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1 Generelle anvisninger
1.1 Denne vejlednings omfang

Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af
oplysninger vedrørende enheden.
• Bemærk, at denne vejledning ikke kan erstatte den udførlige driftsvejledning.
• Du bedes derfor læse den udførlige driftsvejledning igennem, før produktet tages i

brug.
• Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledningerne i den udførlige drifts-

vejledning. Det er en forudsætning for fejlfri drift af apparatet og en forudsætning for,
at eventuelle garantikrav kan gøres gældende.

• Den udførlige driftsvejledning samt yderligere vejledninger til enheden findes i
pdf-format på den medfølgende cd eller dvd.

• Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE findes i pdf-format til
download på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: www.sew-eurodrive.com

1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning
1.2.1 Signalordenes betydning

Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikker-
hedsanvisninger, advarsler om materielle skader og yderligere oplysninger.

1.2.2 Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger
De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling,
men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer hen-
viser enten til en generel eller specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning:

Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse 
af anvisningerne

FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser
ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser
FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser

OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets 
omgivelser

BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip: 
Gør det lettere at betjene 
systemet.

–

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne.
• Forholdsregler til afværgelse af fare.
G
D
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1.2.3 Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger
De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning:
•  SIGNALORD! Faretype og -kilde.

Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne.
– Forholdsregler til afværgelse af fare.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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2 Sikkerhedsanvisninger
Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og
materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikker-
hedsanvisninger læses og overholdes. Sørg for, at personer, der har ansvaret for
anlægget og driften, samt personer, der på eget ansvar arbejder på anlægget, har læst
og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstil-
fælde eller behov for yderligere oplysninger.

2.1 Forudgående bemærkninger
De følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig primært om brugen af frekvensom-
formere. Ved anvendelse af drev med motorer eller gearmotorer skal sikkerhedsanvis-
ningerne i driftsvejledningerne til motorer og gear også overholdes.
Overhold også de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne
driftsvejledning.

2.2 Generelt
Afhængig af kapslingsklassen kan frekvensomformere under driften have spændings-
førende, uisolerede dele.
Død eller alvorlige kvæstelser.
• Alt arbejde med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning,

vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under over-
holdelse af nedenstående:
– den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er
– advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor
– alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og

eldiagrammer
– anlægsspecifikke bestemmelser og krav
– nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker

• Beskadigede produkter må aldrig installeres.
• I tilfælde af beskadigelser skal der omgående indsendes reklamation til transportøren.
Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering
af nødvendig afdækning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller
betjening.
Yderligere oplysninger findes i dokumentationen.
S
F
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2.3 Målgruppe
Alt mekanisk arbejde skal udelukkende udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i
denne driftsvejledning personer, der er fortrolige med produktets opbygning, mekanisk
installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har
følgende kvalifikationer:
• en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået

eksamen.
• kendskab til denne driftsvejledning.
Alt elektroteknisk arbejde skal udelukkende udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i
denne driftsvejledning personer, der er fortrolige med elektrisk installation og idrifttag-
ning af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har føl-
gende kvalifikationer:
• en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. som elektrotekniker eller mekatroniker)

med bestået eksamen.
• kendskab til denne driftsvejledning.
Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal ude-
lukkende foretages af personer, der har fået en passende undervisning.

2.4 Korrekt anvendelse
Frekvensomformere er komponenter til styring af asynkrone vekselstrømsmotorer.
Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg
eller maskiner. Slut aldrig kapacitive belastninger til frekvensomformere. Drift med
kapacitive belastninger medfører overspændinger og kan ødelægge enheden.
Når frekvensomformerne forhandles inden for EU/EFTA, gælder følgende standarder:
• Ved montering i maskiner er idrifttagning af frekvensomformerene (altså start af korrekt

drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinerne er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EU-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet). Overhold EN 60204.

• Idrifttagning (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-
direktivet (2004/108/EF).

• Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De
harmoniserede standarder i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 sammen med
EN 60439-1/VDE 0660, del 500, og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvens-
omformere.

Tekniske data og angivelser til tilslutningskrav fremgår af typeskiltet samt driftsvejled-
ningen og skal altid overholdes.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
 7



2 ikkerhedsanvisninger
nden gældende dokumentation

8

2.4.1 Sikkerhedsfunktioner
Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner
uden at være tilsluttet et overordnet sikkerhedssystem. 
Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed.
Ved anvendelse af funktionen "Sikkert stop" skal følgende materiale overholdes:
• MOVITRAC® B / Funktionel sikkerhed
Disse dokumenter kan downloades fra SEW-EURODRIVE's hjemmeside under
"Dokumentation \ Software \ CAD".

2.4.2 Vejledningens indhold
Denne vejledning indeholder betingelser for og supplerende bemærkninger til anven-
delse af MOVITRAC® B i sikkerhedsapplikationer.
Systemet består af en frekvensomformer med en asynkronmotor og sikkerhedstestet
ekstern afbryder.

2.5 Anden gældende dokumentation
Denne vejledning er et supplement til driftsvejledningen MOVITRAC® B og begrænser
anvendelsen som beskrevet i det følgende.
Denne vejledning må kun anvendes sammen med følgende vejledninger: 
• Kompakt driftsvejledning MOVITRAC® B
• Håndbog MOVITRAC® B Kommunikation
• Den pågældende håndbog til det anvendte optionskort

2.6 Transport/opbevaring
Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Trans-
portfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle transportskader. I tilfælde af
skader må enheden ikke tages i drift. Overhold de klimatiske betingelser iht. kapitlet
"Generelle tekniske data".
S
A
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2.7 Opstilling
Opstilling og afkøling af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i
denne driftsvejledning.
Frekvensomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt belastning. Komponenterne må
ikke bøjes ved transport og håndtering, og/eller isolationsafstandene må ikke ændres.
Rør aldrig elektroniske komponenter og kontakter.
Frekvensomformerne indeholder elektrostatisk påvirkelige komponenter, der let kan
blive beskadiget ved forkert håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges
mekanisk eller ødelægges.
Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er
beregnet hertil:
• Anvendelse i eksplosionsfarlige områder
• Anvendelse i omgivelser med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling osv.

(Frekvensomformeren må kun anvendes i klimaklasse 3K3 iht. EN 60721-3-3).
• Anvendelse i ikkestationære applikationer, hvor der optræder vibrations- og stød-

belastninger, der overskrider kravene i EN 61800-5-1.

2.8 Elektrisk tilslutning
Når der arbejdes på frekvensomformerne, der står under spænding, skal de gældende
nationale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes, f.eks. BGV A3 i Tyskland.
Overhold de foreskrevne ledningstværsnit, sikringer og beskyttelseslederforbindelse
ved installation. Yderligere anvisninger findes i denne driftsvejledning.
Anvisninger for EMC-korrekt installation – såsom afskærmning, jordforbindelse,
placering af filtre og montering af ledninger – findes i denne driftsvejledning. Producenten
af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge
EMC-lovgivningen, overholdes.
Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal overholde de gældende
nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Sørg for, at apparatet jordforbindes.

2.9 Sikker adskillelse
Enheden opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslut-
ninger iht. EN 61800-5-1. For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strøm-
kredse ligeledes opfylde kravene for sikker adskillelse.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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2.10 Drift
Anlæg, hvor der er monteret frekvensomformere, skal evt. være udstyret med ekstra
overvågnings- og beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser,
f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. 
Når forsyningsspændingen til frekvensomformerne er blevet afbrudt, må man ikke røre
ved spændingsførende enhedsdele og effekttilslutninger inden for 10 minutter, da kon-
densatorerne muligvis kan være opladet. Bemærk i den forbindelse de pågældende
henvisningsskilte på frekvensomformeren.
Under driften skal alle afdækninger og huse holdes lukkede.
At drifts-LED'en samt andre visningselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at
enheden er adskilt fra nettet, og at det er spændingsløst.
Mekanisk blokering eller enhedsinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstil-
stand. Ved afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan drevet starte igen af sig selv. Hvis
dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den drevne maskine, skal
enheden først adskilles fra nettet, før fejlafhjælpningen påbegyndes.

2.11 Enhedstemperatur
MOVITRAC® B-frekvensomformerne anvendes normalt med bremsemodstande.
Bremsemodstandene monteres normalt oven på kontaktskabet. 
Bremsemodstandene kan få en overfladetemperatur på langt over 70 °C.
Rør aldrig ved bremsemodstandene under drift og i afkølingsfasen efter frakobling.
S
D
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3 Typebetegnelse / typeskilt
3.1 Typebetegnelse

Nedenstående skema viser en typebetegnelse:

3.2 Typeskilt
Nedenstående illustration viser et typeskilt:

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

Udførelse

/T = teknologiapparat
/L = lak 
(delvist lakerede printkort)
/S = S-bus-adresse 1

Udførelse 00 = standard
S0 = sikkert stop

Kvadranter 4 = 4Q (med bremse-
chopper)

Tilslutningstype 3 = 3-faset / 1 = 1-faset

Radiostøj-
dæmpning

0 = ingen støjdæmpning
A = radiostøjdæmpning C2
B = radiostøjdæmpning C1 

Tilslutnings-
spænding

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Anbefalet 
motoreffekt 0022 = 2,2 kW

Version B

Typeserie og generation

Type MOVITRAC®

3185547659

Input U Nominel netspænding T Omgivelsestemperatur
I Nominel netstrøm 100 % drift PMotor Anbefalet motoreffekt 100 % drift
f Nominel netfrekvens

Output U Udgangsspænding 100 % drift
I Nominel udgangsstrøm 100 % drift
f Udgangsfrekvens

Enhedsstatus står over den nederste stregkode. Enhedsstatus dokumenterer enhedens hardware- og 
softwareversion.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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4 Installation
FARE!

Kølelegemernes overflader kan være på over 70 °C.
Fare for forbrændinger.
• Rør ikke kølelegemer.

FARE!
Farlige spændinger på kabler og klemmer.
Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød.
Gør følgende for at undgå elektriske stød som følge af lagrede ladninger:
• Adskil omformeren fra nettet, og vent 10 minutter, før arbejdet påbegyndes.
• Kontrollér med egnede måleapparater, at der ikke findes nogen spænding på

kabler og klemmer.
I
T
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Eldiagram
4.1 Eldiagram

X4 findes på typestørrelse 1 – 5. Fra typestørrelse 3 er der 2 ekstra PE-klemmer.

[1] I forbindelse med typestørrelse 1, 2S og 2 er der ud over nettilslutnings- og motortilslutningsklemmerne [X1]/[X2] ikke nogen 
PE-tilslutning. Anvend i det tilfælde PE-klemmen ved siden af mellemkredstilslutningen [X4] (kun på typestørrelse 1 – 5). 
I forbindelse med typestørrelse 0 udgør pladen PE-tilslutningen.

[2] Enhedstype MC07B..-S0 skal altid forsynes med ekstern spænding.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> Afsnittet "Tilslutning
af bremsemodstand BW.. /BW..-T/BW..-P"

PE X2
X3

PE X47 8

+UZ–UZ

D
G

N
D

V
O

24
S

O
V

24
S

V
I2

4

1 2 3 4

X17:

PE

PE

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

-> Afsnittet "Tilslutning
af bremseensretteren"

X17 "Sikkert stop"
3 x 400 V: 
5,5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Omkobling fra
I-signal -> U-signal*

* = Fabriksindstilling

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Frikobling/Stop*

+24 V-ind-/udgang 
(kan frakobles med P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Overordnet
styring
Binær-
indgang

Binær-
udgange

Reference for
binærudgange

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referencepotentiale for
analogsignaler

Fejl-reset*
Højre/stop

Venstre/stop*

n11/n21*
n12/n22*

Forsyningsspænding til TF/TH

Referencepotentiale for binærsignaler

Referencepotentiale
Bremse deaktiveret*

Driftsklar*
Referencepotentiale
Relækontakt/fejl*

Relæsluttekontakt
Relæbrydekontakt

[2]

PE

(

3-faset
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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5 Idrifttagning
5.1 Kort beskrivelse af idrifttagning i fabriksindstilling

Frekvensomformeren MOVITRAC® B kan sluttes direkte til en motor med samme effekt.
For eksempel: En motor med en effekt på 1,5 kW (2,0 hk) kan sluttes direkte til en
MC07B0015.

5.1.1 Fremgangsmåde
1. Slut motoren til MOVITRAC® B (klemme X2).
2. Man kan også tilslutte en bremsemodstand (klemme X2/X3).
3. Følgende signalklemmer skal aktiveres via deres styring:

• Frigivelse af DIØ3
• Enten højre/stop DIØ1 eller venstre/stop DIØ2
• Setpunkt:

• Analogindgang (X10) eller/og
• DIØ4 = n11 = 150 o/min eller/og
• DIØ5 = n12 = 750 o/min eller/og
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1.500 o/min

• Med en bremsemotor: 
DOØ2 = bremsestyring via bremseensretter

4. Slut eventuelt følgende signalklemmer til:
• DIØØ = fejl-reset
• DOØ1 = /fejl (udført som relækontakt)
• DOØ3 = driftsklar

5. Kontrollér, at styringen fungerer som ønsket.
6. Slut frekvensomformeren til nettet (X1).

5.1.2 Anvisninger
Ændringer af signalklemmernes funktioner og setpunktindstillinger kan foretages via
betjeningsenheden FBG11B eller via en pc. Til pc-tilslutning kræves det frontmonterede
ekstraudstyr FSC11B samt en af følgende interfacekonvertere: UWS21B / UWS11A /
USB11A.

5.2 Manuel drift med FBG11B setpunktindstilling
FBG11B setpunktindstilling for betjeningsenheden (lokal manuel drift):  LED
blinker
De eneste relevante størrelser i driftstilstanden "FBG setpunktindstilling" er:
• P122 Omdrejningsretning FBG manuel drift
• RUN-tasten og STOP/RESET-tasten
• Setpunktindstilling (potentiometer)
Når FBG setpunktindstillingen er aktiveret, blinker symbolet.
Det mindste omdrejningstal kan begrænses med P301 Min. omdrejningstal og det
største omdrejningstal med symbolet nmaks.
I
K

00

I
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5Idrifttagning
Manuel drift med FBG11B setpunktindstilling
Efter en fejl kan der via klemme eller interface udføres en reset ved at trykke på tasten
STOP/RESET. Efter reset er driftstilstanden "Manuel setpunktindstilling" aktiv igen.
Motoren forbliver stoppet.
Stop-indikatoren blinker som tegn på, at motoren skal frikobles igen ved at trykke på
RUN-tasten.
Parameteren P760 Låsning af tasterne RUN/STOP virker ikke i driftstilstanden "Manuel
setpunktindstilling".
Ved frakobling af betjeningsenheden FBG11B udløses en stopreaktion.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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5.3 Idrifttagning med FBG11B betjeningsenheden

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

Niveau 3

– U/f-karakteristik

– U/f + jævnstrømsbremsning

– VFC

– VFC-jævnstrømsbremsning

– VFC-fangningsfunktion

– VFC-hejseværk

Effekt i kW
HP = kW x 1,33

Nom. motoromdrejningstal
o/min

Nom. motorstrøm A 

Nom. motorfrekvens Hz

Motorspænding V

4Q-drift

cos phi

Antal motorer til 
drev med flere motorer

Niveau 2

( )

Niveau 1

Eksisterer kun ved opstart
af ikke-SEW-motor
(motor = noSEW)

Motorvalg:

Valg af driftstype:

– SEW-DRE-motor

– SEW-DRS-motor

– Ikke SEW-motor

– SEW-DT/DV-motor
I
I
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5Idrifttagning
Idrifttagning med FBG11B betjeningsenheden
5.3.1 Nødvendige data
Til en vellykket idrifttagning er følgende data nødvendige:
• Motortype (SEW-motor eller ikke-SEW-motor)
• Motordata

– Nominel spænding og nominel frekvens.
– Derudover i forbindelse med ikke-SEW-motor: Nominel strøm, nominel effekt,

effektfaktor cosφ og nominelt omdrejningstal.
• Nominel netspænding

5.3.2 Aktivering af idrifttagning
Forudsætninger:
• Drev "Ingen frikobling": Stop
Tilsluttes der en mindre eller større motor (maks. 1 typesprings difference), skal der
vælges en værdi, som ligger så tæt på den nom. motoreffekt som muligt.
Den komplette idrifttagning er først afsluttet, når man er vendt tilbage til hovedmenu-
niveauet med OUT-tasten.

5.3.3 Driftstilstanden U/f
Standardindstillingen for denne driftstilstand er U/f. Anvend denne driftstilstand, når der
ikke stilles særlige krav til omdrejningstalkvaliteten, og til applikationer med krav om en
maksimal udgangsfrekvens over 150 Hz.

5.3.4 Driftstilstanden VFC
Omformeren skal tages i drift i driftstilstanden VFC eller VFC og jævnstrømsbremsning,
hvis der ønskes:
• Højt drejningsmoment
• Konstant drift med små frekvenser
• Præcis slipkompensation
• Mere dynamiske egenskaber
Til dette formål skal man ved idrifttagning under punkt P01 vælge driftstilstand VFC eller
VFC og jævnstrømsbremsning. 

BEMÆRK
SEW-motoridrifttagningen er beregnet til 4-polede motorer. Det kan være hen-
sigtsmæssigt at tage 2-polede eller 6-polede SEW-motorer i drift som ikke-SEW-
motorer.
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
00

I

17



5 drifttagning
arameteroversigt
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5.3.5 Idrifttagning af system med flere motorer
Systemer med flere motorer er koblet mekanisk med hinanden, f.eks. kædedrev med
flere motorer. 
Overhold anvisningerne i håndbogen "MOVIDRIVE®-systemer med flere motorer".

5.3.6 Idrifttagning af gruppesystem
Gruppesystemer er frakoblet mekanisk fra hinanden (f.eks. forskellige transportbånd).
Omformeren arbejder i denne driftstilstand uden slipkompensation og med konstant
U/f-forhold.
Overhold anvisningerne i håndbogen "MOVIDRIVE®-systemer med flere motorer".

5.3.7 Idrifttagning ved stort belastningsinertimoment, f.eks. ved pumper og ventilatorer
Slipkompensationen er dimensioneret til et forhold mellem belastningens inertimoment
og motorens inertimoment på mindre end 10. Hvis dette forhold er større, og motoren
vibrerer, skal slipkompensationen reduceres og om nødvendigt indstilles til 0.

5.4 Parameteroversigt
Den følgende tabel viser alle parametre med fabriksindstilling (understreget).
Talværdier angives med det komplette indstillingsområde.
En udførlig parameterbeskrivelse findes i systemhåndbogen eller på internettet under
www.sew-eurodrive.com

Parametergruppe 0.. Visningsværdi 

P00x parametergruppe 00. Procesværdier

P000 omdrejningstal (fortegnsbehæftet)

P001 brugerdisplay til DBG11B

P002 frekvens (fortegnsbehæftet)

P004 udgangsstrøm (beløb)

P005 aktiv strøm (fortegnsbehæftet)

P008 mellemkredsspænding

P009 udgangsstrøm

P01x parametergruppe 01. Statusvisninger

P010 omformerstatus

P011 driftstilstand

P012 fejlstatus

P013 aktuelt parametersæt

P014 kølelegemstemperatur

P015 aktiv effekt

P02x parametergruppe 02. Analoge nominelle værdier 

P020 analogindgang AI1

P021 analogindgang AI2 (ekstraudstyr)

P03x parametergruppe 03. Binærindgange

P030 binærindgang DI00 Fejl-reset

P031 binærindgang DI01

P032 binærindgang DI02 Venstre/stop

P033 binærindgang DI03 Frikobling

P034 binærindgang DI04 n11/n21

P035 binærindgang DI05 n12/n22
I
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5Idrifttagning
Parameteroversigt
P039 binærindgange DI00 – DI05

P04x parametergruppe 04. Binærindgange ekstraudstyr

P040 binærindgang DI10 Ingen funktion

P041 binærindgang DI11 Ingen funktion

P042 binærindgang DI12 Ingen funktion

P043 binærindgang DI13 Ingen funktion

P044 binærindgang DI14 Ingen funktion

P045 binærindgang DI15 Ingen funktion

P046 binærindgang DI16 Ingen funktion

P048 binærindgange DI10 – DI16

P05x parametergruppe 05. Binærudgange

P051 binærudgang DO01 /FEJL

P052 binærudgang DO02 BREMSE DEAKTIVERET

P053 binærudgang DO03 DRIFTSKLAR

P059 binærudgange DO01 – DO03

P07x parametergruppe 07. Enhedsdata

P070 enhedstype

P071 nominel udgangsstrøm

P072 frontmodul

P073 firmware til frontmodul

P076 firmware til grundenhed

P077 firmware til DBG

P08x parametergruppe 08. Fejlhukommelse

P080 – P084 fejl t-0 til t-4

P09x parametergruppe 09. Busdiagnose

P090 PD-konfiguration

P091 feltbustype

P092 baudrate for feltbus

P093 adresse for feltbus

P094 PO1 nominel værdi

P095 PO2 nominel værdi

P096 PO3 nominel værdi

P097 PI1 faktisk værdi

P098 PI2 faktisk værdi

P099 PI3 faktisk værdi

P1xx parametergruppe 1.. Nominelle værdier/integratorer

P10x parametergruppe 10. Valg af nominelle værdier/ 
frekvensindgang

P100 nominel værdikilde 1/unipolær/fast nominel værdi

P101 styrekilde 0/klemmer

P102 frekvensskalering fFI1maks. 0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 FI1-reference 0 / nmaks.

P104 nominel værdi for referenceomdrejningstal og 
analogindgange 0 – 3.000 – 6.000 o/min

P105 AI1-registrering af ledningsbrud 7/hurtigstop/advarsel

P106 FI1-kurve x1 0 – 100 %

P107 FI1-kurve y1 –100 – 0 – +100 %

P108 FI1-kurve x2 0 – 100 %

P109 FI1-kurve y2 –100 – 0 – +100 %
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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P11x parametergruppe 11. Analogindgang 1 (0 – 10 V)

P112 AI1-driftstype 1/10 V, reference maks.
omdrejningstal

P116 AI1-kurve x1 0 – 100 %

P117 AI1-kurve y1 –100 – 0 – +100 %

P118 AI1-kurve x2 0 – 100 %

P119 AI1-kurve y2 –100 – 0 – +100 %

P12x parametergruppe 12. Analogindgang AI2/FBG nominel 
værdiindstiller (ekstraudstyr)

P120 AI2-driftstype 0/ingen funktion

P121 addition FBG nominel værdiindstiller 0/Off

P122 omdrejningsretning FBG manuel drift 0/unipolær højre

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

P127 AI2-kurve y1 –100 – 0 – +100 % 
(–nmaks. – 0 – +nmaks./0 – Imaks.)

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

P127 AI2-kurve y1 –100 – 0 – +100 %
(–nmaks. – 0 – +nmaks./0 – Imaks.)

P13x/14x parametergruppe 13. / 14. Omdrejningstalramper 1/2

P130/P140 rampe t11/t21 op 0 – 2 – 2.000 sek.

P131/P141 rampe t11/t21 ned 0 – 2 – 2.000 sek.

P134/P144 rampe t12/t22 op = ned 0 – 10 – 2.000 sek.

P135/P145 S-mønster t12/t22 0/1/2/3 

P136/P146 stoprampe t13/t23 op = ned 0 – 2 – 20 sek.

P139/P149 rampeovervågning 1/2 Ja/nej

P15x parametergruppe 15. Motorpotentiometerfunktion

P150 rampe t3 op = ned 0.2 – 20 – 50 sek.

P152 gem sidste nominelle værdi Off

P16x/P17x parametergruppe 16. / 17. Faste nominelle værdier 1/2

P160/P170 intern nominel værdi n11/n21 –5.000 – 150 – 5.000 o/min

P161/P171 intern nominel værdi n12/n22 –5.000 – 750 – 5.000 o/min

P162/P172 intern nominel værdi n13/n23 –5.000 – 1.500 – 5.000 o/min

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

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

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

P2xx parametergruppe 2.. Regulatorparametre

P25x parametergruppe 25. PI-regulator

P250 PI-regulator 0/OFF

P251 P-forstærkning 0 – 1 – 64

P252 I-andel 0 – 1 – 2.000 sek.

P3xx parametergruppe 3.. Motorparametre

P30x/31x parametergruppe 30. / 31. Begrænsninger 1/2

P300/P310 start-stop-omdrejningstal 1/2 0 – 150 o/min

P301/P311 min. omdrejningstal 1/2 0 – 15 – 5.500 o/min

P302/P312 maks. omdrejningstal 1/2 0 – 1.500 – 5.500 o/min

P303/P313 strømgrænse 1/2 0 – 150 % IN
P32x/P33x parametergruppe 32. / 33. Motorjustering 1/2

P320/P330 automatisk justering 1/2 On

P321/P331 boost 1/2 0 – 100 %

P322/P332 IxR-justering 1/2 0 – 100 %
I
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P323/P333 formagnetiseringstid 1/2 0 – 2 sek.

P324/P334 slipkompensation 1/2 0 – 500 o/min

P34x parametergruppe 34. Motorværn

P340/P342 motorværn 1/2 OFF/ON ASYNKRON

P341/P343 kølingstype 1/2 INTERN VENTILATION

P345/P346 IN-UL-overvågning 0,1 – 500 A

P4xx parametergruppe 4.. Referencemeldinger

P40x parametergruppe 40. Omdrejningstalreferencemelding

P400 omdrejningstalreferenceværdi 0 – 750 – 5.000 o/min

P401 hysterese 0 – 100 – 500 o/min

P402 forsinkelsestid 0 – 1 – 9 sek.

P403 melding = "1" 0/n < nref

P43x parametergruppe 43. Strømreferencemelding

P430 strømreferenceværdi  0 – 100 – 150 % IN
P431 hysterese 0 – 5 – 30 % IN
P432 forsinkelsestid 0 – 1 – 9 sek.

P433 melding = "1" 0/I < Iref

P44x parametergruppe 44. Imaks.-melding

P440 hysterese 0 – 5 – 50 % IN
P441 forsinkelsestid 0 – 1 – 9 sek.

P442 melding = "1" 0 / I = Imaks.

P45x parametergruppe 45. PI-regulator_referencemelding

P450 faktisk PI-værdireference 0,0 – 100,0 %

P451 melding = "1" 1/faktisk PI-værdi > PI-Ref

P5xx parametergruppe 5.. Kontrolfunktioner

P50x parametergruppe 50. Omdrejningsovervågninger 1/2

P500/P502 omdrejningsovervågning 1/2 Off (indtil firmwareversion x.10)
On/motorisk/generatorisk

P501/P503 forsinkelsestid 1/2 0 – 1 – 10 sek.

P54x parametergruppe 54. Gear-/motorovervågninger

P540 reaktion drevvibration/advarsel Vis fejl

P541 reaktion drevvibration/fejl Hurtigstop/advarsel

P542 reaktion olieældning/advarsel Vis fejl

P543 reaktion olieældning/fejl Vis fejl 

P544 olieældning/overtemperatur Vis fejl

P545 olieældning/klarmelding Vis fejl

P549 reaktion bremseslitage Vis fejl

P56x parametergruppe 56. Strømbegrænsning Ex e-motor

P560 strømgrænse Ex e-motor On/Off

P561 frekvens A 0 – 5 – 60 Hz

P562 strømgrænse A 0 – 50 – 150 %

P563 frekvens B 0 – 10 – 104 Hz

P564 strømgrænse B 0 – 80 – 200 %

P565 frekvens C 0 – 25 – 104 Hz

P566 strømgrænse C 0 – 100 – 200 %

P567 frekvens D 0 – 50 – 104 Hz

P568 strømgrænse D 0 – 100 – 200 %

P57x parametergruppe 57. Motorværn

P570 frekvens E 0 – 87 – 104 Hz
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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P571 strømgrænse E 0 – 100 – 200 %

P6xx parametergruppe 6.. Klemmetildeling

P60x parametergruppe 60. Binærindgange

P601 binærindgang DI02 Venstre/stop

P602 binærindgang DI03 Frikobling

P603 binærindgang DI04 n11/n21

P604 binærindgang DI05 n12/n22

P608 binærindgang DI050 Fejl-reset

P61x parametergruppe 61. Binærindgange ekstraudstyr

P610 binærindgang DI10 Ingen funktion

P611 binærindgang DI11 Ingen funktion

P612 binærindgang DI12 Ingen funktion

P613 binærindgang DI13 Ingen funktion

P614 binærindgang DI14 Ingen funktion

P615 binærindgang DI15 Ingen funktion

P616 binærindgang DI16 Ingen funktion

P62x parametergruppe 62. Binærudgange grundenhed

P620 binærudgang DO01 /FEJL

P621 binærudgang DO02 BREMSE DEAKTIVERET

P622 binærudgang DO03 KLAR

P63x parametergruppe 63. Binærudgange DO

P630 virtuelle binærudgange

P64x parametergruppe 64. Analogudgange AO1 (ekstraudstyr)

P640 AO1 analogudgang 0/ingen funktion

P641 AO1 reference 0/3.000 o/min, 100 Hz, 150 %

P642 AO1 driftstype 0/ingen funktion

P646 AO1 kurve x1 –100 – 0 – +100 %

P647 AO1 kurve y1 –100 – +100 %

P648 AO1 kurve x2 –100 – 0 – +100 %

P649 AO1 kurve y2 –100 – +100 %

P7xx parametergruppe 7.. Styrefunktioner

P70x parametergruppe 70. Driftstype 1/2

P700/P701 driftstype 1/2 21/U/f-kurve

P71x parametergruppe 71. Stilstandsstrøm 1/2

P710/P711 stilstandsstrøm 1/2 0 – 50 % IMot

P72x parametergruppe 72. Stopfunktion afhængig af nominel 
værdi 1/2

P720/P723 stopfunktion afhængig af nominel værdi 1/2 Off

P721/P724 nominel stopværdi 1/2 0 – 30 – 500 o/min

P722/725 start-offset 1/2 0 – 30 – 500 o/min

P73x parametergruppe 73. Bremsefunktion 1/2

P731/P734 bremseåbningstid 1/2 0 – 2 sek.

P732/P735 bremseaktiveringstid 1/2 0 – 2 sek.

P74x parametergruppe 74. Udblænding af omdrejningstal

P740/P742 udblændingsmidte 1/2 0 – 1.500 – 5.000 o/min

P741/P743 udblændingsbredde 1/2 0 – 300 o/min

P75x parametergruppe 75. Master-slave-funktion

P750 nominel slave-værdi 0: MASTER-SLAVE OFF

P751 skalering af nominel slave-værdi –10 – 0 – 1 – 10
I
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P76x parametergruppe 76. Manuel betjening

P760 låsning af RUN/STOP-tasterne Off

P77x parametergruppe 77. Energisparefunktion

P770 energisparefunktion Off

P8xx parametergruppe 8.. Enhedsfunktioner

P80x parametergruppe 80. Setup

P800 kort menu (kun FBG11B) Short

P801 sprog DBG60B

P802 fabriksindstilling Nej

P803 parameterspærre Off

P804 reset statistikdata Ingen handling

P805 nominel netspænding 50 – 500 V

P806 kopi fra DBG til MOVITRAC® B Ja/nej

P807 kopi fra MOVITRAC® B til DBG Ja/nej

P808 24VIO-hjælpespændingsudgang 1/On: 24 V er tilkoblet

P809 IPOS-frikobling

P81x parametergruppe 81. Seriel kommunikation

P810 RS485-adresse 0 – 99

P811 RS485-gruppeadresse 100 – 199

P812 RS485-timeout-tid 0 – 650 sek.

P819 feltbus-timeout-tid

P82x parametergruppe 82. Bremsedrift 1/2

P820/P821 4-kvadrant-drift 1/2 On

P83x parametergruppe 83. Fejlreaktioner

P830 reaktion klemme "Ekstern Fejl" 4/hurtigstop/fejl (stop med låsning)

P833 reaktion timeout RS485 7/hurtigstop/advarsel

P836 reaktion timeout SBus 7/hurtigstop/advarsel

P84x parametergruppe 84. Reset-reaktion

P840 manuelt reset Nej

P841 automatisk reset Off

P842 genstarttid 1 – 3 – 30 sek.

P85x parametergruppe 85. Skalering af faktisk værdi for 
omdrejningstal

P850 skaleringsfaktor tæller 1 – 65.535

P851 skaleringsfaktor nævner 1 – 65.535

P852 brugerenhed o/min

P853 skaleret omdrejningstal FBG

P86x parametergruppe 86. Modulation 1/2

P860/P861 PWM-frekvens 1/2 4 kHz

P862/P863 PWM fix 1/2 Off

P87x parametergruppe 87. Procesdataparametrering

P870 beskrivelse af nominel værdi PO1 Styreord 1

P871 beskrivelse af nominel værdi PO2 Omdrejningstal

P872 beskrivelse af nominel værdi PO3 Ingen funktion

P873 beskrivelse af faktisk værdi PI1 STATUSORD 1

P874 beskrivelse af faktisk værdi PI2 OMDREJNINGSTAL

P875 beskrivelse af faktisk værdi PI3 UDGANGSSTRØM

P876 frikobling af PO-data Ja

P88x parametergruppe 88. Seriel kommunikation SBus
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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P880 SBus-protokol 0/MOVILINK

P881 SBus-adresse 0 – 63

P882 SBus-gruppeadresse 0 – 63

P883 SBus-timeout-tid 0 – 650 sek.

P884 SBus-baudrate 500/500 kBaud

P886 CANopen-adresse 1 – 2 – 127

P9xx parametergruppe 9.. IPOS-parametre

P938 hastighed for task 1 0  – 9

P939 hastighed for task 2 0  – 9
I
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Return-koder (r-19 til r-38)
6 Drift
6.1 Return-koder (r-19 til r-38)

Return-koder ved indtastning / ændring af en apparatparameter i FBG11B:

Nr. Betegnelse Betydning
18 Skrivebeskyttet Parameteren kan ikke ændres

19 Parameterspærre aktiveret Ændring af parametre ikke mulig

20 Fabriksindstilling kører Ændring af parametre ikke mulig

23 Optionskort mangler Det optionskort, der er nødvendigt for funktionen, 
mangler

27 Optionskort mangler Det optionskort, der er nødvendigt for funktionen, 
mangler

28 Regulatorspærre nødvendig Regulatorspærre nødvendig

29 Værdi for parameter ikke tilladt • Værdi for parameter ikke tilladt.
• Valg af den manuelle FBG-drift ikke tilladt, da 

manuel pc-drift er aktiveret.

32 Frikobling Funktionen kan ikke udføres i tilstand FRIKOBLING

34 Fejl i processen • Fejl ved lagring i FBG11B.
• Idrifttagning med FBG ikke sket. Gennemfør idrift-

tagning med MotionStudio, eller vælg motoren 
igen.

38 FBG11B forkert datapost Den gemte datapost passer ikke til apparatet
Kompakt driftsvejledning – MOVITRAC® B
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6.2 Statusvisninger
6.2.1 Grundapparat / betjeningsenhed FBG11B

Der vises følgende statusvisninger på apparatet:

• ADVARSEL! Forkert tolkning af visning U = "Sikkert stop" aktiv.
Død eller alvorlige kvæstelser.
– Visningen U = "Sikkert stop" er ikke sikkerhedsrelateret og må ikke anvendes

sikkerhedsteknisk længere.

Tilstand Visning (med betjenings-
enhed FBG11B som 
ekstraudstyr)

Blinkkode status-LED i 
grundapparatet

Apparatstatus 
(High-byte i 
statusord 1)

"FRIKOBLING" Omdrejningstal Grøn, lyser permanent 4

"FRIKOBLING" ved 
strømbegrænsning

Omdrejningstal blinker Grøn, blinker hurtigt 

"STILSTANDSSTRØM" dc Grøn, blinker langsomt 3

"INGEN FRIKOBLING" Stop Gul, lyser permanent 2

"FABRIKSINDSTILLING" SEt Gul, blinker hurtigt 8

"REGULATORSPÆRRE" oFF Gul, blinker hurtigt 1

"24 V-drift" 24U blinkende Gul, blinker langsomt 0

"SIKKERT STOP"1) U blinkende eller 24U 
blinkende

Gul, blinker langsomt 17

FBG manuel drift aktiv eller 
omformer stoppet ved at 
trykke på tasten STOP

FBG-manuel drift-piktogram 
eller "Stop" blinker

Gul, tændt længe, slukket 
kortvarigt 

Timeout Fejl 43 / 47 Grøn / gul, blinker 

Kopiering Fejl 97 Rød / gul, blinker 

Systemfejl Fejl 10 / 17 – 24 / 25 / 32 / 
37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Rød, lyser permanent 

Overspænding / faseudfald Fejl 4 / 6 / 7 Rød, blinker langsomt 

Overlast Fejl 1 / 3 / 11 / 44 / 84 Rød, blinker hurtigt 

Overvågning Fejl 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Rød, blinker 2 x 

Motorværn Fejl 31 / 84 Rød, blinker 3 x 

1) "U" blinkende (status 17) ved tilslutning til nettet, "24U" blinkende (status 0) i støttedrift.
D
S
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Statusvisninger
Årsager til regula-
torspærre (OFF)

De mulige årsager til regulatorspærre (OFF) er:
• Binær indgangsklemme (DI00, DI02 – DI05) er programmeret til regulatorspærre og

er aktiveret.
• Regulatorspærre ved hjælp af manuel pc-drift via MOVITOOLS® MotionStudio.
• Midlertidig regulatorspærre: Udløses, når der ville ske en direkte frikobling ved

ændring af parameteren P100 setpunktkilde. Den midlertidige regulatorspærre
slettes, så snart frikoblingssignalet nulstilles første gang.

• Regulatorspærre indstillet via IPOS-kontrolord H484.

6.2.2 Status for binærindgange / binærudgange
De følgende parametre findes i parametermenuen som visningsparametre:
• P039 Binærindgange grundapparat
• P048 Binærindgange ekstraudstyr
• P059 Binærudgange
Statusvisningen sker binært. Hver binærindgang og -udgang her fået tildelt 2 segmenter
i 7-segment-displayet, der ligger lodret over hinanden. I den forbindelse lyser det øver-
ste segment, når binærindgangen eller -udgangen er indstillet, og det nederste seg-
ment, når binærindgangen eller -udgangen ikke er indstillet. De to 7-segment-displayer
til højre viser, om P039 (di = binærindgange grundapparat), P048 (dI = binærindgange
ekstraudstyr) eller P059 (do = binærudgange) udlæses.

Hvis der ikke findes nogen FIO21B med binærindgange, vises der dl - - - på
displayet.

1761603083
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7 Service / fejlliste
7.1 Fejlliste (F00 – F113)
Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
00 Ingen fejl – – –

01 Overstrøm Straksfrakobling 
med spærring

• Kortslutning ved udgangen • Fjern kortslutningen

• Kobling ved udgangen • Kobling kun med spærret sluttrin

• For stor motor • Tilslut en mindre motor

• Defekt sluttrin • Hvis fejlen ikke kan nulstilles, 
kontakt da SEW-service

03 Jordslutning Straksfrakobling 
med spærring

• Jordslutning i motoren • Udskift motoren

• Jordslutning i omformeren • Udskift MOVITRAC® B

• Jordslutning i motorkablet • Afhjælp jordslutningen

• Overstrøm (se F01) • Se F01

04 Bremse-
chopper

Straksfrakobling 
med spærring

• Generatorisk effekt for stor • Forlæng forsinkelsesramper

• Bremsemodstandskreds afbrudt • Kontrollér kablet til 
bremsemodstand

• Kortslutning i bremsemodstands-
kredsen

• Fjern kortslutningen

• Bremsemodstand for højohmet • Kontrollér bremsemodstandens 
tekniske data

• Bremsechopper er defekt • Udskift MOVITRAC® B

• Jordslutning • Afhjælp jordslutningen

06 Faseudfald på 
nettet

Straksfrakobling 
med spærring 
(kun i 3-fasede 
omformere)

• Faseudfald • Kontrollér netledningen

• Netspænding for lav • Kontrollér netspændingen

07 Overspænding 
i mellemkreds 

Straksfrakobling 
med spærring

• Mellemkredsspænding for høj • Forlæng forsinkelsesramper
• Kontrollér kablet til 

bremsemodstand
• Kontrollér bremsemodstandens 

tekniske data

• Jordslutning • Afhjælp jordslutningen

08 Omdrejnings-
overvågning

Straksfrakobling 
med spærring

Strømregulator arbejder på indstil-
lingsgrænsen på grund af:

–

• Mekanisk overbelastning • Reducér belastningen
• Kontrollér strømbegrænsningen
• Forlæng forsinkelsesramper
• Øg indstillet forsinkelsestid 

P5011)

• Faseudfald på nettet • Kontrollér netfaser

• Faseudfald på motoren • Kontrollér motorkabel og motor

• Maks. omdrejningstal for 
VFC-driftstyper overskredet

• Reducér maks. omdrejningstal

09 Idrifttagning Straksfrakobling 
med spærring

• Omformer er endnu ikke taget i 
drift

• Tag omformeren i drift

• Ukendt motor valgt • Vælg en anden motor

10 IPOS-ILLOP Stop med spærring
Kun med IPOS

• Forkert kommando ved 
programudførelsen

• Kontrollér programmet

• Forkerte betingelser ved 
programudførelsen

• Kontrollér programforløbet

• Funktionen findes ikke/er ikke 
implementeret i omformeren

• Anvend en anden funktion
S
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11 Overtemperatur Stop med spærring • Termisk overbelastning af 
omformeren

• Reducér belastningen, og/eller 
sørg for tilstrækkelig køling

• Hvis bremsemodstanden er inte-
greret i kølelegemet: Montér 
bremsemodstanden eksternt

17 
– 
24

Systemfejl Straksfrakobling 
med spærring

• Fejl i omformerelektronik, evt. på 
grund af EMC-påvirkning

• Kontrollér jordforbindelser og 
afskærmninger, og forbedr dem 
om nødvendigt 

• Optræder fejlen gentagne gange, 
kontakt da SEW-service

25 EEPROM Stop med spærring • Fejl ved adgang til EEPROM • Hent fabriksindstillingen, foretag 
reset, og parametrér igen 

• Optræder fejlen igen, kontakt da 
SEW-service

26 Ekstern 
klemme

Programmerbar • Eksternt fejlsignal indlæst via 
programmerbar indgang

• Afhjælp den pågældende fejl-
årsag, og omprogrammér om 
nødvendigt klemmen

31 TF/TH-udløser Stop uden 
spærring
• Meldingen 

"driftsklar" 
opretholdes 
fortsat

• Motor for varm, TF er blevet 
udløst

• Lad motoren køle af, og nulstil 
fejlen

• TF til motoren er ikke tilsluttet 
eller ikke tilsluttet korrekt

• Forbindelse MOVITRAC® B og 
TF på motor afbrudt

• Kontrollér tilslutninger/forbin-
delser mellem MOVITRAC® B 
og TF

32 IPOS-indeks-
overflow

Stop med spærring • Programmeringsprincipper ikke 
fulgt, der er derfor opstået et 
internt stack-overflow

• Kontrollér, og korrigér 
brugerprogrammet

34 Rampe-timeout Straksfrakobling 
med spærring

• Overskridelse af den indstillede 
rampetid

• Forlæng rampetiden 

• Hvis frikoblingen tages væk, og 
drevet overskrider stop-rampe-
tiden t13 med en bestemt tid, 
så melder omformeren 
fejlmeddelelsen F34

• Forlæng stop-rampetiden

35 Driftstype 
Ex-e-værn

Straksfrakobling 
med spærring

• Forkert driftstype valgt Tilladt proces:
• U/f, VFC, VFC-hejseværk
Ikke tilladt proces:
• Fangningsfunktion
• DC-bremsning
• Gruppedrift

• Ikke tilladt parametersæt • Anvend kun parametersæt 1

• Ingen Ex-e-motor taget i drift • Tag Ex-e-motor i drift

• Fejlparametrering af 
frekvenspunkterne

• Frekvens A < frekvens B
• Frekvens B < frekvens C

• Fejlparametrering af 
strømgrænserne

• Strømgrænse A < strømgrænse B
• Strømgrænse B < strømgrænse C

36 Ekstraudstyr 
mangler

Straksfrakobling 
med spærring

• Optionskorttype ikke tilladt • Isæt det korrekte optionskort

• Nominel værdikilde, styrekilde 
eller driftstype ikke tilladt for dette 
optionskort

• Indstil den korrekte nominel 
værdikilde

• Indstil den korrekte styrekilde
• Indstil den korrekte driftstype
• Kontrollér parameter P120 og 

P121

• Det nødvendige ekstraudstyr 
mangler

• Kontrollér følgende parametre:
• P121 til FBG11B
• P120 og P642 til FIO12B

• Frontmodul FIO21B få ingen 
strømforsyning

• Sæt P808 på "On", eller 
strømforsyn grundenheden 
eksternt med 24 V

Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
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37 System-
watchdog

Straksfrakobling 
med spærring

• Fejl ved kørsel af systemsoftware • Kontrollér jordforbindelser og 
afskærmninger, og forbedr dem 
om nødvendigt

• Optræder fejlen gentagne gange, 
kontakt da SEW-service

38 System-
software

Straksfrakobling 
med spærring

• Systemfejl • Kontrollér jordforbindelser og 
afskærmninger, og forbedr dem 
om nødvendigt

• Optræder fejlen gentagne gange, 
kontakt da SEW-service

43 RS485-timeout Stop uden 
spærring2)

• Kommunikation mellem omformer 
og pc afbrudt

• Kontrollér forbindelsen mellem 
omformer og pc

• Kommunikation til FSE24B 
afbrudt

• Kontrollér spændingsforsyningen
• Kontrollér parameter P808

44 Enhedens 
udnyttelse

Straksfrakobling 
med spærring

• Enhedens udnyttelse (I × t-værdi) 
for stor

• Reducér effektafgivelsen
• Forlæng ramperne
• Hvis nævnte punkter ikke er 

mulige: Installér en større 
omformer

45 Initialisering Straksfrakobling 
med spærring

• Fejl ved initialisering • Kontakt SEW-service

47 Systembus 1 
timeout

Stop uden 
spærring2)

• Fejl ved kommunikation via 
systembussen

• Kontrollér systembusforbindelse
• Kontrollér P808
• Kontrollér spændingsforsyningen 

til FSE24B
• Kontrollér EtherCAT-kommunika-

tion i tilfælde af tilsluttet FSE24B

77 IPOS-styreord Stop med spærring • Systemfejl • Kontakt SEW-service

80 RAM-test Straksfrakobling • Intern enhedsfejl, RAM defekt • Kontakt SEW-service

81 Startbetingelse Straksfrakobling 
med spærring

Kun i driftstype "VFC-hejseværk":
Omformeren kunne ikke indkoble 
den nødvendige strøm til motoren i 
løbet af formagnetiseringstiden:

• Den nominelle motoreffekt er 
for lille i forhold til omformerens 
nominelle effekt

• Kontrollér forbindelsen mellem 
omformer og motor

• Kontrollér idrifttagningsdataene, 
og foretag om nødvendigt idrift-
tagning igen

• Tværsnittet på motorkablet er 
for lille

• Kontrollér tværsnittet på motor-
kablet, og brug om nødvendigt et 
større kabel

82 Udgang åben Straksfrakobling 
med spærring

Kun i driftstype "VFC-hejseværk":
• 2 eller alle udgangsfaser er 

afbrudt
• Kontrollér forbindelsen mellem 

omformer og motor

• Den nominelle motoreffekt er 
for lille i forhold til omformerens 
nominelle effekt

• Kontrollér idrifttagningsdataene, 
og foretag om nødvendigt idrift-
tagning igen

84 Motorværn Stop med spærring • Udnyttelse af motoren er for høj • Kontrollér P345/P346 
IN-UL-overvågning

• Reducér belastningen
• Forlæng ramperne
• Længere pausetider

94 Kontrolsum 
EEPROM

Straksfrakobling 
med spærring

• EEPROM defekt • Kontakt SEW-service

97 Kopieringsfejl Straksfrakobling 
med spærring

• Parametermodulet er taget af 
under kopieringsprocessen

• Fra-/tilkobling under 
kopieringsprocessen

Inden fejlkvitteringen:
• Indlæs fabriksindstillingen eller 

komplet datasæt fra parameter-
modulet

Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
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-

98 CRC Error flash Straksfrakobling • Intern enhedsfejl, flash-
hukommelse defekt

• Indsend enheden til reparation

100 Vibration/ 
advarsel

Vis fejl • Vibrationsføler udsender advarsel 
(se driftsvejledning "Diagnose-
enhed DUV10A")

• Find årsagen til vibrationen, drift 
fortsat mulig indtil F101 optræder

101 Vibrations/fejl Hurtigstop • Vibrationsføler melder fejl • SEW-EURODRIVE anbefaler, 
at årsagen til vibrationen straks 
afhjælpes

102 Olieældning/ 
advarsel

Vis fejl • Olieældningsføler udsender 
advarsel 

• Planlæg olieskift

103 Olieældning/fejl Vis fejl • Olieældningsføler melder fejl • SEW-EURODRIVE anbefaler, 
at gearolien straks udskiftes

104 Olieældning/ 
overtemperatur

Vis fejl • Olieældningsføler melder 
overtemperatur

• Lad olien køle af
• Kontrollér, at gearkølingen 

fungerer korrekt

105 Olieældning/ 
klarmelding

Vis fejl • Olieældningsføler er ikke 
driftsklar

• Kontrollér strømforsyningen til 
olieældningsføleren

• Kontrollér olieældningsføleren, 
og udskift den om nødvendigt

106 Bremseslitage Vis fejl • Bremsebelægningen er slidt • Udskift bremsebelægningen 
(se driftsvejledning "Motorer")

110 Ex-e-værn Nødstop • Varigheden af drift under 5 Hz 
overskredet

• Kontrollér projekteringen
• Reducér varigheden af drift under 

5 Hz
111 Systembus 

(SBus) fejl
Dette fejlnummer signaliserer til EtherCAT- eller feltbus-
masteren, at der er fejl i kommunikationen mellem FSE24B 
og MOVITRAC® B. MOVITRAC® B-omformeren selv ville 
registrere fejl 47.

• Kontrollér stikforbindelsen til 
FSE24B

113 Ledningsbrud 
ved analog-
indgang

Programmerbar • Ledningsbrud ved analog-
indgang AI1

• Kontrollér ledningsføringen

116 Fejl på applikationsmodul
Subfejl:
14: Encoderfejl
29: Endestop aktiveret
42: Slæbefejl
78: Software-endestop nået

1) Omdrejningsovervågningen indstilles ved at ændre parametrene P500/P502 og P501/P503. Hvis omdrejningsovervågningen deakti
veres, eller forsinkelsestiden indstilles til en for høj værdi, kan det ikke sikkert forhindres, at hejseværker mister højde.

2) Reset ikke nødvendig, efter genetablering af kommunikationen forsvinder fejlmeddelelsen.

Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning
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7.2 SEW-elektronikservice
7.2.1 Hotline

Via telefonnummeret til Drive Service Hotline kan man på alle årets dage og døgnet
rundt komme i kontakt med en servicespecialist fra SEW-EURODRIVE.
Tryk blot forvalget +49 0800, og indtast derefter bogstavkombinationen SEWHELP via
telefonens tastatur. Man kan også ringe til tlf. +49 0800 739 4357.

7.2.2 Indsendelse til reparation
Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, kontakt da SEW-elektronikservice.
Ved henvendelse til SEW-elektronikservice skal cifrene i enhedsstatus altid oplyses.
Serviceafdelingen hos SEW-EURODRIVE kan så hjælpe mere effektivt.
Hvis enheden indsendes til reparation, skal følgende angives:
• Serienummer (se typeskilt)
• Typebetegnelse
• Kort applikationsbeskrivelse (anvendelse, styring via klemmer eller seriel)
• Tilsluttet motor (motorspænding, kobling: stjerne eller delta)
• Fejltype
• Ledsagende omstændigheder
• Egne formodninger
• Tidligere, usædvanlige hændelser
S
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