... са синусови филтри за изглаждане на изходното
напрежение на преобразувателите. Филтрите на изхода HF... (без HF450-503
и HF180-403) имат разрешително съгласно UL/cUL, когато са свързани
с MOVITRAC®. 

Изходните филтри HF.. се използват:

• При групови задвижващи механизми (няколко успоредни захранващи проводника
за двигатели); потискат се презареждащите токове в кабелите на двигателите.

• За защита на изолацията на двигателната намотка на двигатели от друг произ-
водител, които не са пригодени за преобразуватели. 

• За защита от върхови свръхнапрежения при дълги захранващи проводници на
двигателя (>  100 m).

Спазвайте следните инструкции:

УКАЗАНИЯ
• Изходните филтри могат да се използват само при работни режими VFC и U/f.
• Изходните филтри не трябва да се използват при подемни механизми.
• При проектирането на задвижващия механизъм имайте предвид падането на

напрежението в изходния филтър и свързаното с това намаляване на вър-
тящия момент в двигателя. Това по-специално важи при уредите AC-230-V
с филтър на изхода.

Филтър на изхода тип HF008-5031) HF015-5031) HF022-5031) HF030-5031) HF040-5031) HF055-5031)

Артикулен номер 826 029 X 826 030 3 826 031 1 826 032 X 826 311 6 826 312 4

Номинално напрежение UN 3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)

Ток на утечка при UN ∆I 0 mA

Загуба на мощност при IN PV 25 W 35 W 55 65 W 90 W 115 W

Излъчване на смущения от неекраниран 
захранващ проводник на двигателя

Съгласно клас гранични стойности C1/C2 по EN 61800-33)

Температура на околната среда âU 0 °C bis +45 °C (намаляване: 3 % IN за K до макс. 60 °C)

Клас на защита (EN 60529) IP20

Връзки /
Въртящ момент за затягане

Съединителен болт M4
1.6 Nm ±20 %

Маса 3.1 kg (6.8 lb) 4.4 kg (9.7 lb) 10.8 kg (23.8 lb)

Присвояване на AC-400/500-V-уреди

Падане на напрежението при IN ∆U < 6.5 % (7.5 %) при AC 400 V / < 4 % (5 %) при AC 500 V при fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Преминаващ номинален ток IN 400 V

(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)
Преминаващ номинален ток IN 500 V

(при Uмрежа = 3 × AC 500 V)

AC 2.5 A

AC 2 A

AC 4 A

AC 3 A

AC 6 A

AC 5 A

AC 8 A

AC 6 A

AC 10 A

AC 8 A

AC 12 A

AC 10 A

Номинален режим на работа (100 %) 3) 0005 – 0011 0014 / 0015 0022 0030 0040 0055

Повишена мощност (125 %) 3) 0005 0008 / 0011 0014 / 0015 0022 0030 0040

Присвояване на AC-230-V-уреди

Падане на напрежението при IN ∆U – < 18.5 % (19 %) при AC 230 V при fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Преминаващ номинален ток IN 230 V

(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)
AC 4.3 A AC 6.5 A AC 10.8 A AC 13 A AC 17.3 A AC 22 A

Номинален режим на работа (100 %) 3) – – 0015/0022 – 0037 0055

Повишена мощност (125 %) 3) – – 0015/0022 – – 0037

1) С разрешително по UL/cUL само свързани със задвижващи преобразувателиMOVITRAC®. По желание SEW-EURODRIVE
може да Ви предостави документ.

2) Над fA = 60 Hz важи за преминаващия номинален ток IN намаление от 6 % IN за 10 Hz.

3) При спазване на главата за инсталиране според изискванията за ЕМС по EN 61800-3 в документацията на SEW

P
i

f
kVA

Hz

n
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Филтър на изхода тип HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503 HF180-403

Артикулен номер 826 313 2 825 784 1 825 785 X 825 786 8 826 948 3 0 829 909 9

Номинално напрежение UN 3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)

Ток на утечка при UN ∆I 0 mA

Загуба на мощност при IN PV 135 W 90 W 120 W 200 W 400 W 860 W

Излъчване на смущения от неек-
раниран захранващ проводник на 
двигателя

Съгласно клас гранични стойности C1/C2 по EN 61800-33)

Температура на околната среда âU 0 °C bis +45 °C (намаляване: 3 % IN за K до макс. 60 °C) -25 °C до +85 °C

Клас на защита (EN 60529) IP20 IP20 IP10 IP00

Връзки /
Въртящ момент за затягане

Съедини-
телен болт 

M4
1.6 Nm 
± 20 %

35 mm2 (AWG 2)
3.2 Nm

Свързващи болтове M10 /
 70 mm2 (AWG 3/0) 

30 Nm 
(270 lb in)

Маса
10.8 kg 
(23.8 lb)

15.9 kg 
(35.1 lb)

16.5 kg 
(36.4 lb)

23 kg 
(51 lb)

32 kg 
(71 lb)

85.3 kg 
(188 lb)

Присвояване на AC-400/500-V-уреди

Падане на напрежението 
при IN ∆U

< 6.5 % (7.5 %) при AC 400 V / < 4 % (5 %) при AC 500 V при fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Преминаващ номинален ток IN 400 V

(при Uмрежа = 3 × AC 400 V)
Преминаващ номинален ток IN 500 V

(при Uмрежа = 3 × AC 500 V)

AC 16 A

AC 13 A

AC 23 A

AC 19 A

AC 33 A

AC 26 A

AC 47 A

AC 38 A

AC 90 A

AC 72 A

AC 180 A

AC 180 A

Номинален режим на работа 
(100 %) 3) 0075 0110 0150/03004) 0220

0370/0450/
05504)/0750

0550/0750

Повишена мощност (125 %) 3) 0055 0075 0110/02204) 0150
0300/0370/

04504)

/0550/07504)
0550/0750

Присвояване на AC-230-V-уреди

Падане на напрежението 
при IN ∆U

< 18.5 % (19 %) при AC 230 V при fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Преминаващ номинален ток IN 230 V

(при Uмрежа = 3 × AC 230 V)
AC 29 A AC 42 A AC 56.5 A AC 82.6 A AC 156 A -

Номинален режим на работа 
(100 %) 3) 0075 0110 0150/03004) 0220 0300 -

повишена мощност (125 %) 3) 0055 0075 0110/02204) 0150 0220/0300 -

1) С разрешително по UL/cUL само свързани със задвижващи преобразуватели MOVITRAC®. По желание SEW-EURODRIVE
може да Ви предостави документ.

2) Над fA = 60 Hz важи за преминаващия номинален ток IN намаление от 6 % IN за 10 Hz.

3) При спазване на главата за инсталиране според изискванията за ЕМС по EN 61800-3 в документацията на SEW

4) за работата към тези MOVITRAC®-уреди да се свържат успоредно 2 изходни филтъра HF...-... .

P
i
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Скици с размери 
филтри на изход 
HF...-503

Следните фигури показват механичните размери в mm (in).

HF008/015/022/030-503 HF040/055/075-503

1472824587

Разрешава се само изобразеното на фигурата монтажно положение. 

Филтър на изхода тип
Основни размери mm (in)

Размери на закрепва-
нето mm (in)

Размер на 
дупката mm (in)

Свободни пространства 
за вентилация1) mm (in)

A B C а b c горе долу

HF008/015/022/030-503 80 (3.1) 286 (11.3) 176 (6.93) - 265 (10.4)
7 (0.3) 100 (3.94) 100 (3.94)

HF040/055/075-503 135 (5.31) 296 (11.7) 216 (8.5) 70 (2.8) 283 (11.1)

1) Не е нужно странично свободно пространство, уредите трбва да се подредят един до друг в редица. 

b b

c ac
C CA A

B B

MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®

W1

W2

V1

V2

V5

U1

4 5 6 8

U2

MOVIDRIVE®

M~

1 1
1

HF450-503

1472827659

Разрешава се само изобразеното на фигурата монтажно положение. 

Филтър на 
изхода тип

Основни размери mm (in)
Размери на закрепва-

нето mm (in)
Размер на 

дупката mm (in)
Свободни пространства 
за вентилация mm (in)

A B C а b c горе долу

HF450-503 465 (18.3) 385 (15.2) 240 (9.45) 436 (17.2) 220 (8.66) 8.5 (0.33) 100 (3.94) 100 (3.94)

a

b

B

c

A C

4 5 6 7 U V W

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скици с размери 
филтри на изход 
HF...-403

Следната фигура показва механичните размери в mm (in).

1472830731

Тип
Основни размери mm (in)

Размери на закрепването mm (in)
Размер на 
дупката 
mm (in)

Свободни пространства за 
вентилация mm (in)Стандартен 

монтаж

монтажно 
положение 
напречно

A B C/C1 а b a1 a2 c странично горе долу

HF023-403 145 
(5.71)

284 
(11.2)

365/390
(14.4/15.4)

268 
(10.6)

60 (2.4)
210 

(8.27)
334 

(13.1)
6.5 (0.26) по 30 (1.2)

150 
(5.91)

150 
(5.91)

HF033-403

HF047-403
190 

(7.48)
300 

(11.8)
385/400

(15.2/15.7)
284 

(11.2)
80 (3.1)

b

c
a

4
5
6
7
U
V
W

b1

a1

c

B

A C

C1

2705456011

Кръглата кабелна обувка трябва да се сложи директно върху медната накладка. 
Разрешава се само изобразеното на фигурата монтажно положение.

Филтър на 
изхода тип

Основни размери mm (in)
Размери на закре-
пването mm (in)

Размер на дупката mm 
(in)

Свободни пространства за 
вентилация mm (in)

A B C а b c d странично горе долу

HF180-403
480

(18.9)
260

(10.2)
510

(20.1)
430

(16.9)
180
(7.1)

18 x 13
(0.71 x 0.51)

11
(0.43)

по 192
(7.6)

510
(20.1)

510
(20.1)

U2 V2 W2

U1 V1 W1

d

c

A

C

B
a b

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.3.7 ЕМС-модул FKE12B / FKE13B

С модула за ЕМС можете на входа и на изхода да достигнете клас гранични стой-
ности C1  (B). Модулът ЕМС е разчетен за режим на работа 100 % и 125 %.

Технически данни

Тип FKE12B FKE13B

Артикулен номер 829 590 5 829 591 3

Номинално напрежение 3 × AC 230 – 500 V

Падане на напрежението във 
филтъра (при номинален ток)

< 1 %

Номинален ток AC 12 A

Загуба на мощност (при номи-
нален ток)

20 W

Температура на околната среда -10 °C до +60 °C
Влошаване на характеристиките 3 % IN при 40 °C до 60 °C

Вид защита IP20

Свързване мрежа и двигател Винтови клеми 4 mm2 (AWG10)

Свързване преобразувател Проводници с накрайници на жилата

Маса 0.40 kg (0.88 lb) 0.48 kg (1.1 lb)

годен за вграждане отдолу за 
типоразмер

0S 0L

за MOVITRAC® B ..-5A3 0005 / 0008 / 0011 / 0015 0022 / 0030 / 0040

за MOVITRAC® B ...-2A3 0005 / 0008 0011 / 0015 / 0022

P
i

f
kVA

Hz

n
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Скица с размери 
ЕМС-модул 
FKE12B / FKE13B

Всички мерки са в mm  (in).

9007199616643467
* С челен модул FSE24B + 4 mm (0.16 in)

Модул ЕМС MOVITRAC® B Основни размери в mm  (in)

b d e

FKE12B Типоразмер 0S 226 (8.90) 248 (9.76) 196 (7.72)

FKE13B Типоразмер 0L 314.5 (12.38) 336.5 (13.25) 284.5 (11.20)

80 (3.1)

208.5 (8.209) *

45 (1.8)

M
5

bd ee

P
i

f
kVA

Hz

n
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9 Декларации за съответствие

9.1 MOVITRAC®
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10Списък с адреси

10 Списък с адреси
Германия

Главна 
администрация
Завод-
производител
Пласмент

Брухзал SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Адрес на пощенска кутия
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Завод-
производител / 
Промишлени 
редуктори

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

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

Сервизен център Mechanics / 
Mechatronics

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

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

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

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

Drive Technology 
Center

Север SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (до Хановер)

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

Изток SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (до Цвикау)

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

Юг SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (до Мюнхен)

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

Запад SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (до Дюселдорф)

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

Drive Service Hotline / 24-часова дежурна телефонна линия +49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Германия по запитване.

Франция

Завод-
производител
Пласмент
Сервиз

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

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

Завод-
производител

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

Tel. +33 3 87 29 38 00

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

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

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

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

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Париж SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2 rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове във Франция по запитване.
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Австралия

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

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

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

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

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

Австрия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Алжир

Пласмент Алжир REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

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

Аржентина

Монтажен завод
Пласмент

Буенос Айрес SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

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

Беларус

Пласмент Минск SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

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

Белгия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Сервизен център Промишлени 
редуктори

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

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

Бразилия

Завод-
производител
Пласмент
Сервиз

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

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

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Риу-Клару SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Жойнвил SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br
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Индаятуба SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Кот д'Ивоар

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

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

България

Пласмент София BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

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

Великобритания

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Нормантън SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire 
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline / 24-часова дежурна телефонна линия Tel. 01924 896911

Венецуела

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Виетнам

Пласмент Хошимин Всички браншове без пристанища и 
офшорни фирми:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

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

Хошимин Пристанища и офшорни фирми:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

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

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

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

Габун

Пласмент Либървил ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

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

Бразилия
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Гърция

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

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

Дания

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Египет

Пласмент
Сервиз

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

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

Естония

Пласмент Талин ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Замбия

Пласмент Китуе EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, 
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com

Израел

Пласмент Тел-Авив Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

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

Индия

Седалище
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Ирландия

Пласмент
Сервиз

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

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

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Италия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Казахстан

Пласмент Алмати SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan

Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Камерун

Пласмент Дуала Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

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

Канада

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

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

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

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

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

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

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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Канада по запитване.

Кения

Пласмент Найроби Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

Китай

Завод
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

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

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn
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Шенянг SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

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

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

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

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

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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Китай по запитване.

Колумбия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Латвия

Пласмент Рига SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Ливан

Пласмент Ливан Бейрут Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

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

After Sales Service service@medrives.com

Пласмент 
Йордания / Кувейт 
/ Саудитска 
Арабия / Сирия

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

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

After Sales Service service@medrives.com

Литва

Пласмент Алитус UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Люксембург

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Мадагаскар

Пласмент Антананариво Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Китай
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Малайзия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Джохоре SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Мароко

Пласмент
Сервиз

Мохамедия SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid 
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Мексико

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Керетаро SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Монголия

Пласмент Улан Батор SEW-EURODRIVE Representative Office 
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253

Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Намибия

Пласмент Свакопмунд DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbminingnam.com

Нигерия

Пласмент Лагос EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate 
(Ogba Scheme) 
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria

Tel. +234 (0)1 217 4332
team.sew@eisnl.com
http://www.eisnl.com

Нидерландия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ротердам SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Нова Зеландия

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Оуклънд SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Кристчърч SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz
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Норвегия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Мос SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Обединени арабски емирства

Пласмент
Сервиз

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

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

Пакистан

Пласмент Карачи Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Парагвай

Пласмент Fernando de la 
Mora

SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sew-py@sew-eurodrive.com.py

Перу

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лима SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Полша

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лодз SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Сервиз Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Португалия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Коимбра SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Румъния

Пласмент
Сервиз

Букурещ Sialco Trading SRL 
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Русия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Санкт 
Петербург

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

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

Завод
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Район 
Югоизток

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

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

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Район 
Североизток

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

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

Район Среден 
Запад

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

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

Район 
Югозапад

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

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

Район Запад SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в САЩ по запитване.

Свазиленд

Пласмент Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Сенегал

Пласмент Дакар SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Сингапур

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сингапур SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Словакия

Пласмент Братислава SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Жилина SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Банска 
Бистрица

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Кошице SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk
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Словения

Пласмент
Сервиз

Целе Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Сърбия

Пласмент Белград DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Тайланд

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Чонбури SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Танзания

Пласмент Дар ес Салаам SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz

Тунис

Пласмент Тунис T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Турция

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Коджаели-
Гебзе

SEW-EURODRİVE 
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Украйна

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Днепропетровск ООО «СЕВ-Евродрайв» 
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Унгария

Пласмент
Сервиз

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

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

Финландия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Холлола SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Сервиз Холлола SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Завод
Монтажен завод

Карккила SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi
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Хонконг

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Хонконг SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Хърватска

Пласмент
Сервиз

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

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

Чешка република

Пласмент
Монтажен завод
Сервиз

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service 
Hotline / 24-
часова дежурна 
телефонна 
линия

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

Чили

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сантяго де 
Чиле

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес на пощенска кутия:
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Швейцария

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Швеция

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Йонкьопинг SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Южна Африка

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Йоханесбург SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Кейптаун SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za
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Дърбан SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Нелспруит SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Южна Корея

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Бусан SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Япония

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Южна Африка
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Индекс

А

Аналогов модул FIO11B ........... 55, 57, 182, 184

Б

Блокираща контактна система .......................169

Биметален изключвател TH .............................54

В

Време на реакция на клемите ........................169

Въведени инструкции за безопасност ...............8
Външно електрозахранване DC 24 V ............169

Външно задаване на предписани стойности .. 118

Вид на охлаждането .......................................146

Г

Гранични стойности на ЕМС ............................38

Грешка

F01 Свръхток ...........................................138

F03 Заземяване ........................................138

F04 Спирачен ключ ...................................138

F06 Отпадане на мрежова фаза ............139

F07 Свръхнапрежение в междинния 
контур ..........................................139

F08 Контрол на оборотите ...................139

F09 Пуск ....................................................139

F10 IPOS-ILLOP ........................................139

F100 Вибрация / предупреждение ...........142

F101 Вибрация / грешка ..........................142

F102 Стареене на маслото / 
предупреждение ..........................142

F103 Стареене на маслото / грешка ....142

F104 Стареене на маслото / 
свръхтемпература .....................142

F105 Стареене на маслото / 
съобщение за готовност ..........142

F106 Износване на спирачката ..............142

F11 Свръхтемпература .........................139

F110 Ex-e-защита ....................................142

F111 Системна шина (SBus) грешка .....142

F113 Прекъснат проводник аналогов 
вход ...............................................142

F116 Таймаут MOVI-PLC ........................142

F17 ... F24 Неизправност в системата .. 139

F25 EEPROM .............................................139

F26 Външна клема ...................................139

F31 TF/TH-изключвател ..........................140

F32 IPOS-индекс-продължително 
въртене по инерция ...................140

F34 Рампа-таймаут ............................... 140

F35 Работен режим Ex-e-защита ......... 140

F36 Липсва опция .................................... 140

F37 Watchdog система ........................... 140

F38 Системен софтуер ......................... 140

F43 RS485 таймаут ............................... 141

F44 Натоварване на уредите ............... 141

F45 Инициализация ................................. 141

F47 Системна шина 1 таймаут ........... 141

F77 IPOS-управляваща дума .................. 141

F80 RAM-тест ........................................ 141

F81 Условие за стартиране .................. 141

F82 Изход отворен .................................. 141

F84 Защита на двигателя ..................... 141

F94 Контролна сума EEPROM ............... 141

F97 Грешка при копиране ....................... 141

F98 CRC Error Flash ................................. 142

Групово задвижване ......................................... 64

Д

Данни за електрониката ................................ 169

Функционална сигурност ....................... 170

Двоични входове ...................................... 33, 169

Двоични изходи ........................................33, 169

Двигател стартиране ........................................ 78

Двигател-пуск ................................................... 61

Деактивиране на кондензаторите за ЕМС ..... 30

Деблокиране посоката на въртене ............... 118

Декларация за съответствие

MOVITRAC® ............................................. 240

Дефиниция дума за статут

Базисен блок за статут ........................ 101

Дефиниция на дум за статут ......................... 101

Дефиниция на управляваща дума

Базисен блок за управление ..................... 95

Документи, действащи ..................................... 12

Дросел на изхода HD ...............................39, 231

Дума за статут 1 ............................................. 102

Дума за статут 2 ............................................. 103

Дължина на проводника .................................. 32

SBus ............................................................ 46

Е

Екранни клемми - силова част ........................ 25

Екранираща пластина

Силова част .............................................. 25

Управляваща електроника ...................... 24
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Екраниращи клеми за електрониката ..............24

Електрическа схема за свързване ...................29

Съединяване на междинния контур 
с MDR60A0150 като 
спирачен модул ..............................43

Съединяване на междинния контур 
с MDR60A0150/0370/0750 .............42

Ж

Жично съпротивление, спирачно
съпротивление ................................................217

З

Задаване на аналогови номинални 
стойности ...........................................................78

Задаване на номинални стойности, 
аналогови ...........................................................78

Задаване на предписани стойности, 
външно .............................................................118

Зададена посока на въртене .........................118

Зададена стойност вход .................................169

Зададени обороти ...........................................118

Задвижване с няколко двигателя ....................64

Закрепване върху носеща шина

Спирачно съпротивление .......................213

Захранващ проводник за двигателя ................32

Захранващ проводник на мрежата ..................32

Защита на данните ...........................................61

Защита на проводниците .................................53

Защита от допир ...............................................27

Защита от допир BS ........................................222

Защитен автомат при появяване ток 
на утечка ............................................................53

И

Изключване на отговорност ...............................9

Излъчване на смущения ...........................146, 33

Източник на управление

КЛЕМИ .........................................................85

ПОЛЕВА ШИНА ..........................................86

RS-485 .........................................................86

SBus .............................................................86

Изход помощно напрежение ..........................169

Изход реле .......................................................169

Изходящ ток .......................................................61

Изходяща честота .............................................61

Импулсен блок на захранване UWU52A .......205

Инструкции ........................................................58

Инструкции за параметриране .......................117

Индикатори грешки

Обслужващ уред FBG11B ......................... 62

Индикатори за статут

LED, мигащ код ........................................ 129

Индикатори за статута

Обслужващ уред ...................................... 129

Обслужващ уред FBG11B ......................... 62

Основен уред ........................................... 129

Индикации за състоянието

Състояние на бинарните входове / 
изходи .......................................... 130

Инсталиране съгласно изискванията за ЕМС .. 24

Инструкции

Обозначение в документацията ............... 8

Инструкции за безопасност ............................. 10

Обозначение в документацията ............... 8

Структура на въведените ........................ 8

Структура на свързаните с разделите .. 8

Инструкции за параметриране

Блокировка на параметрите ................. 117

Състояние блокировка на регулатора ... 117

Фабрична настройка .............................. 117

Информации за уреда ................................... 137

К

Карта за управление тип DHP11B

Светодиоди ............................................. 200

Категория свръхнапрежение ......................... 146

Клас гранична стойност ................................... 38

клас гранични стойности .................................. 38

Клас замърсяване .......................................... 147

Клас на защита ............................................... 146

Клас на защита спирачни съпротивления .... 216

Клема .............................................................. 170

Ключова дума зададена стойност

На технологичните изходни 
данни (PO-данни) .......................... 89

Ключова дума технологични данни

Ключова дума зададена стойност
На технологичните изходни 

данни (PO-данни) ................... 89

Климатичен клас ............................................ 146

Код връщане на параметрирането ............... 110

Код за връщане на параметрирането

Additional-Code (допълнителен код) ...... 111

Error-Class (клас грешка) ........................ 110

Error-Code (код грешка) .......................... 110

Код за състоянието на уреда ........................ 129
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Кодове за връщане .........................................131

19 Блокировка на параметъра 
активирана ..................................131

20 Тече фабрична настройка .................131

23 Липсва карта с опции .........................131

27 Липсва карта с опции .........................131

28 Необходима блокировка на 
регулатора ..................................131

29 Неразреш. стойност за 
параметъра .................................131

32 Изключване ..........................................131

34 Грешка в протичането ......................131

38 FBG11B грешна група данни .............131

Команда за управление

Спиране .......................................................98

Команди за управление

Блокировка на регулатора .......................97

Бърз стоп ...................................................97

Деблокиране ...............................................98

Команди за управление ....................................97

Комплекти кабели за свързване на 
междинния контур, уреди за обратно 
захранване на мрежата MDR60A ..................213

Комуникационен интерфейс FSC11B ..... 55, 185

Комуникационен интерфейс FSC12B ............186

Конструкция уред ..............................................15

Контактор ...........................................................32

Контролни ........................................................105

Контролни функции

Timeout-време ...........................................105

Timeout-реакция ........................................105

Timeout-съобщение за грешка ................105

Копиране на данни

MOVITOOLS® MotionStudio ......................128

Копиране на данните

DBG60B .....................................................126

FBG11B ......................................................126

UBP11A ......................................................127

М

Максимална зададена стойност ......................61

Максимални обороти ........................................64

Меню на параметрите ......................................61

Монтаж

Опционалната карта DFP21B в 
MOVITRAC® B ................................48

Монтаж отдолу на спирачно съпротивление .. 223

Монтаж съгласно изискванията на UL 
(Сертифицираща организация на САЩ за 
продуктова безопасност) ..................................22

Монтажен корпус DBM60B / DKG60B ........... 174

Монтажна височина ....................................... 147

Монтажно положение ....................................... 21

Мрежов дросел ND ................................... 37, 225

Мрежов контактор ............................................ 37

Мрежов филтър NF ............................37, 38, 228

Минимално свободно пространство ............... 21

Минимални обороти ......................................... 64

Н

Набор параметри

Избор .......................................................... 98

Настройка на параметрите с обслужващ 
уред DBG60B .................................................... 71

Наименование на типа ..................................... 15

Незабавно изключване .................................. 137

Неизправност .................................................. 102

Номер грешка и състояние на уреда ............ 104

О

Обороти

Максимални ................................................ 64

Минимални ................................................. 64

Ръчно регулиране ...................................... 64

Обратно захранване на мрежата MDR60A

Общи технически данни ......................... 207

Описание .................................................. 206

Обслужващ уред DBG60B ............................. 172

Настройка на параметрите ................... 71

Пуск в действие ........................................ 66

Обслужващ уред FBG11B ........................60, 171

Обслужване ................................................ 61

Функции ...................................................... 60

Индикатори за статута ....................... 129

Опция

Монтажен корпус DBM60B / DKG60B ... 174

Отнасящи се до безопасността команди за 
управление ....................................................... 96

П

Памет за грешки ............................................. 137

Параметри промяна, обслужващ уред 
FBG11B ............................................................. 62

Параметриране на преобразувателя
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Параметриране на преобразувателя ............106

Параметриране на профила на SEW-уредите

Параметриране на преобразувателя ...106

Параметричен модул UBP11A .......................175

Печатни материали, действащи ......................12

Плоска форма-спирачно съпротивление ......216

Подвижни ферити ULF11A ...................... 38, 230

Полева шина интерфейс

EtherCat DFE24B .......................................192

Полева шина-интерфейс

DeviceNet DFD11B ....................................191

PROFIBUS DFP21B ..................................189

PROFIBUS DFS11B ..................................190

PROFINET DFE32B ...................................193

PROFINET DFE33B ...................................195

PROFINET DFS21BB ................................194

Полеви бус-Gateways .....................................196

Ползване на документацията ............................8

Правна бележка относно авторското право .....9

Предупреждения

Обслужващ уред FBG11B ..........................62

Претенции за поемане на отговорност за 
дефекти ................................................................9
Преизчисляване на технологични данни ........94

Продължително съхранение ..........................143

Промяна на параметри, обслужващ уред 
FBG11B ..............................................................62

Пространствено разположение .......................21

Прибор за контрол на съпротивлението на 
изолацията ........................................................31

Пуск

Устройство за управление FBG11B ........63

Пуск в действие .................................................58

Кратко описание ........................................74

Обслужващ уред DBG60B ..........................66

Персонален компютър ..............................73

Предварителни работи и помощни 
средства ................................. 58, 59

Предпоставка ............................................58

Приложения за подемен механизъм .........58

Регулатор зададена стойност 
MBG11A ........................................119

Пуск в действие през персонален компютър .... 73

Р

Работен режим ................................................146

Размерни скици

Изходни дросели HD001-HD003 ..............231

Мрежов дросел ND020.. / ND030.. / 
ND045.. / ND085.. .........................226

Мрежов дросел ND150.. .......................... 227

Мрежов филтър NF009-503 – 
NF150-503 .................................... 229

Спирачни съпротивления BW... / 
BW...-T / BW...-P .......................... 221

Филтри на изход HF...-403 ..................... 237

Филтри на изход HF...-503 ..................... 236

DBG60B .................................................... 173

DBM60B / DKG60B ................................... 174

MOVIDRIVE® MDR60A0150 .............210, 211

MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 212

USB11A ..................................................... 180

UWS11A .................................................... 177

UWS21B .................................................... 179

Рампа

Нагоре ........................................................ 61

Надолу ........................................................ 61

Реакция с изключване ................................... 137

Незабавно изключване ............................ 137

Стоп ......................................................... 137

Регулатор зададени стойности MBG11A, 
пуск в действие ............................................... 119

Регулатор на номиналните стойности

Ръчен .......................................................... 64

MBG11A .............................................. 51, 176

Регулатор номинални стойности .................... 61

Ремонтен сервиз ............................................ 143

Ръчен регулатор на номиналните стойности . 64

Ръчен режим

Обслужващ уред DBG60B ......................... 72

Устройство за управление FBG11B ....... 64

С

Светодиоди ..................................................... 200

Мигащ код ................................................ 129

Свързани с разделите инструкции за 
безопасност ........................................................ 8

Свързване

Системен бус ............................................ 49

Свързване полева шина ................................ 189

Свързване спирачно съпротивление .............. 35

Сервиз за електроника .................................. 143

Сечение на проводника ................................... 32

Специални случаи на обработка на 
PO-данни ........................................................... 91

Спецификация кабели, SBus ........................... 56

Специфициране на действителните стойности 
на технологичните входни данни .................... 93

Специфициране на параметрите

Преглед в таблична форма ................... 120



Ръководство за експлоатация – MOVITRAC® B 257

Индекс

Специфициране на технологични данни

Преизчисляване на технологични данни 94

Специфициране на действителните 
стойности на технологичните 
входни данни ..................................93

Спирачен токоизправител

Свързване ...................................................54

Спирачно съпротивление ...............................215

Закрепване върху носеща шина .............213

Жично съпротивление ............................217

Монтаж отдолу .......................................223

Плоска форма ...........................................216

Свързване ...................................................35

Съпротивление на стоманена 
решетка .......................................217

BW, свързване ............................................36

FKB10B, монтаж ......................................222

PTC ............................................................215

Списък на грешките ........................................138

Стартиране, двигател .......................................78
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