
Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis

Kompaktný prevádzkový návod

 
MOVITRAC® B

Vydanie 04/2013 20153562 / SK



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Kompaktný prevádzkový návod – MOVITRAC® B 3

Obsah

1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 4
1.1 Rozsah tejto dokumentácie............................................................................ 4
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 4

2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 6
2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 6
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 6
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 7
2.4 Používanie v súlade s určením ...................................................................... 7
2.5 Súvisiaca dokumentácia ................................................................................ 8
2.6 Preprava / skladovanie .................................................................................. 8
2.7 Inštalácia ........................................................................................................ 9
2.8 Elektrické pripojenie ....................................................................................... 9
2.9 Bezpečné odpojenie ...................................................................................... 9
2.10 Prevádzka .................................................................................................... 10
2.11 Teplota jednotky........................................................................................... 10

3 Typové označenie / typový štítok ....................................................................... 11
3.1 Typové označenie........................................................................................ 11
3.2 Typový štítok................................................................................................ 11

4 Inštalácia ............................................................................................................... 12
4.1 Schéma zapojenia ....................................................................................... 13

5 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 14
5.1 Stručný opis uvedenia do prevádzky pri výrobnom nastavení ..................... 14
5.2 Manuálna prevádzka s ovládačom požadovanej hodnoty FBG11B............. 14
5.3 Uvedenie do prevádzky s ovládacou jednotkou FBG11B ovládacia 

jednotka ....................................................................................................... 16
5.4 Prehľad parametrov ..................................................................................... 18

6 Prevádzka ............................................................................................................. 25
6.1 Návratové kódy (r-19 – r-38) ........................................................................ 25
6.2 Zobrazenia stavu ......................................................................................... 26

7 Servis / zoznam porúch ....................................................................................... 28
7.1 Zoznam chýb (F00 – F113).......................................................................... 28
7.2 Servis elektroniky SEW................................................................................ 32



1 šeobecné informácie
ozsah tejto dokumentácie

4

1 Všeobecné informácie
1.1 Rozsah tejto dokumentácie

Táto dokumentácia obsahuje všeobecné bezpečnostné pokyny a výber informácií
o zariadení.
• Pamätajte, že táto dokumentácia nenahrádza podrobný prevádzkový návod.
• Preto si predtým, ako začnete pracovať s týmto zariadením, prečítajte podrobný pre-

vádzkový návod.
• Dodržujte všetky informácie, pokyny a upozornenia uvedené v podrobnom prevádz-

kovom návode. Je predpokladom na bezporuchovú prevádzku zariadenia a splnenie
prípadných záručných nárokov.

• Podrobný prevádzkový návod, ako ja ostatnú dokumentáciu k zariadeniu nájdete
v PDF formáte na priloženom CD alebo DVD.

• Celú technickú dokumentáciu SEW-EURODRIVE si môžete stiahnuť v PDF formáte
na internetovej stránke SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com

1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov
1.2.1 Význam signálnych slov

Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnost-
né pokyny, upozornenia na hmotné škody a ďalšie informácie.

1.2.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov vzťahujúcich sa na určitý odsek
Bezpečnostné pokynov vzťahujúce sa na určitý odsek neplatia pre jeden špeciálny
úkon, ale pre viacero úkonov v rámci jednej témy. Použité piktogramy poukazujú buď na
všeobecné alebo na špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu týkajúceho sa danej časti:

Signálne slovo Význam Následky v prípade nerešpektovania
NEBEZPE-
ČENSTVO!

Bezprostredne hroziace 
nebezpečenstvo

Smrť alebo ťažké poranenie

VÝSTRAHA! Možné nebezpečenstvo Smrť alebo ťažké poranenie

POZOR! Možné nebezpečenstvo Ľahké poranenie

POZOR! Možný vznik vecných škôd Poškodenie systému pohonu alebo jeho 
okolia

UPOZORNENIE Užitočná informácia alebo tip: 
Uľahčuje zaobchádzanie 
s pohonom.

–

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu.
• Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
V
R
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1.2.3 Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov
Vnorené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do návodu na manipuláciu pred
nebezpečným úkonom.
Tu je uvedená formálna štruktúra vnoreného bezpečnostného pokynu:
•  SIGNÁLNE SLOVO! Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.

Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
V
Š
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2 Bezpečnostné pokyny
Nasledovné základné bezpečnostné pokyny majú zabrániť ublíženiu na zdraví a vec-
ným škodám. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie základ-
ných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádz-
kové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení
na vlastnú zodpovednosť, si prečítali celý prevádzkový návod a porozumeli jeho
obsahu. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa, pro-
sím, na SEW-EURODRIVE.

2.1 Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzťahujú predovšetkým na použitie meničov frek-
vencie. Pri použití pohonov s motormi alebo prevodovými motormi dodržujte, prosím,
zároveň bezpečnostné pokyny týkajúce sa motorov a prevodoviek uvedené v prísluš-
nom prevádzkovom návode.
Dodržujte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohto
prevádzkového návodu

2.2 Všeobecne
Počas prevádzky môžu meniče frekvencie a ich príslušenstvo, v závislosti od stupňa ich
krytia, obsahovať aj neizolované časti.
Smrť alebo ťažké poranenia.
• Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, zostavením / montážou, pripoje-

ním, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávať len kvalifikovaný
personál. Pritom treba bezpodmienečne dodržiavať:
– Príslušné podrobné prevádzkové návody
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore / prevodovom motore
– Všetku ostatnú projektovú dokumentáciu, návody na uvedenie do prevádzky

a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné / regionálne predpisy o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

• Nikdy neinštalujte poškodené výrobky.
• Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu.
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej
inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo ťažkého ublíženia na
zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie nájdete v príslušnej dokumentácii.
B
Ú
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2.3 Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávať len kvalifikovaní pracov-
níci. Kvalifikovaní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené
s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch a údržbou výrobku
a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
• Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené

záverečnou skúškou.
• Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávať len odborne spôsobilí elek-
trotechnici s príslušnou kvalifikáciou. Odborne spôsobilí elektrotechnici v zmysle tohto
návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do pre-
vádzky, odstránením porúch a údržbou výrobku a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
• Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik) zakon-

čené záverečnou skúškou.
• Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je preprava, uskladnenie, prevádzka a likvidá-
cia, smú vykonávať len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom poučené.

2.4 Používanie v súlade s určením
Frekvenčné meniče sú komponenty na ovládanie asynchrónnych trojfázových motorov.
Frekvenčné meniče sú určené na zabudovanie do elektrických zariadení alebo do elek-
trických strojov. Na frekvenčný menič nepripájajte žiadne kapacitné záťaže. Prevádzka
s kapacitnými záťažami vedie k prepätiam a môže zničiť prístroj.
Ak sa frekvenčný menič uvádza do obehu v krajinách EÚ/EZVO, platia nasledujúce
normy:
• Pri zabudovaní frekvenčných meničov do strojov je uvedenie do prevádzky frekvenč-

ných meničov (tzn. začiatok ich prevádzky na určený účel) zakázané, kým sa nezistí,
že stroje zodpovedajú ustanoveniam smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach); dodržujte EN 60204.

• Uvedenie do prevádzky (tzn. začatie používania na určený účel) je povolené len pri
zabezpečenej zhode stroja alebo zariadenia so Smernicou o EMC (2004/108/ES).

• Frekvenčné meniče spĺňajú požiadavky smernice o nízkom napätí 2006/95/ES.
Na meniče frekvencie boli aplikované harmonizované normy radu EN 61800-5-1/
DIN VDE T105 spolu s normami EN 60439-1/VDE 0660 časť 500 a EN 60146/
VDE 0558.

Technické údaje, ako aj údaje o pripojení sú uvedené na typovom štítku a v návode na
obsluhu a musia sa dodržiavať.
B
C
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2.4.1 Bezpečnostné funkcie
Meniče frekvencie firmy SEW-EURODRIVE nesmú bez nadradených bezpečnostných
systémov realizovať žiadne bezpečnostné funkcie. 
Použite nadradené bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečia ochranu osôb a zariadení.
Ak sa použije funkcia "Bezpečné zastavenie" musia sa dodržať podmienky uvedené
v nasledovných publikáciách:
• MOVITRAC® B / funkčná bezpečnosť
Táto dokumentácia sa nachádza na internetovej stránke SEW-EURODRIVE v "Doku-
mentácia \ Softvér \ CAD".

2.4.2 Obsah dokumentu
Predkladaná dokumentácia obsahuje doplnky a rozšírenia meniča MOVITRAC® B
v bezpečnostne orientovaných aplikáciách.
Systém sa skladá z frekvenčného meniča s asynchrónnym motorom a externého odpá-
jacieho zariadenia s testovanou bezpečnosťou.

2.5 Súvisiaca dokumentácia
Predkladaný dokument dopĺňa prevádzkový návod MOVITRAC® B a obmedzuje
pokyny na používanie podľa nasledujúcich údajov.
Predkladaný dokument sa nesmie používať s nasledujúcou dokumentáciou: 
• Kompaktný prevádzkový návod MOVITRAC® B
• Príručka MOVITRAC® B Komunikácia
• Príslušná príručka použitej voliteľnej karty

2.6 Preprava / skladovanie
Skontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri preprave. Prípadné poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. Uvedenie do
prevádzky treba príp. vylúčiť. Dodržiavajte klimatické podmienky uvedené v kapitole
"Všeobecné technické údaje".
B
S
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2.7 Inštalácia
Inštalácia a chladenie zariadenia sa musia realizovať podľa predpisov uvedených
v tomto prevádzkovom návode.
Meniče frekvencie chráňte pred nedovoleným namáhaním. Pri preprave a pri manipulá-
cii neohýbajte žiadne konštrukčné prvky a / alebo nemeňte izolačné vzdialenosti.
Nedotýkajte sa žiadnych elektronických prvkov a kontaktov.
Meniče frekvencie obsahujú súčiastky ohrozené elektrostatickým nábojom, ktoré sa
neodborným zaobchádzaním môžu ľahko poškodiť. Nesmie dôjsť k mechanickému
poškodeniu alebo zničeniu elektrických súčastí.
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú zakázané nasledujúce spôsoby použitia:
• používanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
• Používanie v prostredí so škodlivými olejmi, kyselinami, plynmi, parami, prachom,

žiarením atď. (menič frekvencie sa môže prevádzkovať len v klimatickej triede 3K3
podľa EN 60721-3-3).

• Používanie v nestacionárnych aplikáciách, pri ktorých vznikajú mechanické chvenia
a rázové zaťaženia, ktoré prekračujú požiadavky normy EN 61800-5-1.

2.8 Elektrické pripojenie
Pri práci na meničoch frekvencie pod napätím dodržujte národné predpisy o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci (napr. BGV A3 v Nemecku).
Pri inštalácii dodržujte údaje týkajúce sa prierezu vodičov, istenia a pripojenia ochran-
ného vodiča. Ďalšie pokyny sú uvedené v tomto prevádzkovom návode.
Pokyny na inštaláciu v súlade s požiadavkami na EMC – ako tienenie, umiestnenie fil-
trov a kladenie vedení – sa nachádzajú v tomto prevádzkovom návode. Výrobca stroja
alebo zariadenia zodpovedá za dodržanie medzných hodnôt, stanovených zákonnými
predpismi o EMC.
Ochranné opatrenia a ochranné zariadenia musia vyhovovať platným predpisom
(napr. EN 60204 alebo EN 61800-5-1).
Uzemnite zariadenie.

2.9 Bezpečné odpojenie
Prístroj spĺňa všetky požiadavky pre bezpečné odpájanie výkonových a elektronických
prípojok podľa EN 61800-5-1. Na zaručenie bezpečného pripojenia musia všetky pripo-
jené elektrické obvody spĺňať požiadavky na bezpečné odpojenie.
B
I
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2.10 Prevádzka
Prevádzkové zariadenia, v ktorých sú zabudované meniče frekvencie, musia byť vyba-
vené prídavnými kontrolnými a ochrannými zariadeniami podľa príslušných platných
bezpečnostných predpisov, napr. podľa zákona o vyhradených technických zariade-
niach, podľa predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a podobne. 
Po odpojení meničov od napájacieho napätia sa môžete dotýkať častí pod napätím a sil-
noprúdových prívodov až po 10 minútach, pretože kondenzátory v meniči môžu byť
nabité. Dodržujte príslušné výstražné štítky na meniči frekvencie.
Počas prevádzky musia byť všetky kryty a prístrojové skrine zatvorené.
Zhasnutie prevádzkovej kontrolky LED a ostatných indikátorov neznamená, že zaria-
denie je odpojené od siete a bez napätia.
Mechanické blokovanie alebo interné bezpečnostné funkcie prístroja môžu mať za
následok odstavenie motora. Odstránenie príčiny poruchy alebo reset môžu viesť
k tomu, že sa pohon znova samočinne spustí. Ak to pre poháňaný motor z bezpečnos-
tných dôvodov nie je prípustné, skôr, než začnete s odstraňovaním poruchy, odpojte
najprv prístroj od siete.

2.11 Teplota jednotky
Meniče frekvencie MOVITRAC® B sa obyčajne používajú s brzdovými odpormi.
Obyčajne sa brzdové odpory inštalujú na vrchnej stene rozvodnej skrine. 
Brzdové odpory môžu mať teplotu povrchu výrazne nad 70 °C.
Počas prevádzky a vo fáze ochladzovania po vypnutí sa brzdových odporov v žiadnom
prípade nedotýkajte.
B
P

Kompaktný prevádzkový návod – MOVITRAC® B



3 ypové označenie / typový štítok
ypové označenie

11
3 Typové označenie / typový štítok
3.1 Typové označenie

Nasledujúci diagram znázorňuje typové označenie:

3.2 Typový štítok
Nasledujúci obrázok znázorňuje typový štítok:

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

Vyhotovenie

/T = technologické 
zariadenie
/L = lak 
(čiastočne lakované plošné 
spoje)
/S = S-Bus adresa 1

Vyhotovenie 00 = štandard
S0 = bezpečné zastavenie

Kvadranty 4 = 4-kvadrantový 
(s brzdovým striedačom)

Spôsob 
pripojenia

3 = trojfázové / 
1 = jednofázové

Odrušenie 0 = bez odrušenia
A = stupeň odrušenia C2
B = stupeň odrušenia C1 

Napájacie 
napätie

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Odporúčaný 
výkon motora 0022 = 2,2 kW

Verzia B

Typový rad a generácia

Typ MOVITRAC®

3185547659

Input U Menovité sieťové napätie T Teplota prostredia
I Menovitý prúd odoberaný zo siete, 

zaťaženie 100 %
PMotor Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 

100 %
f Menovitá frekvencia siete

Output U Výstupné napätie pri 100 % prevádzke
I Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 

100 %
f Výstupná frekvencia

Stav meniča je uvedený nad spodným čiarovým kódom. Dokumentuje hardvérový a softvérový stav jednotky.
T
T
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4 Inštalácia
NEBEZPEČENSTVO!

Povrchy chladiča môžu mať teplotu nad 70 °C.
Nebezpečenstvo popálenia.
• Nedotýkajte sa chladiča.

NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečné napätia na kábloch a svorkách.
Usmrtenie alebo ťažké poranenia zásahom elektrickým prúdom.
Aby ste predišli zásahom elektrickým prúdom pri nahromadení napätia:
• Menič odpojte od siete a počkajte 10 minút, kým začnete s prácou.
• Vhodnými meracími prístrojmi skontrolujte, že sa na kábloch a svorkách nenachá-

dza žiadne napätie.
I
T
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4.1 Schéma zapojenia

X4 sa nachádza len na veľkostiach 1 – 5. Od veľkosti 3 sú na meniči 2 prídavné svorky PE.

[1] Veľkosti 1, 2 a 2S nemajú pri blokoch svoriek sieťového prívodu a vývodu k motoru [X1] / [X2] žiadne ďalšie svorky PE. V tomto 
prípade sa môže použiť svorka PE pri bloku svoriek pre väzbu medziobvodu (X4) (nachádza sa len pri veľkostiach 1 – 5). 
Pri veľkosti 0 tvorí plech prípojku PE.

[2] Jednotka MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým napájaním.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> odsek "Pripojenie brzdového 
odporu 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

-> odsek "Pripojenie
brzdového usmerňovača"

X17 "Bezpečné 
zastavenie"
3 x 400 V: 
5,5 – 75 kW, štandard
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, štandard
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Prepínanie
I signál  <-> U signál*

3-fázový

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Uvoľnenie / Stop*

+24 V vstup/výstup
(odpojiteľný cez P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Nadradená
riadiaca jednotka

Binárny
vstup

Binárne
výstupy

Vzťah
binárnych
výstupov

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

Referenčný potenciál pre analógové signály

Reset chyby*
Vpravo / Stop
Vľavo / Stop*

n11/n21*
n12/n22*

Napájacie napätie pre TF/TH

Referenčný potenciál pre binárne signály

Vzťažný potenciál
Brzdu uvoľniť*

Pripravený*
Vzťažný potenciál

Reléový kontakt / porucha*
Reléový spínací kontakt

Reléový rozpínací kontakt

[2]

PE

(

I
S
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5 Uvedenie do prevádzky
5.1 Stručný opis uvedenia do prevádzky pri výrobnom nastavení

Menič frekvencie MOVITRAC® B môžete pripájať priamo na motor s rovnakým výko-
nom. Napríklad: Motor s výkonom 1,5 kW (2,0 HP) možno priamo pripojiť na
MC07B0015.

5.1.1 Postup
1. Motor pripojte na menič MOVITRAC® B (svorka X2).
2. Voliteľne pripojte brzdový odpor (svorka X2/X3).
3. Vaše riadenie musí riadiť nasledujúce signálové svorky:

• Uvoľnenie DIØ3
• Voliteľne vpravo / stop DIØ1 alebo vľavo / stop DIØ2
• Požadovaná hodnota:

• Analógový vstup (X10) alebo/a
• DIØ4 = n11 = 150 1/min alebo/a
• DIØ5 = n12 = 750 1/min alebo/a
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1 500 1/min

• Pri brzdovom motore: 
DOØ2 = riadenie brzdy cez brzdový usmerňovač

4. Voliteľne pripojte nasledujúce signálne svorky:
• DIØØ = reset poruchy
• DOØ1 = / porucha (realizované ako reléový kontakt)
• DOØ3 = pripravený na prevádzku

5. Skontrolujte požadované funkcie riadenia.
6. Menič frekvencie pripojte na sieť (X1).

5.1.2 Upozornenia
Zmeny funkcií signálnych svoriek a nastavenia požadovaných hodnôt sú možné
pomocou ovládacej jednotky FBG11B alebo cez PC. Pre pripojenie PC je potrebná jed-
notka FSC11B, ako aj jeden z nasledujúcich prevodníkov rozhrania: UWS21B /
UWS11A / USB11A.

5.2 Manuálna prevádzka s ovládačom požadovanej hodnoty FBG11B
Ovládač požadovanej hodnoty FBG11B ovládacej jednotky (miestne manuálne
ovládanie): LED  bliká

Jediné relevantné veličiny v režime "FBG ovládač požadovanej hodnoty" sú:
• P122 Smer otáčania FBG manuálne ovládanie
• Tlačidlo RUN a tlačidlo STOP/RESET
• Ovládač požadovanej hodnoty (potenciometer)
Ak je ovládač požadovanej hodnoty FBG aktivovaný, symbol bliká.
Minimálne otáčky možno obmedziť parametrom P301 Minimálne otáčky a maximálne
otáčky symbolom nmax.
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Po poruche môžete jednotku resetovať tlačidlom STOP/RESET cez svorku alebo roz-
hranie. Po resete sa opäť aktivuje režim "manuálny ovládač požadovanej hodnoty".
Pohon zostáva zastavený.
Indikácia Stop bliká ako upozornenie na to, že pohon treba znovu uvoľniť tlačidlom
RUN.
Parameter P760 Zablokovanie tlačidiel RUN/STOP v režime "manuálny ovládač poža-
dovanej hodnoty" neúčinný.
Vytiahnutím ovládacej jednotky FBG11B z konektora sa aktivuje Stop (zastavenie).
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5.3 Uvedenie do prevádzky s ovládacou jednotkou FBG11B ovládacia jednotka

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

Úroveň 3

– U/f charakteristika

– U/f + brzdenie jednosmerným prúdom

– VFC

– VFC brzdenie jednosmerným prúdom

– VFC funkcia letmého štartu

– VFC zdvíhacie zariadenie

Výkon v kW
HP = kW x 1,33

Menovité otáčky motora
1/min

Menovitý prúd motora A

Menovitá frekvencia motora Hz

Napätie motora V

4Q prevádzka

cos fi

Počet motorov pre
viacmotorové pohony

Úroveň 2

( )

Úroveň 1

k dispozícii len pri uvádzaní
cudzích motorov do prevádzky
(Motor = noSEW)

Výber motora:

Výber prevádzkového režimu:

– Motor SEW DRE

– Motor SEW DRS

– Nie motor SEW

– Motor SEW DT/DV
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5.3.1 Potrebné údaje
Pre úspešné uvedenie do prevádzky sú potrebné nasledovné údaje:
• Typ motora (motor SEW alebo motor iného výrobcu)
• Údaje o motore

– Menovité napätie a menovitá frekvencia.
– Pri motoroch od iných výrobcov tiež: menovitý prúd, menovitý výkon, účinník

cos φ a menovité otáčky.
• Menovité sieťové napätie

5.3.2 Aktivovanie uvedenia do prevádzky
Predpoklady:
• Stav pohonu "neuvoľnený": Stop
Ak je na menič pripojený menší alebo väčší motor (maximálny rozdiel o jeden typový
rozmer), musí sa vybrať hodnota, ku ktorej je menovitý výkon motora najbližšie.
Kompletné uvedenie do prevádzky je skončené až vtedy, keď sa pomocou tlačidla OUT
vrátite do úrovne hlavného menu.

5.3.3 Prevádzkový režim U/f
Prevádzkový režim je štandardne nastavený na U/f. Tento prevádzkový režim používaj-
te vtedy, keď nemáte žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu otáčok a pri aplikáciách,
pri ktorých sa požaduje maximálna výstupná frekvencia nad 150 Hz.

5.3.4 Prevádzkový režim VFC
Menič musíte uvádzať do prevádzky v prevádzkovom režme VFC alebo VFC a brzdení
jednosmerným prúdom pre:
• Veľký krútiaci moment
• Trvalá prevádzka pri nízkych frekvenciách
• Presná kompenzácia sklzu
• Dynamickejšie správanie
V takomto prípade sa musí pri uvádzaní do prevádzky vybrať v bode P01 prevádzkový
režim VFC alebo VFC a brzdenie jednosmerným prúdom. 

UPOZORNENIE
Uvedenie pohonu do prevádzky s motorom SEW je navrhnuté pre 4-pólové motory.
2-alebo 6-pólové motory SEW je vhodné uviesť do prevádzky ako "motor od iného
výrobcu".
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5.3.5 Uvedenie viacmotorového pohonu do prevádzky
Viacomotorové pohony sú vzájomne mechanicky prepojené, napr. reťazový pohon
s viacerými motormi. 
Dodržujte pokyny uvedené v príručke "MOVIDRIVE® Viacmotorové pohony".

5.3.6 Uvedenie skupinového pohonu do prevádzky
Skupinové pohony nie sú mechanicky spojené (napr. rôzne pásové dopravníky). Menič
v tomto prevádzkovom režime pracuje bez kompenzácie sklzu a s konštantným
pomerom U/f.
Dodržujte pokyny uvedené v príručke "MOVIDRIVE® Viacmotorové pohony".

5.3.7 Uvedenie do prevádzky pri veľkom momente zotrvačnosti, ako je pri čerpadlách a ventilátoroch
Kompenzácia sklzu je určená pre pomer záťažového momentu zotrvačnosti a momentu
zotrvačnosti menšieho ako 10. Ak je pomer väčší a pohon kmitá, potom sa musí znížiť
kompenzácia sklzu a prípadne nastaviť až na 0.

5.4 Prehľad parametrov
Nasledujúca tabuľka uvádza všetky parametre s nastavením z výroby (podčiarknuté).
Číselné hodnoty sú uvedené s úplným rozsahom nastavenia.
Podrobný opis parametrov nájdete v systémovej príručke alebo na internetovej stránke
www.sew-eurodrive.com.

Skupina parametrov 0.. Zobrazená hodnota 

P00x Skupina parametrov 00. Procesné hodnoty

P000 Otáčky (so znamienkom)

P001 Používateľské zobrazenie pre DBG11B

P002 Frekvencia (so znamienkom)

P004 Výstupný prúd (absolútna hodnota)

P005 Činný prúd (so znamienkom)

P008 Napätie medziobvodu

P009 Výstupný prúd

P01x Skupina parametrov 01. Zobrazenie stavu

P010 Stav meniča

P011 Prevádzkový stav

P012 Chybový stav

P013 Aktuálny súbor parametrov

P014 Teplota chladiča

P015 Činný výkon

P02x Skupina parametrov 02. Analógové požadované hodnoty 

P020 Analógový vstup AI1

P021 Analógový vstup AI2 (voliteľný)

P03x Skupina parametrov 03. Binárne vstupy

P030 Binárny vstup DI00 Reset chyby

P031 Binárny vstup DI01

P032 Binárny vstup DI02 Vľavo / Stop

P033 Binárny vstup DI03 Uvoľnenie

P034 Binárny vstup DI04 n11 / n21

P035 Binárny vstup DI05 n12 / n22
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P039 Binárne vstupy DI00 – DI05

P04x Skupina parametrov 04: Doplnkové binárne vstupy

P040 Binárny vstup DI10 Žiadna funkcia

P041 Binárny vstup DI11 Žiadna funkcia

P042 Binárny vstup DI12 Žiadna funkcia

P043 Binárny vstup DI13 Žiadna funkcia

P044 Binárny vstup DI14 Žiadna funkcia

P045 Binárny vstup DI15 Žiadna funkcia

P046 Binárny vstup DI16 Žiadna funkcia

P048 Binárne vstupy DI10 – DI16

P05x Skupina parametrov 05. Binárne výstupy

P051 Binárny výstup DO01 /PORUCHA

P052 Binárny výstup DO02 BRZDU UVOĽNIŤ

P053 Binárny výstup DO03 PRIPRAVENÝ NA PREVÁDZKU

P059 Binárne výstupy DO01 – DO03

P07x Skupina parametrov 07. Údaje o jednotke

P070 Typ zariadenia

P071 Menovitý výstupný prúd

P072 Čelný modul

P073 Firmvér čelného modulu

P076 Firmvér základnej jednotky

P077 Firmvér DBG

P08x Skupina parametrov 08. Error memory (Pamäť porúch)

P080 – P084 Chyba t-0 až t-4

P09x Skupina parametrov 09. Diagnostika zbernice

P090 Konfigurácia PD

P091 Typ priemyselnej zbernice

P092 Prenosová rýchlosť priemyselnej zbernice

P093 Adresa priemyselnej zbernice

P094 PO1 požadovaná hodnota

P095 PO2 požadovaná hodnota

P096 PO3 požadovaná hodnota

P097 PI1 skutočná hodnota

P098 PI2 skutočná hodnota

P099 PI3 skutočná hodnota

P1xx Skupina parametrov 1.. Požadované hodnoty/integrátory

P10x Skupina parametrov 10. Výber požadovanej hodnoty / 
Frekvenčný vstup

Parametrom P100 Zdroj požadovanej hodnoty 1 / Unipolárne / Pevná požadovaná 
hodnota

P101 Zdroj riadiacich signálov 0 / Svorky

P102 Úprava mierky frekvencie fFI1max 0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 FI1 referenčná 0 / nmax

P104 Požadovaná hodnota referenčných otáčok a analógových 
vstupov 0 – 3000 – 6000 1/min

P105 AI1 Detekcia prerušenia vodiča 7 / Rýchle zastavenie / Výstraha

P106 FI1-charakteristika x1 0 – 100 %

P107 FI1-charakteristika y1 –100 – 0 – +100 %

P108 FI1-charakteristika x2 0 – 100 %

P109 FI1-charakteristika y2 –100 – 0 – +100 %
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P11x Skupina parametrov 11. Analógový vstup 1 (0 – 10 V)

P112 Prevádzkový režim AI1 1 / 10 V, referenčné maximálne 
otáčky

P116 AI1-charakteristika x1 0 – 100 %

P117 AI1-charakteristika y1 –100 – 0 – +100 %

P118 AI1-charakteristika x2 0 – 100 %

P119 AI1-charakteristika y2 –100 – 0 – +100 %

P12x Skupina parametrov 12: Analógový vstup AI2 / FBG, ovládač 
požadovanej hodnoty (voliteľný)

P120 Prevádzkový režim AI2 0/Bez funkcie

P121 Doplnkový FBG ovládač požadovanej hodnoty 0 / Off

P122 Smer otáčania, manuálne ovládanie cez FBG 0 / Unipolárne vpravo

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

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

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

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

P13x / 14x Skupina parametrov 13. / 14. Rampy otáčok 1 / 2

P130 / P140 Rampa t11 / t21 hore 0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 Rampa t11 / t21 dole 0 – 2 – 2000 s

P134 / P144 Rampa t12 / t22 hore = dole 0 – 10 – 2000 s

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

P136 / P146 Rampa zastavenia t13 / t23 hore = dole 0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Sledovanie rampy 1 / 2 Yes / No (Áno/Nie)

P15x Skupina parametrov 15. Funkcia potenciometra motora

P150 Rampa t3 hore = dole 0.2 – 20 – 50 s

P152 Uložiť poslednú požadovanú hodnotu Off / Vypnuté

P16x / P17x Skupina parametrov 16. / 17. Pevné požadované 
hodnoty 1 / 2

P160 / P170 Interná požadovaná hodnota n11 / n21 –5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 Interná požadovaná hodnota n12 / n22 –5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 Interná požadovaná hodnota n13 / n23 –5000 – 1500 – 5000 1/min

P163 / P173 n11 / n21 PI regulátor 0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 PI regulátor 0 – 15 – 100 %

P165 / P175 n13 / n23 PI regulátor 0 – 30 – 100 %

P2xx Skupina parametrov 2.. Parametre regulátora

P25x Skupina parametrov 25. PI regulátor

P250 PI regulátor 0 / Off

P251 Zosilnenie P 0 – 1 – 64

P252 Zložka I 0 – 1 – 2000 s

P3xx Skupina parametrov 3.. Parametre motora

P30x / 31x Skupina parametrov 30. / 31. Medzné hodnoty 1 / 2

P300 / P310 Otáčky štart – stop 1 / 2 0 – 150 1/min

P301 / P311 Minimálne otáčky 1 / 2 0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 Maximálne otáčky 1 / 2 0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 Prúdové obmedzenie 1 / 2 0 – 150 % IN
P32x / P33x Skupina parametrov 32. / 33. Nastavenie motora 1 / 2

P320 / P330 Automatické nastavenie 1 / 2 On / Zapnuté

P321 / P331 Boost 1 / 2 0 – 100 %
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P322 / P332 IxR-kompenzácia 1 / 2 0 – 100 %

P323 / P333 Čas predmagnetizácie 1 / 2 0 – 2 s

P324 / P334 Kompenzácia sklzu 1 / 2 0 – 500 1/min

P34x Skupina parametrov 34. Ochrana motora

P340 / P342 Ochrana motora 1 / 2 OFF / ON (Vyp/Zap) ASYNCHRONY

P341 / P343 Spôsob chladenia 1 / 2 Fan cooled (Vlastné chladenie)

P345 / P346 Sledovanie IN-UL 0.1 – 500 A

P4xx Skupina parametrov 4.. Referenčné hlásenia

P40x Skupina parametrov 40. Hlásenie referenčných otáčok

P400 Referenčné otáčky 0 – 750 – 5000 1/min

P401 Hysterézia 0 – 100 – 500 1/min

P402 Oneskorenie 0 – 1 – 9 s

P403 Hlásenie = "1" 0 / n < nref

P43x Skupina parametrov 43. Hlásenie referenčnej hodnoty prúdu

P430 Referenčná hodnota prúdu 0 – 100 – 150 % IN
P431 Hysteréza 0 – 5 – 30 % IN
P432 Oneskorenie 0 – 1 – 9 s

P433 Hlásenie = "1" 0 / I < Iref

P44x Skupina parametrov 44. Hlásenie Imax

P440 Hysterézia 0 – 5 – 50 % IN
P441 Oneskorenie 0 – 1 – 9 s

P442 Hlásenie = "1" 0 / I = Imax

P45x Skupina parametrov 45. Referenčné hlásenie PI regulátora

P450 PI skutočná hodnota referenčná 0,0 – 100.0 %

P451 Hlásenie = "1" 1 / PI-skutočná hodnota > PI-Ref

P5xx Skupina parametrov 5.. Kontrolné funkcie

P50x Skupina parametrov 50. Sledovanie otáčok 1 / 2

P500 / P502 Sledovanie otáčok 1 / 2
Off / Vyp (do stavu firmvéru x,10)
On / Motor / regenerative (Zapnuté / 
motoricky / generátoricky)

P501 / P503 Oneskorenie 1 / 2 0 – 1 – 10 s

P54x Skupina parametrov 54. Kontroly prevodovky a motora

P540 Reakcia na kmitanie pohonu / Výstraha Zobrazenie chyby

P541 Reakcia na kmitanie pohonu / Chyba Rýchle zastavenie / Výstraha

P542 Reakcia na starnutie oleja / Výstraha Zobrazenie chyby

P543 Reakcia na starnutie oleja / Chyba Zobrazenie chyby 

P544 Starnutie oleja / Zvýšená teplota Zobrazenie chyby

P545 Starnutie oleja / Hlásenie pripravenosti Zobrazenie chyby

P549 Reakcia na opotrebovanie brzdy Zobrazenie chyby

P56x Skupina parametrov 56. Prúdové obmedzenie 
Ex elektromotora

P560 Prúdové obmedzenie elektromotora do výbušného 
prostredia On / Off (Zap/Vyp)

P561 Frekvencia A 0 – 5 – 60 Hz

P562 Prúdové obmedzenie A 0 – 50 – 150 %

P563 Frekvencia B 0 – 10 – 104 Hz

P564 Prúdové obmedzenie B 0 – 80 – 200 %

P565 Frekvencia C 0 – 25 – 104 Hz

P566 Prúdové obmedzenie C 0 – 100 – 200 %

P567 Frekvencia D 0 – 50 – 104 Hz
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P568 Prúdové obmedzenie D 0 – 100 – 200 %

P57x Skupina parametrov 57. Ochrana motora

P570 Frekvencia E 0 – 87 – 104 Hz

P571 Prúdové obmedzenie E 0 – 100 – 200 %

P6xx Skupina parametrov 6.. Priradenie svoriek

P60x Skupina parametrov 60. Binárne vstupy

P601 Binárny vstup DI02 Vľavo / Stop

P602 Binárny vstup DI03 Uvoľnenie

P603 Binárny vstup DI04 n11 / n21

P604 Binárny vstup DI05 n12 / n22

P608 Binárny vstup DI050 Reset chyby

P61x Skupina parametrov 61. Doplnkové binárne vstupy

P610 Binárny vstup DI10 Žiadna funkcia

P611 Binárny vstup DI11 Žiadna funkcia

P612 Binárny vstup DI12 Žiadna funkcia

P613 Binárny vstup DI13 Žiadna funkcia

P614 Binárny vstup DI14 Žiadna funkcia

P615 Binárny vstup DI15 Žiadna funkcia

P616 Binárny vstup DI16 Žiadna funkcia

P62x Skupina parametrov 62. Binárne výstupy základnej jednotky

P620 Binárny výstup DO01 /PORUCHA

P621 Binárny výstup DO02 BRZDU UVOĽNIŤ

P622 Binárny výstup DO03 PRIPRAVENÝ

P63x Skupina parametrov 63. Binárne výstupy DO

P630 Virtuálne binárne výstupy

P64x Skupina parametrov 64. Analógové výstupy AO1 (voliteľné)

P640 AO1 Analógový výstup 0/Bez funkcie

P641 AO1 Referencia 0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %

P642 AO1 Prevádzkový režim 0/Bez funkcie

P646 AO1 charakteristika x1 –100 – 0 – +100 %

P647 AO1 charakteristika y1 –100 – +100 %

P648 AO1 charakteristika x2 –100 – 0 – +100 %

P649 AO1 charakteristika y2 –100 – +100 %

P7xx Skupina parametrov 7.. Riadiace funkcie

P70x Skupina parametrov 70. Prevádzkový režim 1 / 2

P700 / P701 Prevádzkový režim 1 / 2 21 / Charakteristika U/ f

P71x Skupina parametrov 71. Prúd pri zastavenom motore 1 / 2

P710 / P711 Pokojový prúd 1 / 2 0 – 50 % IMot

P72x Skupina parametrov 72. Požadovaná hodnota funkcie 
zastavenia 1 / 2

P720 / P723 Funkcia požadovaná hodnota zastavenia 1 / 2 Off / Vypnuté

P721 / P724 Požadovaná hodnota - stop 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P722 / 725 Offset pri štarte 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P73x Skupina parametrov 73. Funkcia brzdy 1 / 2

P731 / P734 Čas odbrzdenia brzdy 1 / 2 0 – 2 s

P732 / P735 Čas aktivácie brzdy 1 / 2 0 – 2 s

P74x Skupina parametrov 74. Preskočenie otáčok

P740 / P742 Stred preskočenia 1 / 2 0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 Šírka preskočenia 1 / 2 0 – 300 1/min
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P75x Skupina parametrov 75. Funkcia master-slave

P750 Slave – požadovaná hodnota 0: MASTER-SLAVE OFF (Vyp)

P751 Úprava mierky Slave – požadovaná hodnota –10 – 0 – 1 – 10

P76x Skupina parametrov 76. Ručné ovládanie

P760 Blokovanie tlačidiel RUN / STOP Off / Vypnuté

P77x Skupina parametrov 77. Funkcia šetrenia energiou

P770 Funkcia šetrenia energiou Off / Vypnuté

P8xx Skupina parametrov 8.. Funkcie meniča

P80x Skupina parametrov 80. Nastavenie

P800 Krátke menu (len FBG11B) Short

P801 Jazyk DBG60B

P802 Výrobné nastavenie No / Nie

P803 Blokovanie parametrov Off / Vypnuté

P804 Reset štatistických dát Žiadna akcia

P805 Menovité sieťové napätie 50 – 500 V

P806 Kopírovať DBG na MOVITRAC® B Áno / Nie

P807 Kopírovať MOVITRAC® B na DBG Áno / Nie

P808 24VIO pomocné napätie 1 / Zapnutý 24 V je zapnuté

P809 IPOS-uvoľnenie

P81x Skupina parametrov 81. Sériová komunikácia

P810 RS485 adresa 0 – 99

P811 Skupinová adresa RS485 100 – 199

P812 RS485 Timeout 0 – 650 s

P819 Timeout priemyselnej zbernice

P82x Skupina parametrov 82. Prevádzka s brzdením 1 / 2

P820 P821 4-kvadrantová prevádzka 1 / 2 On / Zapnuté

P83x Skupina parametrov 83. Reakcie na poruchy

P830 Reakcia, svorka "Externá chyba" 4 / Rýchle zastavenie / Porucha 
(zastavenie s blokovaním)

P833 Reakcia na Timeout RS485 7 / Rýchle zastavenie / Výstraha

P836 Reakcia na Timeout SBus 7 / Rýchle zastavenie / Výstraha

P84x Skupina parametrov 84. Správanie pri resete

P840 Manuálny reset Nie

P841 Auto-Reset Off (Vyp)

P842 Čas reštartu 1 – 3 – 30 s

P85x Skupina parametrov 85. Nastavenie mierky skutočnej hod-
noty otáčok

P850 Škálovací súčiniteľ – čitateľ 1 – 65535

P851 Škálovací súčiniteľ – menovateľ 1 – 65535

P852 Používateľská jednotka 1/min.

P853 Škálované otáčky FBG

P86x Skupina parametrov 86. Modulácia 1 / 2

P860 / P861 Frekvencia PWM 1 / 2 4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2 Off / Vypnuté

P87x Skupina parametrov 87. Nastavenie parametrov 
procesných dát

P870 Opis požadovanej hodnoty PO1 Riadiace slovo 1

P871 Opis požadovanej hodnoty PO2 Otáčky

P872 Opis požadovanej hodnoty PO3 Žiadna funkcia

P873 Opis skutočnej hodnoty PI1 STAVOVÉ SLOVO 1
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P874 Opis skutočnej hodnoty PI2 OTÁČKY

P875 Opis skutočnej hodnoty PI3 VÝSTUPNÝ PRÚD

P876 Uvoľnenie dát PO Yes / Áno

P88x Skupina parametrov 88. Sériová komunikácia SBus

P880 Protokol SBus 0 / MoviLink

P881 Adresa SBus 0 – 63

P882 Skupinová adresa SBus 0 – 63

P883 SBus Timeout 0 – 650 s

P884 Prenosová rýchlosť SBus 500 / 500 kBaud

P886 Adresa CANopen 1 – 2 – 127

P9xx Skupina parametrov 9.. Parametre IPOS

P938 Rýchlosť, úloha 1 0  – 9

P939 Rýchlosť, úloha 2 0  – 9
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6 Prevádzka
6.1 Návratové kódy (r-19 – r-38)

Návratové kódy pri zadávaní / zmene parametra jednotky v FBG11B:

Č. Označenie Význam
18 Prístup len na čítanie Parameter nemožno meniť

19 Aktivované blokovanie 
parametrov

Nie je možná zmena parametrov

20 Prebieha obnovenie nastavenia 
z výroby 

Nie je možná zmena parametrov

23 Chýba voliteľná karta Chýba voliteľná karta potrebná pre danú funkciu

27 Chýba voliteľná karta Chýba voliteľná karta potrebná pre danú funkciu

28 Je potrebné blokovanie 
regulátora

Je potrebné blokovanie regulátora

29 Neprípustná hodnota pre 
parameter

• Neprípustná hodnota parametra.
• Výber manuálneho režimu z ovládacej jednotky 

je neprípustný, pretože je už aktívne manuálne 
riadenie z počítača PC.

32 Uvoľnenie Funkcia sa nemôže vykonať v stave UVOĽNENÝ

34 Chyba pri vykonávaní • Chyba / porucha pri ukladaní dát do FBG11B.
• Nebolo vykonané uvedenie do prevádzky 

pomocou FBG. Vykonajte uvedenie do prevádzky 
pomocou MotionStudio alebo vyberte iný motor.

38 FBG11B nesprávny súbor dát V pamäti uložený súbor dát nie je vhodný pre 
jednotku
P
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6.2 Zobrazenia stavu
6.2.1 Základná jednotka / ovládacia jednotka FBG11B

Na jednotke sa stav zobrazuje takto:

•  VÝSTRAHA! Nesprávna interpretácia signalizácie U = "Bezpečné zastavenie"
aktívne
Smrť alebo ťažké poranenie.
– Zobrazenie U = "Bezpečné zastavenie" nie je bezpečnostne orientované

a nesmie sa používať v bezpečnostne technických aplikáciách.

Stav Zobrazenie (voliteľné 
s ovládacou jednotkou 
FBG11B)

Kód blikania stavovej LED 
v základnej jednotke

Stav jednotky 
(High-Byte 
v stavovom 
slove 1)

"UVOĽNENIE" Otáčky svieti trvalo zelene 4

"UVOĽNENIE" na prúdovom 
obmedzení

Otáčky blikajú zelená, bliká rýchlo 

"PRÚD PRI ZASTAVENÍ" dc zelená, bliká pomaly 3

"ŽIADNE UVOĽNENIE" Stop žltá, svieti trvalo 2

"VÝROBNÉ NASTAVENIE" SEt žltá, bliká rýchlo 8

"BLOKOVANIE 
REGULÁTORA"

oFF žltá, bliká rýchlo 1

"Prevádzka na 24 V" 24U bliká žltá, bliká pomaly 0

"BEZPEČNÉ 
ZASTAVENIE"1)

U bliká alebo 24U bliká žltá, bliká pomaly 17

Aktívne manuálne ovládanie 
na FBG alebo menič bol 
zastavený tlačidlom STOP

Symbol FBG (manuálny 
režim diaľkového ovládania) 
alebo symbol "Stop" bliká

žltá, svieti dlho, nesvieti krátko 

Prekročenie časového limitu 
(Timeout)

Poruchy 43 / 47 zelená / žltá, bliká 

Copy (kopírovať) Porucha 97 červená / žltá, bliká 

Porucha systému Porucha 10 / 17 – 24 / 25 / 
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

červená, svieti trvalo 

Prepätie / výpadok fázy Poruchy 4 / 6 / 7 červená, bliká pomaly 

Preťaženie Poruchy 1 / 3 / 11 / 44 / 84 červená, bliká rýchlo 

Kontrola Poruchy 8 / 26 / 34 / 81 / 82 červená, 2 x blikne 

Ochrana motora Poruchy 31 / 84 červená, 3 x blikne 

1) "U" bliká (stav 17) ak je na sieti, "24U" bliká (stav 0) ak je v podpornej prevádzke.
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Príčiny blokovania 
regulátora (OFF)

Možné príčiny blokovania regulátora (OFF) sú:
• Binárna vstupná svorka (DI00, DI02 – DI05) je naprogramovaná na blokovanie regu-

látora a aktívna.
• Blokovanie regulátora cez manuálne ovládanie PC cez MOVITOOLS® MotionStudio.
• Dočasné blokovanie regulátora: Spustí sa, keď sa pri prestavení parametra P100

zdroj požadovanej hodnoty vykonalo priamo uvoľnenie. Dočasné blokovanie regulá-
tora sa zruší, akonáhle sa prvý raz resetuje signál uvoľnenia.

• Blokovanie regulátora nastavené cez IPOS-riadiace slovo H484.

6.2.2 Stav binárnych vstupov / výstupov
V menu parametrov sú k dispozícii ako zobrazované parametre tieto parametre:
• P039 Binárne vstupy základnej jednotky
• P048 Binárne vstupy voliteľnej jednotky
• P059 Binárne výstupy
Stav sa zobrazuje binárne. Každému binárnemu vstupu alebo výstupu sú priradené dva
zvislé segmenty 7-segmentového displeja usporiadané nad sebou. Horný segment
svieti, keď je binárny vstup alebo výstup v stave 1 a dolný segment svieti, keď je binárny
vstup alebo výstup v stave 0. Oba pravé 7-segmentové displeje signalizujú, či sa na
výstup nastavia P039 (di = binárne vstupy základnej jednotky), P048 (dI = binárne
vstupy voliteľnej jednotky) alebo P059 (do = binárne výstupy).

Ak nie je k dispozícii žiadna jednotka FIO21B s binárnymi vstupmi, potom sa zobrazí
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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7 Servis / zoznam porúch
7.1 Zoznam chýb (F00 – F113)
Č. Označenie Reakcia Možná príčina Opatrenie
00 Žiadna chyba – – –
01 Nadprúd Okamžité vypnutie 

so zablokovaním
• Skrat na výstupe • Odstrániť skrat
• Spínanie výstupu • Spínať len pri za blokovanom kon-

covom stupni
• Príliš veľký motor • Pripojiť menší motor
• Chybný koncový stupeň • Pokiaľ nie je možné chybu odstrá-

niť, kontaktujte servis SEW
03 Zemné 

spojenie
Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Zemné spojenie v motore • Vymeniť motor
• Zemné spojenie v meniči • Vymeniť menič MOVITRAC® B
• Zemné spojenie v prívode motora • Odstrániť zemné spojenie
• Nadprúd (pozri F01) • Pozri F01

04 Brzdový 
striedač

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Príliš veľký generátorický výkon • Predĺžiť rampy spomaľovania
• Obvod brzdového odporu 

prerušený
• Skontrolovať prívody brzdového 

odporu
• Skrat v obvode brzdového 

odporu
• Odstrániť skrat

• Brzdový odpor má príliš veľkú 
hodnotu

• Skontrolovať technické údaje 
brzdového odporu

• Chybný brzdový striedač • Vymeniť menič MOVITRAC® B
• Zemné spojenie • Odstrániť zemné spojenie

06 Výpadok 
sieťových fáz

Okamžité odpo-
jenie so zabloko-
vaním (len pri 
3-fázových 
meničoch)

• Výpadok fázy • Skontrolovať sieťový prívod
• Príliš nízke napájacie napätie 

siete
• Skontrolovať napätie siete

07 Prepätie na 
medziobvode 

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Napätie medziobvodu je príliš 
vysoké

• Predĺžiť rampy spomaľovania
• Skontrolovať prívody brzdového 

odporu
• Skontrolovať technické údaje 

brzdového odporu.
• Zemné spojenie • Odstrániť zemné spojenie

08 Kontrola otáčok Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

Regulátor prúdu pracuje na medznej 
hodnote, príčina:

–

• Mechanické preťaženie • Znížiť záťaž
• Skontrolovať obmedzenie prúdu
• Predĺžiť rampy spomaľovania
• Zvýšiť nastavené oneskorenie 

P501.1)

• Výpadok fázy v sieti • Skontrolovať fázy siete
• Výpadok fázy v motore • Skontrolovať prívod motora 

a motor
• Prekročené maximálne otáčky 

pre režim riadenia VFC
• Znížiť maximálne otáčky

09 Uvedenie do 
prevádzky

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Menič ešte nie je uvedený do 
prevádzky

• Uviesť menič do prevádzky

• Bol vybraný neznámy motor • Vybrať iný motor
10 IPOS-ILLOP Zastavenie so 

zablokovaním
Len s IPOS

• Chybný príkaz pri vykonávaní 
programu

• Prekontrolovať program

• Chybné podmienky pri vykonáva-
ní programu

• Prekontrolovať vykonávanie 
programu

• Funkcia nie je v meniči k dispozí-
cii / nie je implementovaná

• Použiť inú funkciu
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11 Prekročenie 
teploty

Zastavenie so 
zablokovaním

• Tepelné preťaženie meniča • Znížiť záťaž a/alebo zabezpečiť 
dostatočné chladenie

• Ak je brzdový odpor integrovaný 
v chladiči: brzdový odpor 
namontovať externe

17 
– 
24

Porucha 
systému

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Porušená elektronika meniča, 
príp. vplyv elektromagnetického 
rušenia

• Skontrolujte a v prípade potreby 
opravte uzemnenie a tienenie 

• Pri opakovanom výskyte problému
konzultovať so servisom SEW

25 EEPROM Zastavenie so 
zablokovaním

• Chyba pri prístupe na EEPROM • Vyvolať štandardné nastavenie 
z výroby, resetovať a znova 
nastaviť parametre 

• Pri opakovanom výskyte problému
konzultovať so servisom SEW

26 Externá svorka Programovateľná • Načítaný externý signál poruchy 
cez programovateľný (konfiguro-
vateľný) vstup

• Odstráňte príčinu chyby, prípadne 
preprogramujte svorku

31 Spúšťač TF/TH Zastavenie bez 
zablokovania
• Hlásenie 

"Pripravený na 
prevádzku" sa 
zachová

• Motor je prehriaty, vypnutie 
snímačom teploty TF

• Motor nechať vychladnúť a reseto-
vať poruchu

• Snímač teploty motora TF nie je 
pripojený alebo je pripojený 
nesprávne

• Prerušené vodiče medzi meni-
čom MOVITRAC® B a snímačom 
teploty TF v motore

• Skontrolovať vodiče medzi meni-
čom MOVITRAC® B a snímačom 
teploty TF

32 Pretečenie 
indexu IPOS

Zastavenie so 
zablokovaním

• Preplnenie programového zásob-
níka (stack) zapríčinené poruše-
ním zásad programovania

• Skontrolovať a opraviť aplikačný 
program

34 Timeout rámp Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Prekročenie nastaveného času 
rampy

• Predĺžiť čas rampy 

• Ak sa zruší uvoľnenie pohonu 
a v pohone dôjde k prekročeniu 
času rampy zastavenia t13 
o určitý čas, potom menič vyšle 
chybové hlásenie F34

• Predĺžiť čas rampy zastavenia

35 Prevádzkový 
režim ochrany 
do výbušného 
prostredia

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Zvolený nesprávny prevádzkový 
režim

Schválený postup:
• U/f, VFC, VFC-zdvíhacie zariadenie
Neschválený postup:
• Funkcia letmého štartu
• DC-brzdenie
• Skupinový pohon

• Nedovolený súbor parametrov • Použiť len súbor parametrov 1
• Neuvádzať do prevádzky motor 

do výbušného prostredia
• Uviesť do prevádzky motor do 

výbušného prostredia
• Nesprávna parametrizácia 

frekvenčných bodov
• Frekvencia A < Frekvencia B
• Frekvencia B < Frekvencia C

• Nesprávna parametrizácia 
prúdového obmedzenia

• Prúdové obmedzenie A < Prúdové
obmedzenie B

• Prúdové obmedzenie B < Prúdové
obmedzenie C

Č. Označenie Reakcia Možná príčina Opatrenie
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36 Chýba doplnok Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Typ doplnkovej karty je 
neprípustný

• Zasunúť správnu doplnkovú kartu.

• Zdroj požadovanej hodnoty, zdroj 
riadiacich signálov alebo pre-
vádzkový režim je pre túto dopln-
kovú kartu neprípustný

• Nastaviť správny zdroj požadova-
nej hodnoty

• Nastaviť správny zdroj riadiaceho 
signálu

• Nastaviť správny prevádzkový 
režim

• Skontrolovať parametre P120 a 
P121

• Chýba potrebná voliteľná 
jednotka

• Skontrolujte tieto parametre:
• P121 pre FBG11B
• P120 a P642 pre FIO12B

• Čelný modul FIO21B nie je 
napájaný

• P808 nastavte na "On" alebo 
základnú jednotku napájajte 
externe s 24 V

37 Watchdog 
systému

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Chyba systémového softvéru • Skontrolujte a v prípade potreby 
opravte uzemnenie a tienenie

• Pri opakovanom výskyte problému
konzultovať so servisom SEW

38 Systémový 
softvér

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Porucha systému • Skontrolujte a v prípade potreby 
opravte uzemnenie a tienenie

• Pri opakovanom výskyte problému
konzultovať so servisom SEW

43 RS485 Timeout Zastavenie bez 
zablokovania2)

• Prerušená komunikácia medzi 
meničom a PC

• Skontrolovať prepojenie medzi 
meničom a počítačom PC

• Prerušená komunikácia 
s FSE24B

• Skontrolujte napájanie
• Skontrolujte parameter P808

44 Vyťaženie 
meniča

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Vyťaženie zariadenia 
(I × t-hodnota) je príliš veľké

• Znížiť výstupný výkon
• Predĺžiť rampy
• Pokiaľ nie je možné vykonať 

uvedené opatrenia: Inštalovať 
väčší menič

45 Inicializovanie Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Chyba pri inicializovaní • Kontaktujte servisné stredisko 
SEW

47 Systémová 
zbernica 1, 
prekročenie 
časového limitu

Zastavenie bez 
zablokovania2)

• Chyba pri komunikácii po 
systémovej zbernici

• Skontrolovať prepojenie 
systémovej zbernice

• Skontrolujte P808
• Skontrolujte napájanie FSE24B
• Pri zasunutej FSE24B skontrolujte

komunikáciu EtherCAT
77 Riadiace slovo 

IPOS
Zastavenie so 
zablokovaním

• Porucha systému • Kontaktujte servisné stredisko 
SEW

80 Test RAM Okamžité vypnutie • Interná chyba zariadenia, chybná 
pamäť RAM Random-Access 
Memory

• Kontaktujte servisné stredisko 
SEW

81 Štartovacia 
podmienka

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

Len v režime riadenia 
"VFC – zdvíhacie zariadenie":
Menič nebol schopný v priebehu 
predmagnetizácie dodať do motora 
požadovaný prúd:
• Menovitý výkon motora je príliš 

malý v porovnaní s výkonom 
meniča

• Skontrolovať prepojenie meniča 
s motorom

• Skontrolujte parametre uvedenia 
do prevádzky a v prípade potreby 
vykonajte nové uvedenie do 
prevádzky

• Prierezy vodičov vývodu k motoru 
sú nedostatočné

• Skontrolovať a podľa potreby 
zväčšiť prierez vodičov vývodu 
k motoru

Č. Označenie Reakcia Možná príčina Opatrenie
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82 Otvorený 
výstup

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

Len v režime riadenia 
"VFC – zdvíhacie zariadenie":
• Prerušené 2 alebo všetky fázy na 

výstupe
• Skontrolovať spojenie meniča 

a motora
• Menovitý výkon motora je príliš 

malý v porovnaní s výkonom 
meniča

• Skontrolujte parametre uvedenia 
do prevádzky a v prípade potreby 
vykonajte nové uvedenie do 
prevádzky

84 Ochrana 
motora

Zastavenie so 
zablokovaním

• Príliš veľké vyťaženie motora • P345 / P346 Skontrolujte 
sledovanie IN-UL

• Znížiť záťaž
• Predĺžiť rampy
• Dlhšie prestávky

94 Kontrolný súčet 
EEPROM

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Chybná EEPROM • Kontaktujte servisné stredisko 
SEW

97 Chyba 
kopírovania

Okamžité vypnutie 
so zablokovaním

• Odstránenie modulu parametrov 
počas procesu kopírovania

• Vypnutie a zapnutie počas 
kopírovania

Pred potvrdením chyby:
• Vložte výrobné nastavenie alebo 

kompletný súbor dát modulu 
parametrov

98 Chyba CRC 
pamäte flash

Okamžité vypnutie • Interná chyba zariadenia, chybná 
pamäť Flash

• Zariadenie poslať do opravy

100 Vibrácie / 
Výstraha

Zobrazenie chyby • Snímač vibrácií aktivoval 
výstrahu (pozri prevádzkový 
návod "Diagnostická jednotka 
DUV10A")

• Zistiť príčinu vibrácií, prevádzka je
možná až do výskytu F101

101 Porucha, 
vibrácie

Rýchle zastavenie • Snímač vibrácií signalizuje chybu • SEW-EURODRIVE odporúča 
okamžite odstrániť príčinu vibrácií

102 Starnutie oleja / 
Výstraha

Zobrazenie chyby • Snímač starnutia oleja aktivoval 
výstrahu 

• Naplánovať výmenu oleja

103 Starnutie oleja / 
Chyba

Zobrazenie chyby • Snímač starnutia oleja signalizuje 
chybu

• SEW-EURODRIVE odporúča 
okamžite vymeniť prevodový olej

104 Starnutie oleja / 
Prehriatie

Zobrazenie chyby • Snímač starnutia oleja signalizuje 
prehriatie

• Nechať olej vychladnúť
• Skontrolovať riadne chladenie 

prevodovky
105 Starnutie oleja / 

Hlásenie pri-
pravenosti

Zobrazenie chyby • Snímač starnutia oleja nie je 
pripravený na prevádzku

• Skontrolovať napájanie snímača 
starnutia oleja

• Skontrolovať snímač starnutia 
oleja, prípad. vymeniť snímač

106 Opotrebovanie 
brzdy

Zobrazenie chyby • Opotrebované brzdové obloženie • Vymeniť brzdové obloženie (pozri 
prevádzkový návod "Motory")

110 Ochrana do 
výbušného 
prostredia

Núdzové zasta-
venie

• Prekročenie času prevádzky pod 
5 Hz

• Skontrolovať konfiguráciu
• Skrátiť čas prevádzky pod 5 Hz

111 Chyba systé-
movej zbernice 
(SBus)

Toto číslo chyby signalizuje masteru EtherCAT alebo mas-
teru priemyselnej zbernice, že je narušená komunikácia 
medzi jednotkou FSE24B a meničom MOVITRAC® B. 
Menič MOVITRAC® B by sám rozpoznal chybu 47.

• Skontrolujte konektory FSE24B

113 Prerušenie 
vodiča analó-
gového vstupu

Programovateľná • Prerušenie vodiča analógového 
vstupu AI1

• Skontrolovať kabeláž

116 Chyba aplikačného modulu
Sub chyba:
14: Chyba snímača
29: Pohon nabehol na koncový spínač
42: Vlečná chyba
78: Aktivovaný softvérový koncový spínač

1) Zmenou parametrov P500 / P502 a P501 / P503 sa nastaví sledovanie otáčok. Pri nastavení príliš veľkého oneskorenia nemožno be
pečne zabrániť rýchlemu poklesu zdvíhacích zariadení.

2) Nie je nutný reset, po obnovení komunikácie sa stratí chybové hlásenie.

Č. Označenie Reakcia Možná príčina Opatrenie
S
Z
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7.2 Servis elektroniky SEW
7.2.1 Horúca linka

Na telefónnom čísle horúcej linky servisu pohonov (Drive Service Hotline) sú vám k dis-
pozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku servisní špecialisti SEW-EURODRIVE.
Na klávesnici vášho telefónu zadajte jednoducho ako predvoľbu číslo 0800 a potom
kombináciu písmen SEWHELP. Samozrejme, môžete tiež jednoducho zavolať na číslo
+49 800 739 4357.

7.2.2 Odoslať na opravu
Ak nedokážete odstrániť chybu, konzultujte prosím servis elektroniky SEW.
Pri konzultácii so servisom SEW uveďte vždy číslo stavu zariadenia. Servis SEW-
EURODRIVE vám potom môže efektívnejšie pomôcť.
Keď posielate menič na opravu, uveďte nasledovné údaje:
• Sériové číslo (pozri typový štítok)
• Typové označenie
• Stručný opis aplikácie (aplikácia, riadenie cez svorky alebo cez sériové rozhranie)
• Pripojený motor (napätie, zapojenie do hviezdy alebo do trojuholníka)
• Druh chyby
• Sprievodné okolnosti
• Vlastné domnienky
• Predchádzajúce nezvyčajné udalosti
S
S
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