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1 Wskazówki ogólne
1.1 Zakres niniejszej dokumentacji

Niniejsza dokumentacja zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa i wybór informacji
dotyczących serwowzmacniaczy wieloosiowych MOVIAXIS®.
• Należy pamiętać o tym, że niniejsza dokumentacja nie może zastąpić pełnej wersji

instrukcji obsługi.
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia MOVIAXIS® należy przeczytać szcze-

gółową instrukcję obsługi.
• Należy uwzględniać i przestrzegać informacji, zaleceń i wskazówek z pełnej wersji

instrukcji obsługi. Jest to warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewen-
tualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

• Pełna wersja instrukcji obsługi, jak również pozostałe dokumentacje na temat urzą-
dzenia MOVIAXIS® dostępne są na załączonej płycie CD lub DVD w formacie PDF.

• Pełna dokumentacja techniczna SEW-EURODRIVE w formacie PDF do pobrania
znajduje na stronie internetowej SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com
W
Z
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Struktura wskazówek bezpieczeństwa
1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa
1.2.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych

Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek
bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek.

1.2.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego spo-
sobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie tematu. Zastosowane piktogra-
mów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne.
Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału:

1.2.3 Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowa-
nia bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością.
Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa:
•  SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło.

Możliwe skutki zlekceważenia.
– Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania:
ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie obrażenia 

cielesne

OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Śmierć lub ciężkie obrażenia 
cielesne

UWAGA! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwe szkody materialne Uszkodzenie systemu napędo-
wego lub jego otoczenia

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub 
rada: Ułatwia obsługę systemu 
napędowego.

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
• Czynności zapobiegające zagrożeniu.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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2 Wskazówki bezpieczeństwa
Opisane poniżej zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa służą zapobieganiu obraże-
niom cielesnym i szkodom materialnym. Użytkownik powinien zadbać o to, aby zasad-
nicze wskazówki bezpieczeństwa były przestrzegane. Należy zadbać o to, aby osoby
odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący przy urzą-
dzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą instrukcją obsługi. W razie nie-
jasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-
EURODRIVE.

2.1 Informacje ogólne
Nigdy nie wolno instalować ani uruchamiać uszkodzonych produktów. Natychmiast
zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym.
Podczas pracy serwowzmacniacze wieloosiowe mogą posiadać stosowne do ich
stopnia ochrony osłonięte elementy, na których może występować napięcie. Urządzenia
te mogą również posiadać ruchome lub obracające się części jak i gorące powierzchnie.
W przypadku niedopuszczonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgod-
nego z instrukcją, błędnej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich
obrażeń oraz szkód materialnych.
Szczegółowe informacje przedstawione zostały w tej dokumentacji.

2.2 Grupa docelowa
Wszystkie czynności związane z instalacją, uruchomieniem, usuwaniem usterek oraz
z utrzymywaniem urządzeń w sprawności technicznej powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanych elektryków (przestrzegać IEC 60364 lub CENELEC HD 384 lub
DIN VDE 0100 i IEC 60664 lub DIN VDE 0110 oraz krajowych przepisów dotyczących
zapobiegania wypadkom).
Wykwalifikowani elektrycy, w odniesieniu do zasadniczych wskazówek bezpieczeń-
stwa, to osoby, które poznały techniki instalacji, montażu, uruchomienia i eksploatacji
danego urządzenia i posiadają odpowiednie kwalifikacje pozwalające na wykonywanie
tych czynności.
Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomo-
wania muszą być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolone osoby.

2.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Serwowzmacniacze wieloosiowe MOVIAXIS® MX to urządzenia do instalacji przemy-
słowych do eksploatacji permanentnie wzbudzanych synchronicznych silników trójfazo-
wych i asynchronicznych silników trójfazowych ze sprzężeniem zwrotnym enkodera.
Silniki te muszą być przystosowane do współpracy z serwowzmacniaczami. Inne obcią-
żenia mogą być podłączane do tych urządzeń tylko po konsultacji z producentem.
Serwowzmacniacze wieloosiowe MOVIAXIS® MX przeznaczone są do stosowania
w metalowych szafach sterowniczych. Te metalowe szafy sterownicze udostępniają
konieczny do zastosowania rodzaj ochrony oraz konieczne dla EMC wielkopowierzch-
niowe uziemienie.
W przypadku montażu w maszynach nie dopuszcza się uruchomienia, tzn. podjęcia
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem, serwowzmacniaczy wieloosiowych dopóty,
dopóki nie zostanie stwierdzona zgodność maszyny z przepisami dyrektywy UE
2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa). Przestrzegać EN 60204.
W
I
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Transport, magazynowanie
Uruchomienie (tzn. eksploatacja zgodna z przeznaczeniem) dopuszczalne jest wyłącz-
nie przy zachowaniu dyrektywy EMC (2004/108/WE).
Serwowzmacniacze wieloosiowe spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej
2006/95/EG. Zharmonizowane normy serii EN 61800-5-1/DIN VDE T105 w połączeniu
z EN 60439-1/VDE 0660 część 500 i EN 60146/VDE 0558 są stosowane dla serwo-
wzmacniaczy wieloosiowych.
Należy koniecznie przestrzegać danych technicznych oraz danych odnoszących się do
warunków zastosowania umieszczonych na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji.

2.3.1 Funkcje bezpieczeństwa
Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS® nie mogą same spełniać funkcji bezpie-
czeństwa bez nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować
ochronę osób i maszyn, stosuj nadrzędne systemy zabezpieczające.
W celu bezpiecznej eksploatacji należy przestrzegać danych zawartych w poniższych
instrukcjach:
• Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS® – Funkcje bezpieczeństwa.

2.4 Transport, magazynowanie
Przestrzegać wskazówki dotyczące transportu, magazynowania i prawidłowego użytko-
wania, a także normy dla warunków klimatycznych zgodnie z rozdziałem "Ogólne dane
techniczne".

2.5 Ustawienie
Ustawienie i chłodzenie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami przyna-
leżnej dokumentacji.
Należy chronić serwowzmacniacze wieloosiowe przed niedozwolonym obciążeniem.
W szczególności podczas transportu i użytkowania nie wolno dopuścić do wygięcia ele-
mentów konstrukcyjnych i/lub zmian w izolacji. Należy unikać dotykania elektronicznych
elementów konstrukcyjnych oraz styków.
Serwowzmacniacze wieloosiowe zawierają elementy konstrukcyjne narażone na dzia-
łanie czynników elektrostatycznych, które mogą zostać łatwo zniszczone wskutek nie-
prawidłowego użytkowania. Komponenty elektryczne nie mogą zostać uszkodzone lub
zniszczone mechanicznie, gdyż może to spowodować także zagrożenie dla zdrowia.
Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są nastę-
pujące zastosowania:
• Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.
• Zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami,

pyłami, promieniowaniem, itd.
• Stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i udary

wykraczające poza wymagania EN 61800-5-1.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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2.6 Podłączenie elektryczne
Podczas wykonywania prac przy wieloosiowych serwowzmacniaczach będących pod
napięciem należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących
zapobiegania wypadkom (np. BGV A3).
Instalacja elektryczna musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami (np. w odniesieniu do przekroju przewodów, zabezpieczeń, połączeń przewodów
ochronnych). Pozostałe wskazówki zawarte są w dokumentacji.
Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z wytycznymi EMC – dla ekranowania, uzie-
mienia, przyporządkowania filtrów i układania przewodów – umieszczone zostały
w dokumentacji wieloosiowych serwowzmacniaczy. Wskazówki te powinny być zawsze
przestrzegane również przy wieloosiowych serwowzmacniaczach oznaczonych sym-
bolem CE. Odpowiedzialność za przestrzeganie wartości granicznych ustanowionych
przez przepisy EMC spoczywa na producencie instalacji lub maszyny.
Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np.
EN 60204 lub EN 61800-5-1).
Konieczne środki ochronne: uziemienie urządzenia.
Wtykanie przewodów i uruchamianie przełączników może odbywać się tylko w stanie
beznapięciowym.

2.7 Bezpieczne rozdzielenie
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia przyłączy mocy i elektroniki
zgodnie z normą EN 61800-5-1. Aby zagwarantować bezpieczne rozdzielenie,
wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać wymogi bezpiecz-
nego rozdzielenia.

2.8 Eksploatacja
Instalacje, w których zamontowane zostały wieloosiowe serwowzmacniacze, powinny
być, w razie konieczności, wyposażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i zabez-
pieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, np. ustawą o tech-
nicznych środkach roboczych, przepisami dot. zapobiegania wypadkom, itp. Dozwolone
są zmiany falowników za pomocą oprogramowania.
Bezpośrednio po odłączeniu serwowzmacniaczy wieloosiowych od napięcia zasilają-
cego należy, ze względu na ewentualnie naładowane kondensatory, unikać kontaktu
z elementami urządzenia przewodzącymi napięcie oraz przyłączami przewodów. Jed-
nocześnie należy przestrzegać tabliczek informacyjnych umieszczonych na serwo-
wzmacniaczu wieloosiowym.
Wtykanie przewodów i uruchamianie przełączników może odbywać się tylko w stanie
beznapięciowym.
W trakcie eksploatacji należy zadbać o to, aby wszystkie osłony i drzwi pozostały
zamknięte.
Zgaśnięcie diod LED i innych elementów sygnalizujących nie jest żadnym potwierdze-
niem tego, że urządzenie jest odłączone od sieci i nie znajduje się pod napięciem.
Blokada mechaniczna lub funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia mogą spo-
wodować zatrzymanie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą prowa-
dzić do samoczynnego uruchomienia się napędu. Jeśli w przypadku podłączonej do
napędu maszyny, jest to niedopuszczalne z przyczyn bezpieczeństwa, to przed usunię-
ciem zakłócenia należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci.
W
P
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Temperatura urządzenia
Dwuliniowa struktura zespołu osi:
W przypadku dwuliniowej struktury zespołu osi MOVIAXIS®, bez pokryw ochron-
nych uzyskiwany jest stopień ochrony IP00. 
Zespół osi o strukturze dwuliniowej może być eksploatowany wyłącznie po
zamontowaniu pokryw ochronnych na elementach izolacyjnych.

Podłączenie modułu hamulca BST do MOVIAXIS®:
W przypadku podłączenia modułu BST bez pokryw ochronnych na elementach
izolacyjnych, zespół osi MOVIAXIS® posiada stopień ochrony IP00. 
Zespół osi może być eksploatowany wyłącznie po zamontowaniu pokryw ochron-
nych na elementach izolacyjnych.

2.9 Temperatura urządzenia
Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS® są z reguły eksploatowane wraz z rezy-
storami hamującymi. Rezystory hamujące mogą być także zamontowane w obudowie
modułów zasilających. 
Rezystory hamujące mogą osiągać temperaturę powierzchni w zakresie od 70 °C do
250 °C.
W żadnym przypadku nie dotykać modułów MOVIAXIS® oraz rezystorów hamujących
podczas fazy roboczej i fazy schładzania po wyłączeniu.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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3 Oznaczenie typu urządzeń podstawowych MOVIAXIS®

Poniższy diagram przedstawia oznaczenie typu:

MX A 80 A -004 5 0 3 - 00
00 =
01-99 = 

Wersja seryjna
Wersja specjalna

0E = Moduł osi z kompatybilną z EtherCAT®, wbudowaną magi-
stralą systemową SBusplus

3 = 3-fazowy rodzaj przyłączenia

50 = U = AC 380 – 500 V napięcie przyłączeniowe

Wersje:
004 = 
050 = 

010 =

050 = 

060 =

Przy modułach osi prąd znamionowy, np. 004 = 4 A
Ilość energii odprowadzana w przypadku modułu rozładowa-
nia obwodu pośredniego, np. 050 = 5000 Ws
W przypadku modułów zasilania moc znamionowa, 
np. 010 = 10 kW
W przypadku modułów kondensatorów, buforowych, tłumią-
cych pojemność, np. 050 = 5000 µF
W przypadku modułu rozdzielczego zasilacza sieciowego 
24 V moc, np. 060 = 600 W

Stan

80 = 
80 =
81 = 

81 = 
81 =

82 = 

Wersja standardowa
Sinusoidalne zasilanie drugostronne MXR
Wersja z jednym przekaźnikiem bezpieczeństwa w module 
osi MXA
Blokowy moduł zwrotu energii do sieci MXR
Kompaktowy moduł zasilania (wbudowany rez. ham. i kon-
densator) MXP
Wersja z dwoma przekaźnikami bezpieczeństwa w module 
osi MXA

Typ urządzenia:

A = Moduł osi
B = Moduł buforowy
C = Moduł kondensatora
M = Moduł master
P = Moduł zasilania z czoperem hamulcowym
R = Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii1)

S = Moduł rozdzielczego zasilacza sieciowego 24 V
Z = Moduł rozładowania obwodu pośredniego

MOVIAXIS®

1) Informacje na temat modułu MXR zawarte są w podręcznikach "Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii – MXR80" oraz
"Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii – MXR81"
O
T
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Instalacja mechaniczna
4 Instalacja

4.1 Instalacja mechaniczna

• Sprawdzić, czy wszystkie elementy dostawy są kompletne.

• Dla każdego urządzenia należy oznakować 4 punkty pod otwory dla gwintów moco-
wania na płycie montażowej (→ str. 12) zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.
Wykonać otwory z tolerancją wg ISO 2768-mK.

• Boczny odstęp pomiędzy 2 zespołami osi musi wynosić przynajmniej 30 mm.
• Ustawić sąsiadujące urządzenia w zespole tak, aby do siebie przylegały.
• Wykonać pasujący gwint w płycie montażowej i przykręcić moduły serwowzmac-

niacza wieloosiowego MOVIAXIS® MX śrubami M6. Średnica łba śruby od 10 mm
do 12 mm.

W poniższych rozdziałach przedstawione są wymiary widoku od tyłu obudowy modułów.

UWAGA!
Możliwe uszkodzenie serwowzmacniacza.
Do jednego modułu zasilania MXP / MXR wolno podłączać maksymalnie osiem
modułów osi MXA.

UWAGA!
Nie instalować uszkodzonych modułów wieloosiowego serwowzmacniacza
MOVIAXIS® MX, może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia elementów instalacji
produkcyjnej.
• Przed każdym montażem sprawdzać moduły serwowzmacniacza wieloosiowego

MOVIAXIS® MX pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i w razie potrzeby wymieniać
moduły.

UWAGA!
Płyta montażowa w szafie rozdzielczej musi posiadać na dużej powierzchni właściwo-
ści przewodzące (metalicznie czysta, dobrze przewodząca) dla powierzchni montażo-
wej systemu wzmacniacza. Tylko przy użyciu płyty montażowej z przewodzeniem
wielkopowierzchniowym osiągany jest montaż serwowzmacniacza wieloosiowego
MOVIAXIS® MX.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.1.1 Widoki od tyłu obudowy i szablony otworów

Rysunek wymiarowy widoków od tyłu maszyny ze zmiennymi A, B, C i D dostępny jest
na kolejnych stronach.

MOVIAXIS® MX

Wymiary widoku od tyłu obudowy MOVIAXIS® MX

A B C D

mm mm mm mm

MXA8.A-...-503-00 wielkość 1 (2 A, 4 A, 8 A) 60 30 353 362.5

MXA8.A-...-503-00 wielkość 2 (12 A, 16 A) 90 60 353 362.5

MXA8.A-...-503-00 wielkość 3 (24 A, 32 A) 90 60 453 462.5

MXA8.A-...-503-00 wielkość 4 (48 A) 120 90 453 462.5

MXA8.A-...-503-00 wielkość 5 (64 A) 150 120 453 462.5

MXA8.A-...-503-00 wielkość 6 (100 A) 210 180 453 462.5

MXP80A-...-503-00 wielkość 1 90 60 353 362.5

MXP80A-...-503-00 wielkość 2 90 60 453 462.5

MXP80A-...-503-00 wielkość 3 150 120 453 462.5

MXP81A-...-503-00 120 90 353 362.5

MXR80A-...-503-00 / MXR81A-...-503-00 210 180 453 462.5

MXM80A-...-000-00 60 30 353 362.5

MXC80A-050-503-00 150 120 453 462.5

MCB80A-050-503-00 150 120 453 462.5

MXS80A-...-503-00 60 30 353 362.5

MXZ80A-...-503-00 120 90 288 297.5
I
I
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1) Pozycja otworu gwintowanego
2) Patrz w tabeli z danymi wymiarowymi (→ str. 12) 

2955493387

2)

2)

2) 2)
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.1.2 Minimalna wolna przestrzeń i położenie montażowe
• W celu zapewnienia właściwego chłodzenia należy pozostawić przynajmniej

100 mm (4 in) wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem. Należy zwrócić uwagę,
aby cyrkulacja powietrza w tej wolnej przestrzeni nie była ograniczona przez prze-
wód lub inny element instalacji.

• Należy zwrócić uwagę, aby urządzenia nie znajdowały się w zasięgu oddziały-
wania ciepłego powietrza wylotowego innych urządzeń.

• W zespole osi połączone ze sobą urządzenia muszą do siebie przylegać.
• Urządzenia można montować wyłącznie w pozycji pionowej. Montaż poziomo,

skośnie lub do góry nogami jest niedozwolony.

1405581707

min. 100 mm

(4 in)

min. 100 mm

(4 in)

UWAGA!
Dla przewodów o przekroju poprzecznym od 10 mm2 obowiązują szczególne kąty
ugięcia zgodnie z EN 61800-5-1, w razie potrzeby wolne przestrzenie muszą zostać
powiększone.
I
I
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4.2 Instalacja mechaniczna – dwuliniowa struktura zespołu osi

[1] Przewody zasilające silnika
[2] Kable do połączenia obwodu pośredniego
[3] Kable magistrali zgłoszeniowej
[4] Przewód sieciowy

40mm

2
5
0
m

m

[1]

[1]

[2]

[3]

[4]
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Następujące zalecenia muszą być przestrzegane przy montażu w szafie sterowniczej:
• Należy zachować odległość co najmniej 40 mm z lewej strony od bloków osi w celu

przeprowadzenia połączenia obwodu pośredniego [2] i przewodów silnika [1], patrz
ilustracja na poprzedniej stronie.

• Należy zachować wolną przestrzeń 250 mm pomiędzy blokami osi (patrz ilustracja
na poprzedniej stronie), aby można było użyć prefabrykowane kable połączenia
obwodu pośredniego. Prefabrykowane kable połączenia obwodu pośredniego wcho-
dzą w zakres dostawy i muszą zostać wykorzystane.

• Musisz poprowadzić przewody silnika [1] z lewej strony bloków osi na dół, patrz ilu-
stracja na poprzedniej stronie.
Wskazówka: Na lewej ściance bocznej szafy sterowniczej nie mogą być montowane
żadne urządzenia, dobudówki, itd., które sięgałyby do szafy sterowniczej i ograni-
czały przestrzeń do przeprowadzenia kabli silnika i połączenia obwodu pośredniego

• Kable magistrali zgłoszeniowej i kable mocy należy układać oddzielnie, patrz ilu-
stracja na poprzedniej stronie.

• Należy zamocować połączenie obwodu pośredniego za pomocą
odpowiednich środków, np. obejmy [1], w celu uniknięcia drgań
mechanicznych, patrz również ilustracji w rozdziale "Instalacja
elektryczna – dwuliniowa struktura zespołu osi". Należy
uwzględnić drgania i wibracje, szczególnie w przypadku rucho-
mych szaf sterowniczych.

• SEW-EURODRIVE zaleca umieszczenie filtrów sieciowych i dła-
wików sieciowych modułu zwrotu energii do sieci na podłodze szafy sterowniczej ze
względu na ich wysoką masę, patrz ilustracja na poprzedniej stronie.

• Należy założyć obie pokrywy ochronne na elementy izolacyjne, patrz ilustracja w roz-
dziale "Instalacja elektryczna dwuliniowej struktury zespołu osi".

[1]
I
I
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4.3 Instalacja mechaniczna – zestaw przyłączeniowy BST 

Na poniższej ilustracji przedstawiono rozmieszczenie w szafie rozdzielczej.

[1] Zestaw przyłączeniowy BST

Następujące zalecenia muszą być przestrzegane przy montażu w szafie sterowniczej:
• Układając kable należy uwzględnić lokalne przepisy właściwe dla danego urządzenia.
• Stosować się do informacji zwartych w instrukcji obsługi "Zabezpieczający moduł

hamulca BST". W tej instrukcji obsługi dostępne są szczegółowe informacje, np.
dane techniczne modułu BST.

• Zestaw przyłączeniowy umieszczać zawsze po lewej stronie zespołu osi. Jeśli
w zespole osi stosowany jest moduł Master MXM, moduł kondensatora MXC lub
moduł buforowy MXB, należy przestrzegać informacji z rozdziału "Moduły możliwe
do połączenia w przypadku w przypadku użycia zestawu montażowego BST". 

WSKAZÓWKA
Do jednego modułu zasilania można podłączać maksymalnie 8 urządzeń BST.

1 2 8.......

PE +Uz -Uz

MXP

[1]
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• Połączenie dla obwodu pośredniego z modułami hamulca BST powinno być jak naj-
krótsze. Informacje o maksymalnie dopuszczalnej długości przewodu zawarte są
w rozdziale "Instalacja elektryczna". Najlepszym sposobem jest umieszczenie
modułów hamulca BST bezpośrednio nad lub pod zespołem osi.

• Podczas skręcania wybranych końcówek kablowych należy zwrócić uwagę na pra-
widłową głębokość wkręcania w gwint elementu izolacyjnego.

• W celu uniknięcia występowania drgań mechanicznych, połą-
czenie obwodu pośredniego należy zamocować za pomocą
odpowiednich środków, np. obejmą [1]. Należy uwzględnić
drgania i wibracje, szczególnie w przypadku ruchomych szaf
sterowniczych.

• Przed uruchomieniem należy zawsze zakładać pokrywę
ochronną na elemencie izolacyjnym oraz pokrywy na modułach
zespołu osi.

[1]
I
I
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4.4 Instalacja elektryczna

ZAGROŻENIE!
Po odłączeniu kompletnego zespołu osi od sieci wewnątrz urządzenia i na listwach
zaciskowych przez kolejne 10 minut mogą występować niebezpieczne napięcia.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
Aby zapobiec porażeniom prądem:
• Odłączyć zespół osi od sieci i przed zdjęciem osłony odczekać 10 minut.
• Po zakończeniu pracy uruchomić zespół osi tylko z zamontowanymi pokrywami i

osłoną chroniącą przed dotknięciem, ponieważ urządzenie ma ze zdjętą pokrywą
jedynie stopień ochrony IP00.

ZAGROŻENIE!
Przy serwowzmacniaczu wieloosiowym MOVIAXIS® MX podczas eksploatacji może
występować prąd upływowy > 3,5 mA.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
W celu uniknięcia prądów niebezpiecznych dla organizmu:
• W przypadku przewodu sieciowego < 10 mm2, ułożyć drugi przewód PE o prze-

kroju przewodu zasilającego przez oddzielne zaciski. Alternatywnie można zasto-
sować przewód ochronny miedziany o przekroju poprzecznym ≥ 10 mm2 lub alu-
miniowy ≥ 16 mm2.

• W przypadku przewodu sieciowego ≥ 10 mm2 wystarczy ułożyć przewód ochronny
miedziany o przekroju poprzecznym ≥ 10 mm2 lub aluminiowy ≥ 16 mm2.

• Gdzie w pojedynczym przypadku może zostać zastosowany przełącznik ochronny
FI do ochrony przed bezpośrednim i pośrednim dotknięciem, musi on być uniwer-
salny (RCD typ B).

WSKAZÓWKA
Instalacja z bezpiecznym rozdzieleniem.
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia pomiędzy przyłączami mocy i
elektroniki zgodnie z normą EN 61800-5-1. W celu zapewnienia bezpiecznego roz-
dzielenia, podłączone sygnałowe obwody prądowe muszą spełniać wymagania SELV
(Safe Extremly Low Voltage) lub PELV (Protective Extra Low Voltage). Instalacja musi
spełniać wymagania bezpiecznego rozdzielenia
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.4.1 Podłączanie urządzeń
• Podłączyć zaciski przyłączeniowe wszystkich urządzeń zespołu osi MOVIAXIS® MX

zgodnie z odpowiednimi schematami elektrycznymi w rozdziale "Schematy połą-
czeń" (→ str. 27).

• Sprawdź, czy przyporządkowanie serwowzmacniacza wieloosiowego i silnika jest
przeprowadzone zgodnie z projektem.

• Sprawdź, czy wszystkie kable uziemiające są podłączone.
• Aby zapobiec nieumyślnemu rozruchowi silnika zastosuj odpowiednie środki, np.

zdejmując blok zaciskowy elektroniki X10 przy module osi. Ponadto w zależności od
rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki ostrożności, aby zapo-
biec zagrożeniom dla ludzi i maszyn.

• Przy podłączaniu do sworzni śrubowych stosuj tylko zamknięte końcówki kablowe,
aby zapobiec wydostawaniu się drucików przewodu plecionego.

4.4.2 Podłączenie zasilania hamulców 24 V DC do modułu master
Klient ma obowiązek zapewnić następujące przyłącza do wtyczki X5a modułu
master [3]:
•  Zaciski 1 [1] i 2 [2] do zasilania elektroniki 24 V DC 

Następnie klient ma obowiązek zapewnić następujące przyłącza do wtyczki X5a modułu
zamontowanego z prawej strony modułu master:
•  Zaciski 1 [7] i 2 [8] do zasilania elektroniki 24 V DC
•  Zaciski 3 [9] i 4 [10] do zasilania hamulców 24 V DC
Do tego celu, w paczce akcesoriów 18210864 do modułu master MOVIAXIS® dostępna
jest dodatkowa wtyczka [5], kompletna 4-pinowa BK24V (SNR 18202527). Jest ona
podłączana do gniazda przyłączeniowego X5A [6] kolejnego modułu [4].

Tym samym uzyskuje się oddzielnie 2-żyłowe okablowanie modułu master i jedno okab-
lowanie z kolejnymi 4 żyłami do następnego modułu. Po zsumowaniu należy zewnętrz-
nie podłączyć 6 żył dla zasilania 24 V DC. Niedozwolone jest mostkowanie żył. 
Ten przepis dot. okablowania odnosi się do dwuliniowego zasilania układu elektronicz-
nego i zasilania hamulca.
I
I
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Poniższa ilustracja przedstawia prawidłowy sposób okablowania:

4.5 Instalacja elektryczna – dwuliniowa struktura zespołu osi
• Należy zastosować sposób rozmieszczenia kabli przedstawiony w rozdziale "Insta-

lacja mechaniczna – dwuliniowa struktura zespołu osi" (→ str. 15):
• Przewody zasilające silnika górnej linii należy ułożyć z lewej strony,
• Przewody sygnałowe należy zawsze układać oddzielnie od przewodów

energetycznych.

6093461899

[1]
[2]

[3] [4] [3] [4]

[5]

[6]

[7]

[10]

[8]
[9]

[7]

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczne napięcia (970 V DC) na kablach i elementach izolacyjnych [1].
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
Aby zapobiec porażeniom prądem:
• Odłączyć zespół osi od sieci i przed zdjęciem osłony odczekać 10 minut.
• Należy sprawdzić za pomocą odpowiednich mierników, czy na kablach i elemen-

tach izolacyjnych [1] nie jest obecne napięcie.
• Po zakończeniu prac wolno uruchamiać zespół osi wyłącznie wówczas, gdy

obecne są pokrywy i osłona chroniąca przed dotykiem i dwie pokrywy ochronne
dwuliniowej struktury [2], ponieważ urządzenie ze zdjętą pokrywą ma jedynie sto-
pień ochrony IP00.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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[1] Element izolujący
[2] Pokrywy ochronne

4.5.1 Schemat połączeń
Na poniższym schemacie przedstawiono zasilanie hamulców 24 V DC do modułu
master.

[1]

[1]

[2]

[2]

X4

-

+

PE

Moduł osi

-

+

PE

Moduł osi

1

2

1

2

X4

Moduł master

a

b

X5

a

b

X5

X5a:1

X5a:2

X5b:1

X5b:2
24 V
I
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4.6 Instalacja elektryczna – zestaw przyłączeniowy BST

• Stosować się do informacji zwartych w instrukcji obsługi "Zabezpieczający moduł
hamulca BST" 

• Należy zastosować sposób rozmieszczenia kabli przedstawiony w rozdziale "Insta-
lacja mechaniczna podłączenie BST" (→ str. 17).

• Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji.
• Zastosować odpowiednie końcówki kablowe dla śrub M8, np. dla przekroju 2,5 mm2.
• Do jednego wyjścia obwodu pośredniego można podłączyć maksymalnie 8 modułów

hamulca BST.
• Zestaw przyłączeniowy można stosować wyłączenie do podłączania modułów

hamulca BST.

ZAGROŻENIE!
Mogą występować niebezpieczne napięcia do wartości 970 V DC.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
Aby zapobiec porażeniom prądem:
• Odłączyć zespół osi od sieci i przed zdjęciem osłony odczekać 10 minut.
• Należy sprawdzić za pomocą odpowiednich mierników, czy na kablach i w punk-

tach podłączenia [4] elementu izolacyjnego [1] nie jest obecne napięcie.
• Po zakończeniu prac wolno uruchamiać zespół osi wyłącznie wówczas, gdy

obecne są pokrywy i osłona chroniąca przed dotknięciem i trzy pokrywy ochronne
[2] zestawu przyłączeniowego BST, ponieważ urządzenie ze zdjętą pokrywą
ochronna posiada jedynie stopień ochrony IP00.

[1] Element izolujący [3] Osłona
[2] Osłona [4] Punkty podłączenia

[1]

[3]
[2]

[4]
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• Punkty podłączenia [4] można wykorzystywać wyłącznie do podłączania modułów
hamulca BST.

• Zabezpieczyć wychodzący obwód pośredni na zwężeniu przekroju za pomocą
2 bezpieczników topikowych (w Uzk+ i Uzk-), patrz Schemat połączeń.
Zalecenie: przynajmniej 750 V DC, klasa eksploatacyjna gG
Wartość prądu znamionowego bezpiecznika zależy od ilości podłączonych modułów
hamulca BST.

• Skrócić całkowitą długość kabla na przyłączu do maksymalnie 5 m, mierząc od
punktu upustu obwodu pośredniego do punktu podłączenia modułu hamulca BST,
patrz też Schemat połączeń.

4.6.1 Instalacja zgodna z wymogami UL
Zestaw przyłączeniowy BST posiada certyfikat zgodności UL dla eksploatacji z wielo-
osiowym serwowzmacniaczem MOVIAXIS® UL.
W przypadku okablowania w szafie sterowniczej należy stosować się do krajowych
norm i przepisów.

4.7 Podłączenie magistrali systemowej
4.7.1 Kabel Systembus magistrali SBus bazującej na CAN z opcjonalnym modułem Master

Poniżej opisane zostanie, w jaki sposób należy wetknąć kable Systembus dla CAN-
Systembus w zespole osi.
• Nałożyć wtyczki kabli systembus CAN [1] w sposób opisany poniżej (X9a, X9b):

• Z każdej strony kable posiadają oznaczone kolorem wtyczki i należy je nałożyć
w następującej kolejności: czerwona (b) – zielona (a) – czerwona (b) – zielona (a) –
czerwona (b) – itd.
• czerwona (b): wyjście (RJ45), X9b
• zielona (a): wejście (RJ45), X9a
• czarna (c): MXM wyjście (Weidmüller) (MOVI-PLC® advanced, UFX41

Gateway)

Liczba modułów hamulca BST 1 – 2 3 – 4 5 – 8

Prąd znamionowy w A 4 6 10
I
P
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Podłączenie magistrali systemowe
• czarna (d): MXP wejście (RJ45), X9a

Zaciski ekranujące • Ułożyć rozmieszczone przewody i założyć zaciski ekranowania elektroniki [2].

[2]

[1]

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[d]

[c]

[3]

WSKAZÓWKA
Ważne: Do ostatniego modułu osi w zespole należy podłączyć opornik obciążeniowy
[3] (w zakresie dostawy modułów zasilania MXP oraz MXR)
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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4.7.2 Kabel systembus do kompatybilnej z EtherCAT® magistrali Systembus SBusplus z modułem 
master 

Poniżej opisano, jak należy podłączyć kable magistrali systembus do kompatybilnej
z EtherCAT magistrali systembus SBusplus w zespole osi.
• Nałożyć wtyczki kabli systembus [1] w sposób opisany poniżej (X9a, X9b):

• Z każdej strony kable posiadają kolorowe wtyczki RJ45 i należy je nałożyć
w następującej kolejności: czerwona (b)- zielona (a) – czerwona (b) – zielona (a) –
czerwona (b) – itd.
• czerwona (b): wyjście (RJ45), X9b
• zielona (a): wejście (RJ45), X9a
• żółta (c): MXM wyjście (RJ45) (MOVI-PLC® advanced, UFX41 Gateway)
• czarna (d): MXP wejście (RJ45), X9a

[1] Kabel Systembus [2] Przełącznik LAM
• Położenie przełącznika 0: Wszystkie moduły osi oprócz 

ostatniego
• Położenie przełącznika 1: Ostatni moduł osi w grupie

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]
[d]

[c]

[1]

0
1

0
1

[2]

0
1

WSKAZÓWKA
Przy ostatnim module osi w zespole, przełącznik DIP LAM [2] musi być ustawiony na
"1", przy wszystkich innych modułach osi na "0".
I
P
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Schematy połączeń
4.8 Schematy połączeń
4.8.1 Przyłącze modułu zasilania, modułu osi i modułu kondensatora lub modułu buforowego
Okablowanie przyłączy mocy MXP80.. Wielkość 1 i wielkość 2

1680410891
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w
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m
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PE U V W

= PE (punkt uziemiania obudowy)

= zacisk ekranujący przewodów silnoprądowych

PE

1 2 3 4

Podłączenie rezystora
hamującego patrz rozdział
"Podłączenie rezystora 
hamującego"

** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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Okablowanie przyłączy mocy MXP80.. Wielkość 3

1406099211
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
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Schematy połączeń
Okablowanie przyłączy mocy MXP80.. Wielkość 3 przykładowo z filtrem sieciowym i dławikiem sieciowym

3945067275
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
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Okablowanie przyłączy mocy MXP81.. z wbudowanym rezystorem hamującym

1500842507
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
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Okablowanie przyłączy mocy MXP81.. z wbudowanym rezystorem hamującym

1502085899
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
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4.8.2 Podłączenie modułu zasilania, modułów osi i modułu rozładowania obwodu pośredniego
Oprzewodowanie 
przyłączy mocy

4046957579
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.
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4.8.3 Podłączanie rezystorów hamujących

9007201328845195

BW...-...-P BW...-...-T BW... , BW...-01
W przypadku zadziałania styku sygnalizacyj-
nego F16, otwarty musi zostać K11. W przy-
padku zadziałania F16 (styk wyzwalający 
przy przekaźniku przeciążeniowym lub prze-
łączniku temperatury), musi zostać otwarty 
K11 a "zwolnienie stopnia wyjściowego" 
otrzymać sygnał "0". F16 to zestyk sygnaliza-
cyjny, oznacza to, że obwód oporowy nie 
może zostać przerwany.

W przypadku zadziałania wewnętrznego 
styku sygnalizacyjnego, otwarty musi zostać 
K11. W przypadku zadziałania F16 (styk 
wyzwalający przy przekaźniku przeciążenio-
wym lub przełączniku temperatury), musi 
zostać otwarty K11 a "zwolnienie stopnia 
wyjściowego" otrzymać sygnał "0". F16 to 
zestyk sygnalizacyjny, oznacza to, że obwód 
oporowy nie może zostać przerwany.

W przypadku zadziałania zewnętrznego 
bimetalowego przekaźnika (F16), otwarty 
musi zostać K11. W przypadku zadziałania 
F16 (styk wyzwalający przy przekaźniku 
przeciążeniowym lub przełączniku tempera-
tury), musi zostać otwarty K11 a "zwolnienie 
stopnia wyjściowego" otrzymać sygnał "0". 
F16 to zestyk sygnalizacyjny, oznacza to, że 
obwód oporowy nie może zostać przerwany.
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Typ rezystora hamującego Zabezpieczenie przed przeciążeniem

BW.. za pomocą zewnętrznego przekaźnika bimetalowego F16

BW...-01 za pomocą zewnętrznego przekaźnika bimetalowego F16

BW..-..-T • za pomocą wewnętrznego przełącznika temperatury lub
• za pomocą zewnętrznego przekaźnika bimetalowego F16

BW..-..-P za pomocą wewnętrznego przekaźnika bimetalowego F16
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4.8.4 Układ sterowania hamulca
Układ sterowania hamulca BMK ze skrzynką zaciskową

2788968971
Układ sterowania hamulca BMK ze złączem wtykowym SB1

2788973579
Układ sterowania hamulca BMK ze złączem wtykowym SBB

2788971403
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** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.

*** W przypadku montażu prostownika hamulcowego w szafie rozdzielczej przewody między prostowni-
kiem i hamulcem należy ułożyć oddzielnie od pozostałych kabli silnoprądowych. Wspólne układanie 
z kablami silnoprądowymi dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy są one ekranowane.
I
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Układ sterowania hamulca BME ze skrzynką zaciskową

2788977419
Bezpośrednio sterowany hamulec silnika

2789159179

** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.

*** W przypadku montażu prostownika hamulcowego w szafie rozdzielczej przewody między prostowni-
kiem i hamulcem należy ułożyć oddzielnie od pozostałych kabli silnoprądowych. Wspólne układanie 
z kablami silnoprądowymi dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy są one ekranowane.
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BP Układ sterowania hamulca BMV ze skrzynką zaciskową

2788940427
BP Układ sterowania hamulca BMV ze złączem wtykowym SB1

9007202043683851
BP Układ sterowania hamulca BMV ze złączem wtykowym SBB

2788945291

** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.

*** W przypadku montażu prostownika hamulcowego w szafie rozdzielczej przewody między prostowni-
kiem i hamulcem należy ułożyć oddzielnie od pozostałych kabli silnoprądowych. Wspólne układanie 
z kablami silnoprądowymi dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy są one ekranowane.
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BY Układ sterowania hamulca BMV ze skrzynką zaciskową

2788948875
BY Układ sterowania hamulca BMV ze złączem wtykowym SB1

2788966539
BY Układ sterowania hamulca BMV ze złączem wtykowym SBB

2788951307

** Przy zasterowaniu hamulca napięciem 24 V należy koniecznie zwracać uwagę na własne ekranowanie 
tylko dla przewodów hamulcowych. Dlatego zalecamy stosowanie kabli prefabrykowanych SEW-
EURODRIVE, które posiadają zarówno całościowe ekranowanie, jak i własne ekranowanie dla prze-
wodu hamulcowego.

*** W przypadku montażu prostownika hamulcowego w szafie rozdzielczej przewody między prostowni-
kiem i hamulcem należy ułożyć oddzielnie od pozostałych kabli silnoprądowych. Wspólne układanie 
z kablami silnoprądowymi dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy są one ekranowane.

X2

Hamulec

Silnik

1 2 321

PE U V W

Układ stero-
wania hamulca

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

X2

Hamulec

Silnik

1 2 321

PE U V W

Układ stero-
wania hamulca

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Hamulec

Silnik

1 2 321

PE U V W

Układ stero-
wania hamulca

1 2 3 4 13 14 15

BMV
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

DC 24 V
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Układ sterowania hamulca BST
Informacje na temat układu sterowania hamulca BST zawarte są w instrukcji obsługi
"Zabezpieczający moduł hamulca BST".

4.8.5 Podłączenie modułu zasilania oraz moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej 

1406123531

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

X9a Wejście Systembus
X9b Wyjście Systembus

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

24 V do
zasilania hamulca*

Zasilanie 24 V
elektroniki sterowania*+-+-

X12

Wewnątrzurządzeniowy
opornik obciążeniowy

magistrali

Moduły zasilania
wielkość 1-3

DGND

5

CAN_H
CAN_H

nieobsadzony
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

X9a X9b
C E

Przełączniki DIP
CAN/EtherCAT 

2 x 7-segmentowy wyświetlacz

Stany robocze patrz
wskazania robocze
modułu zasilania
I
S
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4.8.6 Przyłącze modułu osi 
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

1406125963

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

Moduł osi
wielkość 1-6

X12

Nadrzędny układ
sterowania

PLC

Wyjścia binarne

stała funkcja "zwolnienie
stopnia wyjściowego"

dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne

dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne
dowolnie programowalne

Potencjał odniesienia sygnałów binarnych DOáá .. DOá3 

Potencjał odniesienia sygnałów binarnych DIáá .. DIá8 

Potencjał odniesienia sygnałów
binarnych DOáá .. DOá3

2

X10
1DIáá

DIá1
3DIá2
4DIá3
5DIá4
6DIá5
7DIá6
8DIá7
9DIá8

10DCOM

PE

Zaciski 

ekranowania 

elektroniki

11DGND

2

X11
1DOáá

DOá1
3DOá2
4DOá3
5DGND

2 x 7-segmentowy wyświetlacz

Stany robocze patrz
wskazania robocze
modułu zasilania

Wejścia binarne

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

+-+-

X7

Przyłącze enkodera
silnika i czujnika

temperatury

X13
15

14

13

12

11

10

9

4

5

6

7

1

2

3

8

X9a X9b

21

+ 
24

 V
R

G
N

D

3

X8 

421

+ 
24

 V
R

G
N

D

3 4

C

24 V do
zasilania hamulca*

Zasilanie 24 V dla PLC 
i elektroniki sterującej*

Wejście
magistrali-

 zgłoszeniowej

Wyjście
magistrali
zgłoszeniowej

Cewka i styk rozwierny
przekaźnika bezpieczeństwa I

Cewka i styk rozwierny
przekaźnika bezpieczeństwa II
(od wielkości 2)

CN
C

N
C

DGND

5

CAN_H
CAN_H

nieobsadzony
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

nieobsadzonynieobsadzony

opcja
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4.8.7 Przyłącze dodatkowego podzespołu modułu master
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

1406133259

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V do
zasilania hamulca*

Zasilanie 24 V
dla elektroniki sterującej*  +-+-

PEDGNDPE

PE (punkt uziemiania obudowy)

WSKAZÓWKA
Punkt uziemienia obudowy modułu master musi zostać połączony z PE, np. na szafie
rozdzielczej.
I
S
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4.8.8 Przyłącze dodatkowego podzespołu modułu kondensatora
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

1406212491

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V do
zasilania hamulca*

Zasilanie 24 V
dla elektroniki sterującej*  +-+-

PEDGND
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4.8.9  Przyłącze dodatkowego podzespołu modułu buforowego
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

1406212491

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V do
zasilania hamulca*

Zasilanie 24 V
dla elektroniki sterującej* +-+-

PEDGND
I
S
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4.8.10 Przyłącze dodatkowego podzespołu modułu rozdzielczego zasilacza sieciowego 24 V
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

Więcej informacji na temat zasilania 24 V elektroniki sterującej znajduje się w podręcz-
niku systemowym, w rozdziale "Projektowanie".

9007200660955915

* Podłączenie za pomocą dostarczonego, prefabrykowanego kabla.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V for
brake supply

Zasilanie 24 V 
dla elektroniki sterującej* (kanał 1) 
(źródło) +-+-

X16
-+

24 V zewn. (zasilanie)

+-
Zasilanie 24 V dla
elektroniki sterującej* 
(kanał 2) (źródło) 
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4.8.11  Podłączenie dodatkowego podzespołu modułu rozładowania obwodu pośredniego
Oprzewodowanie 
elektroniki 
sterującej

4046960011
* Styk musi się nadawać do załączania bardzo małych prądów (≤ 50 mA).
** Patrz rozdział "Podłączenie modułów osi" (→ str. 39) 

2

X14
1Inhibit

DGND
DGND 3

4Temp

Moduł osi**
BG 1 - 6

DCOM / DGND **
Potencjał odniesienia
dla wejść binarnych

DIxx

Styk pomocniczy
od K11*

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

+-+-

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Filtr sieciowy

K
11

L1
L2
L3
PE

Moduł rozłado-
wania

obwodu
pośredniego

PEDGND

Zasilanie 24 V
hamulców

Zasilanie 24 V
elektroniki sterowania

n.c. 5

UWAGA!
Możliwość uszkodzenia modułu zasilania i rezystora hamującego.
Należy pamiętać o tym, że przy eksploatacji modułu rozładowania obwodu pośred-
niego rozładowywanie obwodu pośredniego może zostać uaktywnione dopiero wów-
czas, gdy obecne są następujące warunki:
• główne styki przekaźnika K11 są otwarte
• zezwolenie dla stopnia mocy wszystkich modułów osi jest cofnięte

WSKAZÓWKA
Aby uniknąć uszkodzenia modułu zasilania i rezystora hamującego, należy zastoso-
wać stycznik ze zwłocznym stykiem pomocnicznym.
I
S
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4.9 Funkcje zacisków

4.9.1 Funkcje zacisków modułów zasilania MXP80..

WSKAZÓWKA
Wewnątrz-urządzeniowe potencjały odniesienia:
Określenie potencjałów odniesienia znajduje się w poniższej tabeli:

Nazwa Znaczenie

DGND
PE

Ogólny potencjał odniesienia elektroniki sterowania. Istnieje galwa-
niczne połączenie z PE.

BGND Potencjał odniesienia przyłącza hamulcowego

RGND Potencjał odniesienia dla przekaźnika bezpieczeństwa

DCOM Potencjał odniesienia dla wejść binarnych

WSKAZÓWKA
Elementy przyłączeniowe:
Wszystkie elementy przyłączeniowe w poniższych tabelach przedstawione są na
widoku z góry urządzenia. 

WSKAZÓWKA
Dane techniczne przyłączy elektroniki zasilającej i sterującej opisane są w rozdziale
"Dane techniczne". 

Zacisk Funkcja Opis skrócony
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Przyłącze sieciowe (wielkość 1 / 10 kW)

X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
-R
n.c.
PE

Przyłącze rezystora hamującego (wielkość 1 / 10 kW)

X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Przyłącze sieciowe (wielkość 2 / 25 kW)

X3:1
X3:2
X3:3

+R
-R
PE Przyłącze rezystora hamującego (wielkość 2 / 25 kW)

Tabela kontynuowana jest na kolejnej stronie

X1

X3

4

4

1

1

X1

X3

4

3

1

1
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X1:PE
X1:1
X1:2
X1:3

PE
L1
L2
L3

Przyłącze sieciowe (wielkość 3 / 50, 75 kW)

X3:PE
X3:1
X3:2

PE
+R
-R

Przyłącze rezystora hamującego (wielkość 3 / 50, 75 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X9a
X9b

a = Wejście: magistrala Systembus, z zieloną wtyczką
b = Wyjście: magistrala Systembus, z czerwoną wtyczką

1) X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminacja
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminacja

CAN-Bus Low
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN-Bus Low
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN-Bus High
CAN-Bus High
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali

1) Tylko przy magistrali Systembus bazującej na CAN. W przypadku magistrali systembus kompatybilnej z EtherCAT® bez funkcji.

Zacisk Funkcja Opis skrócony

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1

I
F
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4.9.2 Funkcje zacisków modułów zasilania MXP81..

WSKAZÓWKA
Dane techniczne przyłączy elektroniki zasilającej i sterującej opisane są w rozdziale
"Dane techniczne". 

Zacisk Funkcja Opis skrócony
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Przyłącze sieciowe (wielkość 1 / 10 kW)

X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
-RRi
PE Przyłącze rezystora hamującego (wielkość 1 / 10 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X9a
X9b

a = Wejście: magistrala Systembus, z zieloną wtyczką
b = Wyjście: magistrala Systembus, z czerwoną wtyczką

1) X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminacja
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminacja

CAN-Bus Low
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN-Bus Low
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN-Bus High
CAN-Bus High
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali

1) Tylko przy magistrali Systembus bazującej na CAN. W przypadku magistrali systembus kompatybilnej z EtherCAT® bez funkcji.

X1

X3

4

4

1

1

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1
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4.9.3 Funkcje zacisków modułów osi MXA

Zacisk Funkcja Opis skrócony

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Przyłącze silnika wielkośc 1, 2 

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Przyłącze silnika wielkośc 3

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Przyłącze silnika wielkośc 4, 5, 6

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Przyłącze hamulca (przełączone)

1) X7:1
X7:2
X7:3
X7:4

+24 V
RGNDC
NC

Wersja urządzenia z przekaźnikiem bezpieczeństwa, wersja 
opcjonalna
Przekaźnik bezpieczeństwa I (wielkość 1 – 6)

Przekaźnik bezpieczeństwa I (wielkość 1 – 6), wspólny styk
Przekaźnik bezpieczeństwa I (wielkość 1 – 6), styk rozwierny
Wtyczka wyposażona jest w nosek kodujący.

X8:1
X8:2
X8:3
X8:4

+24 V
RGND
C
NC

Wersja urządzenia z dwoma przekaźnikami bezpieczeństwa, 
wersja opcjonalna
Przekaźnik bezpieczeństwa II (wielkość 2 – 6)

Przekaźnik bezpieczeństwa II (wielkość 2 – 6), wspólny styk
Przekaźnik bezpieczeństwa II (wielkość 2 – 6), styk rozwierny
Wtyczka wyposażona jest w nosek kodujący.

Tabela kontynuowana jest na kolejnej stronie. Przypisy na końcu tabeli.

PE

3

PE

3

PE 3

PE

2

1

4

1

4

1
2

1 4

1 4
I
F
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X9a
X9b

a = Wejście: magistrala Systembus, z zieloną wtyczką
b = Wyjście: magistrala Systembus, z czerwoną wtyczką

X10:1
X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
X10:8
X10:9

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DIØ6
DIØ7
DIØ8

Wejście binarne 1; stała funkcja "zwolnienie 
stopnia wyjściowego"
Wejście binarne 2; dowolnie programowalne
Wejście binarne 3; dowolnie programowalne
Wejście binarne 4; dowolnie programowalne
Wejście binarne 5; dowolnie programowalne
Wejście binarne 6; dowolnie programowalne
Wejście binarne 7; dowolnie programowalne
Wejście binarne 8; dowolnie programowalne
Wejście binarne 9; dowolnie programowalne

Oddzielone potencjałowo 
za pomocą transoptora 
z odniesieniem do DCOM 
(X10:10).

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Potencjał odniesienia dla wejść binarnych DIØØ – DIØ8
Ogólny potencjał odniesienia elektroniki sterowania

X11:1
X11:2
X11:3
X11:4
X11:5

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Wyjście binarne 1; dowolnie programowalne
Wyjście binarne 2; dowolnie programowalne
Wyjście binarne 3; dowolnie programowalne
Wyjście binarne 4; dowolnie programowalne
Potencjał odniesienia dla wyjść binarnych DOØØ – DOØ3

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
Rterminacja
DGND
CAN_H
CAN_H
Rterminacja

CAN2-Bus Low
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN2-Bus Low
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali
Potencjał odniesienia CAN-Bus
CAN2-Bus High
CAN2-Bus High
Wewnątrzurządzeniowy opornik obciążeniowy magistrali

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S2 (SIN +)
S1 (COS +)
n.c.2)

n.c.
R1 (REF +) 
TF / TH / KTY-
n.c.
n.c.
S4 (SIN -)
S3 (COS-)
n.c.
n.c.
R2 (REF -)
TF/TH/KTY+
n.c.

Przyłącze enkodera silnika, rezolwera 

Tabela kontynuowana jest na kolejnej stronie. Przypisy na końcu tabeli.

Zacisk Funkcja Opis skrócony

X9a

X9b

11

1

1

5

6

9 5

1

15

9
1

8
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4.9.4 Funkcje zacisków modułu master MXM

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Ścieżka sygnału A (COS +)
Ścieżka sygnału B (SIN +)
Ścieżka sygnału C
n.c.
n.c.
TF / TH / KTY-
n.c.
DGND
Ścieżka sygnału A_N (COS -)
Ścieżka sygnału B_N (SIN -)
Ścieżka sygnału C_N
n.c.
n.c.
TF/TH/KTY+
US

3)

Przyłącze enkodera silnika, enkodera Sin/Cos, enkodera TTL

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

Ścieżka sygnału A (COS +)
Ścieżka sygnału B (SIN +) 
Ścieżka sygnału C (AS7W)
DATA+
n.c.
TF / TH / KTY-
n.c.
DGND
Ścieżka sygnału A_N (COS -)
Ścieżka sygnału B_N (SIN -)
Ścieżka sygnału C_N (AS7W)
DATA-
n.c.
TF/TH/KTY+
US

3)

Przyłącze enkodera silnika Hiperface®

1) Obsadzenie wtyków w obu wtyczkach (X7 i X8) jest jednakowe i mogą one zostać zamienione. Kodowanie zapobiega niepra-
widłowemu wetknięciu.

2) Nie może zostać podłączony żaden kabel.
3) 12 V, maks. 500 mA

Zacisk Funkcja Opis skrócony

15

9
1

8

15

9
1

8

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony
X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

1) Służy tylko dla przewodu przelotowego

1

4

1

4

I
F
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4.9.5 Funkcje zacisku modułu kondensatora MXC

4.9.6 Funkcje zacisku modułu buforowego MXB

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

PE

2

1

4

1

4

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

1) Służy tylko dla przewodu przelotowego

PE

2

1

4

1

4
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4.9.7 Funkcje zacisków modułu rozdzielczego zasilacza sieciowego 24 V MXS

1) Moduł rozdzielczego zasilacza sieciowego MXS dostarcza napięcie zasilające 3 × 24 V
(kanał 1 – 3). Przyłącza X5a i X5b są przy tym wewnętrznie mostkowane i stanowią jeden
kanał. Maksymalny prąd wszystkich trzech kanałów wynosi 25 A (600 W). Wszystkie
kanały wykorzystują masę urządzenia jako jednolity potencjał odniesienia.

4.9.8 Funkcje zacisków modułu rozładowania obwodu pośredniego MXZ

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla elektroniki (kanał 1)1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające do zasilania hamulca (kanał 3)1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasialające dla elektroniki (kanał 2)1)

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasialające do zasilania hamulca (kanał 3)1)

X16:1
X16:2

+24 V
DGND

Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V (wejście)
Przewidziane jest jako napięcie podtrzymujące, aby po odłączeniu zasilania 
silnoprądowego zachowane zostało napięcie sterujące.

PE

2

1

4

1

4

1
2

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
-UZ

Szyna obwodu pośredniego

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napięcie zasilające dla układu elektronicznego

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napięcie zasilające dla hamulca

Tabela kontynuowana jest na kolejnej stronie.

PE

2

1

4

1

4

I
F

Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®



4Instalacja
Funkcje zacisków
4.9.9 Funkcje zacisków rezystorów hamujących
Na poniższej ilustracji przedstawiony jest rezystor hamujący z upustem środkowym.

Patrz również na schematach połączeń rezystorów hamujących (→ str. 33).
Rysunki wymiarowe rezystorów hamujących z danymi odnośnie przewodu połączenio-
wego umieszczone są w katalogu "Serwowzmacniacze wieloosiowe MOVIAXIS®".

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inhibit

DGND

DGND
TEMP

n.c.

Sygnał sterujący procesu rozładowania → proces rozładowania uruchamiany jest, 
gdy wykonane zostanie połączenie "Inhibit" z GND.
Należy połączyć wejście Inhibit w sposób nierozłączony (zainstalowany na stałe) ze 
stykiem rozwiernym stycznika sieciowego.
Potencjał odniesienia dla wyjścia binarnego TEMP
Wyjście binarne (= High; 24 V), jeśli temperatura wyłącznika MXZ.. znajduje się 
w dopuszczalnym zakresie.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
n.c.

Przyłącze rezystora hamującego do rozładowania

Zacisk Obsadzenie Opis skrócony

1

5

PE 2

1 2 3
x Ω y Ω

R R

Wartość oporu dla stopnia Całkowita wartość oporu
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4.10 Dopuszczalne momenty dociągające dla zacisków

4.11 Dopuszczalne bezpieczniki sieciowe

Moment dociągający 

Moduł zasilania Przyłącze sieciowe X1 Zaciski rezystora 
hamującego

Wielkość 1 0.5 – 0.6 Nm 0.5 – 0.6 Nm

MXP81 0.5 – 0.6 Nm 0.5 – 0.6 Nm

Wielkość 2 3.0 – 4.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm

Wielkość 3 6.0 – 10.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm 

Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii

MXR1)

1) Informacje dot. MXR znajdują się w podręczniku "Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii"

6.0 – 10.0 Nm 3.0 – 4.0 Nm 

Moduł osi Przyłącze silnika X2 ---

Wielkość 1 0.5 – 0.6 Nm ---

Wielkość 2 1.2 – 1.5 Nm ---

Wielkość 3 1.5 – 1.7 Nm ---

Wielkość 4 3.0 – 4.0 Nm ---

Wielkość 5 3.0 – 4.0 Nm ---

Wielkość 6 6.0 – 10.0 Nm ---

Moduł rozładowania obwodu 
pośredniego

Przyłącze rezystora hamującego 
X15

---

Wszystkie wielkości 3.0 – 4.0 Nm ---

Moment dociągający 

Zacisków sygnałowych X10, X11 0.5 – 0.6 Nm

Szyny obwodu pośredniego X4 3.0 – 4.0 Nm 

Zacisków do przekaźników bezpieczeństwa X7, X8 0.22 – 0.25 Nm 

Zacisków do przyłączy hamulców X6 modułów osi 0.5 – 0.6 Nm 

Zacisków napięcia zasilającego 24 V 0.5 – 0.6 Nm

Zacisków X61 do karty multienkodera XGH, XGS 0.22 – 0.25 Nm

Zacisków X21, X22, X25, X26 do kart wejścia / wyjścia XIO, XIA 0.5 – 0.6 Nm

Moduł zasilania MXP 10 kW 25 kW 50 kW 75 kW

Bezpiecznik sieciowy 20A 40A 80A 125 A
I
D
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5 Uruchomienie
5.1 Ustawienia na module zasilania przy bazującej na CAN magistrali Systembus

Wymagane są następujące ustawienia:
• Prędkość transmisji CAN ustawiana jest na module zasilania za pomocą obu prze-

łączników adresowych S1 i S2, patrz punkt "Przydzielanie prędkości transmisji CAN"
(→ str. 56).

• Cztery przełączniki DIP do ustawiania magistrali Systembus znajdują się w pozycji
"C".

• Adres osi ustawiany jest na module zasilania za pomocą obu przełączników adresów
S3 i S4, patrz rozdział "Przydzielanie adresu osi dla CAN". Przydzielanie kolejnych
adresów osi odbywa się automatycznie na podstawie ustawionego adresu osi.

Adresowanie modułu zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii opisano w podręcz-
niku "Moduł zasilania z funkcją zasilania i zwrotu energii MXR".

1407811467

[1] Przełącznik DIP magistrali Systembus [3] S3: Przełącznik adresów osi 100

[2] S1, S2: Przełącznik DIP dla prędkości transmisji CAN [4] S4: Przełącznik adresów osi 101

[3]

[2]
S1

S2O
N

[4]

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

[1]

C E

S3

S4
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5.1.1 Przydzielanie prędkości transmisji CAN
Dwa przełączniki DIP S1 i S2 do ustawiania prędkości transmisji CAN zamontowane są
w module zasilania, patrz na ilustracji w rozdziale "Ustawienia na module zasilanie przy
bazującej na CAN magistrali Systembus". 

5.1.2 Oporniki obciążeniowe magistrali Systembus SBus bazującej na CAN
Magistrala Systembus bazująca na CAN łączy moduł zasilania z modułem osi. Ta magi-
strala CAN-Bus wymaga zastosowania opornika obciążeniowego.
Na poniższej ilustracji przedstawiony jest schemat dla komunikacji CAN i przynależnej
pozycji opornika obciążeniowego. 
Opornik obciążeniowy jest wyposażeniem dodatkowym do modułu zasilania. 

Dalsze informacje na temat komunikacji pomiędzy PC a zespołem MOVIAXIS®

dostępne są w rozdziale "Komunikacja poprzez adapter CAN".

125 kBit/s 250 kBit/s 500 kBit/s 1 Mbit/s

S1

S2

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

WSKAZÓWKA
Ustawienie domyślne przy dostawie to 500 kBit / s.

1408029835

X9
a / b

MXP

CAN1

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Opornik
obciążeniowy

Magistrala zgłoszeniowa

[2] [3]

[1]

[1] Kabel przyłączeniowy pomiędzy PC i złączem CAN na module zasilania. Kabel przyłączeniowy składa 
się z interfejsu USB-CAN [2] i kabla ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym [3].

[2] Interfejs USB-CAN [3] Kabel ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym (120 Ω pomię-
dzy CAN_H i CAN_L)
U
U
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I
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5.2 Wybór komunikacji
Poniższe ilustracje przedstawiają możliwe rodzaje dostępu do magistrali Systembus
zespołu urządzeń.

SEW-EURODRIVE zaleca następujące sposoby komunikacji:
• Zespół urządzeń bez modułu master: CAN
• Zespół urządzeń z modułem master i DHE/DHF/DHR/UFx: TCP/IP lub USB

5.3 Informacje i ustawienia na magistrali aplikacyjnej bazującej na CAN
5.3.1 Przyłącza oraz diagnoza PC na module zasilania

1408130315

MXP MXA MXA MXAMXM

[1]

[2]

MXP MXA MXA MXAMXM

[2]

[3]

[1] PC-CAN na magistrali Systembus SBus bazującej na CAN
[2] Moduł master z bazującą na CAN magistralą systembus SBus / kompatybilną z EtherCAT® magistralą 

SBusplus

[3] PC-CAN na magistrali aplikacyjnej CAN2 bazującej na CAN

WSKAZÓWKA
W celu uniknięcia przesunięć potencjału połączenia CAN należy wykonywać tylko
wewnątrz szafy sterowniczej.

1407830539

[1] Kabel przyłączeniowy pomiędzy PC i złączem CAN na module zasilania. Kabel przyłączeniowy składa 
się z interfejsu USB-CAN [2] i kabla ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym [3].

[2] Interfejs USB-CAN [3] Kabel ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym (120 Ω pomię-
dzy CAN_H i CAN_L)

MXP

CAN1

max. 5 m

[2]
[3]

[1]
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Maks. dopuszczalna długość przewodu od opornika obciążeniowego do modułu zasi-
lania wynosi 5 m.

Dalsze informacje na temat komunikacji pomiędzy PC a zespołem MOVIAXIS®

dostępne są w rozdziale "Komunikacja poprzez adapter CAN".

5.3.2 Przyłącza oraz diagnoza PC na module osi

Maks. dopuszczalna długość przewodu od opornika obciążeniowego do modułu osi
wynosi 5 m.

Dalsze informacje na temat komunikacji pomiędzy PC a zespołem MOVIAXIS®

dostępne są w rozdziale "Komunikacja poprzez adapter CAN".

5.3.3 Przypisywanie adresu osi CAN2
Wszystkie moduły osi ustawione są fabrycznie na adres "0". Każdemu modułowi osi za
pomocą parametryzowania musi zostać przypisany jeden adres osi CAN2.

WSKAZÓWKA
Podczas wyboru kabla zwracać uwagę na dane podane przez producenta kabla
odnośnie przydatności do CAN.

WSKAZÓWKA
W celu uniknięcia przesunięć potencjału połączenia CAN należy wykonywać tylko
wewnątrz szafy sterowniczej.

1408034443

MXP

maks. 5 m

MXA MXA MXA

X9
a / ba / b

X9
a / b

MXP MXA MXA MXA

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

X9
a / b

Opornik
obciążeniowy

Magistrala zgłoszeniowa

[2]
[3]

[1]

[1] Kabel przyłączeniowy pomiędzy PC i złączem CAN na module osi. Kabel przyłączeniowy składa się 
z interfejsu USB-CAN [2] i kabla ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym [3].

[2] Interfejs USB-CAN [3] Kabel ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym (120 Ω pomię-
dzy CAN_H i CAN_L)

WSKAZÓWKA
Do połączenia pomiędzy zespołami osi stosować tylko prefabrykowane kable firmy
SEW-EURODRIVE.
U
I
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5.3.4 Oporniki obciążeniowe magistrali dla połączenia magistrali CAN2
Magistrala aplikacyjna CAN2 bazująca na CAN łączy moduł zasilania z modułem osi.
Magistrala CAN2 wymaga opornika obciążeniowego.
Na poniższej ilustracji przedstawiony jest schemat możliwych kombinacji komunikacji
CAN i przynależnej pozycji opornika obciążeniowego.
Opornik obciążeniowy jest wyposażeniem dodatkowym do modułu zasilania. 

Dalsze informacje na temat komunikacji pomiędzy PC a zespołem MOVIAXIS®

dostępne są w rozdziale "Komunikacja poprzez adapter CAN".

1408123019

[1] Kabel przyłączeniowy pomiędzy PC i złączem CAN na module osi. Kabel przyłączeniowy składa się 
z interfejsu USB-CAN [2] i kabla ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym [3].

[2] Interfejs USB-CAN [3] Kabel ze zintegrowanym opornikiem obciążeniowym (120 Ω pomię-
dzy CAN_H i CAN_L)

MXP MXA
1

Na przyłączu CAN2
urządzenia CAN2 
opornik obciążeniowy 
musi być uaktywniony.

CAN2

Opornik
obciążeniowy

6

7

8

9
5

1

2

3

4

[2] [3]

[1]

WSKAZÓWKA
Zamocować opornik obciążenia.Opornik obciążeniowy w ostatnim module osi zespołu
musi zostać uaktywniony, patrz rozdział "Podłączanie kabla CAN2 do modułów osi". 
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5.4 Komunikacja poprzez adapter CAN
Do komunikacji pomiędzy PC a zespołem MOVIAXIS® zalecamy stosować adapter
CAN firmy SEW-EURODRIVE, dostarczany z prefabrykowanym kablem i opornikiem
obciążeniowym. Numer katalogowy adaptera CAN to 18210597.

5.5 Ustawienia przy magistrali Systembus SBusplus kompatybilnej z EtherCAT®

Podczas stosowania magistrali Systembus kompatybilnej z EtherCAT® należy uwzględ-
nić następujące kwestie:
• Ustawić 4 przełączniki DIP na module zasilania w położeniu "E".

• Przełączniki S1, S2, S3 i S4 oraz przyłącze X12 na module zasilania w tej wersji nie
posiadają funkcji.

1408125451

[1] Ustawienie trybu EtherCAT®: Wszystkie 4 przełączniki w położeniu "E"
[2] Przełączniki DIP S1, S2, S3 i S4 oraz przyłącze X12 nie posiadają funkcji

[1]

[2]

C E
U
K
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• Na ostatnim module osi w zespole ustawić przełącznik DIP LAM w położeniu "1". Na
wszystkich innych modułach osi przełącznik LAM-DIP ustawiony jest w położeniu "0".

• Opornik obciążenia na X9b nie jest wymagany w tej wersji.

1408127883

[1] Ustawienie przełącznik LAM-DIP na ostatnim module osi zespołu
[2] Ustawienie przełącznika LAM-DIP na wszystkich modułach osi oprócz ostatniego modułu osi

[1]

1 0

LAM

F1

1 0

LAM

F1

[1]

[2]

0I
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6 Praca
6.1 Wskazówki ogólne

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczne napięcia przy kablach i zaciskach silnika
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne na skutek porażenia prądem.
• Gdy urządzenie jest włączone na zaciskach wyjściowych i podłączonych do nich

kablach i zaciskach silnika występują niebezpieczne napięcia. Ma to miejsce rów-
nież wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane a silnik nie pracuje.

• Zgaśnięcie roboczej diody LED nie jest żadnym potwierdzeniem tego, że serwo-
wzmacniacz wieloosiowy MOVIAXIS® jest odłączony od sieci i nie znajduje się pod
napięciem.

• Przed dotknięciem zacisków mocy należy sprawdzić, czy serwowzmacniacz wielo-
osiowy MOVIAXIS® jest odłączony od sieci.

• Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa z rozdziału 2 (→ str. 6) oraz
wskazówek z rozdziału "Instalacja elektryczna" (→ str. 19).

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia silnika.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne.
Blokada mechaniczna lub funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia mogą
spowodować zatrzymanie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą
prowadzić do samoczynnego uruchomienia się napędu.
• Aby zapobiec nieumyślnemu rozruchowi silnika zastosuj odpowiednie środki,

np. zdejmując blok zaciskowy elektroniki X10. 
• W zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki

ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn.

UWAGA!

Wyjście silnika serwowzmacniacza wieloosiowego może być przełączane lub rozłą-
czane tylko przy zablokowanym stopniu wyjściowym.
P
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6.2 Wskazania robocze i błędy na module zasilania MXP
6.2.1 Tabela wskazań

6.2.2 Tabela błędów

Opis Stan Uwagi / akcja Wskazanie 
modułu osi

Wskazania w trybie normalnym

Gotowość robocza (ready). Brak błędów/ostrzeżenia. Uz = > 100 V. Tylko wskazanie stanu. -

Wskazania przy różnych stanach urządzenia

Brak napięcia obwodu pośred-
niego lub jest poniżej 100 V. Brak błędów/ostrzeżenia. Uz = > 100 V. Sprawdź sieć. X

Wskazania ostrzeżeń

Ostrzeżenie I2xt. Obciążenie VM osiągnęło próg 
ostrzeżenia wstępnego.

Sprawdź zastosowanie pod 
kątem obciążenia. P

Ostrzeżenie wstępne o 
temperaturze.

Temperatura VM zbliża się do progu 
wyłączenia.

Sprawdź zastosowanie pod 
kątem obciążenia, sprawdź 
temperaturę otoczenia.

P

Ostrzeżenie: wykorzystanie 
wewnętrznego rezystora 
hamującego ≥ 80 %

Urządzenie jest jeszcze gotowe do 
pracy

Skontrolować obciążenie 
urządzenia lub zaprojektowanie. 
Dotyczy tylko MXP81.

-

Opis Stan Uwagi / akcja Wskazanie 
modułu osi

Wskazania w przypadku błędu

Błąd czopera 
hamulcowego.

Czoper hamulcowy nie jest gotowy 
do pracy. Patrz lista błędów modułów osi. X

Błąd, napięcie ZK Uz jest 
za wysokie.

Komunikat błędu przez VM 
poprzez magistralę zgłoszeniową 
przy za wysokim napięciu obwodu 
pośredniego.

Sprawdź rozmieszczenie aplikacji i 
rezystor hamujący. X

Błąd, prąd ZK za wysoki.
Prąd obwodu pośredniego w VM 
przekroczył maks. dopuszczalną 
granicę 250 % Iznam..

Sprawdź zastosowanie pod kątem 
obciążenia. X

Błąd nadzoru I2xt. Obciążenie VM osiągnęło wartość 
graniczną.

Sprawdź zastosowanie pod kątem 
obciążenia. X

Błąd nadzorowania 
temperatury.

Temperatura VM osiągnęła próg 
wyłączania.

Sprawdź zastosowanie pod kątem 
obciążenia, sprawdź temperaturę oto-
czenia.

X

Wyłączenie ze względu na 
przeciążenie wewnętrz-
nego rezystora hamującego

Urządzenie nie jest już gotowe do 
pracy

Skontrolować obciążenie urządzenia lub 
zaprojektowanie. Dotyczy tylko MXP81. x

Błąd napięcia zasilającego 
(moduł rozdzielczego zasi-
lacza sieciowego wewnątrz 
urządzenia).

Błędne wewnątrzurządzeniowe 
zasilanie napięciem.

Sprawdź przyłączone obciążenia pod 
kątem nadmiaru prądu lub urządzenie 
jest uszkodzone.

-

Termiczne przeciążenie 
dodatkowej pojemności

Dodatkowa pojemność została 
wykorzystana. Reakcja na błąd 
tylko w zależności od ustawień 
w modułach osi.

Generowana energia przetwarzana jest 
przez rezystor hamujący na ciepło. 
Skontrolować obciążenie urządzenia lub 
zaprojektowanie. Dotyczy tylko MXP81.

x

Błąd napięcia zasilającego 
(moduł rozdzielczego zasi-
lacza sieciowego wewnątrz 
urządzenia).

Błędne wewnątrzurządzeniowe 
zasilanie napięciem.

Sprawdź przyłączone obciążenia pod 
kątem nadmiaru prądu lub urządzenie 
jest uszkodzone.

-
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6.3 Wskazania robocze i błędy na module osi MXA
6.3.1 Tabela wskazań

Opis Stan Uwagi / akcja
Wskazania przy procesie inicjalizacji

Podczas ładowania oprogra-
mowania sprzętowego (Boot) 
urządzenie przechodzi przez 
różne stany, aby uzyskać 
gotowość do pracy.

• Status: brak gotowości.
• Stopień wyjściowy jest 

zablokowany.
• Nie jest możliwa komunikacja.

• Odczekać, aż zakończy się proces 
inicjalizacji.

• Urządzenie pozostaje w tym stanie: 
Urządzenie uszkodzone.

Wskazania przy różnych stanach urządzenia
Brak napięcia obwodu 
pośredniego.

• Status: brak gotowości.
• Stopień wyjściowy jest 

zablokowany.
• Komunikacja jest możliwa.

Sprawdź sieć.

Moduł zasilania nie jest 
gotowy. Sprawdź moduł zasilania.

Moduł osi 24 V lub wewnętrzny 
moduł rozdzielczego zasilacza 
sieciowego osi nie gotowy.

Sprawdzić 24 V lub urządzenie uszkodzone.

migająca

Moduł osi w stanie bezpiecz-
nego zatrzymania. Funkcja bezpieczeństwa aktywowana.

Synchronizacja z magistralą 
nie jest w prawidłowym stanie. 
Przetwarzanie danych proce-
sowych nie jest gotowe.

• Sprawdź połączenie magistrali.
• Sprawdź ustawienie synchronizacyjne przy 

urządzeniu i układzie sterowania.
• Sprawdź ustawienia danych procesowych 

przy urządzeniu i układzie sterowania.
• Sprawdź czy nie brakuje PDO.

migająca
Analiza enkodera nie jest 
gotowa.

• Enkodery są inicjalizowane.
• Urządzenie pozostaje w tym stanie:

• Nie jest wybrany żaden enkoder.
• Parametr "Źródło rzeczywistej prędkości 

obrotowej" lub :Pozycja rzeczywista" 
przedstawia nieobecny enkoder.

Wskazania przy procesach inicjalizacji (parametry resetowane są do wartości domyślnych)

Inicjalizacja podstawowa.

• Status: brak gotowości.
• Stopień wyjściowy jest 

zablokowany.
• Komunikacja jest możliwa.

Odczekać, aż zakończy się inicjalizacja.

Inicjalizacja stanu dostawy.

Inicjalizacja ustawienia 
fabrycznego.

Inicjalizacja specyficznego dla 
klienta zestawu 1.

Inicjalizacja specyficznego dla 
klienta zestawu 2.
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Wskazania w trybie normalnym

Blokada stopnia wyjściowego • Stopień wyjściowy jest 
zablokowany.

Napęd nie jest zasterowywany przez stopień 
wyjściowy. Hamulec zostaje zamknięty lub silnik 
obraca się bez hamulca do całkowitego zatrzy-
mania. Ten FCB jest wybrany na stałe za 
pomocą zacisku DI00. Może jednak jeszcze 
zostać dodatkowo wybrany z innych źródeł.

Wolny

Informacje na ten temat zawarto 
w opisie parametrów MOVIAXIS®

Wolny

Wolny

Regulacja n Regulacja prędkości obrotowej z wewnętrznym 
generatorem rampy.

Interpolowana regulacja n

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą war-
tości zadanych cyklicznie poprzez magistralę. 
Generator rampy jest przyporządkowany 
zewnętrznie, np. w nadrzędnym układzie 
sterującym.

Regulacja M Regulacja momentu obrotowego

Interpolowana regulacja M
Regulacja momentu obrotowego za pomocą 
wartości zadanych cyklicznie poprzez magi-
stralę.

Regulacja położenia Tryb pozycjonowania z wewnętrznym 
generatorem rampy.

Interpolowana regulacja 
położenia

Tryb pozycjonowania z wartościami zadanym 
cyklicznie poprzez magistralę. Generator rampy 
jest przyporządkowany zewnętrznie, np. w nad-
rzędnym układzie sterującym.

Jazda referencyjna Napęd wykonuje jazdę referencyjną.

Stop
Opóźnienie przy granicy aplikacji. Ten FCB jest 
również aktywny, gdy żaden inny FCB nie jest 
wybrany jako domyślny FCB.

Zatrzymanie awaryjne Opóźnienie przy granicy zatrzymania 
awaryjnego.

Stop przy ograniczeniu 
systemowym Opóźnienie przy granicy systemowej.

Tarcza krzywkowa Tarcza krzywkowa aktywna.

Bieg synchroniczny Bieg synchroniczny aktywny.

Pomiar enkodera 
inkrementalnego

Komutowanie enkodera przy silnikach 
synchronicznych.

Regulacja pozycji postoju Regulacja położenia na aktualnej pozycji.

Tryb ręczny Aktywny tryb skokowy.

Test hamulca Hamulce są testowane poprzez zadawanie 
momentu obrotowego w zamkniętym stanie.

Napęd zbiorowy Służy do eksploatacji 2, 3 lub 4 silników w trybie 
interpolowanej regulacji prędkości obrotowej.

Identyfikacja pozycji wirnika Służy do szukania komutacji silników 
synchronicznych.

Zatrzymanie na granicach 
użytkownika

Służy do zatrzymania na granicach ustawionych 
przez użytkownika.

Opis Stan Uwagi / akcja
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6.3.2 Tabela błędów

Symbol "P" w kolumnie "Reakcja na błąd" oznacza, że reakcja jest programowalna.
W kolumnie "Reakcja na błąd" wymienione są reakcje ustawione fabrycznie.
Do określania modułów wykorzystywane są następujące skróty:
• "AM" da modułu osi
• "VM" dla modułu zasilania

WSKAZÓWKA
W ramach wyświetlonych błędów możliwe jest wskazanie kodów błędów i subkodów
błędów, nie przedstawionych na poniższej liście. W tym przypadku należy skontakto-
wać się z firmą SEW-EURODRIVE.

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)

 00

Brak błędu (to wska-
zanie jest wskaza-
niem roboczym, 
patrz Wskazania 
robocze)

--- --- --- ---

Gotowy = 1 
(zależnie od 
stanu systemu)
Zakłócenie = 1

 01 Błąd "Nadmiar 
prądu"

• Zwarcie wyjściowe
• Za duży silnik
• uszkodzony stopień wyjściowy

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 02 Błąd "Nadzorowanie 
UCE"

Ten błąd jest kolejnym rodzajem prądu 
przetężeniowego, zmierzonego przy 
napięciu kolektor-emiter przy stopniu wyj-
ściowym. Możliwa przyczyna jest iden-
tyczna z błędem 01. Rozróżnienie służy 
tylko do celów wewnętrznych.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 03 Błąd "Zwarcie 
doziemne" 

Zwarcie doziemne
• przewodu doprowadzającego silnika
• w falowniku
• w silniku

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 04 Błąd "Czoper 
hamulcowy" 

Komunikat o błędzie przez VM poprzez 
magistralę zgłoszeniową. 
• Moc generatorowa zbyt duża
• Przerwany obwód opornika 

hamowania
• Zwarcie w obwodzie rezystora 

hamującego
• Za duża oporność rezystora 

hamującego
• Czoper hamulcowy uszkodzony

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 05
Błąd "Timeout 
systemu informacyj-
nego HW”

Połączenie pomiędzy modułem zasilania a 
modułem osi poprzez magistralę zgłosze-
niową zostało przerwane

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Przerwanie połączenia magistrali zgło-
szeniowej

02 Nie jest możliwe wyzerowanie Flag 
Timeout magistrali zgłoszeniowej 

 06 Błąd "Awaria fazy 
sieci"

Komunikat o błędzie przez VM poprzez 
magistralę zgłoszeniową. Został stwier-
dzony brak fazy sieci.

Tylko wska-
zanie ------------

 07 Błąd "Obwód 
pośredni"

Komunikat błędu przez VM poprzez magi-
stralę zgłoszeniową przy za wysokim 
napięciu obwodu pośredniego

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0
P
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 08 Błąd "Nadzorowanie 
prędkości obrotowej" 

Aktywowane nadzorowanie prędkości 
obrotowej rozpoznało niedopuszczalne 
odchylenie pomiędzy zadaną a rzeczywi-
stą prędkością obrotową

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 01 Silnikowe nadzorowanie prędkości 
obrotowej

 02 Generatorowe nadzorowanie prędkości 
obrotowej

 03 Granica systemowa rzeczywistej 
prędkości obrotowej przekroczona

 11 Błąd "Nadmierna 
temperatura" AM

Temperatura AM osiągnęła lub przekro-
czyła próg wyłączania. Możliwe przyczyny:
• Za wysoka temperatura otoczenia
• Niekorzystna konwekcja powietrza
• Uszkodzony wentylator
• Średnie obciążenie za wysokie.

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem 
zatrzymania 
awaryjnego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Przekroczona granica temperatury radia-
tora.

02 Drugi czujnik temperatury elektroniki syg-
nalizuje nadmierną temperaturę.

12
Drugi czujnik temperatury elektroniki syg-
nalizuje ostrzeżenie o nadmiernej tempe-
raturze.

 12 Błąd "Wyjście 
hamulca” 

• Nie jest podłączony żaden hamulec
• Przewód hamulcowy zostanie rozłą-

czony w stanie włączonym
• Przeciążenie przez nadmiar prądu 

> 2 A (F13 posiada priorytet)
• Przeciążenie przez zbyt częste załą-

czanie (ok. > 0,5 Hz)
Nadzorowanie działa tylko przy usta-
wieniu parametrów "Hamulec obecny" i 
"Hamulec zamknięty".

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Wyjście hamulca

 13 Błąd "Zasilanie 
hamulca" 

Napięcie zasilania hamulca znajduje się 
poza tolerancją +10 %/- 0 %. Nadzoro-
wanie działa tylko przy ustawieniu para-
metrów "Hamulec obecny" i "Hamulec 
zamknięty" oraz tylko przy silnikach CMP 
i DS.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Napięcie zasilania hamulca

 14 Błąd "Rezolwer" Występuje błąd rezolwera lub analizy 
rezolwera.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 01 Rozpoznanie pęknięcia przewodu 
rezolwera

 02 Błąd emulacji rezolwera (za wysoka 
prędkość obrotowa)

 03 Niedozwolony okres sygnału 
synchronizacji

 04 Awaria sygnału synchronizacji
 05 Nieprawidłowa parametryzacja DSP

 06 Przesterowanie na wejściu przetwornika 
AD

 07 Nie udało się zainicjalizować PLL

 08 Błąd CRC ze względu na pamięć flash 
danych (X-Flash)

 09 Błąd CRC ze względu na pamięć flash 
programu (X-Flash)

 10 Błąd CRC ze względu na pamięć flash 
programu (X-Flash)

 11 Zareagował Watch-Dog DSP

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
 67



6 raca
skazania robocze i błędy na module osi MXA

68
 12 Wystąpiła nieaktualna instrukcja w DSP

 13 Wystąpiło nieoczekiwane przerwanie 
w DSP

 14 Wystąpiło przerwanie programu w DSP
 15 Hardware-Stack Overflow w DSP
 16 Wystąpił ONCE-Trap w DSP
 17 Wystąpiło przerwanie A w DSP
 18 Wystąpiło przerwanie B w DSP
19 Niedopuszczalny kąt podczas kalibracji

20 Błąd przy kasowaniu pamięci flash 
podczas kalibracji

21 Błąd przy programowaniu pamięci flash 
podczas kalibracji

22 Błąd przy weryfikacji pamięci flash 
podczas kalibracji

23 Analiza rezolwera nie jest skalibrowana

24 PLL dokonał odblokowania podczas 
pracy

256 Faza inicjalizacji DSP nie została zakoń-
czona w dozwolonym czasie

267 Komunikat o gotowości DSP nie nastąpił 
w trakcie dozwolonego czasu

512
Ochrona przed nadmiarem dzielenia 
poprzez ograniczenie rzeczywistej pręd-
kości obrotowej.

Wykonać prawidłowe 
ustawianie wartości 
systemowych liczników i 
mianowników

 15 Błąd "Enkoder 
absolutny"

Występuje błąd w sumie kontrolnej 
sygnałów Hiperface®.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

Wejście enkodera 
urządzenia podsta-
wowego

01
Cosekundowe porównywanie pozycji 
absolutnej enkodera (poprzez kanał 
parametrów Hiperface®) z inkrementalną 
pozycją osi. 

• Sprawdzić okablo-
wanie sygnałów pasm

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

02 Typ enkodera nieznany Wyjaśnić, czy ten enkoder 
może być zastosowany

03
Dane na tabliczce znamionowej enko-
dera nieprawidłowe. Suma BlockCheck 
w zakresie pola danych producenta 
silnika jest niewłaściwa.

Wymienić enkoder

32 – 
67

Enkoder Hiperface® zgłasza wewnętrzny 
błąd.
Kod błędu tworzony jest w następujący 
sposób: [wyświetlona wartość] – 32. 
Więcej informacji uzyskasz w SEW-
EURODRIVE.

• Sprawdzić okablo-
wanie i źródła zakłóceń

• Jeśli to nie pomoże, 
wymienić enkoder

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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Wejście enkodera 
urządzenia 
podstawowego

256

• Enkoder SSI: Spadek napięcia 
zasilającego (12 V)

• Enkoder SSI sygnalizuje błąd 
poprzez umieszczenie bitu błędu 
w protokole SSI

• Sprawdzić napięcie zasi-
lające do enkodera SSI

• Sprawdzić ustawienia 
enkodera SSI (bit błędu)

• Sprawdzić okablowanie
• Sprawdzić źródła 

zakłóceń
• Wymienić enkoder

257

Enkoder SSI: Przerwany przewód 
taktowania lub przewód danych

• Sprawdzić okablowanie
• Sprawdzić źródła 

zakłóceń, również 
napięcie zasilające

• Sprawdzić parametry 
uruchomienia

• Wymienić enkoder

258

Enkoder SSI: Pozycja poza pasmem 
tolerancji

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń (przerwanie 
promienia świetlnego, 
reflektor, przewody 
danych, itd.)

• Sprawdzić parametry 
uruchomienia

259
Enkoder SSI: Wiązka taktowania SSI nie 
pasuje do częstotliwości próbkowania 
prędkości obrotowej

• Zwiększyć częstotli-
wość taktowania SSI

• Sprawdzić parametry 
uruchomienia

260

Enkoder SSI: Błąd zdefiniowany przez 
użytkownika przez maskę błędów

• Enkoder sygnalizuje 
błąd, patrz arkusz 
danych enkodera

• Sprawdzić parametry 
uruchomienia

261 Enkoder SSI: Brak poziomu High • Sprawdzić okablowanie
• Wymienić enkoder

513

Porównanie pomiędzy pozycją surową 
a licznikiem ścieżki enkodera EnDat 
nieprawidłowe

• Sprawdzić okablo-
wanie sygnałów pasm

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

514
Parametr EnDat operacji pomiarów jest 
nieaktualny

• Typ enkodera EnDat 
nie może być ewent. 
zastosowany!

• Wymienić enkoder

515
Parametr EnDat rozdzielczości jest 
nieaktualny

• Typ enkodera EnDat 
nie może być ewent. 
zastosowany!

• Wymienić enkoder

516
Parametr EnDat Multiturn jest 
nieaktualny

• Typ enkodera EnDat 
nie może być ewent. 
zastosowany!

• Wymienić enkoder

544 – 
575

Enkoder EnDat sygnalizuje status błędu. 
Kody błędów wymienione są w opisie 
protokołów EnDat Kod błędów EnDat = 
subkod – 544 lub subkod – 4640 lub 
subkod – 8736

• Wymienić enkoder

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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70
Enkoder, opcja 1

4097
Cosekundowe porównywanie pozycji 
absolutnej enkodera (poprzez kanał 
parametrów Hiperface®) z inkrementalną 
pozycją osi. 

• Sprawdzić okablo-
wanie sygnałów pasm

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

4098 Typ enkodera nieznany

4099
Dane na tabliczce znamionowej enko-
dera nieprawidłowe. Suma BlockCheck 
w zakresie pola danych producenta 
silnika jest niewłaściwa. 

Wymienić enkoder

4128 
– 

4163

Enkoder Hiperface® zgłasza wewnętrzny 
błąd.
Kod błędu tworzony jest w następujący 
sposób: [wyświetlona wartość] – 4128. 
Więcej informacji uzyskasz w SEW-
EURODRIVE.

• Sprawdzić okablo-
wanie i źródła zakłóceń

• Jeśli to nie pomoże, 
wymienić enkoder

4352 Enkoder SSI, opcja 1: Spadek napięcia 
zasilającego (12 V)

Sprawdzić napięcie zasila-
jące do enkodera SSI

4353 Enkoder SSI, opcja 1: Przerwany prze-
wód taktowania lub przewód danych

Sprawdzić połączenie do 
enkodera SSI

4354 Enkoder SSI, opcja 1: Pozycja poza 
pasmem tolerancji

Zminimalizować wpływy 
zakłóceń

4355
Enkoder SSI, opcja 1: Wiązka taktowania 
SSI nie pasuje do częstotliwości próbko-
wania prędkości obrotowej

Ustawić wyższą częstotli-
wość taktowania

4356 Enkoder SSI, opcja 1: Błąd zdefiniowany 
przez użytkownika przez maskę błędów

4357 Enkoder SSI, opcja 1: Brak poziomu High Wymienić kartę opcji lub 
enkoder

Enkoder, opcja 1

4609 Compare pomiędzy raw-position a check-
counter enkodera EnDat nieprawidłowy

4610 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

4611 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

4612 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

4640 
– 

4671

Enkoder EnDat sygnalizuje status błędu. 
Kod błędu tworzony jest w następujący 
sposób: [wyświetlona wartość] – 5640. 
Kody błędów wymienione są w opisie 
protokołów EnDat. 

4672 Enkoder EnDat sygnalizuje wewnętrzne 
ostrzeżenie

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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Enkoder, opcja 2

8193
Cosekundowe porównywanie pozycji 
absolutnej enkodera (poprzez kanał 
parametrów Hiperface®) z inkrementalną 
pozycją osi. 

• Sprawdzić okablo-
wanie sygnałów pasm

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

8194 Typ enkodera nieznany

8195
Dane na tabliczce znamionowej enko-
dera nieprawidłowe. Suma BlockCheck 
w zakresie pola danych producenta 
silnika jest niewłaściwa. 

Wymienić enkoder

8224 
– 

8259

Enkoder Hiperface® zgłasza wewnętrzny 
błąd.
Kod błędu tworzony jest w następujący 
sposób: [wyświetlona wartość] – 8224. 
Więcej informacji uzyskasz w SEW-
EURODRIVE.

• Sprawdzić okablo-
wanie i źródła zakłóceń

• Jeśli to nie pomoże, 
wymienić enkoder

8448 Enkoder SSI sygnalizuje spadek napięcia

8449 Rozpoznano pęknięcie przewodu 
enkodera SSI

8450 Enkoder SSI – pozycja poza pasmem 
tolerancji

8451
Enkoder SSI – wiązka taktowania SSI nie 
pasuje do częstotliwości próbkowania 
prędkości obrotowej

Zwiększyć częstotliwość 
taktowania

8452 Enkoder SSI – błąd zdefiniowany przez 
użytkownika przez maskę błędów

8453 Enkoder SSI – brak poziomu High Wymienić kartę opcji lub 
enkoder

8705 Compare pomiędzy raw-position a check-
counter enkodera EnDat nieprawidłowy

8706 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

8707 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

8708 Nieprawidłowe wartości EEPROM 
w enkoderze

8736 
– 

8767

Enkoder EnDat sygnalizuje status błędu. 
Kod błędu tworzony jest w następujący 
sposób: [wyświetlona wartość] – 8736. 
Kody błędów wymienione są w opisie 
protokołów EnDat. 

8768 Enkoder EnDat sygnalizuje wewnętrzne 
ostrzeżenie

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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 16 Błąd "Uruchomienie" Błąd podczas uruchamiania
Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Mianownik liczby par biegunów rezol-
wera jest różny od 1

02 Licznik par biegunów rezolwera jest za 
duży

03 Licznik par biegunów rezolwera jest za 
mały, tzn. = 0

04 Mianownik rozdzielczości emulacji dla 
rezolwera jest różny od 1

05 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
rezolwera jest za mały

06 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
rezolwera jest za duży

07 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
rezolwera nie jest potęgą liczby 2

08 Mianownik rozdzielczości emulacji dla 
enkodera sinus jest różny od 1

09 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
enkodera sinus jest za mały

10 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
enkodera sinus jest za duży

11 Licznik rozdzielczości emulacji dla 
enkodera sinus nie jest potęgą liczby 2

100
Żądany moment testowy nie może zostać 
osiągnięty przez kombinację silnika i 
falownika z aktualnie czynnymi 
wartościami granicznymi

Sprawdzić wartości gra-
niczne, dostosować 
moment testowy

512 Uruchomiony nieaktualny typ silnika

513 Ustawiona granica prądu przekracza 
maksymalny prąd osi 

514
Ustawiona granica prądu jest mniejsza 
od znamionowego prądu magnesującego 
silnika

515 CFC: Brak możliwości przedstawienia 
współczynnika do obliczania prądu q

516 Sparametryzowano niedopuszczalną 
częstotliwość PWM 

517
Parametr "Końcowa prędkość obrotowa 
tabeli strumienia" poza dopuszczalnym 
zakresem

518 Parametr "Strumień końcowy tabeli Id" 
poza dopuszczalnym zakresem

519 Żądane zwolnienie stopnia końcowego 
bez ważnego uruchomienia silnika

520 Nie jest możliwe uruchomienie silnika 
przy zwolnionym stopniu końcowym

521
Współczynnik dla granicy momentu obro-
towego nie może zostać przedstawiony 
(A)

522
Współczynnik dla granicy momentu obro-
towego nie może zostać przedstawiony 
(B)

525
Brak możliwości przedstawienia współ-
czynnika dla filtra prowadzenia wartości 
zadanej prądu

526
Brak możliwości przedstawienia współ-
czynnika dla ograniczenia wzrostu 
natężenia

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
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527 Filtr FIR położenia nie może odwzorować 
czasu jałowego enkodera

528 Filtr FIR prędkości obrotowej nie może 
odwzorować czasu jałowego enkodera

529
Termiczny nadzór silnika I2t: Dwa węzły 
interpolacji o tej samej prędkości obro-
towej w charakterystyce prędkości obro-
towej-momentu obrotowego

Rozsunąć bardziej węzły 
interpolacji

530 Nieprawidłowo sparametryzowany 
maksymalny prąd silnika

531
Identyfikacja pozycji wirnika Tabela 
korekty w przód nie rośnie ściśle 
jednostajnie

532
Identyfikacja pozycji wirnika CMMin za 
małe

Prąd znamionowy osi 
w porównaniu z silnikiem 
za duży

533 Identyfikacja pozycji wirnika niedozwo-
lona dla uruchomionego silnika

534 Częstotliwość PWM dla FCB 25 musi 
wynosić 8 kHz

Ustawić częstotliwość 
PWM na 8 kHz

535 Indeks TMU-Init nie został ustawiony Ustawić indeks TMU-Init

1024
Parametr pamięci NV prądu znamiono-
wego urządzenia jest większy od para-
metru pamięci NV zakresu pomiaru prądu

1025 Parametr pamięci NV zakresu pomiaru 
prądu jest równy zero

1026 Parametr pamięci NV zakresu pomiaru 
prądu jest równy zero

1027 Parametr pamięci NV zakresu pomiaru 
prądu jest za duży

1028
Granice systemowe dla prędkości obro-
towej są większe niż maks. możliwa 
prędkość obrotowa

1029
Granice aplikacji dla prędkości obrotowej 
są większe niż maks. możliwa prędkość 
obrotowa

1030 Ustawiono nieaktualny typ czujnika dla 
temperatury stopnia wyjściowego

1031
CFC: Jako enkoder silnika przy silnikach 
synchronicznych nie został zastosowany 
enkoder absolutny.

1032
CFC: Jako enkoder silnika przy silnikach 
synchronicznych nie został zastosowany 
enkoder wartości absolutnych

1033 Przekroczony obszar pozycji w trybie reje-
stracji pozycji "bez licznika nadmiaru"

Skorygować zaprojekto-
wany odcinek przemiesz-
czenia

1034
Podwójny napęd FCB: Dopasowanie okna 
błędu nadążania nie może być mniejsze od 
"normalnego" okna błędu nadążania

1035
Podwójny napęd FCB: Okno błędu nadą-
żania nie może być mniejsze od prądu 
dopasowania

1036 Modularny offset odniesienia znajduje się 
poza ograniczeniem modularnym

Przeprowadzić bezbłędne 
uruchomienie

1037
Wartości pozycji oprogramowania; 
Wyłącznik krańcowy zamieniony, dodatni 
< ujemny

1038

System enkodera: Współczynnik mia-
nownika (jednostka systemowa) większy 
lub równy współczynnikowi licznika 
(jednostka systemowa)

• Przeprowadzić 
uruchomienie

• Zwiększyć współczyn-
nik licznika (jednostka 
systemowa)

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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1039 Enkoder opcji 1 nie może analizować 
ustawionego typu enkodera

Enkoder musi pracować na 
XGS11A

1040
Enkoder opcji 2 nie może analizować 
ustawionego typu enkodera

Użyć odpowiedniej karty 
opcji lub podłączyć żądany 
enkoder do właściwego 
sprzętu

1041
Urządzenie lub opcja nie mogą analizo-
wać ustawionego typu enkodera

Użyć odpowiedniej karty 
opcji lub podłączyć żądany 
enkoder do właściwego 
sprzętu

1042 Brak komutacji Ustawić komutację za 
pomocą FCB25

1043 Prąd postojowy niedozwolony dla silnika 
synchronicznego

Wyłączyć funkcję prądu 
postojowego

 17 Wewnętrzny błąd 
komputera (Traps) CPU rozpoznał wewnętrzny błąd

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje 
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 18 Wewnętrzny błąd 
oprogramowania

W oprogramowaniu został odkryty 
niedopuszczalny stan.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 19 Błąd danych 
procesu Dane procesu nie są prawidłowe

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Dane procesowe: Podany ujemny 
moment maksymalny

02 Dane procesowe: Podany dodatni 
moment minimalny

03 Dane procesowe: Podana ujemna silni-
kowa granica momentu obrotowego

04 Dane procesowe: Podana ujemna gene-
ratorowa granica momentu obrotowego

05 Dane procesowe: Granica momentu 
obrotowego dla kwadrantu 1 jest ujemna

06 Dane procesowe: Granica momentu 
obrotowego dla kwadrantu 2 jest ujemna

07 Dane procesowe: Granica momentu 
obrotowego dla kwadrantu 3 jest ujemna

08 Dane procesowe: Granica momentu 
obrotowego dla kwadrantu 4 jest ujemna

09
Regulacja momentu: Maksymalna pręd-
kość obrotowa < niż minimalna prędkość 
obrotowa

10 Regulacja położenia: Suma maksymalnej 
prędkości obrotowej < 0

11 Regulacja położenia: Maksymalna 
prędkość obrotowa < 0

12 Regulacja położenia: Minimalna 
prędkość obrotowa > 0

13 Dane procesowe: Podanie ujemnego 
przyspieszenia

14 Dane procesowe: Podanie ujemnego 
opóźnienia

15 Dane procesowe: Podanie ujemnego 
przyspieszenia drugiego stopnia

16 Numer FCB i kombinacja obiektu FCB 
nie istnieje

17 Pozycja docelowa poza obszarem 
wyłącznika krańcowego

18
Moment testowy testu hamulca jest 
większy niż granica systemowa

Ustawić mniejszy moment 
testowy niż granica 
systemowa

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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19 Dane procesowe: Ujemna granica 
prędkości

Wprowadzić dodatnią 
granicę prędkości

20

Zażądano przełączenia zestawu 
parametrów przy aktywnym stopniu 
wyjściowym.

Przed uaktywnieniem prze-
łączenia zestawu parame-
trów za pomocą danych 
procesowych najpierw 
zablokować stopień wyj-
ściowy (wybrać FCB01 lub 
zezwolenie = 0)

21
Wybór celu i źródła poza dozwolonym 
zakresem

Wybór celu i źródła musi 
mieć aktualne wskaźniki 
tabeli

30

FCB 09: Wprowadzenie celu w jednost-
kach użytkownika poza ustawionym 
zakresem modulo

Dostosować niedomiar 
modulo i nadmiar modulo 
wykorzystywanego zakresu 
przemieszczenia / wybrać 
wprowadzone cele tak, aby 
znajdowały się w aktywnym 
zakresie modulo. 

31
FCB 09: Wprowadzenie celu w jednostce 
użytkownika prowadzi do nadmiaru celu 
w jednostkach SYS

Zwiększyć rozdzielczość 
jednostki użytkownika 
pozycji

32
FCB 09: Niedomiar modulo >= nadmiar 
modulo

Zamienić wartości niedo-
miaru modulo i nadmiaru 
modulo

33
FCB 09: Zażądano absolutnej pozycji 
celu ale nie przeprowadzono jazdy 
referencyjnej.

Przeprowadzić jazdę refe-
rencyjną dla enkodera 
położenia

34
FCB 09: Przesłano granicę przyspie-
szenia lub opóźnienia = 0

Sprawdzić lokalną wartość 
zadaną, granice aplikacji, 
granice systemu, przesłane 
dane procesowe

 20 Błąd nadążania 
tarczy krzywkowej

Zadana granica błędu nadążania przy 
module tarczy krzywkowej została 
przekroczona

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 CAM: Błąd nadążania tarczy krzywkowej

 21 Błąd nadążania 
napędu podwójnego

Zadana granica błędu nadążania w przy-
padku trybu podwójnego napędu "Engel" 
została przekroczona

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Podwójny napęd FCB: Błąd nadążania 
w fazie dopasowania

02 Podwójny napęd FCB: Błąd nadążania 
w trybie normalnym

 25 Błąd "Trwała pamięć 
parametrów" 

Przy dostępie do trwałej pamięci 
parametrów został rozpoznany błąd

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Dostęp do adresu pamięci trwałej

02 Limit czasu pamięci trwałej 
(MemoryDevice)

 03
Błąd podczas wczytywania danych 
trwałej pamięci. Dane nie mogą być 
używane, gdyż oznaczenie lub suma 
kontrolna są nieprawidłowe.

 04 Błąd inicjalizacji systemu pamięci.

 05 Pamięć wartości stałych zawiera 
nieważne dane.

 06
Pamięć wartości stałych zawiera niekom-
patybilne dane innego urządzenia (przy 
wymiennych pamięciach danych)

 07 Błąd inicjalizacji pamięci trwałej
 08 Wewnętrzny błąd pamięci trwałej
 09 Błąd JFLASH pamięci trwałej
 10 Błąd podzespołu FLASH pamięci trwałej

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 
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 26 Błąd "Zewnętrzny 
zacisk"

Poprzez binarny zacisk wejściowy został 
zgłoszony błąd.

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Błąd zewnętrznego zacisku

 27 Błąd "Wyłącznik 
krańcowy" 

Jeden lub oba wyłączniki krańcowe nie 
mogą zostać rozpoznane na zaprogra-
mowanych do nich zaciskach wejścio-
wych lub w słowie sterującym

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 01 Brak obu wyłączników krańcowych lub 
przerwanie przewodów

 02 Wyłącznik krańcowy zamieniony

 28 Błąd "Fieldbus 
Timeout"

Komunikacja danych procesowych jest 
przerwana.

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Błąd fieldbus Timeout

 29
Błąd "Najechano na 
wyłącznik krańcowy 
HW" 

Najechano na sprzętowy wyłącznik 
krańcowy podczas pozycjonowania

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Najechano na prawy wyłącznik krańcowy
02 Najechano na lewy wyłącznik krańcowy

 30 Błąd "Timeout 
opóźnienia” 

Napęd nie zatrzymał się w zadanym 
czasie opóźnienia

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Przekroczenie czasu rampy zatrzymania

02 Przekroczenie czasu zatrzymania przy 
granicy aplikacji

03 Przekroczenie czasu zatrzymania przy 
granicy systemu

04 Przekroczenie czasu rampy zatrzymania 
awaryjnego

 31
Błąd "Ochrony 
temperaturowej 
TF/TH silnika"

Zadziałał czujnik nadmiernej tempera-
tury (KTY/TF/TH) napędu w celu ochrony 
silnika

"Brak 
reakcji" (D), 
(P)

Brak reakcji Gotowy = 1
Zakłócenie = 1

01 Rozpoznanie przerwania przewodu 
czujnika temperatury silnika

02 Rozpoznano zwarcie czujnika tempera-
tury silnika

03 Nadmierna temperatura silnika KTY

04 Nadmierna temperatura silnika (model 
silnika synchronicznego)

05 Nadmierna temperatura silnika (TF/TH)
06 Nadmierna temperatura silnika model I2t

 33 Błąd "VM-Boot-
Timeout" 

Moduł zasilania nie jest jeszcze lub 
gotowy.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Błąd synchronizacji inicjalizacji z modu-
łem zasilania

 36
Błąd "Błąd nadąża-
nia biegu synchro-
nicznego"

Przy biegu synchronicznym został prze-
kroczony zadany, maksymalnie dopusz-
czony błąd nadążania

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Bieg synchroniczny FCB: Błąd nadążania

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
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 37 Błąd "System-
Watchdog"

Przekroczenie czasu przy umieszczonym 
wewnątrz komputera Watchdog-Timer

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany / 
reset CPU

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 38 Błąd "Funkcje 
technologiczne" Błąd w funkcji technologicznej

Zatrzymanie 
z ograni-
czeniami 
aplikacji, (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01
Funkcja krzywki: Wpisany punkt załącza-
nia przy ujemnym zboczu sygnału < 
dodatnie zbocze sygnału

02 Funkcja krzywki: Nadmiar komend 
przetwarzania punktu załączania

03 Cam: typ bloku Flow Control nie zgadza 
się

04 Cam: typ bloku Flow Table nie zgadza się
05 Cam: typ bloku ProfGen nie zgadza się

06 Cam: typ bloku Derivate Gen. nie zgadza 
się

07 Cam: typ bloku Motor Mgmt. nie zgadza 
się

08
Cam: wersja bloku Flow Control jest 
nowsza niż wersja w oprogramowaniu 
sprzętowym

09
Cam: wersja bloku Flow Table jest 
nowsza niż wersja w oprogramowaniu 
sprzętowym

10
Cam: wersja bloku ProfGen jest nowsza 
niż wersja w oprogramowaniu sprzęto-
wym

11
Cam: wersja bloku Derivate Gen. jest 
nowsza niż wersja w oprogramowaniu 
sprzętowym

12
Cam: wersja bloku Motor Mgmt. jest 
nowsza niż wersja w oprogramowaniu 
sprzętowym

13 Cam: adres startowy bloku Cam Flow 
Table nie znajduje się w DDB

14 Cam: mianownik krzywej matematycznej 
nie może wynosić zero

15 Cam: ten typ krzywej startowej jest 
niedozwolony

16 Cam: ten typ krzywej jest niedozwolony

17 Cam: długość krzywej matematycznej 
musi być większa lub równa 2

18
Cam: cykl Master krzywej zdefiniowanej 
przez węzły interpolacji musi być większy 
od zera

19 Cam: następstwo funkcji przejściowych 
(Transferfunctions) jest zabronione

20 Cam: następstwo funkcji przejściowych 
po SpeedControl jest zabronione

21 Cam: następstwo SpeedControl po 
krzywej matematycznej jest zabronione

22 Cam: następstwo SpeedControl bezwzgl. 
regulacji pozycji jest zabronione

23 Cam: następstwo SpeedControl wzgl. 
regulacji pozycji jest zabronione

24 Cam: numer krzywej startowej jest 
ujemny (brak inicjalizacji)

35 Cam: ujemny numer krzywej jest zabro-
niony (brak inicjalizacji)

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 
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26
Cam: ujemny adres startowy krzywej 
matematycznej jest zabroniony (brak 
inicjalizacji)

28 Cam: niedozwolony tryb inicjalizacji

29 Cam: niedozwolony tryb korekty 
pozostałej drogi

30 Cam: adres startowy bloku 
Cam_ProfGen nie znajduje się w DDB

31 Cam: adres startowy bloku Cam1 nie 
znajduje się w DDB

32 Cam: adres Cam1 Master Source nie 
znajduje się w DDB

33 Cam: adres startowy bloku Cam2 nie 
znajduje się w DDB

34 Cam: adres Cam2 Master Source nie 
znajduje się w DDB

35 Cam: adres startowy bloku Cam3 nie 
znajduje się w DDB

36 Cam: adres Cam3 Master Source nie 
znajduje się w DDB 

37 Cam: adres startowy bloku 
Cam_DerivateGen nie znajduje się w DDB

38 Cam: adres Derivate Generator Source 
nie znajduje się w DDB

39 Cam: adres startowy bloku sterowania 
silnika nie znajduje się w DDB

40 Cam: adres sterowania silnika Y-Source 
nie znajduje się w DDB

41 Cam: adres sterowania silnika V-Source 
nie znajduje się w DDB

42 Cam: adres sterowania silnika A-Source 
nie znajduje się w DDB

43 Cam: adres sterowania silnika MVorst-
Source nie znajduje się w DDB

44 Cam: adres sterowania silnika JRel-
Source nie znajduje się w DDB

45 Cam: adres sterowania silnika JRel-
NachPhi-Source nie znajduje się w DDB

46 Cam: długość krzywej matematycznej 
musi być większa lub równa 3

47 Cam: niedozwolony tryb sterowania silnika

48 Cam: niedozwolony tryb inicjalizacji 
CAM-Prof-Gen

50 PositionSetpointGen: obliczanie wartości 
zadanej jest wyłączone

51 PositionSetpointGen: struktura danych 
wykracza poza granicę DDB

52 PositionSetpointGen: typ nie zgadza się

53
PositionSetpointGen: wersja w DDB jest 
wyższa niż wersja oprogramowania 
sprzętowego

54 EGear: cykl Master przy nadrabianiu 
drogi nie może być równy zero

55 EGear: cykl Slave przy nadrabianiu drogi 
nie może być równy zero

56 EGear: parametry dla nadrabiania czasu 
są nieaktualne

57 PositionSetpointGen: czas filtra znajduje 
się poza granicami

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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58 PositionSetpointGen: współczynnik 
Slave wynosi zero

59 EGear: parametr nie uaktywniony
60 EGear: typ nie zgadza się

61 EGear: wersja w DDB jest wyższa niż 
wersja oprogramowania sprzętowego

62 PositionSetpointGen: ModuloMin >= 
ModuloMax lub parametr poza granicami

63 PositionSetpointGen: źródło pozycji znaj-
duje się poza DDB

80 źródło pozycji znajduje się poza DDB

100 VEncoder: struktura danych wykracza 
poza granicę DDB

101 VEncoder: typ nie zgadza się

102 VEncoder: wersja w DDB jest wyższa niż 
wersja oprogramowania sprzętowego

103 VEncoder: parametry ramp są nieaktualne
104 VEncoder: dzielnik jest równy zero
105 VEncoder: ModuloMin >= ModuloMax

106 VEncoder: Podany cel poza dozwolonym 
zakresem

107 VEncoder: Pozycja nie znajduje się 
w dozwolonym zakresie

108 VEncoder: niedozwolony tryb pracy

109
VEncoder: wartość Speed jest tak duża, 
że ModuloValue zostanie przekroczone 
w 500µs

110
VEncoder: parametry max. Velocity, max. 
Jerk nie znajdują się w dozwolonym 
zakresie

120 DataRecord: struktura danych wykracza 
poza granicę DDB

121 DataRecord: typ nie zgadza się

122 DataRecord: wersja w DDB jest wyższa 
niż wersja oprogramowania sprzętowego

123 DataRecord: czas interpolacji znajduje 
się poza granicami

124 DataRecord: ModuloMin >= ModuloMax 
lub parametr poza granicami

125 DataRecord: źródło pozycji znajduje się 
poza DDB

126 DataRecord: źródło przerwania w stanie 
"Czekam na przerwanie" zmieniło się

127 DataRecord: poziom przerwania w stanie 
"Czekam na przerwanie" zmienił się

128
DataRecord: PositionExternSource 
znajduje się poza DDB lub nie jest 
dozwolonym indeksem

140 DataBuffer: struktura danych wykracza 
poza granicę DDB

141 DataBuffer: typ nie zgadza się

142 DataBuffer: wersja w DDB jest wyższa 
niż wersja oprogramowania sprzętowego

160 SystemData: struktura danych wykracza 
poza granicę DDB

161 SystemData: typ nie zgadza się

162 SystemData: wersja w DDB jest wyższa 
niż wersja oprogramowania sprzętowego

180 EventControl: typ nie zgadza się

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 
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181 EventControl: wersja w DDB jest wyższa 
niż wersja oprogramowania sprzętowego

182 EventControl: ModuloMin >= ModuloMax 
lub parametr poza granicami

183 EventControl: źródło znajduje się poza 
DDB

184 CAM-Controller: nieaktualna długość 
struktury DDB

185 CAM-Controller: nieaktualny typ struktury 
DDB

186 CAM-Controller: nieaktualna wersja 
struktury DDB

187 CAM-Controller: nieaktualna źródło danych

188 CAM-Controller: nieaktualne wskazanie 
krzywki

189 CAM-Controller: nieaktualne dane krzywki
190 CAM-Controller: błąd ścieżki

 39 Błąd "Jazda 
referencyjna"

Podczas jazdy referencyjnej wystąpił 
błąd

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

 01
Jazda referencyjna FCB: Przekroczenie 
czasu podczas szukania impulsu 
zerowego

 02
Jazda referencyjna FCB: Sprzętowy 
wyłącznik krańcowy przed krzywką 
referencyjną 

 03
Jazda referencyjna FCB: Sprzętowy 
wyłącznik krańcowy i krzywka referen-
cyjna nie pokrywają się

 04 Jazda referencyjna FCB: Dla typu 0 musi 
zostać wybrane referencjonowanie na ZP

 06
Stały ogranicznik pojawia się przed wyłącz-
nikiem krańcowym/ krzywką referencyjną

Przesunąć lub włączyć 
wyłącznik krańcowy/ 
krzywkę referencyjną

 07
Wyłącznik krańcowy/krzywka referen-
cyjna nie pokrywają się/nie zachodzą na 
stały ogranicznik

Ustawić wyłącznik krań-
cowy/krzywkę referencyjną 
równo ze stałym 
ogranicznikiem.

 08
Offset referencji musi być w trybie pozycjo-
nowania enkodera "pozycja bezwzględna 
Single-Turn" mniejszy od 1 obrotu 
enkodera

Ustawić offset referencji na 
wartość mniejszą od 1 
obrotu enkodera

 99 Jazda referencyjna FCB: Podczas jazdy 
został zmieniony typ jazdy referencyjnej

 40 Błąd "Synchroni-
zacja inicjalizacji" 

Synchronizacja z kartą opcjonalną nie 
mogła zostać prawidłowo wykonana

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 01 Magistrala bus opcji niegotowa lub błąd 
karty opcji

 02 Timeout przy synchronizacji inicjalizacji 
z opcją lub błąd karty opcji

 03 Konieczna ponowna synchronizacja 
inicjalizacji dla opcji NG-DPRAM

 04 Timeout przy synchronizacji inicjalizacji 
z opcją lub błąd karty opcji enkodera

Sprawdzić połączenie 
z magistralą bus opcji

 41 Błąd "Watchdog-
Timer do opcji" 

Brak połączenia pomiędzy komputerem 
karty głównej i komputerem karty 
opcjonalnej

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01
sygnał synchronizacji na magistrali bus 
opcji został przerwany przez pojedynczy 
dostęp

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
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02 Za dużo łącznie opcji lub za dużo opcji 
jednego rodzaju

03 Błąd zarządzania zasobami podsystemu 
opcji

04 Błąd w sterowniku opcji

05 Niedozwolona długość sygnału 
synchronizacji

06
Znaleziono opcję z przełącznikiem 
wyboru adresu ustawionym na 0

Ustawić przełącznik wyboru 
adresu odpowiednio do 
gniazda karty opcji

07 Znaleziono dwie opcje z tym samym 
przełącznikiem wyboru adresu

Ustawić przełącznik wyboru 
adresu odpowiednio do 
gniazda karty opcji

08 Błąd CRC XIA11A Wymienić opcję XIA11A
09 Wystąpił watchdog na XIA11A Wymienić opcję XIA11A

10 Przypuszczalne naruszenie cyklu XIA11A 
System-Tick

Zgłosić projektantowi

11 SERR na magistrali bus opcji Wymienić opcję
12 Reset 5 wolt na opcji XFP11A

13 Błąd watchdog na CP923X Wymienić opcję lub oprogra-
mowanie sprzętowe opcji

14 Timeout przy dostępie do magistrali 
opcjonalnej Wymienić opcję

15 Błąd Interrupt, dla którego nie może 
zostać ustalona przyczyna

18 Błąd na magistrali bus opcji Sprawdzić kartę opcji 
(być może uszkodzona)

19 Komunikat o błędach podłączenia 
magistrali bus opcji

Zgłosić błąd w oprogramo-
waniu sprzętowym

21 brak sygnału synchronizacji w trakcie 
pewnego czasu oczekiwania

22 Wynik dzielenia okresu synchronizacji 
przez okres główny nie jest liczbą całkowitą

23 Niedozwolony stosunek okresu synchro-
nizacji / okresu głównego

24 Czas trwania okresu synchronizacji poza 
dopuszczalnym zakresem

25 Nadmiar timera w zakresie opisu rejestru 
timera

26 Utracono odniesienie pomiędzy EncEmu- 
a Count-Timer

27 zbyt wysoka prędkość obrotowa 
(przekroczone maks. Counts) 

28 niedozwolony parametr (źródło Emu, 
histereza Emu, rozdzielczość Emu)

29 Regulator faz w ograniczeniu wartości 
nastawczej

30 Nie wystąpiło zdarzenie Capture

31 Opcja enkodera 1 lub 2: Błąd CRC 
w wewnętrznej pamięci Flash XC161

Wymienić XGH / XGS

32 Przekroczona maksymalna różnica kątów

33 XGS/XGH, opcja 1: Tryb pozycjonowania 
nie jest obsługiwany

Aktualizacja oprogramo-
wania sprzętowego opcji

34 XGS/XGH, opcja 2: Tryb pozycjonowania 
nie jest obsługiwany

Aktualizacja oprogramo-
wania sprzętowego opcji

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 
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 42 Błąd "Błąd nadąża-
nia pozycjonowania" 

Przy pozycjonowaniu został przekroczony 
zadany, maksymalnie dopuszczony błąd 
nadążania
• Enkoder nadawczy niewłaściwie 

podłączony
• Zbyt krótkie rampy rozpędowe
• Część P regulatora pozycji zbyt mała
• Regulator obrotów źle 

sparametryzowany
• Wartość dla tolerancji błędu 

nadążania zbyt mała

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 FCB Błąd nadążania pozycjonowania
02 FCB Błąd nadążania posuwu ręcznego
03 FCB Standardowy błąd nadążania

 43 Błąd "Remote-
Timeout" 

Podczas sterowania poprzez złącze 
szeregowe nastąpiło przerwanie

Zatrzy-
manie 
z ogra-
niczeniami 
aplikacji

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Tryb skokowy FCB: Timeout komunikacji 
przy sterowaniu kierunkiem

02 Watchdog dla zabezpieczonej komuni-
kacji parametrów został uaktywniony, ale 
nie został w porę wyzwolony. (brak lub 
zbyt wolne połączenie z urządzeniem) 

1. Sprawdzić połączenie 
z urządzeniem 2. Przedłu-
żyć czas timeout dla funkcji 
watchdog (maks. 500 ms) 
3. Zmniejszyć obciążenie 
komputera sterującego, 
zamknąć dodatkowe pro-
gramy np. nie wykorzysty-
wane wtyczki Motionstudio 

 44 Błąd "Obciążenie 
Ixt" Przetwornica została przeciążona

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Granica prądu Ixt mniejsza od wymaga-
nego prądu d

02 Przekroczona granica zwiększenia 
temperatury chipa

03 Przekroczona granica temperatury chipa
04 Przekroczona granica obciążenia el.-mech.
05 Rozpoznano zwarcie czujnika
06 Przekroczenie granicy prądu silnika

 45 Błąd "Inicjalizacja 
systemu" Błąd podczas inicjalizacji systemu

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany / 
reset CPU

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Zmierzone przesunięcia prądu leżą poza 
dopuszczalną wartością graniczną

02 Podczas tworzenia CRC dla oprogramo-
wania sprzętowego wystąpił błąd

03 Błąd magistrali danych przy teście RAM
04 Błąd magistrali adresu przy teście RAM
05 Błąd komórek pamięci przy teście RAM

20
Nieprawidłowa wersja FPGA dla aktual-
nego oprogramowania sprzętowego

Ponownie wgrać BSP lub 
oprogramowanie sprzę-
towe

46 Błąd "Timeout SBUS 
#2"

Komunikacja poprzez SBUS#2 jest 
przerwana

Zatrzymanie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego 
[P]

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Timeout CANopen, CAN2: awaria 
sterowania, przerwanie przewodu

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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 50 Błąd napięcia 
zasilającego 24 V Błąd w napięciu zasilającym 24 V

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Błędne sygnały 24 V lub błędny moduł 
rozdzielczego zasilacza sieciowego

Sprawdzić napięcie zasi-
lania 24 V

04 Wewnętrzny przetwornik AD: Nie prze-
prowadzono przetwarzania

 51 Błąd "Programowy 
wyłącznik krańcowy" 

Podczas pozycjonowania najechano na 
programowy wyłącznik krańcowy

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego 
(D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Najechano na prawy programowy 
wyłącznik krańcowy

02 Najechano na lewy programowy wyłącz-
nik krańcowy

 53 Błąd "CRC-Flash"
Podczas kontroli kodu programu Flash 
w pamięci RAM kodów lub DSP rezol-
wera wystąpił błąd CRC.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Błąd CRC32 w pamięci Flash EEPROM, 
sekcja "Initial BootLoader"

02 Błąd CRC32 w pamięci Flash EEPROM, 
sekcja "BootLoader"

03 Błąd CRC32 w pamięci Flash EEPROM, 
sekcja "DSP-Firmware"

04 Błąd CRC32 w Code-RAM (oprogramo-
wanie sprzętowe) po skopiowaniu 
z Flash EEPROM

05 Błąd CRC32 w Code-RAM (oprogramo-
wanie sprzętowe) w trakcie bieżącej 
kontroli podczas eksploatacji

06 Błąd CRC32 w Code-RAM (oprogramo-
wanie sprzętowe) po zresetowaniu opro-
gramowania lub funkcji Watchdog (CPU 
Error tiggered by Code inconsistency)

07 Błąd CRC32 w Code-RAM (oprogramo-
wanie sprzętowe): powtórny odczyt tej 
samej komórki pamięci dał różne dane

09 Stwierdzono możliwy do skorygowania 
błąd bitu w BootLoaderPackage

10 Stwierdzono możliwy do skorygowania 
błąd bitu w BoardSupportPackage

11 Stwierdzono możliwy do skorygowania 
błąd bitu w oprogramowaniu sprzętowym

 55 Błąd "Konfiguracja 
FPGA" 

Wewnętrzny błąd w module układu 
logicznego (FPGA)

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany / 
reset CPU

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

 56 Błąd "Zewnętrzna 
pamięć RAM" 

Wewnętrzny błąd w zewnętrznym module 
RAM

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany / 
reset CPU

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Asynchroniczny DRAM read&write check 
error

02 Asynchroniczny Burst-RAM read & write 
check error

03 Synchroniczny Burst-RAM read check 
error (Burst mode failure)

04 Błąd FRAM

05 Stwierdzono błąd zarządzania gęstością 
FRAM

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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 57 Błąd "Enkoder TTL" Błąd w enkoderze TTL
Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Enkoder TTL: Przerwanie przewodu

02 Enkoder TTL: Błąd emulacji (za wysoka 
prędkość obrotowa)

03 Enkoder TTL: Niedozwolony okres 
sygnału synchronizacji

04 Enkoder TTL: Awaria sygnału synchroni-
zacji

05 Enkoder TTL: Nieprawidłowa parametry-
zacja DSP

06 Enkoder TTL: Przesterowanie na wejściu 
przetwornika AD

07 Enkoder TTL: Nie udało się zainicjalizo-
wać PLL

08 Enkoder TTL: Błąd CRC ze względu na 
pamięć flash danych (X-Flash)

09 Enkoder TTL: Błąd CRC ze względu na 
pamięć Boot-Flash (B-Flash)

10 Enkoder TTL: Błąd CRC ze względu na 
pamięć flash programu (X-Flash)

11 Enkoder TTL: Zareagował Watch-Dog 
DSP

12 Enkoder TTL: Wystąpiła nieaktualna 
instrukcja w DSP

13 Enkoder TTL: Wystąpiło nieoczekiwane 
przerwanie w DSP

14 Enkoder TTL: Wystąpiło przerwanie 
programu w DSP

15 Enkoder TTL: Hardware-Stack Overflow 
w DSP

16 Enkoder TTL: Wystąpił ONCE-Trap 
w DSP

17 Enkoder TTL: Wystąpiło przerwanie A 
w DSP

18 Enkoder TTL: Wystąpiło przerwanie B 
w DSP

19 Enkoder TTL: Niedopuszczalny kąt 
podczas kalibracji

20 Enkoder TTL: Błąd przy kasowaniu 
pamięci flash podczas kalibracji

21 Enkoder TTL: Błąd przy programowaniu 
pamięci flash podczas kalibracji

22 Enkoder TTL: Błąd przy weryfikacji 
pamięci flash podczas kalibracji

23 Enkoder TTL: Analiza rezolwera nie jest 
skalibrowana

24 Enkoder TTL: PLL dokonał odblokowania 
podczas pracy

256
Enkoder TTL: Faza inicjalizacji DSP nie 
została zakończona w dozwolonym 
czasie

257
Enkoder TTL: Komunikat o gotowości 
DSP nie nastąpił w trakcie dozwolonego 
czasu

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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512
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder TTL: Nie powiodła się kontrola 
amplitudy

• Sprawdzić okablo-
wanie, jeśli błąd 
wystąpi natychmiast

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń, jeśli błąd 
występuje spora-
dycznie

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

513 Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder TTL: EPLD zgłasza błąd

Proszę skonsultować się 
z SEW-EURODRIVE

514
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder TTL: Ochrona przed nadmiarem 
dzielenia poprzez ograniczenie rzeczywi-
stej prędkości obrotowej.

Wykonać prawidłowe 
ustawianie wartości 
systemowych liczników i 
mianowników

4608 Enkoder TTL, opcja 1: Błąd kontroli 
amplitudy

4609 Enkoder TTL, opcja 1: Komunikat o 
błędzie EPLD

4610
Enkoder TTL, opcja 1: Ochrona przed 
nadmiarem dzielenia poprzez ograni-
czenie rzeczywistej prędkości obrotowej

8704 Enkoder TTL, opcja 2: Błąd kontroli 
amplitudy

8705 Enkoder TTL, opcja 2: Komunikat o 
błędzie EPLD

8706
Enkoder TTL, opcja 2: Ochrona przed 
nadmiarem dzielenia poprzez ograni-
czenie rzeczywistej prędkości obrotowej

 58 Błąd "Enkoder sinus-
cosinus" Błąd w analizie enkodera sinus/cosinus

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Enkoder sinus/cosinus: Wykrycie 
przerwania przewodu

02 Enkoder sinus/cosinus: Błąd emulacji 
(za wysoka prędkość obrotowa)

03 Enkoder sinus/cosinus: Niedozwolony 
okres sygnału synchronizacji

04 Enkoder sinus/cosinus: Awaria sygnału 
synchronizacji

05 Enkoder sinus/cosinus: Nieprawidłowa 
parametryzacja DSP

06 Enkoder sinus/cosinus: Przesterowanie 
na wejściu przetwornika AD

07 Enkoder sinus/cosinus: Nie udało się 
zainicjalizować PLL

08 Enkoder sinus/cosinus: Błąd CRC ze 
względu na pamięć flash danych (X-Flash)

09 Enkoder sinus/cosinus: Błąd CRC ze 
względu na pamięć Boot-Flash (B-Flash)

10
Enkoder sinus/cosinus: Błąd CRC ze 
względu na pamięć flash programu 
(X-Flash)

11 Enkoder sinus/cosinus: Zareagował 
Watch-Dog DSP

12 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpiła 
nieaktualna instrukcja w DSP

13 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpiło 
nieoczekiwane przerwanie w DSP

14 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpiło 
przerwanie programu w DSP

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
Kompaktowa instrukcja obsługi – Wieloosiowe serwowzmacniacze MOVIAXIS®
 85



6 raca
skazania robocze i błędy na module osi MXA

86
15 Enkoder sinus/cosinus: Hardware-Stack 
Overflow w DSP

16 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpił 
ONCE-Trap w DSP

17 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpiło 
przerwanie A w DSP

18 Enkoder sinus/cosinus: Wystąpiło 
przerwanie B w DSP

19 Enkoder sinus/cosinus: Niedopusz-
czalny kąt podczas kalibracji

20 Enkoder sinus/cosinus: Błąd przy kaso-
waniu pamięci flash podczas kalibracji

21 Enkoder sinus/cosinus: Błąd przy progra-
mowaniu pamięci flash podczas kalibracji

22 Enkoder sinus/cosinus: Błąd przy weryfi-
kacji pamięci flash podczas kalibracji

23 Enkoder sinus/cosinus: Analiza 
rezolwera nie jest skalibrowana

24 Enkoder sinus/cosinus: PLL dokonał 
odblokowania podczas pracy

256
Enkoder sinus/cosinus: Faza inicjalizacji 
DSP nie została zakończona w dozwo-
lonym czasie

257
Enkoder sinus/cosinus: Komunikat o 
gotowości DSP nie nastąpił w trakcie 
dozwolonego czasu

512
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder sinus/cosinus: Nie powiodła 
się kontrola amplitudy

• Sprawdzić okablowanie, 
jeśli błąd wystąpi 
natychmiast

• Sprawdzić źródła 
zakłóceń, jeśli błąd 
występuje spora-
dycznie

• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

513
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder sinus/cosinus: Inicjalizacja 
licznika ścieżki niemożliwa

Proszę skonsultować się 
z SEW-EURODRIVE

514
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder sinus/cosinus: Nie powiodła 
się kontrola kwadrantów

Wykonać prawidłowe 
ustawianie wartości 
systemowych liczników i 
mianowników

515
Enkoder, urządzenie podstawowe: 
Enkoder sinus/cosinus: Ochrona przed 
nadmiarem dzielenia poprzez ograni-
czenie rzeczywistej prędkości obrotowej.

Wykonać prawidłowe 
ustawianie wartości 
systemowych liczników i 
mianowników

4608 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 1: Błąd 
kontroli amplitudy

4609 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 1: Inicjali-
zacja licznika ścieżki niemożliwa

4610 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 1: Błąd 
przy kontroli kwadrantów

4611

Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 1: 
Ochrona przed nadmiarem dzielenia 
poprzez ograniczenie rzeczywistej pręd-
kości obrotowej. Błąd może wystąpić 
również przy enkoderach SSI, które 
mogą być też enkoderami prędkości 
obrotowej, np. CE65.

8704 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 2: Błąd 
kontroli amplitudy

8705 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 2: Inicjali-
zacja licznika ścieżki niemożliwa

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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8706 Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 2: Błąd 
przy kontroli kwadrantów

8707

Enkoder Sinus-Cosinus, opcja 2: 
Ochrona przed nadmiarem dzielenia 
poprzez ograniczenie rzeczywistej pręd-
kości obrotowej. Błąd może wystąpić 
również przy enkoderach SSI, które 
mogą być też enkoderami prędkości 
obrotowej, np. CE65.

 59 Błąd "Komunikacja 
z enkoderem" 

Błąd enkodera Hiperface® lub analizy 
Hiperface®

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

Enkoder, urządze-
nie podstawowe

01 Enkoder Hiperface®: Nie powiodła się 
kontrola kwadrantów

• Skasować numer 
seryjny przy odłączonym 
enkoderze (indeks 9807, 
1/2/3 na standardowym 
wejściu, indeks 9808, 
1/2/3 na opcji 1 i indeks 
9809, 1/2/3 na opcji 2)

• Następnie z powrotem 
podłączyć enkoder

• Ponownie uruchomić 
MOVIAXIS®

02

Enkoder Hiperface®: Offset kąta ścieżki 
jest nieprawidłowy. Może wystąpić przy 
wymianie hamulca (silnik zasilany jest 
w celu wymiany hamulca, enkoder jest 
tam na nowo ustawiany i komutowany)

16 Enkoder Hiperface®: Enkoder nie odpo-
wiada podczas komunikacji

• Sprawdzić okablowanie
• Wymienić enkoder
• Wymienić kartę

64 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas odczytywania typu

Usunąć źródła zakłóceń

128 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas odczytywania stanu

192 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas odczytywania numeru seryjnego

256 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas inicjalizacji pozycji absolutnej

320 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas reinicjalizacji pozycji absolutnej

384 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas sprawdzania pozycji absolutnej

448 Enkoder Hiperface®: Błąd komunikacji 
podczas zapisywania pozycji

512 Enkoder Hiperface®: Brak odpowiedzi 
przy odczytywaniu wartości analogowych

576
Enkoder Hiperface®: Brak odpowiedzi 
przy zapytaniu o tabliczkę znamionową 
enkodera

1024 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
poleceniu reset

1088 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
inicjalizacji pozycji

1152 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
kontroli pozycji

1216 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
Memory Range Select

1280 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
odczytywaniu parametru

1388 Enkoder EnDat: Błąd komunikacji przy 
zapisywaniu parametru

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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Opcja 1

4097 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Błąd przy 
kontroli kwadrantów

4098 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Offset kąta 
ścieżki jest nieprawidłowy

4112 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu komunikacyjnym

4160 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o typ

4224 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o stan

4288 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o numer seryjny

4352 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o pozycję inicjalizacji

Opcja 1

4416 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy ponownej inicjalizacji pozycji

4480 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy kontroli zgodności pozycji

4544 Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapisie pozycji

4608
Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak 
odpowiedzi przy odczytywaniu wartości 
analogowych

Sprawdzić komunikację

4672
Enkoder Hiperface®, opcja 1: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o tabliczkę znamio-
nową enkodera

Sprawdzić komunikację

5120 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy poleceniu reset

5184 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy inicjalizacji pozycji

5248 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy kontroli pozycji

5312 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy Memory Range Select

5376 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy odczytywaniu parametru

5440 Enkoder EnDat, opcja 1: Błąd komuni-
kacji przy zapisywaniu parametru

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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Opcja 2

8193 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Błąd przy 
kontroli kwadrantów

8194 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Offset kąta 
ścieżki nie jest prawidłowy

8208 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu komunikacyjnym

8256 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o typ

8320 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o stan

8384 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o numer seryjny

8448 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o pozycję inicjalizacji

8512 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy ponownej inicjalizacji pozycji

8576 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy kontroli zgodności pozycji

8640 Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapisie pozycji

8704
Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy odczytywaniu wartości analo-
gowych

Sprawdzić komunikację

8768
Enkoder Hiperface®, opcja 2: Brak odpo-
wiedzi przy zapytaniu o tabliczkę znamio-
nową enkodera

Sprawdzić komunikację

9216 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy poleceniu reset

9280 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy inicjalizacji pozycji

Opcja 2

9344 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy kontroli pozycji

9408 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy Memory Range Select 

9472 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy odczytywaniu parametru 

9536 Enkoder EnDat, opcja 2: Błąd komuni-
kacji przy zapisywaniu parametru

 60 Błąd "DSP 
Communication"

Błąd podczas nadpisywania pamięci 
flash DSP

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Błąd DSP JTAG-Comm: Brak połączenia 
JTAG

02 Błąd DSP Once-Comm: Nie udało się 
przyjąć stanu debug

03
Błąd DSP Once-Comm: DSP_CPU nie 
znajdował się przed wykonaniem kodu 
DSP w trybie debug

04
Błąd DSP Once-Comm: DSP-PLL nie 
zablokowany lub zewnętrzny takt 
nieobecny

05 Błąd DSP Flash-Info-FW: Nieznany kod ID

06
Błąd DSP Flash-Info-FW: Błąd CRC przy 
sprawdzaniu jednego z czterech obsza-
rów pamięci

07
Błąd DSP Flash-Info-FW: Nieznana 
wersja Flash-Info w oprogramowaniu 
sprzętowym DSP w Tri-Core-Flash

08
Błąd DSP Flash-Info-DSP: Nieznana 
wersja Flash-Info w oprogramowaniu 
sprzętowym DSP w DSP-Flash

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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09
Błąd DSP Flash-Info-DSP. Procedura 
DSP-Code do obliczenia CRC niekom-
pletnie wykonana

10 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd przy kasowaniu B-Flash

11 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd przy kasowaniu P-Flash

12 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd przy kasowaniu X-Flash

13
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do rejestru Flash podczas obec-
ności bitu BUSY

14
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do rejestru FIU_CNTL podczas 
obecności bitu BUSY

15
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash w celu zapisu-odczytu 
podczas kasowania

16
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash w celu zapisu-odczytu 
podczas programowania

17 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash poza aktualnym zakresem

18 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd przy Verify B-Flash

19 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd Verify P-Flash

20 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Błąd Verify X-Flash

21
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do rejestru Flash podczas obec-
ności BUSY-Flag

22
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do rejestru FIU-CNTL podczas 
obecności bitu BUSY

23
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash w celu zapisu-odczytu 
podczas kasowania

24
Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash w celu zapisu-odczytu 
podczas programowania

25 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Dostęp do Flash poza aktualnym zakresem

26 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Nie jest już używana.

27 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Brak aktualnego trybu programowania

28 Błąd DSP programowania pamięci Flash: 
Długość Page- and Row nie zdefiniowana

29 Błąd kalibracji DSP: Błąd CRC X-Flash

30 Błąd kalibracji DSP: Rozpoznanie 
pęknięcia przewodu rezolwera

31 Błąd kalibracji DSP: Błąd emulacji rezol-
wera (za wysoka prędkość obrotowa)

32 Błąd kalibracji DSP: Niedozwolony okres 
sygnału synchronizacji

33 Błąd kalibracji DSP: Awaria sygnału 
synchronizacji

34 Błąd kalibracji DSP: Nieprawidłowa 
parametryzacja

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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35 Błąd kalibracji DSP: Przesterowanie na 
wejściu przetwornika AD

36 Błąd kalibracji DSP: Nie udało się 
zainicjalizować PLL

37 Błąd kalibracji DSP: Błąd CRC na X-Flash
38 Błąd kalibracji DSP: Błąd CRC na B-Flash
39 Błąd kalibracji DSP: Błąd CRC na P-Flash

40 Błąd kalibracji DSP: Zareagował Watch-
Dog DSP

41 Błąd kalibracji DSP: Wystąpiła nieaktu-
alna instrukcja w DSP

42 Błąd kalibracji DSP: Wystąpiło nieoczeki-
wane przerwanie w DSP

43 Błąd kalibracji DSP: Wystąpiło 
przerwanie programu w DSP

44 Błąd kalibracji DSP: Hardware-Stack 
Overflow w DSP

45 Błąd kalibracji DSP: ONCE-Trap w DSP
46 Błąd kalibracji DSP: Przerwanie A w DSP

47 Błąd kalibracji DSP: Wystąpiło 
przerwanie B w DSP

48 Błąd kalibracji DSP: Niedopuszczalny kąt 
podczas kalibracji

49 Błąd kalibracji DSP: Błąd przy kasowaniu 
pamięci flash podczas kalibracji

50 Błąd kalibracji DSP: Błąd przy programo-
waniu pamięci flash podczas kalibracji

51 Błąd kalibracji DSP: Błąd przy weryfikacji 
pamięci flash podczas kalibracji

52 Błąd kalibracji DSP: Analiza rezolwera 
nie jest skalibrowana

53 Błąd kalibracji DSP: PLL dokonał odblo-
kowania podczas pracy

54 Błąd kalibracji DSP: nieznany błąd DSP

 66
Błąd "Konfiguracja 
danych proceso-
wych"

Błąd konfiguracji danych procesowych

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01

Konfiguracja danych procesowych 
została zmieniona. Cały system magi-
strali danych procesowych musi zostać 
uruchomiony ponownie poprzez reset 
falownika.

102
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Niewłaściwa długość wejściowych 
danych procesowych opcji komunikacji

201 Błąd konfiguracji danych procesowych: 2 
I/O-PDO połączone zostały z jedną opcją

I/O PDO muszą być podłą-
czone z różnymi opcjami

301 Dwa kanały PDO Mapper wskazują na 
ten sam cel

Zlikwidować konflikt 
kanałów PDO Mapper.

1001
Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: Stackoverlow 
bufora danych procesowych

1002
Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: Stackunderflow 
bufora danych procesowych

1003
Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: Zbyt wielu użytkow-
ników bufora danych procesowych, Stack 

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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1004 Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: 1004

1005 Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: 1005

1006 Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: 1006

1007
Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: Zbyt wielu 
użytkowników PDO

1008
Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: Zbyt wiele 
PDO-User-Nodes

1009 Błąd oprogramowania w podsystemie 
danych procesowych: 1009

1010
Błąd oprogramowania sprzętowego: 
Przekroczona dozwolona liczba kanałów 
PDO Mapper

2000 Oprogramowanie Przeprowadzić ustawienia 
fabryczne

2001 Adres jest 0 lub większy od 127 Nadać adres od 1 do 127
2002 Nieaktualny PDO-Mapping

10001
PDO skonfigurowane na CAN posiada 
ID, znajdujące się w obszarze (0x200-
0x3ff i 0x600-0x7ff) używanym przez 
SBus do parametryzowania.

10002
PDO skonfigurowane na CAN posiada 
ID, znajdujące się w obszarze (0x580-
0x67f) używanym przez CANopen do 
parametryzowania.

10003
PDO skonfigurowane na CAN powinno 
transmitować więcej niż 4 PD. Dla CAN 
możliwe są tylko 0 - 4 PD.

10004
Dwa lub więcej PDO skonfigurowanych 
na tej samej magistrali CAN używa tego 
samego ID.

10005 Dwa PDO skonfigurowane na tej samej 
magistrali CAN używają tego samego ID.

10006
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Zbyt wiele PDO ustawione na CAN 
(missing mem.)

10007
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Zbyt wiele PDO ustawione na CAN 
(missing can res.)

10008 Dla PDO skonfigurowanego na CAN został 
zadany nieważny tryb Transmission.

10009
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Can-ID wykorzystane zostało już przez 
Scope na tej samej magistrali CAN

10010
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Can-ID wykorzystane zostało już przez 
Sync na tej samej magistrali CAN

10011
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Problemy nadawcze na magistrali CAN 
(doublesend err.)

10012
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Problemy nadawcze na magistrali 
Systembus (doublesend err.)

10013
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Problemy nadawcze na magistrali CAN 
aplikacji (doublesend err.)

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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10014
Czas blokady nie jest liczbą całkowitą, 
stanowiącą wielokrotność aktualnego 
przetwarzania danych procesowych

Dostosować czas blokady 
lub zmienić aktualne 
przetwarzanie danych 
procesowych

10015
Event-Timer nie jest liczbą całkowitą, 
stanowiącą wielokrotność aktualnego 
przetwarzania danych procesowych

Dostosować Event-Timer 
lub aktualne przetwarzanie 
danych procesowych

10016
Cykl wartości zadanych CAN nie jest 
liczbą całkowitą, stanowiącą wielokrot-
ność aktualnego przetwarzania danych 
procesowych

Dostosować cykl wartości 
zadanych CAN lub aktu-
alne przetwarzanie danych 
procesowych

10017
Okres synchronizacji CAN nie jest liczbą 
całkowitą, stanowiącą wielokrotność aktu-
alnego przetwarzania danych procesowych

Dostosować okres syn-
chronizacji CAN lub aktu-
alne przetwarzanie danych 
procesowych

10018
Offset synchroniazacji CAN nie jest 
liczbą całkowitą, stanowiącą wielokrot-
ność aktualnego przetwarzania danych 
procesowych

Dostosować offset synchro-
niazacji CAN lub aktualne 
przetwarzanie danych 
procesowych

10019

Moment przyjmowania danych synchro-
nicznych Out-PDO większy lub równy 
cyklowi przetwarzania wartości zadanych 
CAN. Poprzez to nie są już przesyłane 
synchroniczne Out-PDO 

Ustawić mniejszy moment 
przyjmowania danych syn-
chronicznych Out-PDO niż 
cykl przetwarzania wartości 
zadanych CAN

20001 Konflikt konfiguracji z Master

20002
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Busmaster dezaktywował OUT-PDO lub 
ustawiono nieaktualny offset 

20003
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Busmaster dezaktywował IN-PDO lub 
ustawiono nieaktualny offset

20004
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Więcej Input-PDO na K-Net niż dozwo-
lone

20005
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Więcej Output-PDO na K-Net niż 
dozwolone

20006
Błąd konfiguracji danych procesowych: 
Więcej słów PDO na K-Net niż 
dozwolone

 67 Błąd "PDO Timeout"

Input-PDO, którego czas Timeout nie jest 
ustawiony na 0 tak, aby nie był przełą-
czony na "Offline" i został już raz ode-
brany, przekroczył swój czas timeout

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem apli-
kacji (D), (P)

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 
6 PDO 6
7 PDO 7
8 PDO 8
9 PDO 9

10 PDO 10 
11 PDO 11
12 PDO 12 
13 PDO 13
14 PDO 14
15 PDO 15 

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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 68 Błąd "Zewnętrzna 
synchronizacja" 

Wyłączenie 
z opóźnie-
niem zatrzy-
mania 
awaryjnego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Przekroczony limit czasu dla oczekiwa-
nego sygnału synchronizacji

02 Synchronizacja utracona, okres synchro-
nizacji poza zakresem tolerancji

03 Brak możliwości zsynchronizowania 
sygnału synchronizacji

04
Długość okresu sygnału synchronizacji 
nie jest całą wielokrotnością długości 
okresu systemu PDO

05 Limit czasu dla sygnału synchronizacji 
przekroczony

06 Synchronizacja utracona, długość okresu 
sygnału synchronizacji nieważna

07 Brak możliwości synchronizacji na sygnał 
synchronizacji

08 Długość okresu systemu za mała
09 Długość okresu systemu za duża

10 Długość okresu systemu nie jest wielo-
krotnością okresu podstawowego

 69
Błąd "Ostrzeżenie 
wstępne o nad-
miernej tempera-
turze silnika"

Temperatura silnika przekroczyła usta-
wiony próg ostrzeżenia wstępnego

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

 --------- Gotowy = 1
Zakłócenie = 1

01 Termiczna ochrona silnika: Ostrzeżenie 
wstępne wywołane przez temperaturę KTY

02
Termiczna ochrona silnika: Ostrzeżenie 
wstępne wywołane przez temperaturę 
modelu silnika synchronicznego

03 Termiczna ochrona silnika: Próg ostrze-
żenia modelu I2t przekroczony

 70 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 0"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 0

 71 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 1"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 1

 72 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 2"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 2

 73 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 3"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 3

 74 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 4"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 4

 75 Błąd "Słowo komuni-
katu o błędzie 5"

W słowie komunikatu o błędzie został 
rozpoznany komunikat o błędzie obcego 
urządzenia

Brak reakcji, 
tylko wska-
zanie

---------

01 Komunikat słowa kontroli błędu 5

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
W
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 76 Błąd: "Inteligenta 
opcja" Błąd MOVI-PLC®

Brak reakcji, 
tylko 
wskazanie

---------

 81
Błąd "Prąd przetęże-
niowy obwodu 
pośredniego VM" 

Prąd obwodu pośredniego w VM 
przekroczył maks. dopuszczalną 
granicę 260 % Iznam..

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 VM: Prąd obwodu pośredniego za wysoki

 82
Ostrzeżenie 
wstępne "Nadzoro-
wanie I²xt VM" 

Obciążenie VM osiągnęło próg ostrzeże-
nia wstępnego

Brak reakcji 
(D), (P) -------- Gotowy = 1

Zakłócenie = 1

01 VM: Ostrzeżenie wstępne obciążenia Ixt

 83 Błąd "Nadzorowanie 
I²xt VM" 

Obciążenie VM osiągnęło lub 
przekroczyło próg wyłączania

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 VM: Błąd "Obciążenie Ixt"

 84 Błąd "Czoper 
hamulcowy na AM"

Komunikat o błędzie przez VM poprzez 
sprzętowy system informacji. Czoper 
hamulcowy w VM nie jest gotowy do 
pracy, wyzwolony przez nadzorowanie 
zwarcia BRC lub nadzorowanie napięcia 
sterownika

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 VM: Błąd czopera hamulcowego

 85
Ostrzeżenie 
wstępne "Kontrola 
temperatury VM” 

Temperatura VM zbliża się do progu 
wyłączenia 

Brak reakcji 
(D), (P)  --------- Gotowy = 1

Zakłócenie = 1

01 VM: Ostrzeżenie wstępne o 
temperaturze

 86 Błąd "Nadmierna 
temperatura VM" 

Temperatura VM osiągnęła lub 
przekroczyła próg wyłączania.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 VM: Błąd temperatury

 87
Ostrzeżenie 
wstępne "Obciąże-
nie rezystora hamu-
jącego w VM" 

Obciążenie zamontowanego w VM rezy-
stora hamującego osiągnęło próg ostrze-
żenia wstępnego (dotyczy tylko wersji 
10 kW)

Brak reakcji 
(D), (P)  --------- Gotowy = 1

Zakłócenie = 1

01 VM: Ostrzeżenie wstępne Ixt rezystora 
hamującego

 88
Błąd "Obciążenie 
rezystora hamują-
cego w VM" 

Obciążenie zamontowanego w VM rezy-
stora hamującego osiągnęło lub przekro-
czyło próg wyłączania (dotyczy tylko 
wersji 10 kW)

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01 Błąd obciążenia Ixt rezystora 
hamującego VM

89 Błąd "Zasilacz 
sieciowy VM" Błąd zasilacza sieciowego VM Brak reakcji  --------- Gotowy = 1

Zakłócenie = 1
01 Brak przynajmniej jednego z napięć 

zasilających w VM

 91

Ostrzeżenie "Napię-
cie zasilające 24 V 
VM", wyświetlane 
jest tylko w module 
zasilania

Zasilanie elektroniki 24 V ma wartość 
poniżej 17 V -> Brak komunikatu o błę-
dzie dla osi!!

Brak reakcji --------- Gotowy = 1
Zakłócenie = 1

01 Za niskie napięcie zasilania elektroniki 
24 V

94 Błąd "Dane konfigu-
racji urządzeń"

W bloku danych konfiguracji urządzeń pod-
czas kontroli w fazie resetu wystąpił błąd

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Dane konfiguracji urządzeń: Błąd sumy 
kontrolnej

02 Dane konfiguracji urządzeń: Nieprawid-
łowa wersja zestawu danych 
konfiguracyjnych

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
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03 Dane konfiguracji urządzeń: Nieoczeki-
wane napięcie znamionowe urządzenia

Poprawić konfigurację lub 
dostosować oprogramo-
wanie sprzętowe

97 Błąd "Kopiuj zestaw 
parametrów"

Zestaw parametrów nie mógł zostać 
skopiowany bezbłędnie

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System zablokowany
Ponowne uruchomienie 
systemu

Gotowy = 0
Zakłócenie = 0

01 Przerwanie pobierania zestawu 
parametrów do urządzenia

Powtórzyć pobieranie lub 
przywrócić stan fabryczny

107 Błąd "Komponenty 
sieciowe"

Oprogramowanie rozpoznało błąd 
w jednym z komponentów sieciowych 
(dławik nastawczy, filtr sieciowy, stycznik 
sieciowy)

Tylko 
wskazanie ---------

115
Błąd "Funkcje 
bezpieczeństwa"

Przyłącza X7:1 (+24 V) / X7:2 (RGND) 
lub X8:1 (+24 V) / X8:2 (RGND) są 
zamienione. Sprawdź oprzewodowanie.
Enkoder nieprawidłowo okablowany.

Blokada 
stopnia wyj-
ściowego

System oczekuje
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

01

Przekaźnik bezpieczeństwa: Opóźnienie 
rozdzielania styków pomiędzy kanałem 
wyłączania 1 i 2 jest za duże.
Enkoder nieprawidłowo okablowany

• Jeden przekaźnik bez-
pieczeństwa w urzą-
dzeniu: sprawdzić 
obwód drukowany 
bezpieczeństwa

• Dwa przekaźniki bez-
pieczeństwa w urzą-
dzeniu: sprawdzić 
zasterowywanie / okab-
lowanie obu przekaźni-
ków. Dozwolona 
zwłoka przełączania: 
100 ms

• Sprawdzić przewody 
enkodera

116
Błąd "Timeout 
MOVI-PLC®"

Timeout komunikacji poprzez DPRAM 
lub SBus pomiędzy MOVI-PLC® a 
urządzeniem

Zatrzy-
manie 
awaryjne

System oczekuje
Sprawdzić połączenie 
komunikacyjne
Rozruch w stanie ciepłym

Gotowy = 1
Zakłócenie = 0

197 Błąd "Awarii sieci" Oprogramowanie sprzętowe rozpoznało 
awarię sieci

Tylko 
wskazanie ---------

1) dotyczy reakcji domyślnej / usterki = 0 na wyjściu binarnym oznacza: Wystąpienie usterki
2) P = programowana, D = reakcja domyślna

Błąd Sub-
błąd Błąd Stan systemu

Środki zaradcze
Typ resetu

Komunikat 
wyjść 

binarnych 1)Kod Komunikat Kod Przyczyna Reakcja2)
P
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6.4 Wskazania robocze dodatkowego podzespołu modułu kondensatora MXC
Stany robocze przedstawiane są za pomocą dwukolorowej diody LED umieszczonej
w przedniej części obudowy.
• Dioda LED świeci na zielono:

– Moduł kondensatora jest gotowy do pracy.
• Dioda LED świeci na czerwono:

– Ogólny błąd.
• Dioda LED pulsuje na czerwono (1 Hz):

– Osiągnięte obciążenie modułu kondensatora.
• Dioda LED nie świeci się:

– Moduł kondensatora nie jest zasilany napięciem.

6.5 Wskazania robocze dodatkowego podzespołu modułu buforowego MXB
Na module buforowym nie są wydawane żadne komunikaty.

1778575499

[1] LED

[1]
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6.6 Wskazania robocze dodatkowego podzespołu modułu rozdzielczego zasilacza 
sieciowego 24 V

Wskazanie robocze, jak np. obciążenie i zakłócenie modułu rozdzielczego zasilacza
sieciowego przedstawiane jest za pomocą 2 diod świetlnych umieszczonych z przodu
obudowy.
• LED State:

– Tryb normalny zielony.
– Zakłócenie czerwony. Zakłócenie występuje w przypadku:

• przeciążenia, 
• nadmiaru napięcia,
• niedomiaru napięcia.

• LED Load:
– Tryb normalny zielony.
– Przy ok. 80 % obciążenia wyjścia (8 A) żółty.

1410983691

[1] LED State [2] LED Load

[1]
[2]
P
W
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7 Serwis
7.1 Wskazówki ogólne

Podczas bieżącej pracy nie są konieczne żadne okresy kontroli i konserwacji.

7.1.1 Odesłanie do naprawy
Jeśli jakaś usterka nie jest możliwa do usunięcia, wówczas należy zwrócić się do
serwisu elektronicznego SEW-EURODRIVE (→ "Obsługa klienta / Serwis części
zamiennych").
Podczas konsultacji z serwisem elektrotechnicznym SEW należy zawsze podać numer
produkcyjny i numer zlecenia. Wówczas nasz serwis będzie mógł udzielić efektywnej
pomocy. Numer produkcyjny podany jest na tabliczce znamionowej.

Jeśli odsyłasz urządzenie do naprawy, podaj następujące dane:
• Numer produkcyjny (tabliczka znamionowa)
• Oznaczenie typu
• Wersja urządzenia
• Liczby numeru produkcyjnego i numeru zlecenia
• Krótki opis aplikacji (rodzaj napędu, sterowanie)
• Podłączony silnik (typ silnika, napięcie)
• Rodzaj błędu
• Zjawiska towarzyszące
• Własne przypuszczenia
• Poprzednie podejrzane zdarzenia,
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8 Deklaracje zgodności

Deklaracja zgodności WE

Bruchsal
Johann Soder

Miejscowość Data Kierownik działu technicznego  a)  b) 

a) Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
b) Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznych

900100010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych produktów

Przetwornice częstotliwości serii MOVIAXIS®  80A

zgodnie z

Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC

Dyrektywą EMC 2004/108/EC 4)

Pokrewnych norm zharmonizowanych: EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

4) Wymienione produkty nie są w myśl dyrektywy EMC produktami zdatnymi do użytku 
jako samodzielne urządzenia. Dopiero po włączeniu tych produktów do całkowitego 
systemu możliwa jest ocena zgodności z normą EMC. Ocena taka sporządzona została 
dla typowej instalacji, a nie dla poszczególnych produktów.
D
W
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Deklaracja zgodności WE

Bruchsal
Johann Soder

Miejscowość Data Kierownik działu technicznego  a)  b) 

a) Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
b) Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznych

900110010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych produktów

Przetwornice częstotliwości serii MOVIAXIS® 81A

zgodnie z

Dyrektywą maszynową  2006/42/EC 1)

Dyrektywą niskonapięciową  2006/95/EC

Dyrektywą EMC 2004/108/EC 4)

Pokrewnych norm zharmonizowanych: EN 13849-1:2008 5)
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

1) 1) Produkty przeznaczone są do montażu w maszynach. Uruchomienie niedozwolone 
jest dopóty, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyny, w których te produkty mają 
być zamontowane, spełniają warunki powyższej dyrektywy maszynowej.

4) Wymienione produkty nie są w myśl dyrektywy EMC produktami zdatnymi do użytku jako 
samodzielne urządzenia. Dopiero po włączeniu tych produktów do całkowitego systemu 
możliwa jest ocena zgodności z normą EMC. Ocena taka sporządzona została dla typowej 
instalacji, a nie dla poszczególnych produktów.

5) Wszystkie normy bezpieczeństwa technicznego dokumentacji właściwej dla produktu 
(instrukcja obsługi, podręcznik, itd.), powinny być zachowane przez pełny cykl żywotności 
produktu.
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Deklaracja zgodności WE

Bruchsal
Johann Soder

Miejscowość Data Kierownik działu technicznego  a)  b) 

a) Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
b) Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznych

900120010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych produktów

Przetwornice częstotliwości serii MOVIAXIS® 82A

zgodnie z

Dyrektywą maszynową 2006/42/EC 1)

Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC

Dyrektywą EMC  2004/108/EC 4)

Pokrewnych norm zharmonizowanych: EN 13849-1:2008 5)
EN 61800-5-2: 2007
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
EN 201: 1996

1)  Produkty przeznaczone są do montażu w maszynach. Uruchomienie niedozwolone jest dopóty, 
dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyny, w których te produkty mają być zamontowane, 
spełniają warunki powyższej dyrektywy maszynowej.

4)  Wymienione produkty nie są w myśl dyrektywy EMC produktami zdatnymi do użytku jako 
samodzielne urządzenia. Dopiero po włączeniu tych produktów do całkowitego systemu 
możliwa jest ocena zgodności z normą EMC. Ocena taka sporządzona została dla typowej 
instalacji, a nie dla poszczególnych produktów.

5)  Wszystkie normy bezpieczeństwa technicznego dokumentacji właściwej dla produktu 
(instrukcja obsługi, podręcznik, itd.), powinny być zachowane przez pełny cykl żywotności 
produktu.
D
W
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