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1 Observaţii generale
1.1 Volumul prezentei documentaţii

Prezenta documentaţie cuprinde indicaţiile generale de siguranţă şi o serie de informaţii
referitoare la aparat.
• Reţineţi faptul că această documentaţie nu înlocuieşte manualul de operare detaliat.
• Citiţi cu atenţie manualul de operare înainte de a utiliza aparatul.
• Respectaţi şi urmaţi informaţiile, instrucţiunile şi indicaţiile din manualul de operare

detaliat. Aceasta reprezintă premisa pentru funcţionarea fiabilă a produsului şi
pentru onorarea eventualelor pretenţii de garanţie.

• Manualul de operare detaliat precum şi alte documentaţii referitoare aparat sunt dis-
ponibile în format PDF pe CD-ul sau DVD-ul ataşat.

• Întreaga documentaţie tehnică a SEW-EURODRIVE este disponibilă în format
PDF pentru a fi descărcată de pe pagina de internet a SEW-EURODRIVE:
www.sew-eurodrive.com

1.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă
1.2.1 Semnificaţia cuvintelor-semnal

Următorul tabel prezintă clasificarea şi semnificaţia cuvintelor-semnal pentru instrucţiu-
nile de siguranţă, pentru indicaţiile privind eventualele daune materiale şi pentru alte
indicaţii.

1.2.2 Structura instrucţiunilor de siguranţă referitoare la o anumită situaţie
Instrucţiunile de siguranţă referitoare la o anumită situaţie nu se aplică pentru o sigură
acţiune, ci pentru mai multe acţiuni aparţinând aceleiaşi teme. Pictogramele utilizate
indică un pericol general sau unul specific.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă referitoare la o anumită
situaţie:

Cuvânt-semnal Legendă Urmări în cazul nerespectării
PERICOL! Pericol iminent Pericol de moarte sau de accidente 

grave

AVERTIZARE! Situaţie posibil periculoasă Pericol de moarte sau de accidente 
grave

ATENŢIE! Situaţie posibil periculoasă Accidente uşoare

ATENŢIE! Pericol de daune materiale Deteriorarea sistemului de acţio-
nare sau a perifericelor sale

OBSERVAŢIE Observaţie sau recomandare 
utilă: Facilitează manipularea 
sistemului de acţionare.

–

CUVÂNT-SEMNAL!
Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
• Măsuri pentru evitarea pericolului.
O
V
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1Observaţii generale
Structura instrucţiunilor de siguranţă
1.2.3 Structura instrucţiunilor de siguranţă inserate
Instrucţiunile de siguranţă inserate sunt direct integrate în descrierea modului de
acţionare, imediat înaintea operaţiunii periculoase.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă inserate:
•  CUVÂNT-SEMNAL! Tipul pericolului şi sursa acestuia.

Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
– Măsuri pentru evitarea pericolului.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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2 Instrucţiuni de siguranţă
Următoarele instrucţiuni principale de siguranţă servesc la evitarea producerii unor acci-
dente sau daune materiale. Beneficiarul va trebui să se asigure că aceste instrucţiuni prin-
cipiale de siguranţă sunt cunoscute şi respectate. Verificaţi dacă manualul de operare a
fost citit şi înţeles complet de persoanele responsabile de instalaţie şi de producţie,
precum şi de cele care lucrează pe proprie răspundere la acest aparat. Dacă există necla-
rităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă SEW-EURODRIVE.

2.1 Note preliminare
Următoarele instrucţiuni de siguranţă se referă cu precădere la utilizarea convertizoa-
relor de frecvenţă. La utilizarea sistemelor de acţionare cu motoare sau motoreductoare
se vor respecta de asemenea şi instrucţiunile de siguranţă ale motoarelor şi angrena-
jelor, trecute în manualele de operare respective.
Reţineţi şi instrucţiunile de siguranţă date în completarea fiecărui capitol din prezentul
manual de operare.

2.2 Generalităţi
În funcţie de tipul de protecţie respectiv, convertizoarele de frecvenţă pot deţine piese
neizolate, aflate sub tensiune în timpul funcţionării.
Accidente mortale sau grave.
• Toate lucrările de transport, depozitare, instalare/montare, racord, punere în funcţi-

une, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate numai de către personal de specialitate
şi respectând în mod obligatoriu:
– Manualele de operare aferente
– Plăcuţele de avertizare şi de siguranţă de pe motor/motoreductor
– Restul documentaţiei de proiect, instrucţiunile de punere în funcţiune şi schemele

electrice
– Normele şi condiţiile specifice instalaţiei
– Normele naţionale/regionale de securitatea muncii şi prevenirea accidentelor

• Este absolut interzisă instalarea unor produse deteriorate.
• Reclamaţi imediat firmei de transport daunele constatate.
Demontarea nepermisă a capacului necesar, utilizarea necorespunzătoare, instalarea
sau deservirea inadecvată prezintă riscuri de accident şi daune materiale grave.
Pentru alte informaţii consultaţi documentaţia.
I
N
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2Instrucţiuni de siguranţă
Grupul-ţintă
2.3 Grupul-ţintă
Lucrările la partea mecanică sunt permise exclusiv specialiştilor. În acest context, per-
sonal de specialitate reprezintă personalul familiarizat cu montarea, instalarea, remedi-
erea defecţiunilor şi întreţinerea produsului şi care dispune de următoarele calificări:
• Pregătire în domeniul mecanicii (mecanic sau electromecanic) cu certificat de absol-

vire a cursului de specialitate.
• Cunoaşterea acestui manual de operare.
Lucrările electrotehnice sunt permise exclusiv specialiştilor. Conform acestui manual de
operare, prin electricieni se înţeleg persoanele familiarizate cu instalaţiile electrice,
punerea lor în funcţiune, remedierea defecţiunilor şi întreţinerea produsului, şi care
dispun de următoarele calificări:
• Pregătire în domeniul electrotehnicii (de ex. electronist sau electromecanic) cu

certificat de absolvire a cursului de specialitate.
• Cunoaşterea acestui manual de operare.
Toate lucrările din celelalte domenii (transport, depozitare, deservire şi eliminarea deşeu-
rilor) se vor executa exclusiv de persoanele care au urmat instructajele corespunzătoare.

2.4 Utilizarea adecvată
Convertizoarele de frecvenţă sunt componente de comandă a motoarelor trifazate asin-
crone. Convertizoarele de frecvenţă sunt componente concepute să fie montate în
instalaţii electrice sau utilaje. Nu conectaţi sarcini capacitive la convertizoarele de
frecvenţă. Funcţionarea cu sarcini capacitive duce la supratensiuni şi poate distruge
aparatul.
Atunci când convertizoarele de frecvenţă sunt puse în circulaţie în spaţiul UE/EFTA, se
aplică următoarele norme:
• La montarea în maşini industriale, punerea în funcţiune a convertizoarelor de frec-

venţă (adică începerea exploatării conform destinaţiei) este interzisă până la consta-
tarea faptului că maşina corespunde prevederilor directivei 2006/42/CE (Directiva
Maşini); respectaţi şi EN 60204.

• Punerea în funcţiune (adică începerea exploatării conform destinaţiei) este permisă
numai în cazul respectării directivei privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
(2004/108/CE).

• Convertizoarele de frecvenţă îndeplinesc cerinţele directivei 2006/95/CE privind
echipamentele de joasă tensiune. Pentru convertizoarele de frecvenţă sunt aplica-
bile normele armonizate din seria EN 61800-5-1/DIN VDE T105 coroborate cu
EN 60439-1/VDE 0660 Partea 500 şi EN 60146/VDE 0558.

Pentru datele tehnice şi condiţiile de racordare vă rugăm să consultaţi şi să respectaţi
plăcuţa de fabricaţie şi manualul de operare.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
 7



2 nstrucţiuni de siguranţă
ocumentaţie suplimentară

8

2.4.1 Funcţii de siguranţă
Convertizoarele de frecvenţă SEW-EURODRIVE nu vor îndeplini funcţii de siguranţă în
lipsa unor sisteme de siguranţă supraordonate. 
Folosiţi sisteme de siguranţă supraordonate pentru a proteja utilajele şi persoanele.
La utilizarea funcţiei "Oprire sigură" trebuie să respectaţi prevederile din următoarele
documente:
• MOVITRAC® B/Siguranţa funcţională
Aceste documentaţii sunt disponibile pe pagina de Internet a SEW-EURODRIVE la
"Dokumentationen \ Software \ CAD".

2.4.2 Conţinutul documentaţiei
Prezenta documentaţie conţine condiţii şi completări privitoare la MOVITRAC® B în
aplicaţii care ţin de siguranţă.
Sistemul este alcătuit dintr-un convertizor de frecvenţă cu motor asincron şi un dispozitiv
extern de oprire, cu siguranţă testată.

2.5 Documentaţie suplimentară
Prezentul document vine în completarea manualului de operare MOVITRAC® B, limi-
tând notele aplicative la informaţiile de mai jos.
Prezentul document se va folosi numai împreună cu documentaţia de mai jos. 
• Manualul de operare compact MOVITRAC® B
• Manualul MOVITRAC® B comunicaţie
• Manualul corespunzător al plachetei opţionale utilizate

2.6 Transport/depozitare
Verificaţi imediat după primirea produselor livrate dacă nu au suferit eventual deteriorări
în timpul transportului. Informaţi imediat firma de transport cu privire la eventualele dete-
riorări. Eventual se va renunţa la punerea în funcţiune a produsului. Respectaţi condiţiile
climatice conform indicaţiilor de la capitolul "Date tehnice generale".
I
D
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2Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
2.7 Instalarea
Instalarea şi răcirea aparatelor se va realiza conform prescripţiilor din acest manual de
operare.
Protejaţi convertizorul de frecvenţă de orice solicitare nepermisă. Este interzisă
deformarea elementelor constructive şi/sau modificarea distanţelor de izolaţie în timpul
transportului şi manipulării. Nu atingeţi componentele electronice şi contactele.
Convertizoarele de frecvenţă conţin componente extrem de sensibile din punct de
vedere electrostatic, care se pot deteriora cu uşurinţă dacă sunt supuse unui tratament
necorespunzător. Este interzisă deformarea sau distrugerea componentelor electrice.
Dacă nu s-a specificat explicit altceva, următoarele aplicaţii sunt interzise:
• utilizarea în zone unde există pericol de explozie.
• utilizarea în medii cu uleiuri dăunătoare, acizi, gaze, vapori, pulberi, radiaţii etc.

(convertizorul de frecvenţă poate fi exploatat doar în clasa climatică 3K3 conform
EN 60721-3-3)

• utilizarea în aplicaţii nestaţionare în care survin sarcini mecanice prin oscilaţie şi
impact ce depăşesc valorile prevăzute în EN 61800-5-1.

2.8 Racord electric
La lucrări efectuate la convertizoarele de frecvenţă aflate sub tensiune se vor respecta
prevederile naţionale pentru prevenirea accidentelor (de ex. BGV A3 în Germania).
La instalare respectaţi indicaţiile privind secţiunea transversală a cablurilor, siguranţele
şi legarea cablului de protecţie. Instrucţiuni suplimentare se găsesc în acest manual de
operare.
Indicaţii privind instalarea conform compatibilităţii electromagnetice – cum ar fi ecra-
narea, împământarea, dispunerea filtrelor şi pozarea cablurilor – găsiţi în acest manual
de operare. Respectarea valorilor limită impuse de legislaţia privind compatibilitatea
electromagnetică (CEM) intră în răspunderea producătorului instalaţiei sau maşinii.
Măsurile de protecţie şi dispozitivele de protecţie trebuie să corespundă prevederilor în
vigoare (de ex. EN 60204 sau EN 61800-5-1).
Împământaţi aparatul.

2.9 Deconectarea sigură
Aparatul respectă toate cerinţele pentru deconectarea sigură a contactelor de putere şi
electronice conform EN 61800-5-1. Pentru a garanta o deconectare sigură, toate circu-
itele electrice conectate trebuie să respecte aceleaşi cerinţe.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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2.10 Modul de funcţionare
Instalaţiile în care sunt montate convertizoare de frecvenţă trebuie dotate, în caz de
nevoie, cu dispozitive suplimentare de supraveghere şi protecţie conform prevederilor
de securitate în vigoare, de ex. legea privind mijloacele tehnice de lucru, prevederi
pentru prevenirea accidentelor etc. 
După deconectarea de la tensiunea de alimentare a convertizoarelor de frecvenţă
părţile conductoare ale aparatului şi racordurile de putere nu trebuie atinse timp de
10 minute din cauza posibilei încărcări a condensatoarelor. Respectaţi în acest sens
plăcuţele indicatoare de pe convertizorul de frecvenţă.
Pe durata funcţionării ţineţi toate măştile şi capacele închise.
Stingerea LED-urilor de serviciu şi a altor elemente de afişaj nu semnalizează sepa-
rarea aparatului de la reţea şi scoaterea sa de sub tensiune.
Blocarea mecanică sau o funcţie internă de siguranţă pot declanşa oprirea motorului.
După remedierea defecţiunii sau resetarea aparatului, motorul poate porni automat din
nou. Dacă din motive de siguranţă acest lucru nu este permis pentru maşina acţionată,
deconectaţi aparatul de la reţea înainte să începeţi depanarea.

2.11 Temperatura aparatului
Convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B sunt operate de regulă cu rezistenţe de
frânare. Rezistenţele de frânare se montează de obicei pe plafonul dulapului de
comandă. 
Suprafaţa rezistenţelor de frânare poate atinge temperaturi care depăşesc cu mult
70 °C.
Nu atingeţi niciodată rezistenţele de frânare în timpul funcţionării şi nici în faza de răcire,
de după oprire.
I
M
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Denumirea tipulu
3 Denumirea tipului/plăcuţa de identificare
3.1 Denumirea tipului

Diagrama următoare indică denumirea tipului:

3.2 Plăcuţa de identificare
Figura următoare prezintă o plăcuţă de identificare:

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

Modelul

/T = aparat tehnologic
/L = vopsire 
(plăci parţial vopsite cu 
circuite integrate)
/S = adresă S-Bus 1

Modelul 00 = standard
S0 = oprire sigură

Cadrane 4 = 4Q (cu chopper pentru 
frână)

Tip conexiune 3 = trifazat/1 = monofazat

Deparazitare 
radio

0 = fără deparazitare radio
A = grad de deparazitare C2
B = grad de deparazitare C1 

Tensiune de 
alimentare

2 = CA 200 – 240 V
5 = CA 380 – 500 V

Puterea 
recomandată a 
motorului

0022 = 2,2 kW

Versiune B

Serie şi generaţie

Tip MOVITRAC®

3185547659

Input U Tensiune nominală de reţea T Temperatura ambiantă
I Intensitatea nominală a curentului la 

reţea în regim 100 %
PMotor Putere recomandată a motorului în regim 

100 %
f Frecvenţă nominală reţea

Output U Tensiune de ieşire în regim 100 %
I Intensitatea nominală a curentului la 

ieşire în regim 100 %
f Frecvenţă de ieşire

Starea aparatului este indicată sub codul de bare inferior. Sunt indicate versiunile de hardware şi de software 
ale acestuia.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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4 Instalare
PERICOL!

Suprafeţele corpurilor de răcire pot atinge temperaturi de peste 70 °C.
Pericol de arsuri.
• Nu atingeţi corpul de răcire.

PERICOL!
Tensiuni periculoase la cabluri şi borne.
Accidente mortale sau vătămări corporale foarte grave prin electrocutare.
Pentru evitarea electrocutărilor din cauza încărcărilor acumulate:
• Decuplaţi convertizorul de la reţea şi aşteptaţi 10 minute până la începerea

lucrărilor.
• Verificaţi lipsa tensiunii la cabluri şi borne, folosind aparate de măsură adecvate.
I
P
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4Instalare
Schema electrică
4.1 Schema electrică

X4 este disponibil doar pentru mărimile 1 – 5. Începând de la mărimea 3, există 2 borne
de împământare suplimentare.

[1] În cazul mărimilor 1, 2S şi 2, pe lângă bornele pentru conectare la reţea şi pentru conectarea motorului [X1]/[X2] nu este dispo-
nibil un racord de împământare. Utilizaţi borna de împământare (PE) de lângă racordul circuitului intermediar [X4] (existentă doar 
la mărimea 1 – 5). La TD 0 racordul de împământare îl reprezintă placa.

[2] Tipul de aparat MC07B..-S0 trebuie să fie întotdeauna alimentat cu tensiune externă.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> secţiunea "Racordul
rezistenţa de frânare 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

-> secţiunea "Racordul
redresorului de frână"

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

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

Comutare
Semnal I -> semnal U*

* = setare din fabricătrifazat

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

Deblocare/Stop*

Ieşire/intrare +24 V
(deconectabil cu P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Controler
supraordonat

Intrare 
binară

Ieşiri
binare

Referinţă
ieşiri binare

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

Potenţial de referinţă semnale analog

Resetare eroare*
Dreapta/Stop
Stânga/stop*

n11/n21*
n12/n22*

Tensiune de alimentare pentru TF/TH

Potenţial de referinţă semnale binare

Potenţial de referinţă
Frână eliberată*

Operaţional*
Potenţial de referinţă

Contact de releu /Defecţiune*
Contact de închidere releu

Contact de deschidere releu

[2]

PE

(

Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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5 Punere în funcţiune
5.1 Punerea în funcţiune cu setările din fabrică – scurtă descriere

Puteţi conecta convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B direct la un motor cu aceeaşi
putere. De exemplu: Un motor cu putere 1,5 kW (2,0 HP) poate fi conectat direct la un
MC07B0015.

5.1.1 Mod de lucru
1. Conectaţi motorul la MOVITRAC® B (borna X2).
2. Conectaţi, opţional, o rezistenţă de frână (borna X2/X3).
3. Următoarele borne de semnal trebuie controlate prin dispozitivul dumneavoastră de

control:
• Activare DIØ3
• Facultative: Dreapta/Stop DIØ1 sau Stânga/Stop DIØ2
• Valoare dorită:

• Intrare analogică (X10) sau/şi
• DIØ4 = n11 = 150 1/min sau/şi
• DIØ5 = n12 = 750 1/min sau/şi
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min

• În cazul unui motor cu frână: 
DOØ2 = comanda frânei prin intermediul redresorului de frână

4. Opţional, conectaţi următoarele borne de semnal:
• DIØØ = Resetare eroare
• DOØ1 = /Defecţiune (realizată sub formă de contact de releu)
• DOØ3 = Funcţional

5. Verificaţi funcţionalitatea dorită la sistemul de control.
6. Conectaţi convertizorul de frecvenţă la reţea (X1).

5.1.2 Instrucţiuni
Modificarea funcţiilor bornelor de semnal şi a setărilor pentru valorile dorite se reali-
zează de la tastatura FBG11B sau de la un calculator (PC). Pentru conexiunea PC este
necesar elementul opţional frontal FSC11B precum şi unul dintre modulatoarele de
interfaţă: UWS21B/UWS11A/USB11A.

5.2 Regim manual cu aparatul de setare a valorilor dorite FBG11B
Aparatul de setare a valorilor dorite FBG11B al tastaturii (regim manual local):
LED-ul  clipeşte

Singurele mărimi relevante în regimul "Aparat de setare a valorilor dorite FBG" sunt:
• P122 Sens de rotaţie în regim manual FBG
• Tasta RUN şi tasta STOP/RESET
• Aparatul de setare a valorilor dorite (potenţiometru)
Dacă aparatul de setare a valorilor dorite FBG este activat, simbolul se aprinde
intermitent.
Puteţi limita cea mai mică turaţie cu ajutorul P301 Turaţie minimă şi cea mai mare turaţie
cu ajutorul simbolului nmax.
P
P

00

I
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5Punere în funcţiune
Regim manual cu aparatul de setare a valorilor dorite FBG11B
După o eroare puteţi efectua o resetare cu ajutorul tastei "STOP/RESET" prin interme-
diul bornei sau al interfeţei. După resetare, regimul de funcţionare "aparat de setare
manuală a valorilor dorite" este din nou activ. Sistemul de acţionare rămâne oprit.
Mesajul Stop se aprinde intermitent semnalizând faptul că trebuie să reactivaţi sistemul
de acţionare cu tasta RUN.
Parametrul P760 Blocare taste RUN/STOP nu este activ în regimul de funcţionare
"aparat de setare manuală a valorilor dorite".
Prin îndepărtarea tastaturii FBG11B se declanşează o reacţie de oprire.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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5 unere în funcţiune
unere în funcţiune cu tastatura FBG11B
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5.3 Punere în funcţiune cu tastatura FBG11B

27021597782442891

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

Nivel 3

– U/f + Frânare cu curent continuu

– VFC

– VFC VFC Frânare cu curent 
   curent continuu

– Elevator VFC

Putere în kW
HP = kW x 1,33

1/min

Frecvenţa nominală a motorului Hz

Tensiune motor V

cos phi

Nivel 2

( )

Nivel 1

disponibil doar la pornire
cu motor extern
(Motor = non SEW)

Selectare motor:

– Motor SEW-DRE

– Motor SEW-DRS

– Motor non SEW

– Motor SEW-DT/DV
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5Punere în funcţiune
Punere în funcţiune cu tastatura FBG11B
5.3.1 Date necesare
Pentru succesul punerii în funcţiune sunt necesare următoarele date:
• Tip motor (motor SEW sau motor non SEW)
• Date motor

– Tensiune nominală şi frecvenţă nominală.
– Suplimentar pentru motor non SEW: Intensitate nominală a curentului, putere

nominală, factor de putere, cosφ şi turaţie nominală.
• Tensiune nominală de reţea

5.3.2 Activare punere în funcţiune
Condiţii prealabile:
• Sistem de acţionare "Neactivat": Stop
Dacă racordaţi un motor mai mare sau mai mic (o diferenţă de maxim un factor de
mărime) trebuie să selectaţi valoarea care se apropie cel mai mult de puterea de refe-
rinţă a motorului.
Punerea completă în funcţiune se încheie abia atunci când reveniţi la nivelul meniului
principal cu tasta OUT.

5.3.3 Regimul de funcţionare U/f
Setarea standard pentru regimul de funcţionare este U/f. Utilizaţi acest regim de funcţi-
onare atunci când nu există cerinţe speciale privind nivelul de turaţie şi pentru aplicaţiile
în cazul cărora este necesară o frecvenţă maximă de ieşire de peste 150 Hz.

5.3.4 Regimul de funcţionare VFC
Convertizorul trebuie să meargă în regimul VFC sau VFC şi cu frânare cu curent con-
tinuu pentru:
• Cuplu ridicat
• Funcţionare îndelungată cu frecvenţă redusă
• Compensare precisă a alunecării
• Comportament dinamic
În acest sens este necesar ca la punerea în funcţiune să selectaţi la punctul P01 regimul
de funcţionare VFC sau VFC & frânare cu curent continuu. 

OBSERVAŢIE
Punerea în funcţiune a motoarelor SEW este concepută pentru motoarele cu 4 poli.
Poate fi util ca motoarele SEW bipolare sau cu 6 poli să fie puse în funcţiune ca
motoare non SEW.
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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5 unere în funcţiune
abel sinoptic al parametrilor
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5.3.5 Punere în funcţiune acţionare cu mai multe motoare
Sistemele de acţionare cu mai multe motoare sunt interconectate mecanic, de ex.
acţionarea prin lanţ cu mai multe motoare. 
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile din manualul "Acţionare cu mai multe motoare
MOVIDRIVE®".

5.3.6 Punere în funcţiune: Acţionare în grup
Acţionările în grup sunt decuplate mecanic una de cealaltă (de ex. diferite benzi de
transport). În acest regim de funcţionare convertizorul operează fără compensare a alu-
necării şi cu raport U/f constant.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile din manualul "Acţionare cu mai multe motoare
MOVIDRIVE®".

5.3.7 Punere în funcţiune cu un moment mare de inerţie a maselor sub sarcină ca în cazul pompelor
şi al ventilatoarelor

Compensarea alunecării este proiectată pentru un raport între momentul de inerţie a
maselor sub sarcină şi momentul de inerţie a motorului mai mic decât 10. Dacă acest
raport este mai mare, iar sistemul de acţionare vibrează, atunci compensarea alunecării
trebuie redusă şi eventual chiar setată la 0.

5.4 Tabel sinoptic al parametrilor
În tabelul următor sunt redaţi toţi parametrii cu setarea din fabrică (subliniată). Valorile
sunt trecute cu domeniul de reglare complet.
O descriere detaliată a parametrilor găsiţi în manualul sistemului sau pe internet, la
adresa www.sew-eurodrive.com.

Grupă parametri 0.. Valoare afişată 

P00x Grupă parametri 00. Valori de proces

P000 Turaţie (cu semn)

P001 Afişaj utilizator pentru DBG11B

P002 Frecvenţă (cu semn)

P004 Curent de ieşire (valoare)

P005 Curent activ (cu semn)

P008 Tensiune circuit intermediar

P009 Curent de ieşire

P01x Grupă parametri 01. Afişări de stare

P010 Stare convertizor

P011 Stare de operare

P012 Stare eroare

P013 Set curent de parametri

P014 Temperatura corpului de răcire

P015 Putere activă

P02x Grupă parametri 02. Valori dorite analogice 

P020 Intrare analogică AI1

P021 Intrare analogică AI2 (opţional)

P03x Grupă parametri 03. Intrări binare

P030 Intrare binară DI00 Reset eroare

P031 Intrare binară DI01

P032 Intrare binară DI02 Stânga/Stop
P
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5Punere în funcţiune
Tabel sinoptic al parametrilor
P033 Intrare binară DI03 Deblocare

P034 Intrare binară DI04 n11/n21

P035 Intrare binară DI05 n12/n22

P039 Intrări binare DI00 – DI05

P04x Grupă parametri 04. Intrări binare opţionale

P040 Intrare binară DI10 Nicio funcţie

P041 Intrare binară DI11 Nicio funcţie

P042 Intrare binară DI12 Nicio funcţie

P043 Intrare binară DI13 Nicio funcţie

P044 Intrare binară DI14 Nicio funcţie

P045 Intrare binară DI15 Nicio funcţie

P064 Intrare binară DI16 Nicio funcţie

P048 Intrări binare DI10 – DI16

P05x Grupă parametri 05. Ieşiri binare

P051 Ieşire binară DO01 /FAULT

P052 Ieşire binară DO02 DESCHIDE FRÂNA

P053 Ieşire binară DO03 READY

P059 Ieşiri binare DO01 – DO03

P07x Grupă parametri 07. Date aparat

P070 Tip aparat

P071 Intensitate nominală a curentului la ieşire

P072 Modul frontal

P073 Firmware modul frontal

P076 Firmware aparat principal

P077 Firmware DBG

P08x Grupă parametri 08. Memorie de erori

P080 – P084 Erori t-0 până la t-4

P09x Grupă parametri 09. Diagnoză BUS

P090 Configuraţie PD

P091 Tip fieldbus

P092 Rată baud fieldbus

P093 Adresă fieldbus

P094 PO1 Valoare dorită

P095 PO2 Valoare dorită

P096 PO3 Valoare dorită

P097 PI1 Valoare efectivă

P098 PI2 Valoare efectivă

P099 PI3 Valoare efectivă

P1xx Grupă parametri 1.. Valori dorite / integratoare

P10x Grupă parametri 10. Preselectarea valorii dorite/Intrare 
frecvenţă

P100 Sursă valori dorite 1 / Unipolar / valoare dorită fixă

P101 Sursă comenzi 0 / Borne

P102 Scalare frecvenţă fFI1max 0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 Referinţă FI1 0 / nmax

P104 Valoare dorită-turaţie de referinţă şi intrări analogice 0 – 3000 – 6000 1/min

P105 AI1-Identificare rupere fir 7 / Oprire rapidă / Avertisment

P106 Curbă caracteristică FI1 x1 0 – 100 %

P107 Curbă caracteristică FI1 y1 –100 – 0 – +100 %
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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abel sinoptic al parametrilor
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P108 Curbă caracteristică FI1 x2 0 – 100 %

P109 Curbă caracteristică FI1 y2 –100 – 0 – +100 %

P11x Grupă parametri 11. Intrare analog 1 (0 – 10 V)

P112 Mod de lucru AI1 1 / 10 V, Referinţă turaţie maximă

P116 Curbă caracteristică AI1 x1 0 – 100 %

P117 Curbă caracteristică AI1 y1 –100 – 0 – +100 %

P118 Curbă caracteristică AI1 x2 0 – 100 %

P119 Curbă caracteristică AI1 y2 –100 – 0 – +100 %

P12x Grupă parametri 12. Intrare analogică AI2/FBG element 
control pt. valori prescrise (opţiune)

P120 AI2 Mod de lucru 0 / Nici o funcţie

P121 Adăugare FBG element control pt. valori prescrise 0 / Dezactivat

P122 Sens de rotaţie în regim manual FBG 0 / Unipolar rotaţie dreapta

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

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

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

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

P13x / 14xGrupă parametri 13. / 14. Rampe turaţie 1/2

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

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

P134 / P144 Rampa t12 / t22 sus = jos 0 – 10 – 2000 s

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

P136 / P146 Rampă de oprire t13 / t23 sus = jos 0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Monitorizare rampă 1 / 2 Da / Nu

P15x Grupă parametri 15. Funcţie potenţiometru motor

P150 Rampă t3 sus = jos 0,2 – 20 – 50 s

P152 Salvare ultima valoare dorită Off / Oprit

P16x / P17x Grupă parametri 16. / 17. Valori dorite fixe 1 / 2

P160 / P170 Valoare dorită internă n11 / n21 –5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 Valoare dorită internă n12 / n22 –5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 Valoare dorită internă n13 / n23 –5000 – 1500 – 5000 1/min

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

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

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

P2xx Grupă parametri 2.. Parametri regulator

P25x Grupă parametri 25. Regulator PI

Regulator PI P250 0 / Dezactivat

Amplificare P P251 0 – 1 – 64

Componentă I P252 0 – 1 – 2000 s

P3xx Grupă parametri 3.. Parametri motor

P30x / 31x Grupă parametri 30. / 31. Restricţii 1 / 2

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

P301 / P311 Turaţie minimă 1 / 2 0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 Turaţie maximă 1 / 2 0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 Limită curent 1 / 2 0 – 150 % IN
P32x / P33x Grupă parametri 32. / 33. Ajustare motor 1 / 2

P320 / P330 Ajustare automată 1 / 2 On / Pornit

P321 / P331 Boost 1 / 2 0 – 100 %
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5Punere în funcţiune
Tabel sinoptic al parametrilor
P322 / P332 Compensare IxR 1 / 2 0 – 100 %

P323 / P333 Interval premagnetizare 1 / 2 0 – 2 s

P324 / P334 Compensare alunecare1 / 2 0 – 500 1/min

P34x Grupă parametri 34. Protecţie motor

P340 / P342 Protecţie motor 1 / 2 OPRIT / PORNIT ASINCRON

P341 / P343 Tip răcire 1 / 2 RĂCIRE PROPRIE

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

P4xx Grupă parametri 4.. Semnale de referinţă

P40x Grupă parametri 40. Semnal de referinţă turaţie

P400 Valoare de referinţă turaţie 0 – 750 – 5000 1/min

P401 Histerezis 0 – 100 – 500 1/min

P402 Temporizare 0 – 1 – 9 s

P403 Semnal = "1" 0 / n < nref

P43x Grupă parametri 43. Semnal de referinţă – curent

P430 Valoare de referinţă – curent 0 – 100 – 150 % IN
P431 Histerezis 0 – 5 – 30 % IN
P432 Temporizare 0 – 1 – 9 s

P433 Semnal = "1" 0 / I < Iref

P44x Grupă parametri 44. Mesaj Imax

P440 Histerezis 0 – 5 – 50 % IN
P441 Interval de temporizare 0 – 1 – 9 s

P442 Semnal = "1" 0 / I = Imax

P45x Grupă parametri 45. Regulator PI_Semnal de referinţă

P450 Referinţă valoare efectivă PI 0,0 – 100,0 %

P451 Semnal = "1" 1 / Valoare efectivă PI > Ref. PI

P5xx Grupă parametri 5.. Funcţii de control

P50x Grupă parametri 50. Monitorizări turaţie 1 / 2

P500 / P502 Monitorizare turaţie 1 / 2
Off / Oprit (până la versiune 
firmware x.10)
Pornit / motor / regenerativ

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

P54x Grupă parametri 54. Monitorizare angrenaje/motor

P540 Reacţie vibraţie mecanism acţionare / avertisment Afişare eroare

P541 Reacţie vibraţie mecanism acţionare / eroare Oprire rapidă/Avertisment

P542 Reacţie învechire ulei / avertisment Afişare eroare

P543 Reacţie învechire ulei / eroare Afişare eroare 

P544 Învechire ulei / temperatură excesivă Afişare eroare

P545 Învechire ulei / notificarea stării operaţionale Afişare eroare

P549 Reacţie uzură frână Afişare eroare

P56x Grupă parametri 56. Limitarea curentului la motorul Ex-e

P560 Limita de curent la motorul Ex-e Pornit / Oprit

P561 Frecvenţă A 0 – 5 – 60 Hz

P562 Limită de curent A 0 – 50 – 150 %

P563 Frecvenţă B 0 – 10 – 104 Hz

P564 Limită de curent B 0 – 80 – 200 %

P565 Frecvenţă C 0 – 25 – 104 Hz

P566 Limită de curent C 0 – 100 – 200 %

P567 Frecvenţă D 0 – 50 – 104 Hz

P568 Limită de curent D 0 – 100 – 200 %
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P57x Grupă parametri 57. Protecţie motor

P570 Frecvenţă E 0 – 87 – 104 Hz

P571 Limită de curent E 0 – 100 – 200 %

P6xx Grupă parametri 6.. Asignarea bornelor

P60x Grupă parametri 60. Intrări binare

P601 Intrare binară DI02 Stânga/Stop

P602 Intrare binară DI03 Deblocare

P603 Intrare binară DI04 n11/n21

P604 Intrare binară DI05 n12/n22

P608 Intrare binară DI050 Resetare eroare

P61x Grupă parametri 61. Intrări binare opţionale

P610 Intrare binară DI10 Nicio funcţie

P611 Intrare binară DI11 Nicio funcţie

P612 Intrare binară DI12 Nicio funcţie

P613 Intrare binară DI13 Nicio funcţie

P614 Intrare binară DI14 Nicio funcţie

P615 Intrare binară DI15 Nicio funcţie

P616 Intrare binară DI16 Nicio funcţie

P62x Grupă parametri 62. Ieşiri binare – aparat principal

P620 Ieşire binară DO01 /FAULT

P621 Ieşire binară DO02 DESCHIDE FRÂNA

P622 Ieşire binară DO03 GATA DE FUNCŢIONARE

P63x Grupă parametri 63. Ieşiri binare DO

P630 Ieşiri binare virtuale

P64x Grupă parametri 64. Ieşiri analogice AO1 (opţional)

P640 Ieşire analogică AO1 0 / Nici o funcţie

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

P642 Mod de lucru AO1 0 / Nici o funcţie

P646 Curbă caracteristică AO1 x1 –100 – 0 – +100 %

P647 Curbă caracteristică AO1 y1 –100 – +100 %

P648 Curbă caracteristică AO1 x2 –100 – 0 – +100 %

P649 Curbă caracteristică AO1 y2 –100 – +100 %

P7xx Grupă parametri 7.. Funcţii de comandă

P70x Grupă parametri 70. Mod de lucru 1 / 2

P700 / P701 Mod de lucru 1 / 2 21 / Caracteristică U/f

P71x Grupă parametri 71. Curent de repaus 1 / 2

P710 / P711 Curent de repaus 1 / 2 0 – 50 % IMot

P72x Grupă parametri 72. Valoare dorită-funcţia de oprire 1 / 2

P720 / P723 Valoare dorită-funcţia de oprire 1 / 2 Off / Oprit

P721 / P724 Valoare dorită stop 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

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

P73x Grupă parametri 73. Funcţie de frânare 1 / 2

P731 / P734 Timp de eliberare frână 1 / 2 0 – 2 s

P732 / P735 Timp de activare a frânei 1 / 2 0 – 2 s

P74x Grupă parametri 74. Stingere turaţie

P740 / P742 Centru de stingere 1 / 2 0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 Lăţime de stingere 1 / 2 0 – 300 1/min

P75x Grupă parametri 75. Funcţie Master-Slave
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5Punere în funcţiune
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P750 Valoare dorită Slave P750 0: MASTER-SLAVE OPRIT

P751 Scalare valoare dorită Slave –10 – 0 – 1 – 10

P76x Grupă parametri 76. Acţionare manuală

P760 Blocare taste RUN / STOP (PORNIRE / OPRIRE) Off / Oprit

P77x Grupă parametri 77. Funcţia de economisire energie

P770 Funcţie de economisire energie Off / Oprit

P8xx Grupă parametri 8.. Funcţii de aparat

P80x Grupă parametri 80. Setup

P800 Meniu prescurtat (numai FBG11B) Short

P801 Limbă DBG60B

P802 Setări din fabrică No / Nu

P803 Blocare parametri Off / Oprit

P804 Resetare date statistice Nici o acţiune

P805 Tensiune nominală de reţea 50 – 500 V

P806 Copie DBG în MOVITRAC® B Da / Nu

P807 Copie MOVITRAC® B în DBG Da / Nu

P808 Ieşire tensiune auxiliară 24VIO 1 / Pornit: 24 V pornit

P809 Activare IPOS

P81x Grupă parametri 81. Comunicaţie serială

P810 Adresa RS485 0 – 99

P811 Adresă de grup RS485 100 – 199

P812 Interval timeout RS485 0 – 650 s

P819 Interval timeout fieldbus

P82x Grupă parametri 82. Operarea frânei 1 / 2

P820 / P821 Operare cu 4 cadrane 1 / 2 On / Pornit

P83x Grupă parametri 83. Reacţii la erori

P830 Reacţie bornă "Eroare externă" 4 / Oprire imediată / Defecţiune 
(oprire cu blocare)

P833 Reacţie timeout RS485 7 / Oprire rapidă / Avertisment

P836 Reacţie Timeout SBus 7 / Oprire rapidă / Avertisment

P84x Grupă parametri 84. Comportament la reset

P840 Resetare manuală Nu

P841 Resetare automată Stins

P842 Timp de repornire 1 – 3 – 30 s

P85x Grupă parametri 85. Scalare valoare efectivă turaţie

P850 Factor de scalare – numărător 1 – 65535

P851 Factor scalare – numitor 1 – 65535

P852 Unitate definită de utilizator rot./min.

P853 Turaţie scalată FBG

P86x Grupă parametri 86. Modulaţie 1 / 2

P860 / P861 Frecvenţă PWM 1 / 2 4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2 Off / Oprit

P87x Grupă parametri 87. Setare parametri date de proces

P870 Descriere valoare dorită PO1 Termen de control 1

P871 Descriere valoare dorită PO2 Turaţie

P872 Descriere valoare dorită PO3 Fără funcţie

P873 Descriere valoare efectivă PI1 STATUS WORD 1 (Cuvânt de stare 1)

P874 Descriere valoare efectivă PI2 TURAŢIE

P875 Descriere valoare efectivă PI3 OUTPUT CURRENT (Curent ieşire)
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P876 Activat date PO Yes / Da

P88x Grupă parametri 88. Comunicaţie serială SBus

P880 Protocol SBus 0 / MoviLink

P881 Adresă SBus 0 – 63

P882 Adresă grup SBus 0 – 63

P883 Interval timeout SBus 0 – 650 s

P884 Rata baud SBus 500 / 500 kBaud

P886 Adresă CANopen 1 – 2 – 127

P9xx Grupă parametri 9.. Parametru IPOS

P938 Viteză Task 1 0  – 9

P939 Viteză Task 2 0  – 9
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6Modul de funcţionare
Coduri de răspuns (r-19 – r-38)
6 Modul de funcţionare
6.1 Coduri de răspuns (r-19 – r-38)

Coduri de răspuns la introducerea/modificarea parametrilor aparatului în FBG11B:

Nr. Denumire Legendă
18 Doar acces de citire Parametrul nu poate fi modificat

19 Blocare parametru dezactivată Nu este posibilă modificarea parametrilor

20 Setare implicită în desfăşurare Nu este posibilă modificarea parametrilor

23 Placheta opţională lipseşte Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţie

27 Placheta opţională lipseşte Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţie

28 Blocare regulator necesară Blocare regulator necesară

29 Valoare nepermisă pentru 
parametru

• Valoare nepermisă pentru parametru.
• Selectare regim manual FBG nepermisă, 

deoarece este activ regim manual PC

32 Deblocare Nu puteţi executa funcţia în starea DEBLOCARE

34 Eroare în timpul execuţiei • Eroare la salvarea în FBG11B.
• Punerea în funcţiune cu FBG nu a fost efectuată. 

Executaţi punerea în funcţiune cu MotionStudio 
sau selectaţi din nou motorul.

38 FBG11B set de date eronat Setul de date salvat nu este compatibil cu aparatul
Manual de operare compact – MOVITRAC® B
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6.2 Afişări de stare
6.2.1 Aparat de bază/tastatura FBG11B

Afişările de stare ale aparatului sunt următoarele:

•  AVERTIZARE! Interpretare eronată a afişajului U = "Oprire sigură" activ
Pericol de moarte sau de accidente grave!
– Afişajul U = "Oprire sigură" nu are legătură cu siguranţa şi nu trebuie utilizat ca

funcţie de siguranţă.

Stare Afişare (opţional cu 
tastatura FBG11B)

Cod de stare prin aprinderea 
intermitentă a LED-ului de la 
aparatul de bază

Stare aparat 
(High-Byte în 
cuvânt de stare 1)

"DEBLOCARE" Turaţie Verde, lumină constantă 4

"DEBLOCARE" la limitare 
curent

Turaţie, intermitent Verde, intermitent rapid 

"CURENT DE REPAUS" dc Verde, intermitent lent 3

"FĂRĂ DEBLOCARE" Stop Galben, lumină constantă 2

"SETARE IMPLICITĂ" SEt Galben, intermitent rapid 8

"BLOCARE REGULATOR" oFF Galben, intermitent rapid 1

"Regim 24 V" 24U intermitent Galben, intermitent lent 0

"OPRIRE SIGURĂ"1) U intermitent sau 24U 
intermitent

Galben, intermitent lent 17

Regim manual FBG activ 
sau convertizor oprit cu tasta 
STOP

Pictograma regim manual 
FBG sau "Stop" intermitent

Galben, lung pornit, scurt oprit 

Timeout Eroare 43/47 Verde/galben, intermitent 

Copiere Eroare 97 Roşu/galben, intermitent 

Eroare sistem Eroare 10/17 – 
24/25/32/37/38/45/77/80/94

Roşu, iluminare constantă 

Supratensiune/cădere fază Eroare 4/6/7 Roşu, intermitent lent 

suprasarcină Eroare 1/3/11/44/84 Roşu, intermitent rapid 

Monitorizare Eroare 8/26/34/81/82 Roşu, intermitent de 2 ori 

Protecţie motor Eroare 31/84 Roşu, intermitent de 3 ori 

1) "U" intermitent (stare 17) la reţea, "24U" intermitent (stare 0) în regim de funcţionare auxiliar.
M
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6Modul de funcţionare
Afişări de stare
Cauze ale blocării 
regulatorului (OFF)

Posibilele cauze ale blocării regulatorului (OFF) sunt:
• Borna de intrare binară (DI00, DI02 – DI05) de la blocarea regulatorului este progra-

mată şi activă.
• Blocarea regulatorului s-a realizat de la PC în regimul manual, prin intermediul

MOVITOOLS® MotionStudio.
• Blocarea temporară a regulatorului: Se declanşează dacă modificarea parametrului

P100 Sursa valorii dorite cauzează în mod direct un semnal de activare. Blocarea
temporară a regulatorului se anulează imediat ce semnalul de activare este resetat
pentru prima dată.

• Blocarea regulatorului a fost comandată prin termenul de control IPOS H484.

6.2.2 Starea intrărilor binare/ieşirilor binare
Meniul de parametri conţine următorii parametri cu rol de afişare:
• P039 Intrări binare – aparat de bază
• P048 Intrări binare opţionale
• P059 Ieşiri binare
Afişare stării se face sub formă binară. Fiecărei intrări sau ieşiri binare îi sunt alocate
2 segmente ale afişajului compus din 7 segmente; cele 2 segmente sunt plasate vertical
unul deasupra celuilalt. Segmentul superior luminează atunci când este activată ieşirea
sau intrarea binară, iar segmentul inferior atunci când intrarea sau ieşirea binară nu este
activată. Cele două afişaje cu 7 segmente de pe latura dreaptă indică dacă se emite
P039 (di = intrări binare – aparat de bază), P048 (dI = intrări binare – echipament opţi-
onal) sau P059 (do = ieşiri binare).

Dacă nu există un FIO21B cu intrări binare, atunci afişajul indică 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 Service/Listă erori
7.1 Listă erori (F00 – F113)
Nr. Denumire Reacţie Cauză posibilă Măsură
00 Fără eroare – – –
01 Supracurent Deconectare ime-

diată cu blocare
• Scurtcircuit la ieşire • Eliminaţi scurtcircuitul
• Comutare la ieşire • Comutare numai cu treapa finală 

blocată
• Motor prea mare • Conectaţi un motor mai mic
• Treaptă finală defectă • Dacă eroarea nu poate fi resetată 

consultaţi service-ul SEW
03 Împământare Deconectare ime-

diată cu blocare
• Împământare în motor • Înlocuiţi motorul
• Împământare în convertizor • Înlocuire MOVITRAC® B
• Împământare la alimentare motor • Îndepărtaţi împământarea
• Supracurent (vezi F01) • Vezi F01

04 Chopper frână Deconectare ime-
diată cu blocare

• Puterea regenerativă prea mare • Prelungiţi timpii de rampă
• Circuitul rezistenţei de frână 

întrerupt
• Verificaţi alimentarea rezistenţei 

de frână
• Scurtcircuit în circuitul rezistenţei 

de frână
• Eliminaţi scurtcircuitul

• Rezistenţă de frână cu prea mare 
rezistenţă electrică

• Verificaţi datele tehnice ale 
rezistenţei de frână

• Chopper frână defect • Înlocuire MOVITRAC® B
• Împământare • Îndepărtaţi împământarea

06 Căzut fază 
reţea

Deconectare ime-
diată cu blocare 
(numai la converti-
zoare trifazice)

• Cădere fază • Verificaţi conexiunile la reţea
• Tensiunea pe reţea prea redusă • Verificaţi tensiunea pe reţea

07 Supratensiune 
circuit 
intermediar 

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Tensiune circuit intermediar prea 
ridicată

• Prelungiţi timpii de rampă
• Verificaţi alimentarea rezistenţei 

de frână
• Verificaţi datele tehnice ale rezis-

tenţei de frână
• Împământare • Îndepărtaţi împământarea

08 Monitorizare 
turaţie

Deconectare ime-
diată cu blocare

Stabilizatorul de curent lucrează la 
limita selectată datorită:

–

• Suprasolicitării mecanice • Reduceţi sarcina
• Verificaţi limitarea de curent
• Prelungiţi timpii de rampă
• Măriţi intervalul de temporizare 

P5011)

• Cădere fază la reţea • Verificaţi fazele de reţea
• Cădere fază la motor • Verificaţi motorul şi alimentarea 

acestuia
• S-a depăşit turaţia maximă pentru 

regimuri de funcţionare VFC
• Reduceţi turaţia maximă

09 Punere în 
funcţiune

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Convertizorul încă nu este pus în 
funcţiune

• Puneţi convertizorul în funcţiune

• S-a selectat un motor necunoscut • Selectaţi un alt motor
S
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7Service/Listă erori
Listă erori (F00 – F113)
10 IPOS-ILLOP Stop cu blocare
Numai cu IPOS

• Comandă eronată la executare 
program

• Verificaţi programul

• Condiţii improprii la executare 
program

• Verificaţi desfăşurarea 
programului

• Funcţia nu este disponibilă/ 
implementată în convertizor

• Utilizaţi o altă funcţie

11 Supraîncălzire Stop cu blocare • Încălzire excesivă a 
convertizorului

• Reduceţi sarcina şi/sau asiguraţi 
răcirea suficientă

• Dacă rezistenţa de frână este 
integrată în corpul de răcire: 
Instalaţi rezistenţa de frână la 
nivel extern

17 
– 
24

Eroare sistem Deconectare ime-
diată cu blocare

• Sistemul electronic al convertizo-
rului prezintă defecţiuni, posibil 
datorită unor perturbaţii electro-
magnetice

• Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă 
este necesar împământările şi 
ecranările 

• În cazul repetării acestei erori 
consultaţi service-ul SEW

25 EEPROM Stop cu blocare • Eroare de accesare EEPROM • Apelaţi setarea implicită, efectuaţi 
resetarea şi setaţi din nou 
parametrii 

• În cazul repetării acestei erori 
consultaţi service-ul SEW

26 Bornă externă Programabil • Consultaţi semnalul extern de 
eroare prin intermediul intrării 
programabile.

• Înlăturaţi cauza erorii, dacă este 
necesar reprogramaţi borna

31 Alarmă TF/TH Stop fără blocare
• Mesajul 

"Funcţional" 
se menţine

• Motor prea fierbinte, 
s-a declanşat TF

• Lăsaţi motorul să se răcească şi 
resetaţi eroarea

• ST al motorului nu este conectat 
sau nu este conectat corect.

• Conexiunea MOVITRAC® B şi TF 
cu motorul este întreruptă

• Verificaţi racordurile/conexiunile 
între MOVITRAC® B şi TF

32 Index saturare 
IPOS

Stop cu blocare • Principiile de programare au fost 
încălcate, ceea ce a condus la 
saturarea unităţilor interne

• Verificaţi şi corectaţi aplicaţia

34 Timeout rampă Deconectare ime-
diată cu blocare

• Depăşirea timpului de rampă 
setat

• Prelungiţi timpul de rampă 

• Dacă eliminaţi deblocarea iar 
mecanismul de acţionare depă-
şeşte momentul de oprire a tim-
pului de rampă t13 cu o anumită 
durată, convertizorul va emite 
mesajul de eroare F34

• Prelungiţi timpul de rampă de 
oprire

35 Mod de lucru 
Protecţie Ex-e

Deconectare ime-
diată cu blocare

• S-a ales regimul de funcţionare 
greşit

Procedee permise:
• U/f, VFC, elevator VFC
Proceduri nepermise:
• Funcţie captură
• Frânare DC
• Regimul grup

• Set de parametri nepermis • Utilizaţi doar setul 1 de parametru
• Nu s-a pus în funcţiune un motor 

Exe
• Puneţi în funcţiune motorul Exe

• Setarea greşită a parametrilor 
pentru punctele de frecvenţă

• Frecvenţa A < Frecvenţa B
• Frecvenţa B < Frecvenţa C

• Setarea greşită a parametrilor 
pentru limitele de curent

• Limita de curent A < Limita de 
curent B

• Limita de curent B < Limita de 
curent C

Nr. Denumire Reacţie Cauză posibilă Măsură
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36 Opţiunea 
lipseşte

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Tip nepermis de plachetă 
opţională

• Introduceţi placheta opţională 
corectă

• Sursa de valori dorite, sursa de 
comenzi sau modul de lucru 
pentru această plachetă opţiona-
lă nepermise

• Setaţi sursa corectă pentru valori 
dorite

• Setaţi sursa corectă de comenzi
• Setaţi modul de lucru corect
• Verificaţi parametrii P120 şi P121

• Lipseşte opţiunea necesară • Verificaţi următorii parametri:
• P121 pentru FBG11B
• P120 şi P642 pentru FIO12B

• Modulul frontal FIO21B nu este 
alimentat

• Setaţi P808 pe "Pornit" sau 
alimentaţi aparatul de bază de 
la exterior cu 24 V

37 Ceas de gardă 
sistem

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Eroare în execuţia softului de 
sistem

• Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă 
este necesar împământările şi 
ecranările

• În cazul repetării acestei erori 
consultaţi service-ul SEW

38 Software de 
sistem

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Eroare sistem • Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă 
este necesar împământările şi 
ecranările

• În cazul repetării acestei erori 
consultaţi service-ul SEW

43 Timeout RS485 Stop fără blocare2) • Comunicarea dintre convertizor şi 
PC este întreruptă

• Verificaţi conexiunea dintre 
convertizor şi PC

• Comunicarea cu FSE24B 
întreruptă

• Verificaţi alimentarea cu tensiune
• Verificaţi parametrul P808

44 Suprasarcină 
aparat

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Solicitare aparat (I × valoare t) 
prea ridicată

• Reduceţi puterea debitată
• Prelungiţi rampele
• Dacă punctele menţionate 

nu sunt posibile: Utilizaţi un 
convertizor mai mare

45 Iniţializare Deconectare ime-
diată cu blocare

• Eroare la iniţializare • Consultaţi service-ul SEW

47 Timeout magis-
trala sistem 1

Stop fără blocare2) • Eroare la comunicaţia prin 
magistrala sistem

• Verificaţi legăturile magistralei 
sistem

• Verificaţi P808
• Verificaţi alimentarea cu tensiune 

a FSE24B
• Dacă FSE24B este conectat, 

verificaţi comunicarea EtherCAT
77 Cuvânt de 

control IPOS
Stop cu blocare • Eroare sistem • Consultaţi service-ul SEW

80 Test RAM Deconectare 
imediată

• Eroare internă în aparat, memoria 
RAM este defectă

• Consultaţi service-ul SEW

81 Condiţie de 
start

Deconectare ime-
diată cu blocare

Numai în regim "Elevator VFC":
Convertizorul nu a reuşit să furnizeze 
motorului curentul necesar pe par-
cursul intervalului de premagnetizare:
• Puterea de referinţă a motorului, 

în raport cu puterea nominală a 
convertizorului, este prea redusă

• Verificaţi legătura dintre 
convertizor şi motor

• Verificaţi datele punerii în funcţi-
une şi dacă este necesar repetaţi 
punerea în funcţiune

• Secţiunea conductorilor de 
alimentare ai motorului este 
prea redusă

• Verificaţi şi la nevoie măriţi 
secţiunea conductorilor pentru 
alimentarea motorului

Nr. Denumire Reacţie Cauză posibilă Măsură
S
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82 Ieşire deschisă Deconectare ime-
diată cu blocare

Numai în regim "Elevator VFC":
• 2 sau toate fazele de ieşire sunt 

întrerupte
• Verificaţi legătura dintre conver-

tizor şi motor
• Puterea de referinţă a motorului, 

în raport cu puterea nominală a 
convertizorului, este prea redusă

• Verificaţi datele punerii în funcţi-
une şi dacă este necesar repetaţi 
punerea în funcţiune

84 Protecţie motor Stop cu blocare • Sarcina motorului este prea mare • Verificaţi monitorizarea 
P345/P346 IN-UL

• Reduceţi sarcina
• Prelungiţi rampele
• Intervale de pauză mai lungi

94 Sumă de con-
trol EEPROM

Deconectare ime-
diată cu blocare

• EEPROM defect • Consultaţi service-ul SEW

97 Eroare de 
copiere

Deconectare ime-
diată cu blocare

• Modulul de parametri îndepărtat 
în timpul procesului de copiere

• Oprire/pornire în timpul copierii

Înainte de confirmarea erorii:
• Încărcaţi setările implicite sau 

setul complet de date din modulul 
de parametri

98 CRC Error 
Flash

Deconectare 
imediată

• Eroare internă de aparat, 
memoria flash este defectă

• Expediaţi aparatul pentru reparaţii

100 Vibraţie/ 
Avertisment

Afişare eroare • Senzorul de vibraţii emite o aver-
tizare (vezi Manualul de operare 
"Unitate de diagnoză DUV10A")

• Identificaţi cauza vibraţiilor, funcţi-
onarea este posibilă în continuare 
până la declanşarea F101

101 Vibraţie Eroare Oprire rapidă • Senzorul de vibraţii anunţă o 
eroare

• SEW-EURODRIVE recomandă 
eliminarea cât mai rapid a sursei 
vibraţiilor

102 Învechire ulei/ 
Avertisment

Afişare eroare • Senzorul de ulei emite un 
avertisment 

• Planificaţi schimbarea uleiului

103 Învechire ulei/ 
Eroare

Afişare eroare • Senzorul de învechire ulei anunţă 
o eroare

• SEW-EURODRIVE recomandă 
schimbarea cât mai rapidă a 
uleiului angrenajului

104 Învechire ulei/ 
Temperatură 
excesivă

Afişare eroare • Senzorul de învechire ulei anunţă 
temperatură excesivă

• Lăsaţi uleiul să se răcească
• Verificaţi dacă angrenajul se 

răceşte corespunzător
105 Învechire ulei/ 

Notificarea stă-
rii operaţionale

Afişare eroare • Senzorul de ulei nu este 
operaţional

• Verificaţi alimentarea cu tensiune 
a senzorului de învechire ulei

• Verificaţi senzorul de învechire 
ulei, eventual înlocuiţi-l

106 Uzură frână Afişare eroare • Plăcuţe de frână uzate • Înlocuiţi plăcuţele de frână (vezi 
Manualul de operare "Motoare")

110 Protecţie Ex-e Oprire de urgenţă • Durata funcţionării sub 5 Hz a 
fost depăşită

• Verificaţi planificarea
• Reduceţi durata funcţionării sub 

5 Hz
111 Eroare magis-

trală de sistem 
(SBus)

Acest număr de eroare semnalizează Master-ului 
EtherCAT sau fieldbus faptul că există o defecţiune la 
comunicarea dintre FSE24B şi MOVITRAC® B. Aparatul 
MOVITRAC® B va detecta eroarea 47.

• Verificaţi contactul cu fişe 
FSE24B

113 Rupere fir 
intrare analogică

Programabil • Rupere fir intrare analogică AI1 • Verificaţi cablajul

116 Eroare modul aplicaţie
Eroare secundară:
14: Eroare traductor
29: Întrerupător de capăt de cursă activat
42: Eroare transport cablu
78: Întrerupătorul de capăt de cursă software activat

1) Prin modificarea parametrilor P500/P502 şi P501/P503 se setează monitorizarea turaţiei. La dezactivarea sau oprirea unui interval de
temporizare prea mare nu poate fi evitată în siguranţă coborârea mecanismelor de ridicare.

2) Nu este necesară resetarea, după refacerea comunicării mesajul de eroare dispare.

Nr. Denumire Reacţie Cauză posibilă Măsură
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7.2 Service componente electronice SEW
7.2.1 Număr de urgenţă

La numărul de telefon al Drive Service Hotline puteţi contacta la orice oră 356 zile pe an
un specialist service al SEW-EURODRIVE.
Formaţi prefixul 0800 şi apoi combinaţia de litere SEWHELP pe tastatura telefonului.
Desigur, puteţi forma şi 0800 739 4357.

7.2.2 Expediaţi pentru reparaţii
Dacă nu puteţi remedia o eroare, vă rugăm să vă adresaţi Service-ului pentru
componente electronice SEW.
În cadrul convorbirilor cu service-ul SEW menţionaţi întotdeauna cifrele care arată
starea aparatului. Apoi service-ul SEW-EURODRIVE vă poate veni mai eficient în
ajutor.
Dacă expediaţi aparatul pentru reparaţii, menţionaţi următoarele:
• Numărul de serie (vezi plăcuţa de fabricaţie)
• Denumirea tipului
• Scurtă descriere a aplicaţiei (aplicaţie, control cu borne sau serial)
• Motor conectat (tensiune motor, conectare stea sau triunghi)
• Tipul erorii
• Circumstanţe conexe
• Observaţii proprii
• Evenimente neobişnuite anterioare
S
S
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