
Pavarų technika \ pavarų automatizavimas \ sistemų integracija \ techninės paslaugos

Kompaktinis eksploatacijos vadovas

 
MOVITRAC® B

2013-04 leidimas 20153619 / LT



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B 3

Turinys

1 Bendrosios nuorodos............................................................................................ 4
1.1 Šios dokumentacijos apimtis.......................................................................... 4
1.2 Saugos nuorodų struktūra.............................................................................. 4

2 Saugos nuorodos................................................................................................... 6
2.1 Pirminės pastabos ......................................................................................... 6
2.2 Bendrosios nuorodos ..................................................................................... 6
2.3 Paskirtis ......................................................................................................... 7
2.4 Naudojimas pagal paskirtį .............................................................................. 7
2.5 Kartu galiojantys leidiniai................................................................................ 8
2.6 Transportavimas ir sandėliavimas.................................................................. 8
2.7 Statymas ........................................................................................................ 9
2.8 Elektros jungtis............................................................................................... 9
2.9 Patikimas atskyrimas ..................................................................................... 9
2.10 Naudojimas .................................................................................................. 10
2.11 Prietaiso temperatūra................................................................................... 10

3 Tipo pavadinimas / techninių duomenų lentelė ................................................ 11
3.1 Tipo pavadinimas......................................................................................... 11
3.2 Specifikacijų lentelė ..................................................................................... 11

4 Įrengimas .............................................................................................................. 12
4.1 Pagrindinė prijungimo elektros schema ....................................................... 13

5 Eksploatacijos pradžia......................................................................................... 14
5.1 Trumpas eksploatacijos pradžios su gamyklinėmis nuostatomis 

aprašymas ................................................................................................... 14
5.2 Rankinis režimas su FBG11B verčių nustatymo įtaisu................................. 14
5.3 Eksploatacijos pradžia su FBG11B valdymo prietaisu................................. 16
5.4 Parametrų apžvalga..................................................................................... 18

6 Eksploatacija ........................................................................................................ 25
6.1 Grįžties kodai (r-19 – r-38) ........................................................................... 25
6.2 Būsenos indikatoriai ..................................................................................... 26

7 Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas .................................................................. 28
7.1 Klaidų sąrašas (F00 – F113)........................................................................ 28
7.2 SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba........................................... 32



1 endrosios nuorodos
ios dokumentacijos apimtis

4

1 Bendrosios nuorodos
1.1 Šios dokumentacijos apimtis

Šioje dokumentacijoje pateiktos bendrosios saugos nuorodos ir tam tikra informacija
apie prietaisą.
• Atkreipkite dėmesį, kad ši dokumentacija neatstoja išsamaus eksploatacijos vadovo.
• Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite išsamų eksploatacijos vadovą.
• Atkreipkite dėmesį į informaciją, instrukcijas ir nuorodas išsamiame eksploatacijos

vadove ir jų laikykitės. Tai yra sklandaus prietaiso darbo ir, prireikus, garantinių
pretenzijų tenkinimo prielaida.

• Išsamus eksploatacijos vadovas bei kita informacija apie prietaisą pateikta PDF
formatu pridedamame CD arba DVD diske.

• Visą SEW-EURODRIVE techninę dokumentaciją PDF formatu galite parsisiųsti iš
SEW-EURODRIVE interneto svetainės adresu www.sew-eurodrive.com.

1.2 Saugos nuorodų struktūra
1.2.1 Signalinių žodžių reikšmė

Toliau pateiktoje lentelėje pateikta saugos nuorodų, nuorodų dėl žalos ir kitų nuorodų
signalinių žodžių lygmenys ir reikšmė.

1.2.2 Su skirsniu susijusių saugos nuorodų struktūra
Su skirsniu susijusios saugos nuorodos galioja ne vienam konkrečiam veiksmui, bet
keletui su tam tikra tematika susijusių veiksmų. Naudojamos piktogramos atkreipia
dėmesį arba į bendrąjį, arba į specialųjį pavojų.
Čia parodyta formali su skirsniu susijusios saugos nuorodos struktūra:

Signalinis žodis Reikšmė Nesilaikymo pasekmės
PAVOJUS! Tiesiogiai gresiantis pavojus. Mirtis arba sunkūs sužeidimai.

ĮSPĖJIMAS! Potencialiai pavojinga situacija. Mirtis arba sunkūs sužeidimai.

ATSARGIAI! Potencialiai pavojinga situacija. Lengvi sužeidimai.

DĖMESIO! Materialinės žalos pavojus. Pavaros sistemos arba jos aplinkos 
apgadinimas.

NUORODA Naudinga nuoroda arba pata-
rimas. Palengvina pavaros 
sistemos eksploatavimą.

–

SIGNALINIS ŽODIS!
Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.
Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
• Pavojaus išvengimo priemonė (-s).
B
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Saugos nuorodų struktūra
1.2.3 Integruotų saugos nuorodų struktūra
Integruotos saugos nuorodos įtrauktos į veiksmų instrukciją tiesiai prieš pavojingą
veiksmą.
Čia parodyta formali integruotos saugos nuorodos struktūra:
•  SIGNALINIS ŽODIS! Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.

Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
– Pavojaus išvengimo priemonė (-s).
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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2 Saugos nuorodos
Šių esminių saugos nuorodų laikymasis padės išvengti asmenų sužalojimo ir materialinių
nuostolių. Eksploatuotojas turi užtikrinti tinkamą esminių saugos nuorodų paisymą ir
laikymąsi. Įsitikinkite, kad atsakingi už eksploataciją ir įrenginį bei savo atsakomybe su
prietaisų dirbantys asmenys būtų perskaitę ir supratę visą eksploatacijos vadovą. Kilus
neaiškumų arba pageidaudami išsamesnės informacijos, kreipkitės į SEW-EURODRIVE.

2.1 Pirminės pastabos
Toliau pateiktos saugos nuorodos visų pirma taikomos dažnio keitikliams. Naudodami
pavaras su varikliais arba motoreduktoriais, papildomai laikykitės ir atitinkamame
perdavimo mechanizmo ir variklio eksploatacijos vadove pateiktų saugos nuorodų.
Vadovaukitės ir papildomomis saugos nuorodomis, pateiktomis atskiruose šio eksplo-
atacijos vadovo skyriuose.

2.2 Bendrosios nuorodos
Darbo metu dažnio keitiklyje, atitinkamai jo saugos klasei, gali būti atvirų dalių, kuriuose
yra įtampa.
Mirtis arba sunkūs sužalojimai.
• Visus gabenimo, sandėliavimo, pastatymo / montavimo, prijungimo, paleidimo, eina-

mosios techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai,
būtinai vadovaudamiesi:
– atitinkamu (-ais) išsamiu (-ais) eksploatacijos vadovu (-ais)
– prie variklio / motoreduktoriaus pritvirtintose lentelėse esančiomis saugos nuoro-

domis ir įspėjimais
– visa kita pavarai priklausančia projektine dokumentacija, eksploatacijos pradžios

instrukcijomis ir principinėmis elektros schemomis
– tokio tipo įrenginiams taikomais normatyvais ir reikalavimais
– valstybiniais / regioniniais saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatais

• Apgadintus gaminius įrengti draudžiama.
• Dėl apgadinimų nedelsiant pateikti pretenzijas vežėjams.
Be leidimo nuėmus reikiamas apsaugas, neteisingai naudojant, neteisingai įrengus arba
valdant gali būti sunkiai sužaloti asmenys arba būti padaryta materialinė žala.
Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.
S
P

Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B



2Saugos nuorodos
Paskirtis
2.3 Paskirtis
Visus mechaninius darbus leidžiama atlikti tik mokytam specialistui. Specialistai šio eks-
ploatacijos vadovo prasme yra asmenys, susipažinę su gaminio konstrukcija, mecha-
niniu įrengimu, sutrikimų šalinimu ir einamuoju remontu ir turintys tokią kvalifikaciją:
• išlaikę baigiamąjį egzaminą ir įgiję mechanikos srities specialybę (pvz., mechaniko

arba mechatroniko);
• išmanantys šį eksploatacijos vadovą.
Visus elektrotechninius darbus leidžiama atlikti tik mokytam elektrikui. Elektrikai šio eks-
ploatacijos vadovo prasme yra asmenys, susipažinę su gaminio elektriniu įrengimu,
paleidimu, sutrikimų šalinimu ir einamuoju remontu ir turintys tokią kvalifikaciją:
• išlaikę baigiamąjį egzaminą ir įgiję elektrotechnikos srities specialybę (pvz., elektro-

nikos specialisto arba mechatroniko);
• išmanantys šį eksploatacijos vadovą.
Visus kitų sričių darbus: transportavimo, sandėliavimo, eksploatacijos ir utilizavimo,
leidžiama atlikti tik atitinkamai instruktuotiems asmenims.

2.4 Naudojimas pagal paskirtį
Dažnio keitikliai yra komponentai valdymo signalams į asinchroninius trifazės srovės
variklius siųsti. Dažnio keitikliai skirti montuoti į elektros įrenginius arba mašinas. Nejun-
kite prie dažnio keitiklių talpinių apkrovų. Naudojant su talpinėmis apkrovomis sukeliami
viršįtampiai ir gali būti nepataisomai sugadintas prietaisas.
Jeigu dažnio keitikliai pateikiami į rinką ES / ELPA teritorijoje, galioja tokie standartai:
• Mašinoje įrengto dažnio keitiklio negalima paleisti (t. y., pradėti naudoti pagal

paskirtį) tol, kol nebus konstatuota, kad mašina atitinka ES direktyvos 2006/42/EB
(Mašinų saugos direktyva) reikalavimus; atkreipkite dėmesį į EN 60204.

• Pradėti naudoti (t. y., pradėti naudoti pagal paskirtį) leidžiama tik laikantis EMS direk-
tyvos (2004/108/EB) nuostatų.

• Dažnio keitikliai atitinka Žemos įtampos elektros įrangos direktyvos 2006/95/EB rei-
kalavimus. Dažnio keitikliams taikomi EN 61800-5-1/DIN VDE T105 serijos darnieji
standartai kartu su EN 60439-1/VDE 0660 500 dalimi ir EN 60146/VDE 0558.

Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje ir eksploatacijos vadove pateiktus techninius
duomenis ir nurodytas prijungimo sąlygas ir jų laikykitės.
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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2.4.1 Saugos funkcijos
SEW-EURODRIVE dažnio keitikliai be viršesniųjų saugos sistemų saugos funkcijų atlikti
negali. 
Mašinų ir asmenų apsaugai įrenkite viršesniąsias saugos sistemas.
Naudodami saugiojo sustabdymo funkciją, atkreipkite dėmesį į tokius leidinius:
• MOVITRAC® B / funkcinė sauga
Šią dokumentaciją rasite SEW-EURODRIVE interneto puslapyje keliu "dokumentacija /
programinė įranga / CAD" (dokumentacija / programinė įranga / CAD).

2.4.2 Leidinio turinys
Šiame leidinyje nurodyti būtini reikalavimai ir papildymai, MOVITRAC® B naudojant su
sauga susijusiose taikmenose.
Sistemą sudaro dažnio keitiklis su asinchroniniu varikliu ir patikrintos saugos išorinis
atjungimo įtaisas.

2.5 Kartu galiojantys leidiniai
Šis leidinys papildo MOVITRAC® B eksploatacijos vadovą ir pagal toliau pateiktus
duomenis apriboja naudojimo nuorodas.
Šis leidinys gali būti naudojamas tik su tokiais leidiniais: 
• kompaktiniu MOVITRAC® B eksploatacijos vadovu;
• MOVITRAC® B komunikacijos žinynu;
• atitinkamu naudojamos papildinio plokštės žinynu.

2.6 Transportavimas ir sandėliavimas
Gavę įrenginį, iškart patikrinkite, ar jis nepažeistas gabenimo metu. Radę pažeidimų,
nedelsdami kreipkitės į vežėją. Pradėti naudoti pažeistą įrenginį draudžiama. Laikykitės
klimato sąlygų, nurodytų skyriuje "Bendrieji techniniai duomenys".
S
K
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2.7 Statymas
Prietaisai turi būti įrengiami ir aušinami, kaip tai nurodyta šiame naudojimo vadove.
Saugokite dažnio keitiklį nuo neleistinos apkrovos. Transportuodami ir įrengdami nesu-
lankstykite jokių konstrukcinių dalių ir (arba) nepakeiskite izoliacinių tarpų. Nesilieskite
prie elektroninių konstrukcinių dalių ir kontaktų.
Dažnio keitikliuose yra elektrostatiškai pavojingų konstrukcinių dalių, kurias galima
lengvai apgadinti netinkamai su jomis elgiantis. Negalima mechaniškai pažeisti arba
nepataisomai sugadinti elektros dalių.
Jei nėra aiškiai tam numatyta, draudžiama naudoti tokioms taikmenoms:
• galimai sprogiose srityse;
• aplinkoje, kurioje yra kenksmingų alyvų, rūgščių, dujų, garų, dulkių, spinduliuotės ir t. t.

(dažnio keitiklis gali būti naudojamas tik 3K3 klimato klasėje pagal EN 60721-3-3);
• nenuostoviosiose taikmenose, kur gali pasitaikyti stipresnių mechaninių vibracinių ir

smūginių apkrovų, nei nurodyta EN 61800-5-1.

2.8 Elektros jungtis
Atlikdami darbus su dažnio keitikliais, kuriuose yra įtampa, laikykitės galiojančių šalies
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių (pvz., Vokietijoje – BGV A3).
Įrengdami atkreipkite dėmesį į linijų skerspjūviams, saugikliams ir apsauginio laido pri-
jungimui keliamus reikalavimus. Papildomos nuorodos pateiktos šiame eksploatacijos
vadove.
Šiame eksploatacijos vadove taip pat rasite nuorodas dėl EMS reikalavimus atitinkančio
įrengimo: ekranavimo, įžeminimo, filtrų įrengimo ir laidų išvedžiojimo. Įrenginio arba
mašinos gamintojas atsako už jų atitiktį EMS įstatyminiuose aktuose nurodytoms ribi-
nėms vertėms.
Įrenkite galiojančius normatyvus (pvz., EN 60204 arba EN 61800-5-1) atitinkančias
apsaugos priemones ir įtaisus.
Prietaisą įžeminkite.

2.9 Patikimas atskyrimas
Prietaisas įgyvendina patikimo atskyrimo nuo galios ir elektronikos jungčių reikalavimus
pagal EN 61800-5-1. Siekiant užtikrinti patikimą atskyrimą, patikimam atskyrimui
keliamus reikalavimus turi atitikti ir visos prijungtos elektros grandinės.
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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2.10 Naudojimas
Įrenginiuose, kuriuose montuojami dažnio keitikliai, turi būti įrengti (jei reikia) papildomi kon-
trolės ir saugos įtaisai, priklausomai nuo konkrečiu atveju taikytinų saugos reikalavimų,
pvz., įstatymų dėl techninių darbo priemonių, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir pan. 
Atjungus dažnio keitiklius nuo maitinimo įtampos, prie prietaiso dalių, kuriose būna
įtampa, ir galios jungčių, negalima liestis dar 10 minučių, nes kondensatoriai gali būti
įsikrovę. Čia atkreipkite dėmesį į atitinkamas nurodomąsias lenteles ant dažnio keitiklio.
Naudojimo metu visos uždangos ir korpusai turi būti uždaryti.
Užgesęs darbo šviesos diodas ir kiti indikaciniai elementai nereiškia, kad prietaisas
atjungtas nuo maitinimo tinklo ir jame nėra įtampos.
Variklis gali sustoti dėl mechaninio blokavimo arba suveikus jo vidaus saugos funkci-
joms. Pašalinus sutrikimo priežastį arba atkūrus nuostatas, pavara vėl gali įsijungti
savaime. Jeigu varomose mašinose saugos sumetimais tai neleistina, prieš šalindami
gedimą atskirkite prietaisą nuo el. tinklo.

2.11 Prietaiso temperatūra
MOVITRAC® B dažnio keitikliai paprastai naudojami su stabdymo varžomis. Stabdymo
varžas įprasta montuoti ant skirstomosios spintos stogo. 
Stabdymo varžų paviršiaus temperatūra gali pakilti gerokai daugiau nei 70 °C.
Jokiu būdu nelieskite stabdymo varžų darbo metu ir vėsimo fazės metu išjungus.
S
N
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Tipo pavadinimas
3 Tipo pavadinimas / techninių duomenų lentelė
3.1 Tipo pavadinimas

Tolesnėje diagramoje parodytas tipo pavadinimas:

3.2 Specifikacijų lentelė
Tolesniame paveikslėlyje parodyta specifikacijų lentelė:

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

Modelis

/T = technologinis prietaisas
/L = lakuotas 
(iš dalies lakuotos 
spausdintinės plokštės)
/S = "SBus" adresas 1

Modelis 00 = standartinis
S0 = saugusis sustabdymas

Kvadrantai 4 = 4Q (su stabdymo 
nutraukikliu)

Prijungimo rūšis 3 = trifazis / 1 = vienfazis

Tinklo filtras
0 = be trukdžių malšinimo
A = trukdžių malšinimo 
laipsnis C2
B = trukdžių malšinimo 
laipsnis C1 

Prijungtoji 
įtampa

2 = AC 200–240 V
5 = AC 380–500 V

Rekomenduo-
jama variklio 
galia:

0022 = 2,2 kW

Versija B

Konstrukcinė serija ir karta

Tipas MOVITRAC®

3185547659

Input U Vardinė el. tinklo įtampa T Aplinkos temperatūra
I Vardinė tinklo srovė 100 % apkrova PMotor Rekomenduojama variklio galia 100 % 

apkrova
f Vardinis maitinimo tinklo dažnis

Output U Išvesties įtampa 100 % apkrova
I Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
f Išvado dažnis

Prietaiso būsena nurodyta virš apatinio brūkšninio kodo. Ji nurodo prietaiso aparatinės ir programinės 
įrangos būsenas.
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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4 Įrengimas
PAVOJUS!

Aušintuvų paviršiai gali būti karštesni nei 70 °C.
Pavojus nusideginti.
• Neliesti aušintuvų.

PAVOJUS!
Pavojinga laidų ir gnybtų įtampa.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai nuo elektros smūgio.
Tam, kad išvengtumėte elektros smūgių dėl sukauptų elektros krūvių:
• Atjunkite keitiklį nuo elektros tinklo, palaukite 10 minučių ir tik tada pradėkite dirbti.
• Tinkamais matavimo prietaisais patikrinkite, ar laiduose ir gnybtuose yra įtampa.
Į
S
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Pagrindinė prijungimo elektros schema
4.1 Pagrindinė prijungimo elektros schema

X4 yra tik 1–5 konstrukciniam dydžiui. Nuo 3 konstrukcinio dydžio yra 2 papildomi PE
gnybtai.

[1] 1, 2S ir 2 konstrukciniuose dydžiuose šalia el. tinklo prijungimo ir variklio prijungimo gnybtų [X1] / [X2] PE jungties nėra. Tada 
naudokite PE gnybtą prie tarpinės grandinės jungties [X4] (yra tik 1–5 konstrukciniam dydžiui). KD 0 atveju PE jungtis yra skydas.

[2] MC07B..-S0 tipo prietaisas visada turi būti maitinamas išorine įtampa.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> skirsnis "Stabdymo lygintuvo
BW.. / BW..-T / BW..-P jungtis"

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

-> skirsnis "Stabdymo 
lygintuvo prijungimas"

X17 "Saugus sustojimas"
3 x 400 V: 
5,5 – 75 kW, standartas
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, standartas
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Perjungimas
I signalas -> U signalas*

* = Gamyklinė nuostata

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Patvirtinimas / stabdymas*

 +24 V įvadas / išvadas
(išjungiamas su P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Pagrindinė
valdymo sistema

Dvejetainis
įvadas

Dvejetainiai
išvadai

Dvejetainių
išvadų
atskaita

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

Analoginių signalų atskaitos potencialas

Klaidų atstata*
Į dešinę / sustojimas
Į kairę / sustojimas*

n11/n21*
n12/n22*

TF/TH maitinimo įtampa

Dvejetainių signalų atskaitos potencialas

Atskaitos potencialas
Stabdis išjungtas*
Parengtas darbui*

Atskaitos potencialas
Relės kontaktas / sutrikimas*

Atjungiamasis relės kontaktas
Sujungiamasis relės kontaktas

[2]

PE

(

3 fazių
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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5 Eksploatacijos pradžia
5.1 Trumpas eksploatacijos pradžios su gamyklinėmis nuostatomis aprašymas

MOVITRAC® B dažnio keitiklį Jūs galite iš karto prijungti prie tokios pačios galios
variklio. Pavyzdžiui: 1,5 kW (2,0 HP) galios variklį galima jungti tiesiai prie MC07B0015.

5.1.1 Veiksmai
1. Prijunkite variklį prie MOVITRAC® B (gnybtas X2).
2. Jei reikia, prijunkite stabdymo varžą (gnybtas X2/X3).
3. Jūsų valdiklis turi siųsti valdymo signalus į tokius signalinius gnybtus:

• Leidimas DIØ3
• Pasirinktinai "Į dešinę / stop" DIØ1 arba "Į kairę / stop" DIØ2
• Nustatytoji vertė:

• Analoginis įėjimas (X10) ir (arba)
• DIØ4 = n11 = 150 1/min ir (arba)
• DIØ5 = n12 = 750 1/min ir (arba)
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min

• Stabdymo varikliui: 
DOØ2 = valdymo signalas stabdžiams per stabdžių lygintuvą

4. Pasirinktinai galite prijungti tokius signalinius gnybtus:
• DIØØ = klaidos atstata
• DOØ1 = /sutrikimas (įrengtas kaip relės kontaktas)
• DOØ3 = parengta darbui

5. Patikrinkite valdiklį, ar veikia pageidaujamos funkcijos.
6. Prijunkite dažnio keitiklį prie el. tinklo (X1).

5.1.2 Nuorodos
Signalinių gnybtų funkcijas ir nustatytųjų verčių nuostatas keisti galima valdymo prietaisu
FBG11B arba personaliniu kompiuteriu (PK). Kad būtų galima prijungti PK, reikalinga
priekinė pasirinktis FSC11B bei vienas iš šių sąsajų keitiklių: UWS21B / UWS11A /
USB11A.

5.2 Rankinis režimas su FBG11B verčių nustatymo įtaisu
Valdymo prietaiso verčių nustatymo įtaisas FBG11B (vietinis rankinis režimas):
Šviesos diodas  mirksi

Darbo režimu "FBG verčių nustatymo įtaisas" galioja tik šie dydžiai:
• P122 sukimosi kryptis FBG rankiniu režimu
• RUN mygtukas ir STOP / RESET mygtukas
• Verčių nustatymo įtaisas (potenciometras)
Kai FBG verčių nustatymo įtaisas aktyvintas, simbolis mirksi.
Mažiausią sūkių skaičių Jūs galite apriboti parametru P301 Minimalus sūkių skaičius, o
didžiausią sūkių skaičių – simboliu nmaks.
E
T

00

I

Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B



5Eksploatacijos pradžia
Rankinis režimas su FBG11B verčių nustatymo įtaisu
Atsiradus klaidai, Jūs galite atlikti atstatą STOP / RESET mygtuku per gnybtą arba per
sąsają. Po atstatos vėl aktyvus darbo režimas "rankinis verčių nustatymo įtaisas".
Pavara lieka sustabdyta.
Indikacija Stop mirksi ir reiškia, kad turite vėl leisti pavaros darbą mygtuku RUN.
Parametras P760 RUN / STOP mygtukų blokavimas "rankinio verčių nustatymo įtaiso"
darbo režimu neveikia.
Atjungus valdymo prietaisą FBG11B, iššaukiama stabdymo reakcija.
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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5.3 Eksploatacijos pradžia su FBG11B valdymo prietaisu

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

3 lygmuo

– U/f grafinė charakteristika

– U/f + stabdymas nuolatine srove

– VFC

– VFC stabdymas nuolatine srove

– VFC pritraukimo funkcija

– VFC kėlimo įtaisas

Galia, KW
HP = kW x 1.33

Vardinis variklio sūkių skaičius
1/min

Vardinė variklio srovė A

Vardinis variklio dažnis Hz

Variklio įtampa V

4Q režimas

cos phi

Pavarų sistema iš kelių variklių. 
Variklių skaičius

2 lygmuo

( )

1 lygmuo

yra tik pradedant eksploatuoti 
kitų gamintojų variklius
(variklis = noSEW)

Variklio parinktis:

Darbo režimo pasirinkimas:

– SEW-DRE variklis

– SEW-DRS variklis

– Ne SEW variklis

– SEW-DT/DV variklis
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5Eksploatacijos pradžia
Eksploatacijos pradžia su FBG11B valdymo prietaisu
5.3.1 Reikalingi duomenys
Sėkmingai naudojimo pradžiai reikalingi tokie duomenys:
• variklio tipas (SEW variklis ar kito gamintojo variklis)
• variklio duomenys

– vardinė įtampa ir vardinis dažnis
– papildomai, jei naudojamas kito gamintojo variklis: vardinė srovė, vardinė galia,

galios faktorius cosφ ir vardinis sūkių skaičius
• Vardinė el. tinklo įtampa

5.3.2 Naudojimo pradžios aktyvinimas
Būtinos sąlygos:
• Pavarai "patvirtinimo nėra": Stop
Jeigu prijungiate mažesnį arba didesnį variklį (didžiausias skirtumas – vienas tipas),
turite parinkti artimiausią variklio vardinei galiai vertę.
Visa naudojimo pradžios procedūra užbaigta tik tada, kai OUT mygtuku grįžtate į pagr-
indinio meniu lygmenį.

5.3.3 Darbo režimas U/f
U/f darbo režimo standartiniai parametrai. Naudokite šį darbo režimą, kai sūkių skai-
čiaus tikslumui nekeliama ypatingų reikalavimų ir taikmenoms, kurioms reikia didesnio
150 Hz maksimalaus išvesties dažnio.

5.3.4 Darbo režimas VFC
Keitiklį darbo režimu VFC arba VFC ir stabdymas nuolatine srove pradėkite eksploatuoti
tada, kai reikia:
• didelio sukimosi momento
• nuolatinės eksploatacijos mažais dažniais
• tikslios slydimo kompensacijos
• dinamiškesnės veiksenos
Tam pradėdami eksploataciją P01 punkte turite pasirinkti darbo režimą VFC arba VFC
ir nuolatinės srovės stabdymą. 

NUORODA
SEW variklių paleidimo procedūra skirta 4 polių varikliams. 2 polių ir 6 polių SEW varik-
lius gali būti tikslinga paleisti kaip kito gamintojo variklius.
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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5.3.5 Pavaros su keliais varikliais eksploatacijos pradžia
Pavaros su keliais varikliais yra sujungtos mechaniškai, pvz., grandininė pavara su
keliais varikliais. 
Atkreipkite dėmesį į nuorodas žinyne "MOVIDRIVE® pavaros su keliais varikliais".

5.3.6 Pavarų grupės eksploatacijos pradžia
Pavarų grupėje pavaros mechaniškai sujungtos nėra (pvz., yra atskiros konvejerio juostos).
Keitiklis šiuo darbo režimu veikia be slydimo kompensacijos ir vienodu U/f santykiu.
Atkreipkite dėmesį į nuorodas žinyne "MOVIDRIVE® pavaros su keliais varikliais".

5.3.7 Eksploatacijos pradžia, esant dideliam inertiniam apkrovos momentui, pvz., siurblių ir 
ventiliatorių

Slydimo kompensacija suprojektuota mažesniam kaip 10 apkrovos inertinio momento ir
variklio inertinio momento santykiui. Jeigu santykis didesnis ir pavara svyruoja, slydimo
kompensaciją reikia sumažinti arba net ir visai išjungti (nustatyti 0).

5.4 Parametrų apžvalga
Toliau esančioje lentelėje pateikti visi parametrai su gamyklinėmis nuostatomis
(pabrauktos). Skaitinės vertės nurodytos su visu nustatymo diapazonu.
Išsamų parametrų aprašymą rasite sistemos žinyne arba internete www.sew-
eurodrive.com.

Parametrų grupė 0.. Rodoma vertė 

P00x Parametrų grupė 00. Proceso vertės

P000 Sūkių skaičius (su ženklu)

P001 DBG11B Indikacija naudotojui

P002 Dažnis (su ženklu)

P004 Išvesties srovė (suma)

P005 Aktyvioji srovė (su ženklu)

P008 Tarpinės grandinės įtampa

P009 Išvado srovė

P01x Parametrų grupė 01. Būsenos indikatoriai

P010 Keitiklio būsena

P011 Veikimo būsena

P012 Klaidos būsena

P013 Esama parametrų sąranka

P014 Radiatoriaus temperatūra

P015 Aktyvioji galia

P02x Parametrų grupė 02. Analoginės nustatytosios vertės 

P020 Analoginis įvadas AI1

P021 Analoginis išvadas AI2 (pasirinktinai)

P03x Parametrų grupė 03. Dvejetainiai įvadai

P030 Dvejetainis įvadas DI00 Klaidų atkūrimas

P031 Dvejetainis įvadas DI01

P032 Dvejetainis įvadas DI02 Į kairę / sustojimas

P033 Dvejetainis įvadas DI03 Patvirtinimas

P034 Dvejetainis įvadas DI04 n11 / n21

P035 Dvejetainis įvadas DI05 n12 / n22
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5Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
P039 Dvejetainiai įvadai DI00–DI05

P04x Parametrų grupė 04. Papildinio dvejetainiai įėjimai

P040 Dvejetainis įvadas DI10 Neveikia

P041 Dvejetainis įvadas DI11 Neveikia

P042 Dvejetainis įvadas DI12 Neveikia

P043 Dvejetainis įvadas DI13 Neveikia

P044 Dvejetainis įvadas DI14 Neveikia

P045 Dvejetainis įvadas DI15 Neveikia

P046 Dvejetainis įvadas DI16 Neveikia

P048 Dvejetainiai įvadai DI10–DI16

P05x Parametrų grupė 05. Dvejetainiai išvadai

P051 Dvejetainis išvadas DO01 / SUTRIKIMAS.

P052 Dvejetainis išvadas DO02 STABDIS IŠJUNGTAS

P053 Dvejetainis išvadas DO03 PARENGTAS DARBUI

P059 Dvejetainiai išvadai DO01–DO03

P07x Parametrų grupė 07. Prietaiso duomenys

P070 Prietaiso tipas

P071 Vardinė išvado srovė

P072 Priekinis modulis

P073 Priekinio modulio aparatinė įranga

P076 Pagrindinio prietaiso aparatinė įranga

P077 DBG aparatinė įranga

P08x Parametrų grupė 08. Klaidų atmintinė

P080–P084 Klaidos nuo t-0 iki t-4

P09x Parametrų grupė 09. Magistralės diagnozė

P090 PD sąranka

P091 Tinklo magistralės tipas

P092 Tinklo magistralės sparta bodais

P093 Tinklo magistralės adresas

P094 PO1 nustatytoji vertė

P095 PO2 nustatytoji vertė

P096 PO3 nustatytoji vertė

P097 PI1 tikroji vertė

P098 PI2 tikroji vertė

P099 PI3 tikroji vertė

P1xx Parametrų grupė 1.. Nustatytosios vertės / integratoriai

P10x Parametrų grupė 10. Nustatytosios vertės nustatymas / 
įvadinis dažnis

P100 Nustatytųjų verčių šaltinis 1 / vienpolis / fiksuota nustatytoji vertė

P101 Valdymo šaltinis 0 / gnybtai

P102 Dažnio perskaičiavimas fFI1daug. 0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 FI1 atskaita 0 / ndaug.

P104 Kontrolinio sūkių skaičiaus ir analoginių įvadų nustatytoji 
vertė 0 – 3 000 – 6 000 aps./min.

P105 AI1 laido pažeidimo atpažinimas 7 / greitasis stabdymas / įspėjimas

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 %
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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P11x Parametrų grupė 11. Analoginis įvadas 1 (0–10 V)

P112 AI1 veikimo režimas 1 / 10 V, didžiausio sūkių skaičiaus 
atskaita

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 Parametrų grupė 12. Analoginis įvadas AI2 / FBG verčių 
nustatymo įtaisas (pasirinktis)

P120 AI2 darbo režimas 0 / neveikia

P121 Suminis FBG verčių nustatymo įtaisas 0 / išj.

P122 Sukimosi kryptis FBG rankiniu režimu 0 / vienpolis, į dešinę

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

P127 AI2 charakteristika y1 –100 – 0 – +100 % 
(–ndaug. – 0 – +ndaug. / 0 – Idaug.)

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

P127 AI2 charakteristika y1 –100 – 0 – +100 %
(–ndaug. – 0 – +ndaug. / 0 – Idaug.)

P13x / 14x Parametrų grupė 13. / 14. Sūkių skaičiaus tiesinės 
funkcijos 1 / 2

P130 / P140 Paleidimo delsa t11 / t21 0 – 2 – 2 000 sek.

P131 / P141 Stabdymo delsa t11 / t21 0 – 2 – 2 000 sek.

P134 / P144 Delsa t12 / t22 paleidžiant = stabdant 0 – 10 – 2 000 sek.

P135 / P145 S Išlyginimas t12 / t22 0 / 1 / 2 / 3 

P136 / P146 Stabdymo delsa t13 / t23 įsibėgėjimo = stabdymo 0 – 2 – 20 sek.

P139 / P149 Delsos kontrolė 1 / 2 Taip / ne

P15x Parametrų grupė 15. Variklio potenciometro funkcija

P150 Delsa t3 paleidžiant = stabdant 0,2 – 20 – 50 sek.

P152 Paskutinės nustatytosios vertės įrašymas į atmintį Off / Išj.

P16x / P17x Parametrų grupė 16. / 17. Nekintamos nustatytosios 
vertės 1 / 2

P160 / P170 Vidinė nustatytoji vertė n11 / n21 –5 000 – 150 – 5 000 aps./min.

P161 / P171 Vidinė nustatytoji vertė n12 / n22 –5 000 – 750 – 5 000 aps./min.

P162 / P172 Vidinė nustatytoji vertė n13 / n23 –5 000 – 1 500 – 5 000 aps./min.

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

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

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

P2xx Parametrų grupė 2.. Reguliatoriaus parametrai

P25x Parametrų grupė 25. PI reguliatorius

P250 PI reguliatorius 0 / Išj.

P251 P stiprinimas 0 – 1 – 64

P252 I kiekis 0 – 1 – 2 000 sek.

P3xx Parametrų grupė 3.. Variklio parametrai

P30x / 31x Parametrų grupė 30. / 31. Ribojimai 1 / 2

P300 / P310 Sūkių skaičius paleidžiant ir stabdant 1 / 2 0 – 150 aps./min.

P301 / P311 Mažiausias sūkių skaičius 1 / 2 0 – 15 – 5 500 aps./min.

P302 / P312 Didžiausias sūkių skaičius 1 / 2 0 – 1 500 – 5 500 aps./min.

P303 / P313 Ribinė srovės vertė 1 / 2 0 – 150 % IN
P32x / P33x Parametrų grupė 32. / 33. Variklio reguliavimas 1 / 2

P320 / P330 Automatinis reguliavimas 1 / 2 On / Įj.

P321 / P331 Boost 1 / 2 0 – 100 %
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5Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
P322 / P332 IxR reguliavimas 1 / 2 0 – 100 %

P323 / P333 Magnetinimo laikas 1 / 2 0 – 2 sek.

P324 / P334 Slydimo kompensavimas 1 / 2 0 – 500 aps./min.

P34x Parametrų grupė 34. Variklio apsauga

P340 / P342 Variklio apsauga 1 / 2 IŠJ. / ĮJ. ASINCHRON.

P341 / P343 Aušinimo būdas 1 / 2 SAVASIS VĖDINIMAS

P345 / P346 IN UL kontrolė 0,1 – 500 A

P4xx Parametrų grupė 4.. Atskaitos pranešimai

P40x Parametrų grupė 40. Sūkių skaičiaus atskaitos pranešimas

P400 Sūkių skaičiaus atskaitos vertė 0 – 750 – 5 000 aps./min.

P401 Histerezė 0 – 100 – 500 aps./min.

P402 Delsos laikas 0 – 1 – 9 sek.

P403 Pranešimas = "1" 0 / n < natsk

P43x Parametrų grupė 43. Srovės atskaitos pranešimas

P430 Srovės atskaitos vertė 0 – 100 – 150 % IN
P431 Histerezė 0 – 5 – 30 % IN
P432 Delsos laikas 0 – 1 – 9 sek.

P433 Pranešimas = "1" 0 / I < Iatsk.

P44x Parametrų grupė 44. Idaug. pranešimas

P440 Histerezė 0 – 5 – 50 % IN
P441 Delsos laikas 0 – 1 – 9 sek.

P442 Pranešimas = "1" 0 / I = Idaug.

P45x Parametrų grupė 45. PI reguliatoriaus_atskaitos pranešimas

P450 PI tikrosios vertės atskaita 0,0 – 100,0 %

P451 Pranešimas = "1" 1 / PI tikroji vertė > PI atsk.

P5xx Parametrų grupė 5.. Kontrolinės funkcijos

P50x Parametrų grupė 50. Sūkių skaičiaus kontrolė 1 / 2

P500 / P502 Sūkių skaičiaus kontrolė 1 / 2
Off / išj. (naudojant x.10 ir senesnės 
versijos programą)
On / motorinė / generatorinė

P501 / P503 Delsos laikas 1 / 2 0 – 1 – 10 sek.

P54x Parametrų grupė 54. Perdavimo mechanizmo / 
variklio kontrolės

P540 Atsakas į pavaros svyravimus / įspėjimas Rodyti klaidą

P541 Atsakas į pavaros svyravimus / klaida Greitasis stabdymas / įspėjimas

P542 Atsakas į alyvos senėjimą / įspėjimas Rodyti klaidą

P543 Atsakas į alyvos senėjimą / klaida Rodyti klaidą 

P544 Alyvos senėjimas / perkaitimas Rodyti klaidą

P545 Alyvos senėjimas / parengties pranešimas Rodyti klaidą

P549 Atsakas į stabdžių dilimą Rodyti klaidą

P56x Parametrų grupė 56. Naudoti galimai sprogioje aplinkoje 
tinkamo el. variklio srovės ribojimas

P560 Naudoti galimai sprogioje aplinkoje tinkamo el. variklio ribinė 
srovė Įj. / Išj.

P561 Dažnis A 0 – 5 – 60 Hz

P562 Srovės riba A 0 – 50 – 150 %

P563 Dažnis B 0 – 10 – 104 Hz

P564 Srovės riba B 0 – 80 – 200 %

P565 Dažnis C 0 – 25 – 104 Hz

P566 Srovės riba C 0 – 100 – 200 %
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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P567 Dažnis D 0 – 50 – 104 Hz

P568 Srovės riba D 0 – 100 – 200 %

P57x Parametrų grupė 57. Variklio apsauga

P570 Dažnis E 0 – 87 – 104 Hz

P571 Srovės riba E 0 – 100 – 200 %

P6xx Parametrų grupė 6.. Gnybtų priskyrimas

P60x Parametrų grupė 60. Dvejetainiai įvadai

P601 Dvejetainis įvadas DI02 Į kairę / sustojimas

P602 Dvejetainis įvadas DI03 Patvirtinimas

P603 Dvejetainis įvadas DI04 n11 / n21

P604 Dvejetainis įvadas DI05 n12 / n22

P608 Dvejetainis įvadas DI050 Klaidos atstata

P61x Parametrų grupė 61. Papildinio dvejetainiai įėjimai

P610 Dvejetainis įvadas DI10 Neveikia

P611 Dvejetainis įvadas DI11 Neveikia

P612 Dvejetainis įvadas DI12 Neveikia

P613 Dvejetainis įvadas DI13 Neveikia

P614 Dvejetainis įvadas DI14 Neveikia

P615 Dvejetainis įvadas DI15 Neveikia

P616 Dvejetainis įvadas DI16 Neveikia

P62x Parametrų grupė 62. Pagrindinio prietaiso dvejetainiai 
išvadai

P620 Dvejetainis išvadas DO01 / SUTRIKIMAS.

P621 Dvejetainis išvadas DO02 STABDIS IŠJUNGTAS

P622 Dvejetainis išvadas DO03 PARENGTA

P63x Parametrų grupė 63. Dvejetainiai išvadai DO

P630 Virtualieji dvejetainiai išvadai

P64x Parametrų grupė 64. Analoginiai išvadai AO1 (pasirinktinai)

P640 AO1 analoginis išvadas 0 / neveikia

P641 AO1 atskaita 0 / 3 000 aps./min., 100 Hz, 150 %

P642 AO1 darbo režimas 0 / neveikia

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 Parametrų grupė 7.. Valdymo funkcijos

P70x Parametrų grupė 70. Darbo režimas 1 / 2

P700 / P701 Darbo režimas 1 / 2 21 / U/f charakteristika

P71x Parametrų grupė 71. Rimties srovė 1 / 2

P710 / P711 Rimties srovė 1 / 2 0 – 50 % Ivar.

P72x Parametrų grupė 72. Nustatytoji stabdymo funkcijos vertė 1 / 2

P720 / P723 Nustatytoji stabdymo funkcijos vertė 1 / 2 Off / Išj.

P721 / P724 Nustatytoji stabdymo vertė 1 / 2 0 – 30 – 500 aps./min.

P722 / 725 Paleidimo poslinkis 1 / 2 0 – 30 – 500 aps./min.

P73x Parametrų grupė 73. Stabdymo funkcija 1 / 2

P731 / P734 Stabdžių išjungimo laikas 1 / 2 0 – 2 sek.

P732 / P735 Stabdžių įjungimo laikas 1 / 2 0 – 2 sek.

P74x Parametrų grupė 74. Sūkių skaičiaus išskyrimas

P740 / P742 Išskyrimo vidurys 1 / 2 0 – 1 500 – 5 000 aps./min.
E
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5Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
P741 / P743 Išskyrimo plotis 1 / 2 0 – 300 aps./min.

P75x Parametrų grupė 75. Pagrindinio-valdomojo įtaiso funkcija

P750 Nustatytoji valdomojo įtaiso vertė 0: PAGRINDINIS VALDOMASIS
ĮTAISAS IŠJ.

P751 Nustatytosios valdomojo įtaiso vertės mastelis –10 – 0 – 1 – 10

P76x Parametrų grupė 76. Rankinis režimas

P760 Klavišų RUN/STOP užblokavimas Off / Išj.

P77x Parametrų grupė 77. Energijos taupymo funkcija

P770 Energijos taupymo funkcija Off / Išj.

P8xx Parametrų grupė 8.. Prietaiso funkcijos

P80x Parametrų grupė 80. Setup

P800 Trumpas meniu (tik FBG11B) Short

P801 Kalba DBG60B

P802 Gamykliniai nustatymai No / Ne

P803 Parametrų blokavimas Off / Išj.

P804 Statistinių duomenų atstata Veiksmo neatlieka

P805 Vardinė tinklo įtampa 50 – 500 V

P806 DBG MOVITRAC® B kopija Taip / Ne

P807 MOVITRAC® B DBG kopija Taip / Ne

P808 24VIO pagalbinio išvado įtampa 1 / Įj.: 24 V įjungta

P809 IPOS patvirtinimas

P81x Parametrų grupė 81. Nuoseklioji komunikacija

P810 RS485 adresas 0 – 99

P811 RS485 Grupės adresas 100 – 199

P812 RS485 skirtojo laiko trukmė 0 – 650 sek.

P819 Tinklo magistralės skirtasis laikas

P82x Parametrų grupė 82. Stabdymo režimas 1 / 2

P820 / P821 4 kvadrantų režimas 1 / 2 On / Įj.

P83x Parametrų grupė 83. Atsakas į klaidas

P830 Gnybto atsakas "išorinė klaida" 4 / greitasis stabdymas / trukdis 
(stabdymas su blokavimu)

P833 Atsakas – RS485 skirtasis laikas 7 / greitasis stabdymas / įspėjimas

P836 Atsakas – "SBus" skirtasis laikas 7 / greitasis stabdymas / įspėjimas

P84x Parametrų grupė 84. Atstatos veiksena

P840 Rankomis valdomas atstata Ne

P841 Automatinė atstata Išj.

P842 Kartotinio paleidimo laikas 1 – 3 – 30 sek.

P85x Parametrų grupė 85. Tikrosios sūkių skaičiaus vertės 
mastelis

P850 Skaitiklių perskaičiavimo indeksas 1– 65535

P851 Vardiklių perskaičiavimo indeksas 1– 65535

P852 Naudotojo mazgas aps./min.

P853 Kalibruotas sūkių skaičius FBG

P86x Parametrų grupė 86. Moduliavimas 1 / 2

P860 / P861 PWM dažnis 1 / 2 4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2 Off / Išj.

P87x Parametrų grupė 87. Proceso duomenų parametrų 
nustatymas

P870 Nustatytosios vertės aprašymas PO1 1 valdymo komanda

P871 Nustatytosios vertės aprašymas PO2 Sūkių skaičius
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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5 ksploatacijos pradžia
arametrų apžvalga

24
P872 Nustatytosios vertės aprašymas PO3 Neveikia

P873 Tikrosios vertės aprašymas PI1 1 BŪSENOS ŽODIS

P874 Tikrosios vertės aprašymas PI2 APSUKŲ SKAIČIUS

P875 Tikrosios vertės aprašymas PI3 IŠVADO SROVĖ

P876 PO duomenų patvirtinimas Yes / Taip

P88x Parametrų grupė 88. Nuoseklioji komunikacija "SBus"

P880 "SBus" protokolas 0 / MoviLink

P881 "SBus" adresas 0 – 63

P882 "SBus" grupės adresas 0 – 63

P883 "SBus" skirtojo laiko trukmė 0 – 650 sek.

P884 "SBus" sparta bodais 500 / 500 kBaud

P886 CANopen Adresset 1 – 2 – 127

P9xx Parametrų grupė 9.. IPOS parametrai

P938 1 komandos greitis 0 – 9

P939 2 komandos greitis 0 – 9
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6Eksploatacija
Grįžties kodai (r-19 – r-38)
6 Eksploatacija
6.1 Grįžties kodai (r-19 – r-38)

Grįžties kodai įvedant / keičiant parametrą FBG11B:

Nr. Pavadinimas Reikšmė
18 Tik skaitymo prieiga Parametro keisti negalima

19 Suaktyvintas parametrų 
blokavimas

Parametrų keisti negalima

20 Veikia gamyklinė nuostata Parametrų keisti negalima

23 Nėra papildinio plokštės Nėra funkcijai atlikti reikalingos papildinio plokštės

27 Nėra papildinio plokštės Nėra funkcijai atlikti reikalingos papildinio plokštės

28 Reikalingas reguliatoriaus 
blokavimas

Reikalingas reguliatoriaus blokavimas

29 Šiam parametrui neleistina vertė • Šiam parametrui neleistina vertė.
• Negalima pasirinkti FBG rankinio režimo, nes 

aktyvus AK rankinis režimas.

32 Leidimas Ši funkcija neveikia LEIDIMO būsenoje

34 Sekos klaida • Įrašymo į FBG11B atmintį klaida
• Paleidimas su FBG neįvyko. Pradėti eksploataciją 

su "MotionStudio" arba iš naujo pasirinkti variklį.

38 FBG11B neteisinga duomenų 
sąranka

Į atmintį įrašyta duomenų sąranka netinka prietaisui
Kompaktinis eksploatacijos vadovas – MOVITRAC® B
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6 ksploatacija
ūsenos indikatoriai

26
6.2 Būsenos indikatoriai
6.2.1 Pagrindinis prietaisas / valdymo prietaisas FBG11B

Prietaiso būsenos indikatoriai yra tokie:

•  ĮSPĖJIMAS! Neteisinga rodmens U = aktyvus "Saugus STOP" interpretacija
Mirtis arba sunkūs sužeidimai.
– Rodmuo U = "Saugus STOP" nėra susijęs su sauga ir negali būti perduodamas į

toliau prijungtas sistemas kaip saugos signalas.

Būsena Indikacija (pasirinktinai 
su valdymo prietaisu 
FBG11B)

Pagrindinio prietaiso būsenos 
šviesos diodų signalų kodas

Prietaiso būsena 
("High" baitas 
būsenos 
žodyje 1)

"ENABLE" Sūkių skaičius Žalias, šviečia nuolat 4

"ENABLE", kai ribota srovė Sūkių skaičius mirksi Žalias, mirksi tankiai 

"CURRENT AT 
STANDSTILL"

dc Žalias, mirksi retai 3

"NO ENABLE" Stop Geltonas, šviečia nuolat 2

"FACTORY SETTING" SEt Geltonas, mirksi tankiai 8

"CONTROL.INHIBIT" oFF Geltonas, mirksi tankiai 1

"24 V operation" 24U mirksi Geltonas, mirksi retai 0

"SAFE STOP"1) U mirksi arba 24U mirksi Geltonas, mirksi retai 17

Aktyvus FBG rankinis 
režimas arba keitiklis 
sustabdytas STOP mygtuku.

Mirksi FBG rankinio režimo 
piktograma arba STOP

Geltonas, ilgai šviečia, trumpai 
išjungtas 

Skirtasis laikas Klaida 43 / 47 Žalias / geltonas, mirksi 

Kopijuoti Klaida 97 Raudonas / geltonas, mirksi 

Sistemos klaida Klaidos 10 / 17 – 24 / 25 / 
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Raudonas, šviečia nuolat 

Viršįtampis / fazės triktis Klaidos 4 / 6 / 7 Raudonas, mirksi retai 

Perkrova Klaidos 1 / 3 / 11 / 44 / 84 Raudonas, mirksi tankiai 

Stebėsena Klaidos 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Raudonas, 2 x mirksi 

Variklio apsauga Klaidos 31 / 84 Raudonas, 3 x mirksi 

1) Mirksi "U" (būsena 17), jeigu prijungtas el. tinklas, mirksi "24U" (būsena 0), jeigu palaikomasis režimas.
E
B
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6Eksploatacija
Būsenos indikatoria
Reguliatoriaus 
blokavimo 
priežastys (IŠJ.)

Galimos reguliatoriaus blokavimo (IŠJ.) priežastys yra:
• Dvejetainis įėjimo gnybtas (DI00, DI02–DI05) užprogramuotas reguliatoriaus bloka-

vimui ir aktyvus.
• Reguliatoriaus blokavimas AK rankiniu režimu per "MOVITOOLS® MotionStudio".
• Laikinas reguliatoriaus blokavimas: Suveikia, jeigu perstatant parametrą P100

nustatytosios vertės šaltinis būtų tiesiogiai duodamas leidimas. Laikinas reguliato-
riaus blokavimas panaikinamas, kai tik leidimo signalas pirmą kartą atstatomas.

• Reguliatoriaus blokavimas aktyvintas IPOS kontroliniu žodžiu H484.

6.2.2 Dvejetainių įėjimų / dvejetainių išėjimų būsena
Parametrų meniu tokie parametrai yra kaip rodmenų parametrai:
• P039 pagrindinio prietaiso dvejetainiai įėjimai
• P048 papildinio dvejetainiai įėjimai
• P059 dvejetainiai išėjimai
Būsena rodoma dvejetainiu būdu. Kiekvienam dvejetainiam įėjimui arba išėjimui
priskirta po 2 vienas virš kito esančius 7 segmentų indikatoriaus segmentus. Viršutinis
segmentas šviečia, kai dvejetainis įėjimas arba išėjimas aktyvus, apatinis segmentas
šviečia, kai dvejetainis įėjimas arba išėjimas neaktyvus. Abu dešinieji 7 segmentų indi-
katoriai rodo, ar išvedami P039 (di = dvejetainiai pagrindinio prietaiso įėjimai), P048
(dI = dvejetainiai papildinio įėjimai) arba P059 (do = dvejetainiai išėjimai).

Jeigu FIO21B su dvejetainiais įėjimais nėra, rodmenyje rodoma 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 echninė priežiūra ir klaidų sąrašas
laidų sąrašas (F00 – F113)

28
7 Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
7.1 Klaidų sąrašas (F00 – F113)
Nr. Pavadinimas Atsakas Galima priežastis Priemonė
00 Nėra klaidos – – –
01 Viršsrovis Išjungiama iškart ir 

užblokuojama
• Trumpasis jungimas išėjime • Pašalinkite trumpąjį jungimą
• Jungimas išėjime • Junkite tik kai užblokuota galinė 

pakopa
• Per didelis variklis • Prijunkite mažesnį variklį
• Sugedusi galinė pakopa • Jeigu nepavyksta atstatyti klaidos, 

pasitarkite su SEW techninio 
aptarnavimo skyriumi

03 Įžemėjimas Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Įžemėjimas variklyje • Pakeiskite variklį
• Įžemėjimas keitiklyje • Pakeiskite MOVITRAC® B
• Įžemėjimas variklio įvade • Pašalinkite įžemėjimą
• Viršsrovis (žr. F01) • Žr. F01

04 Stabdymo 
nutraukiklis

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Per didelė generatorinė galia • Pailginkite delsos tiesines funkcijas
• Nutrūkusi stabdymo varžos 

grandinė
• Patikrinkite stabdymo varžos įvadą

• Trumpasis jungimas stabdymo 
varžos grandinėje

• Pašalinkite trumpąjį jungimą

• Per daug omų stabdymo varžose • Patikrinkite stabdymo varžos 
techninius duomenis

• Sugedęs stabdymo nutraukiklis • Pakeiskite MOVITRAC® B
• Įžemėjimas • Pašalinkite įžemėjimą

06 El. tinklo fazės 
triktis

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama (tik 
trifaziam keitikliui)

• Fazės triktis • Patikrinkite el. tinklo įvadą
• Per maža el. tinklo įtampa • Patikrinkite el. tinklo įtampą

07 Tarpinės 
grandinės 
viršįtampis 

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Pernelyg didelė tarpinės 
grandinės įtampa

• Pailginkite delsos tiesines funkcijas
• Patikrinkite stabdymo varžos įvadą
• Patikrinkite stabdymo varžos 

techninius duomenis
• Įžemėjimas • Pašalinkite įžemėjimą

08 Sūkių skai-
čiaus kontrolė

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

Srovės reguliatorius veikia ties 
vykdymo riba dėl:

–

• Mechaninės perkrovos • Sumažinkite apkrovą
• Patikrinkite srovės apribojimą
• Pailginkite delsos tiesines funkcijas
• Padidinkite nustatytą delsos laiką 

P5011)

• Fazės trikties el. tinkle • Patikrinkite el. tinklo fazes
• Fazės trikties variklyje • Patikrinkite variklio įvadą ir variklį
• Viršytas VFC darbo režimų 

didžiausias sūkių skaičius
• Sumažinkite maksimalų sūkių 

skaičių
09 Naudojimo 

pradžia
Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Keitiklis dar nepaleistas • Paleiskite keitiklį
• Pasirinktas nežinomas variklis • Pasirinkite kitą variklį

10 IPOS-ILLOP Stabdymas su 
užblokavimu
Tik su IPOS

• Klaidinga programos vykdymo 
komanda

• Patikrinkite programą

• Klaidingos programos vykdymo 
sąlygos

• Patikrinkite programos vykdymą

• Keitiklyje šios funkcijos nėra / 
funkcija neįjungta

• Naudokite kitas funkcijas

11 Perkaitimas Stabdymas su 
užblokavimu

• Šiluminė keitiklio perkrova • Sumažinkite apkrovą ir (arba) 
užtikrinkite pakankamą aušinimą

• Kai stabdymo varžas įrengtas 
aušintuve: sumontuokite 
stabdymo varžą išorėje
T
K
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7Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
17 
– 
24

Sistemos 
sutrikimas

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Sutriko keitiklio elektronika, gali 
būti, dėl elektromagnetinės 
sąveikos

• Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite 
įžeminimo jungtis ir ekranavimą 

• Jeigu klaida rodoma vėl, pasitar-
kite su SEW techninio aptarna-
vimo skyriumi

25 EEPROM Stabdymas su 
užblokavimu

• Kreipties į EEPROM klaida • Iškvieskite gamyklines nuostatas, 
atlikite atstatą ir iš naujo nustaty-
kite parametrus. 

• Jeigu klaida rodoma vėl, kreipki-
tės į SEW techninio aptarnavimo 
skyrių.

26 Išorinis gnybtas Programuojamas • Per programuojamą įėjimą pri-
imtas išorinis sutrikimo signalas

• Pašalinkite atitinkamą klaidos 
priežastį, jei reikia, iš naujo 
užprogramuokite gnybtą

31 TF/TH trigeris Stabdymas be 
užblokavimo
• Pranešimas 

"Parengtis" 
išlieka

• Per karštas variklis, suveikė TF • Palaukite, kol atvės variklis ir 
atstatykite klaidą

• Neprijungtas arba blogai 
prijungtas variklio TF

• Nutrūko MOVITRAC® B ir variklio 
TF ryšys

• Patikrinkite jungtis / sujungimus 
tarp MOVITRAC® B ir TF

32 IPOS indekso 
perpilda

Stabdymas su 
užblokavimu

• Dėl pažeistų pagrindinių program-
avimo nuostatų perpildyti vidiniai 
sistemos registrai

• Patikrinkite ir pataisykite naudo-
tojo programą

34 Tiesinės funk-
cijos skirtasis 
laikas

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Viršytas nustatytas tiesinės 
funkcijos laikas

• Pailginkite tiesinės funkcijos laiką 

• Panaikinus leidimą ir pavarai tam 
tikrą laiką viršijus stabdymo tiesi-
nės funkcijos trukmę t13, keitiklis 
rodo klaidos pranešimą F34

• Pailginkite stabdymo tiesinės 
funkcijos tlaiką

35 Išor. el. 
apsaugos 
darbo režimas

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Pasirinktas neteisingas darbo 
režimas

Leidžiami metodai:
• U/f, VFC, VFC kėlimas
Neleidžiami metodai:
• Pritraukimo funkcija
• DC stabdymas
• Grupinis režimas

• Neleidžiama parametrų sąranka • Naudokite 1 parametrų sąranką
• Nepaleistas joks išor. el. variklis • Paleiskite išor. el. variklį
• Nustatyti neteisingi dažnio taškų 

parametrai
• Dažnis A < dažnį B
• Dažnis B < dažnį C

• Nustatyti neteisingi srovės ribų 
parametrai

• Srovės riba A < srovės ribą B
• Srovės riba B < srovės ribą C

36 Nėra papildinio Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Šio tipo papildinio plokštė netinka • Įstatykite tinkamą papildinio 
plokštę

• Šiai papildinio plokštei netinka 
nustatytųjų verčių šaltinis, val-
dymo šaltinis arba darbo režimas

• Nustatykite tinkamą nustatytųjų 
verčių šaltinį

• Nustatykite tinkamą valdymo šaltinį
• Nustatykite tinkamą darbo režimą
• Patikrinkite parametrus P120 ir 

P121
• Nėra reikalingo papildinio • Patikrinkite tokius parametrus:

• P121 – FBG11B
• P120 ir P642 – FIO12B

• Nemaitinamas priekinis modulis 
FIO21B

• Parametrą P808 nustatykite ties 
"Įjn." arba prijunkite prie pagrindinio 
prietaiso išorinį 24 V maitinimą

37 Sistemos 
kontrolinis 
laikmatis

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Sisteminės programinės įrangos 
vykdymo klaida

• Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite 
įžeminimo jungtis ir ekranavimą

• Jeigu klaida rodoma vėl, 
pasitarkite su SEW techninio 
aptarnavimo skyriumi

Nr. Pavadinimas Atsakas Galima priežastis Priemonė
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30
38 Sistemos prog-
raminė įranga

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Sistemos sutrikimas • Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite 
įžeminimo jungtis ir ekranavimą

• Jeigu klaida rodoma vėl, pasitar-
kite su SEW techninio aptarna-
vimo skyriumi

43 RS485 skirt-
asis laikas

Stabdymas be 
užblokavimo2)

• Nutrūko keitiklio ryšys su 
asmeniniu kompiuteriu

• Patikrinkite keitiklio ryšį su 
asmeniniu kompiuteriu

• Nutrūko ryšys su FSE24B • Patikrinkite maitinimo įtampą
• Patikrinkite parametrą P808

44 Prietaiso 
apkrovimas

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Per didelė prietaiso apkrovimo 
vertė (I × t vertė)

• Sumažinkite atiduodamąją galią
• Pailginkite tiesinės funkcijos laiką
• Jeigu tai neįmanoma: pakeiskite 

keitiklį didesniu
45 Iniciacija Išjungiama iškart ir 

užblokuojama
• Iniciacijos klaida • Pasitarkite su SEW techninio 

aptarnavimo skyriumi
47 Sistemos 

magistralės 
1 skirtasis 
laikas

Stabdymas be 
užblokavimo2)

• Ryšio per sistemos magistralę 
klaida

• Patikrinkite sistemos magistralės 
ryšį

• Patikrinkite P808
• Patikrinkite FSE24B maitinimo 

įtampą
• Jei įstatytas FSE24B, patikrinkite 

EtherCAT komunikaciją
77 IPOS valdymo 

komanda
Stabdymas su 
užblokavimu

• Sistemos sutrikimas • Pasitarkite su SEW techninio 
aptarnavimo skyriumi

80 RAM testas Išjungiama iškart • Vidinė prietaiso klaida, laisvosios 
prieigos atminties gedimas

• Pasitarkite su SEW techninio 
aptarnavimo skyriumi

81 Paleidimo 
sąlyga

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

Tik VFC kėlimo darbo režimu:
Pirminio įmagnetinimo metu keitiklis 
negalėjo perduoti varikliui reikiamos 
srovės:
• Per maža vardinė variklio galia, 

palyginti su keitiklio vardine galia
• Patikrinkite keitiklio jungtį su 

varikliu
• Patikrinkite paleidimo duomenis, 

jei reikia, paleiskite iš naujo
• Per mažas variklio prijungimo 

laido skerspjūvis
• Patikrinkite variklio prijungimo laido 

skerspjūvį, jei reikia, padidinkite
82 Atviras išvadas Išjungiama iškart ir 

užblokuojama
Tik VFC kėlimo darbo režimu:
• Nutrūko 2 arba visos išėjimo 

fazės
• Patikrinkite keitiklio jungtį su 

varikliu
• Per maža vardinė variklio galia, 

palyginti su keitiklio vardine galia
• Patikrinkite paleidimo duomenis, 

jei reikia, paleiskite iš naujo
84 Variklio 

apsauga
Stabdymas su 
užblokavimu

• Per didelė variklio apkrova • Patikrinkite P345 / P346 IN-UL 
kontrolę

• Sumažinkite apkrovą
• Pailginkite tiesinės funkcijos laiką
• Ilgesnės pertraukos

94 EEPROM kon-
trolinė suma

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Sugedęs EEPROM • Pasitarkite su SEW techninio 
aptarnavimo skyriumi

97 Kopijavimo 
klaida

Išjungiama iškart ir 
užblokuojama

• Kopijavimo metu atjungiamas 
parametrų modulis

• Išjungimas / įjungimas kopijavimo 
metu

Prieš patvirtindami klaidą:
• iš parametrų modulio įkelkite 

gamyklinę nuostatą arba visą 
duomenų sąranką

98 CRC atmintuko 
klaida

Išjungiama iškart • Vidinė prietaiso klaida, sugedęs 
atmintukas

• Siųskite prietaisą remontui

100 Svyravimai / 
įspėjimas

Rodyti klaidą • Įspėja svyravimų jutiklis 
(žr. "Diagnozės mazgo DUV10A" 
naudojimo vadovą)

• Suraskite svyravimų priežastį, 
darbas galimas toliau, kol 
pasirodys F101

101 Svyravimai / 
klaida

Greitasis 
stabdymas

• Svyravimų jutiklis praneša apie 
klaidą

• SEW-EURODRIVE rekomenduoja 
tuojau pat pašalinti svyravimų 
priežastį

Nr. Pavadinimas Atsakas Galima priežastis Priemonė
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102 Alyvos senėji-
mas / įspėjimas

Rodyti klaidą • Įspėja alyvos senėjimo jutiklis • Susiplanuokite alyvos keitimą

103 Alyvos senėji-
mas / klaida

Rodyti klaidą • Alyvos senėjimo jutiklis praneša 
apie klaidą

• SEW-EURODRIVE rekomenduoja 
tuojau pat pakeisti transmisinę 
alyvą

104 Alyvos 
senėjimas / 
perkaitimas

Rodyti klaidą • Alyvos senėjimo jutiklis praneša 
apie perkaitimą

• Leiskite alyvai atvėsti
• Patikrinkite, ar nepriekaištingai 

veikia pavaros mechanizmo 
aušinimas

105 Alyvos 
senėjimas / 
parengties 
pranešimas

Rodyti klaidą • Alyvos senėjimo jutiklis 
neparengtas darbui

• Patikrinkite alyvos senėjimo 
jutiklio maitinimo įtampą

• Patikrinkite alyvos senėjimo jutiklį, 
jei reikia, jį pakeiskite

106 Stabdžių 
dilimas

Rodyti klaidą • Sudilo stabdžio antdėklas • Pakeiskite stabdžio antdėklą 
(žr. "Variklių" naudojimo 
instrukciją)

110 Išor. el. 
apsauga

Avarinis 
stabdymas

• Viršyta darbo žemiau 5 Hz 
trukmė

• Patikrinkite projektavimą
• Sumažinkite darbo žemiau 5 Hz 

trukmę
111 Sistemos 

magistralės 
("SBus") klaida

Šis klaidos numeris pagrindiniam EtherCAT arba tinklo 
magistralės įtaisui praneša, kad sutriko ryšys tarp FSE24B 
ir MOVITRAC® B. Pats MOVITRAC® B prietaisas atpažin-
tų klaidą 47.

• Patikrinkite FSE24B kištukinį 
sujungimą

113 Analoginio 
įėjimo laido 
nutrūkimas

Programuojamas • Analoginio įėjimo AI1 laido 
nutrūkimas

• Patikrinkite elektrinį sujungimą

116 Taikmenos modulio klaida
Poklaidė:
14: Daviklio klaida
29: Kontaktas su galiniu jungikliu
42: Slinkties klaida
78: Kontaktas su programinės įrangos galiniu jungikliu

1) Keičiant parametrus P500 / P502 ir P501 / P503 nustatoma sūkių skaičiaus kontrolė. Išaktyvinus arba nustačius per didelį delsos laik
negali būti patikimai užkertamas kelias kėlimo įtaisų nukritimui.

2) Klaidų atstata nereikalinga, atkūrus ryšį klaidos pranešimas dingsta

Nr. Pavadinimas Atsakas Galima priežastis Priemonė
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7.2 SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba
7.2.1 Pagalbos linija

Pagalbos linijos numeriu visą parą ir 365 dienas per metus galite kreiptis į SEW-
EURODRIVE techninės priežiūros specialistą.
Tiesiog savo telefono mygtukais surinkite kodą 0800 ir paskui raidžių derinį SEWHELP.
Taip pat galite skambinti ir numeriu 0800 739 4357.

7.2.2 Siųskite remontuoti
Jeigu nepavyksta pašalinti klaidos, kreipkitės į SEW elektronikos techninės prie-
žiūros tarnybą.
Tardamiesi su SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba, visuomet nurodykite
prietaiso būsenos kodą. Tada SEW-EURODRIVE techninės priežiūros specialistai
Jums galės geriau padėti.
Siųsdami prietaisą remontuoti, visuomet nurodykite šiuos duomenis:
• serijos numerį (žr. specifikacijų lentelę)
• tipo pavadinimą
• trumpą taikmenos aprašymą (naudojimą, valdymas per gnybtus ar nuoseklusis)
• koks variklis prijungtas (variklio įtampa, prijungtas žvaigžde ar trikampiu)
• klaidos pobūdį
• lydimąsias aplinkybes
• savo prielaidas
• ar prieš tai buvo neįprastų įvykių
T
S
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