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1 Všeobecné pokyny
1.1 Rozsah této dokumentace

Tato dokumentace obsahuje všeobecné bezpečnostní pokyny a výběr informací o více-
osých servoměničích MOVIAXIS®.
• Pamatujte, že tato dokumentace nenahrazuje podrobný návod k obsluze.
• Přečtěte si nejprve podrobný návod k obsluze, než začnete se servoměniči

MOVIAXIS® pracovat.
• Respektujte a dodržujte informace, návody a pokyny uvedené v podrobném návodu

k obsluze. Jejich dodržování je předpokladem pro bezporuchový provoz zařízení
a pro plnění případných nároků vyplývajících ze záruky.

• Podrobný návod k obsluze a další dokumentaci k servoměničům MOVIAXIS® nalez-
nete ve formátu PDF na přiloženém CD nebo DVD.

• Veškerá technická dokumentace k produktům firmy SEW-EURODRIVE je k dispo-
zici ke stažení ve formátu PDF na internetové stránce SEW-EURODRIVE:
www.sew-eurodrive.com
V
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Struktura bezpečnostních pokynů
1.2 Struktura bezpečnostních pokynů
1.2.1 Význam výstražných hesel

Následující tabulka znázorňuje strukturu a význam výstražných hesel pro bezpečnostní
pokyny, upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod a další pokyny.

1.2.2 Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec neplatí pouze pro speciální úkony, ale pro více
úkonů v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují buď na všeobecné riziko,
nebo na specifické riziko.
Níže je uvedena formální struktura bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:

1.2.3 Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu před příslušným nebez-
pečným krokem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•  VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj.

Možné důsledky v případě nerespektování.
– Opatření pro odvrácení nebezpečí.

Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování
NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící 

nebezpečí
Bezprostředně hrozící nebezpečí

VAROVÁNÍ! Možnost vzniku nebezpečné 
situace

Smrt nebo těžká poranění

POZOR! Možnost vzniku nebezpečné 
situace

Lehká zranění

POZOR! Možné hmotné škody Poškození systému pohonu nebo 
jeho okolí

UPOZORNĚNÍ Užitečný pokyn nebo tip. 
Usnadňuje manipulaci se 
systémem pohonu.

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
• Opatření pro odvrácení nebezpečí
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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2 Bezpečnostní pokyny
Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k zamezení vzniku hmotných škod
a ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bez-
pečnostních pokynů. Ujistěte se, že si osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz,
a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, přečetly celý návod k obsluze
a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se
obraťte na firmu SEW-EURODRIVE.

2.1 Všeobecně
Nikdy neinstalujte poškozené výrobky a nikdy je neuvádějte do provozu. Poškození pro-
sím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišťovala transport.
Během provozu se na víceosých servoměničích mohou v závislosti na příslušném
stupni ochrany vyskytovat součásti pod proudem, neizolované součásti, nebo případně
pohyblivé a rotující díly, stejně jako horké plochy.
V případě nedovoleného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při
chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž
může dojít k hmotným škodám.
Další informace naleznete v této dokumentaci.

2.2 Cílová skupina
Veškeré instalace, uvádění do provozu, odstraňování poruch a opravy smějí provádět
jen kvalifikovaní elektrikáři (dodržujte IEC 60364, příp. CENELEC HD 384 nebo
DIN VDE 0100 a IEC 60664 nebo DIN VDE 0110 a národní bezpečnostní předpisy).
Kvalifikovanými elektrikáři ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů jsou
osoby, které jsou s instalací, montáží, uváděním do provozu a s provozem produktu
důvěrně obeznámeni, a mají pro tyto činnosti odpovídající kvalifikaci.
Všechny ostatní práce, jako je přeprava, skladování, provoz a likvidace odpadu, musí
vykonávat pracovníci, kteří byli předepsaným způsobem poučení.

2.3 Používání k určenému účelu
Víceosé servoměniče MOVIAXIS® MX jsou zařízení pro průmyslové a pro řemeslné
účely k provozu permanentně buzených trojfázových synchronních motorů se zpětnou
vazbou snímače. Tyto motory musí být vhodné pro provoz na servozesilovačích. Jiné
zátěže je možno na zařízení připojovat pouze po dohodě s výrobcem
Víceosé servoměniče MOVIAXIS® MX jsou určeny pro použití v kovových rozvodných
skříních. Tyto kovové rozváděče poskytují druh ochrany nutný pro použití i velkoplošné
zemnění nutné pro elektromagnetickou kompatibilitu.
Při vestavbě do strojů je uvedení víceosých servoměničů do provozu (tj. zahájení pro-
vozu v souladu s určeným účelem) zakázáno, dokud není zaručeno, že stroj odpovídá
ustanovením směrnice EG 2006/42/EG (směrnice o strojích); Je nutno dbát i na směr-
nici EN 60204.
B
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Transport, uskladnění
Uvedení do provozu, tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem, je povoleno pouze
při dodržení směrnice pro zajištění elektromagnetické kompatibility (2004/108/EG).
Víceosé servoměniče splňují požadavky směrnice 2006/95/EG pro nízká napětí. Pro více-
osé servoměniče se používají harmonizované normy řady EN 61800-5-1/DIN VDE T105
ve spojení s EN 60439-1/VDE 0660 oddíl 500 a EN 60146/VDE 0558.
Technické údaje i podmínky připojení jsou uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci
a musí být bezpodmínečně dodrženy.

2.3.1 Bezpečnostní funkce
Víceosé servozesilovače MOVIAXIS® nesmějí bez nadřazených bezpečnostních systé-
mů přebírat žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro
zajištění ochrany strojů a osob.
U bezpečnostních aplikací respektujte údaje uvedené v následujícím dokumentu:
• Víceosové servozesilovače MOVIAXIS® – funkční bezpečnost.

2.4 Transport, uskladnění
Řiďte se pokyny pro transport, skladování a odborné zacházení. Je třeba dodržet klima-
tické podmínky podle kapitoly "Všeobecné technické údaje".

2.5 Instalace
Instalace a chlazení zařízení je třeba provádět podle předpisů uvedených v příslušné
dokumentaci.
Víceosé servoměniče je nutno chránit před nedovoleným namáháním. Zejména při pře-
pravě a manipulaci nesmí dojít k ohnutí žádných součástí a/nebo ke změně izolačních
vzdáleností. Elektronických součástek a kontaktů se nikdo nesmí dotýkat.
Víceosé servoměniče obsahují elektrostaticky choulostivé součástky, které by se mohly
při neodborném zacházení poškodit. Elektrické komponenty nesmějí být mechanicky
poškozeny nebo zničeny, za určitých okolností to může způsobit i ohrožení zdraví.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití:
• použití v oblastech ohrožených explozí,
• použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření

apod.
• použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází k mechanickému chvění

a rázovému zatížení, které přesahuje požadavky normy EN 61800-5-1.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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2.6 Elektrické zapojení
Při práci na víceosých servozesilovačích, které jsou pod napětím, se řiďte platnými
národními předpisy pro prevenci úrazů, např. BGV A3.
Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. dimenzování (průřezy)
kabelů, pojistek, zapojení ochranných vodičů). Pokyny toto přesahující jsou obsaženy
v dokumentaci.
Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility – jako je
odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení – se nacházejí v dokumen-
taci víceosých servoměničů. Těmito pokyny se musíte řídit i u víceosých servoměničů
s označením CE. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je na
zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje.
Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům, např.
EN 60204 nebo EN 61800-5-1.
Nutné ochranné opatření: Uzemnění zařízení.
Zasouvání vedení a aktivace spínačů jsou dovoleny pouze v beznapěťovém stavu.

2.7 Bezpečné oddělení
Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné odpojení výkonových i řídicích přívo-
dů podle EN 61800-5-1. Pro zajištění bezpečného odpojení musí i všechny napojené
proudové okruhy splňovat požadavky na bezpečné odpojení.

2.8 Provoz
Zařízení, do nichž se víceosové servozesilovače montují, musí být příp. vybavena pří-
davnými kontrolními a bezpečnostními prvky v souladu s právě platnými bezpečnostní-
mi ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy
pro prevenci úrazů atd. Změny pohonových měničů softwarem jsou dovoleny.
Po odpojení víceosových servoměničů od napájecího napětí se nesmíte okamžitě dotý-
kat dílů pod napětím a výkonové přípojky, s ohledem na možnou přítomnost nabitých
kondenzátorů. V tomto směru se řiďte pokyny na příslušném štítku na víceosovém
servoměniči.
Zasouvání vedení a aktivace spínačů jsou dovoleny pouze v beznapěťovém stavu.
Během provozu je třeba všechny kryty a dvířka udržovat v uzavřeném stavu.
Zhasnutí provozních kontrolek a dalších indikačních prvků nemusí znamenat, že je zaří-
zení odpojeno od sítě a že není přivedeno žádné napětí.
Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou
mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést
k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud toto chování není pro poháně-
ný stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte nejprve zařízení od sítě, než
začnete poruchu odstraňovat.
B
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Dvouřadá stavba systému řízení:
Dvouřadý blok osových modulů MOVIAXIS® má bez ochranných zátek na izolač-
ních tělesech stupeň ochrany IP00. 
Blok osových modulů s dvouřadým uspořádáním se smí provozovat pouze
s nasazenými ochrannými zátkami na izolačních tělesech.

Připojení brzdového modulu BST k zařízení MOVIAXIS®:
Při připojení BST bez ochranných zátek na izolačních tělesech má blok osových
modulů MOVIAXIS® stupeň ochrany IP00. 
Blok osových modulů se smí provozovat pouze s nasazenými ochrannými zát-
kami na izolačních tělesech.

2.9 Teplota zařízení
Víceosé servoměniče MOVIAXIS® jsou zpravidla provozovány s brzdovými odpory.
Brzdové odpory mohou být vestavěny i ve skříni napájecích modulů. 
Brzdové odpory mohou mít na povrchu teplotu od 70 °C do 250 °C.
Během provozu a v průběhu ochlazování po vypnutí se žádném případě nedotýkejte
krytů modulů MOVIAXIS® a brzdových odporů.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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3 Typové označení základních zařízení MOVIAXIS®

Následující diagram znázorňuje označení na typovém štítku:

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

Sériové provedení
Zvláštní provedení

0E = Osový modul s integrovanou systémovou sběrnicí SBusplus 

kompatibilní s EtherCAT®

3 = 3fázový způsob připojení

50 = U = AC 380-500 V napájecí napětí

Provedení:
004 = 
050 = 

010 =
050 = 

060 =

U osových modulů jmenovitý proud, např. 004 = 4 A
U meziobvodového vybíjecího modulu množství energie, 
které lze odvést, např. 050 = 5 000 Ws
U napájecích modulů jmenovitý výkon, např. 010 = 10 kW
U kondenzátorových, vyrovnávacích modulů a modulů 
tlumení kapacita, např. 050 = 5 000 µF
U spínacího síťového modulu 24 V výkon, např. 060 = 600 W

Verze

80 = 
80 =
81 = 
81 = 
81 =

82 = 

Standardní provedení
Sinusová rekuperace MXR
Provedení s bezpečnostním relé v osovém modulu MXA
Bloková rekuperace MXR
Kompaktní napájecí modul (integrovaný brzdový odpor 
a kondenzátor) MXP
Provedení se dvěma bezpečnostními relé v osovém modulu 
MXA

Typ zařízení:

A = Osový modul
B = Vyrovnávací modul
C = Kondenzátorový modul
M = Hlavní modul
P = Napájecí modul s brzdovým přerušovačem
R = Napájecí modul s rekuperací 1)

S = Spínací síťový modul 24 V
Z = Meziobvodový vybíjecí modul

MOVIAXIS®

1) Informace ohledně modulu MXR naleznete v příručkách "Napájecí modul s rekuperací MXR80" a "Napájecí modul s rekuperací
MXR81"
T
T
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Mechanická instalace
4 Instalace

4.1 Mechanická instalace

• Zkontrolujte, zda jsou všechny díly dodávky zcela kompletní.

• Označte na každém zařízení po 4 otvorech pro upevňovací závity na montážní
desce (→ str. 12) podle níže uvedené tabulky. Připravte otvory s tolerancí podle
ISO 2768-mK.

• Boční vzdálenost mezi 2 bloky osových modulů musí být minimálně 30 mm.
• Seřaďte sousední přístroje v jednom bloku bez mezer vedle sebe.
• Vyřízněte do montážní desky vhodné závity a přišroubujte moduly víceosového ser-

voměniče MOVIAXIS® MX pomocí šroubů M6. Průměr hlavy šroubu 10 mm až
12 mm.

V následující kapitole naleznete rozměry zadní strany krytu.

POZOR!
Možné poškození servoměniče.
K jednomu napájecímu modulu MXP / MXR je možné připojit nejvýše osm osových
modulů MXA.

POZOR!
Neinstalujte vadné ani poškozené moduly víceosového servoměniče MOVIAXIS®

MX, hrozí zranění nebo poškození součástí výrobního zařízení.
• Před každou montáží zkontrolujte, zda nejsou moduly víceosového servoměniče

MOVIAXIS® MX poškozené, a poškozené moduly vyměňte.

POZOR!
Montážní deska v rozváděči musí pro montážní plochu zesilovače být celoplošně
vodivá (kovově čistá, dobře vést). Pouze s celoplošně vodivou montážní deskou je
možné dosáhnout odpovídající elektromagnetické kompatibility namontovaných více-
osových servozesilovačů MOVIAXIS® MX.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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4.1.1 Nákres zadní strany krytu a polohy otvorů

Rozměrový výkres zadní strany krytu s proměnnými A, B, C a D naleznete na následu-
jící stránce.

MOVIAXIS® MX

Rozměry zadní strany krytu zařízení MOVIAXIS® MX

A B C D

mm mm mm mm

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

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

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

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

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

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

MXP80A-...-503-00 konstrukční velikost 1 90 60 353 362.5

MXP80A-...-503-00 konstrukční velikost 2 90 60 453 462.5

MXP80A-...-503-00 konstrukční velikost 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
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1) Poloha otvoru se závitem
2) Viz tab. s rozměrovými údaji (→ str. 12) 

2955493387

2)

2)

2) 2)
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4.1.2 Minimální volný prostor a pracovní poloha
• Aby nebylo ničím omezeno chlazení, zajistěte nad a pod zařízením volný prostor

nejméně 100 mm (4 in). Dbejte na to, aby v tomto volném prostoru nebránily cirku-
laci vzduchu kabely nebo jiný instalační materiál.

• Dbejte na to, aby se přístroje nenacházely v oblasti ovlivněné teplým vzdu-
chem odváděným z jiných zařízení.

• Přístroje v bloku osových modulů je třeba spojit bez mezer.
• Zařízení montujte pouze svisle. Montáž naležato, napříč nebo v převrácené poloze

není přípustná.

1405581707

min. 100 mm

(4 in)

min. 100 mm

(4 in)

POZOR!

Pro vedení o průřezu 10 mm2 platí zvláštní prostory pro ohyb podle EN 61800-5-1,
v případě potřeby je třeba tyto prostory zvětšit.
I
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4.2 Mechanická instalace – dvouřadá struktura systému řízení

[1] Přívody motoru
[2] Kabely pro spojení přes meziobvod
[3] Kabel signalizační sběrnice
[4] Síťový přívod

40mm

2
5
0
m

m

[1]

[1]

[2]

[3]

[4]
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Při montáži do spínací skříně musíte dodržovat následující pokyny:
• Je třeba dodržet vzdálenost nejméně 40 mm vlevo od řídicích bloků, aby bylo možné

provést připojení na meziobvod [2] a zapojit přívody motoru [1], viz obrázek na před-
chozí straně.

• Je třeba dodržet volný prostor o šířce 250 mm mezi řídicími bloky (viz obrázek na
předchozí stránce), aby bylo možné použít standardní kabely pro připojení na mezi-
obvod. Standardní kabely pro připojení na meziobvod jsou součástí dodávky a musí
být použity.

• Přívody motoru [1] na levé straně řídicích bloků je třeba protáhnout dolů, viz obrázek
na předchozí straně.
Upozornění: Na levou stranu spínací skříně se nesmí montovat žádná zařízení,
nástavby atd., které by zasahovaly do spínací skříně a omezovaly prostor pro pro-
tažení kabelů motoru a připojení meziobvodu.

• Kabely signalizační sběrnice pokládejte odděleně od výkonových kabelů, viz obrá-
zek na předchozí straně.

• Aby nedocházelo k nežádoucím mechanickým vibracím, je třeba
kabely přípojky na meziobvod upevnit pomocí vhodných pomů-
cek, např. objímek [1], viz též obrázek v kapitole "Elektrická
instalace, dvouřadá konstrukce systému řízení". Zohledněte
kmitání a vibrace, zejména u spínacích skříní převážených ve
vozidlech.

• SEW-EURODRIVE doporučuje upevnit síťové filtry a tlumivky
rekuperačního modulu kvůli jejich velké hmotnosti do spínací skříně, viz obrázek na
předchozí straně.

• Připevněte obě ochranné zátky na izolační tělesa, viz obrázek v kapitole "Elektrická
instalace, dvouřadá konstrukce systému řízení".

[1]
I
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4.3 Mechanická instalace – sada pro připojení modulu BST 

Na následujícím obrázku je vyobrazeno uspořádání ve spínací skříni.

[1] Připojovací sada BST

Při montáži do spínací skříně musíte dodržovat následující pokyny:
• Při propojování dodržujte předpisy platné v dané zemi a pro dané zařízení.
• Řiďte se návodem k obsluze "Bezpečnostně orientovaný brzdový modul BST". V tomto

návodu k obsluze najdete detailní informace jako např. technické údaje k BST.
• Umístěte připojovací sadu vždy na levé straně bloku osových modulů. Používá-li se

v bloku osových modulů master modul MXM, kondenzátorový modul MXC nebo
vyrovnávací modul MXB, řiďte se kapitolou "Kombinovatelné moduly při použití
připojovací sady BST". 

UPOZORNĚNÍ
Na jeden napájecí modul se smí připojit maximálně 8 zařízení BST.

1 2 8.......

PE +Uz -Uz

MXP

[1]
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• Propojky od meziobvodu k brzdovým modulům BST by měly být co nejkratší. Maxi-
mální povolená délka vedení je uvedena v kapitole "Elektrická instalace". Ideální je
umístit brzdové moduly BST přímo nad nebo pod blok osových modulů.

• Při šroubování zvolených kabelových ok dbejte na vhodnou hloubku zašroubování
do závitu izolačního tělesa.

• Připojení meziobvodu musíte kvůli zamezení mechanického
kmitání upevnit vhodnými prostředky, např. příchytkou [1].
Zohledněte kmitání a vibrace, zejména u spínacích skříní pře-
vážených ve vozidlech.

• Před uvedením do provozu vždy nasaďte ochranné víčko na izo-
lační těleso a krycí víka na moduly bloku osových modulů.

[1]
I
M

Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®



4Instalace
Elektrická instalace
4.4 Elektrická instalace

NEBEZPEČÍ!
Po oddělení kompletního bloku osových modulů od sítě se mohou uvnitř zařízení a na
svorkovnicích dosud vyskytovat nebezpečná napětí až po dobu 10 minut po odpojení
od sítě.
Smrt nebo vážná zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem:
• Oddělte blok osových modulů od sítě a vyčkejte 10 minut, teprve potom můžete

odstranit krycí víka.
• Po ukončení prací uvádějte blok osových modulů do provozu jen s krytem

a ochranou proti dotyku, protože přístroj má při sejmutém krycím víku jen stupeň
ochrany IP00.

NEBEZPEČÍ!
U víceosového servoměniče MOVIAXIS® MX může při provozu vzniknout svodový
proud > 3,5 mA.
Smrt nebo vážná zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem.
K vyloučení nebezpečných proudů kostrou:
• U síťových přívodů < 10 mm2 instalujte druhý zemnicí kabel o průřezu odpovídají-

cím síťovým přívodům pomocí oddělených svorek. Případně můžete jako alterna-
tivu použít měděný ochranný kabel o průřezu ≥ 10 mm2 nebo hliníkový kabel
o průřezu ≥ 16 mm2.

• U síťových přívodů ≥ 10 mm2 postačuje instalace jednoho měděného ochranného
kabelu o průřezu ≥ 10 mm2 nebo hliníkového kabelu o průřezu ≥ 16 mm2.

• Tam, kde je v jednotlivém případě možno použít jistič FI k ochraně proti přímému
a nepřímému dotyku, musí být citlivý na všechny druhy (RCD typ B).

UPOZORNĚNÍ
Instalace s bezpečným oddělením.
Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení mezi výkonovými a řídicí-
mi přívody podle EN 61800-5-1. Aby bylo zajištěno bezpečné oddělení, musí připojení
signálních obvodů splňovat požadavky SELV (Safe Extremly Low Voltage) nebo
PELV (Protective Extra Low Voltage). Instalace musí splňovat požadavky bezpečné-
ho oddělení
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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4.4.1 Připojení zařízení
• Připojte připojovací svorky všech zařízení bloku řídicího systému MOVIAXIS® MX

podle příslušných schémat zapojení uvedených v kapitole "Schémata připojení"
(→ str. 27).

• Zkontrolujte, zda je přiřazení víceosového servoměniče a motoru podle projekčního
zadání správné.

• Zkontrolujte, zda jsou připojeny uzemňovací kabely.
• Zabraňte nechtěnému rozběhu motoru vhodnými opatřeními, například stažením

svorkového modulu elektroniky X10 na osovém modulu. Dále je třeba podle použití
provést přídavná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ohrožení lidí a stroje.

• Pro připojení na šroubový kolík používejte pouze uzavřená kabelová oka, aby
nemohlo dojít k vysmeknutí jednotlivých žil kabelu.

4.4.2 Připojení napájení brzdy 24 V DC k modulu master
Na straně závislého zařízení je třeba na konektoru X5a modulu master [3] provést násle-
dující zapojení:
•  Svorky 1 [1] a 2 [2] pro napájení elektroniky DC 24 V 

Na straně závislého zařízení je třeba poté na konektoru X5a modulu instalovaného
vpravo od modulu master provést následující zapojení:
•  Svorky 1 [7] a 2 [8] pro napájení elektroniky DC 24 V
•  Svorky 3 [9] a 4 [10] pro napájení brzdy DC 24 V
V sadě příslušenství 18210864 modulu MOVIAXIS® je pro tento účel přiložen doplňkový
konektor [5] v kompletně 4pólovém provedení BK24V (SNR 18202527). Tento konektor
se připojuje do slotu X5A [6] následujícího modulu [4].

Tímto způsobem vznikne doplňkové dvoužilové zapojení modulu master a také zapo-
jení následných modulů provedené pomocí dalších 4 žil. Celkem je tak třeba z vnějšku
připojit 6 žil pro napájení DC 24 V. Propojování žil není přípustné. 
Tento postup zapojení platí rovněž pro dvoulištové napájení elektroniky a brzdy.
I
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Následující obrázek znázorňuje správné zapojení:

4.5 Elektrická instalace – dvouřadá struktura systému řízení
• Je třeba dodržet uspořádání kabelů uvedené v kapitole "Mechanická instalace –

dvouřadá struktura systému řízení":
• přívody motoru z horní řady je třeba instalovat vlevo,
• signální vedení je třeba instalovat odděleně od silových kabelů.

6093461899

[1]
[2]

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

[5]

[6]

[7]

[10]

[8]
[9]

[7]

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečná napětí (DC 970 V) na kabelech a izolačních tělesech[1].
Smrt nebo vážná zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem:
• Oddělte blok osových modulů od sítě a vyčkejte 10 minut, teprve potom můžete

odstranit krycí víka.
• Pomocí vhodných měřicích zařízení se přesvědčte, že na kabelech a izolačních

tělesech není přítomno žádné napětí [1].
• Po ukončení prací uvádějte systém řízení do provozu pouze s kryty, ochranou proti

doteku a dvěma ochrannými víčky pro dvouřadou strukturu [2], neboť přístroj se
sejmutým ochranným krytem má stupeň ochrany pouze IP00.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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[1] Izolační těleso
[2] Ochranná víčka

4.5.1 Schéma připojení
Následující schéma připojení znázorňuje brzdový modul DC 24 V na modulu master.

[1]

[1]

[2]

[2]

X4

-

+

PE

Osový modul

-

+

PE

Osový modul

1

2

1

2

X4

Hlavní modul

a

b

X5

a

b

X5

X5a:1

X5a:2

X5b:1

X5b:2
24 V
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4.6 Elektrická instalace – sada pro připojení modulu BST

• Řiďte se návodem k obsluze "Bezpečnostně orientovaný brzdový modul BST". 
• Musí se dodržet uspořádání kabelů uvedené v kapitole "Mechanická instalace připo-

jení BST" (→ str. 17).
• Dodržujte předpisy pro instalaci platné v dané zemi.
• Používejte vhodná kabelová oka pro šrouby M8, např. pro průřez 2,5 mm2.
• Připojujte maximálně 8 brzdových modulů BST k jedné odbočce meziobvodu.
• Připojovací sada se smí používat výhradně k připojení brzdových modulů BST.

NEBEZPEČÍ!
Mohou se vyskytovat nebezpečná napětí až do 970 V DC.
Smrt nebo vážná zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem:
• Oddělte blok osových modulů od sítě a vyčkejte 10 minut, teprve potom můžete

odstranit krycí víka.
• Zkontrolujte vhodnými měřicími přístroji, že na kabelech a připojovacích místech

[4] izolačního tělesa [1] není napětí.
• Po dokončení prací uvádějte blok osových modulů do provozu pouze s nasaze-

nými krycími víky, s ochranným krytem proti doteku a ochranným víčkem [2] připo-
jovací sady BST, protože zařízení má při sejmutém krycím víku stupeň ochrany
pouze IP00.

[1] Izolační těleso [3] Krycí víko
[2] Ochranné víčko [4] Připojovací místa

[1]

[3]
[2]

[4]
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• Připojovací místa [4] se smí používat výhradně k připojení brzdových modulů BST.
• Jistěte odchozí meziobvod u zúžení průřezu 2 tavnými pojistkami (v Uzk+ a Uzk-),

viz schéma připojení.
Doporučeno: Minimálně 750 V DC, provozní třída gG
Jmenovitý proud jištění závisí na počtu připojovaných brzdových modulů BST.

• Omezte celkovou délku kabelu přípojky na maximálně 5 m – měřeno mezi odbočkou
meziobvodu a připojením na brzdovém modulu BST, viz také Schéma připojení.

4.6.1 Instalace podle standardů UL
Připojovací sada BST má při společném použití s víceosovým servozesilovačem
MOVIAXIS® certifikaci UL.
Při připojování ve spínací skříni se řiďte normami a předpisy platnými v dané zemi.

4.7 Připojení systémové sběrnice
4.7.1 Kabel pro systémovou sběrnici SBus založenou na standardu CAN s volitelným modulem master

V následujícím textu se popisuje, jak je třeba kabely systémové sběrnice CAN zasunout
v bloku osových modulů.
• Konektory kabelů systémové sběrnice CAN [1] připojte tak, jak je popsáno níže

(X9a, X9b):
• Kabely mají na každé straně barevně označené konektory a nasazují se v tomto

pořadí: červený (b) – zelený (a) – červený (b) – zelený (a) – červený (b) – atd.
• červený (b): Výstup (RJ45), X9b
• zelený (a): Vstup (RJ45), X9a
• černý (c): Výstup MXM (Weidmüller) (MOVI-PLC® advanced, UFX41

Gateway)

Počet brzdových modulů BST 1 – 2 3 – 4 5 – 8

Jmenovitý proud (A) 4 6 10
I
P
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• černý (d): Vstup MXP (RJ45), X9a

Stínicí svorky • Vodiče pokládejte uspořádaně a instalujte svorky stínění elektroniky [2].

[2]

[1]

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[d]

[c]

[3]

UPOZORNĚNÍ
Důležité: Poslední osový modul ve svazku opatřete uzavíracím odporem [3] (součást
dodávky u napájecích modulů MXP a MXR)
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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4.7.2 Kabel systémové sběrnice SBusplus kompatibilní se standardem EtherCAT® s modulem master 
V následujících odstavcích je popsáno, jak je třeba kabely systémové sběrnice SBusplus

kompatibilní s EtherCAT® zasunout do osového modulu.
• Konektory kabelů systémové sběrnice [1] připojte tak, jak je popsáno níže

(X9a, X9b):
• Kabely mají na každé straně barevně označené konektory RJ45 a nasazují se

v tomto pořadí: červený (b) – zelený (a) – červený (b) – zelený (a) – červený (b) – atd.
• červený (b): Výstup (RJ45), X9b
• zelený (a): Vstup (RJ45), X9a
• žlutý (c): Výstup MXM (RJ45) (MOVI-PLC® advanced, UFX41 Gateway)
• černý (d): Vstup MXP (RJ45), X9a

[1] Kabel systémové sběrnice [2] Spínač LAM
• Poloha spínače 0: Všechny osové moduly kromě posledního
• Poloha spínače 1: Poslední osový modul ve svazku

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]
[d]

[c]

[1]

0
1

0
1

[2]

0
1

UPOZORNĚNÍ
Na posledním osovém modulu v zapojení je třeba nastavit přepínač DIP LAM [2] na
hodnotu "1", u všech ostatních modulů na "0".
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4.8 Schémata připojení
4.8.1 Připojení napájecího modulu, osového modulu, nebo vyrovnávacího modulu
Zapojení výkonových přívodů MXP80.. velikost 1 a velikost 2

1680410891

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4
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+

PE
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2

Napájecí modul
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-R+RPE
1 2
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+
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PE

Osový modul

-

+

PE

Osový modul

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Konden-
zátorový
modul

1

2

Ovládání
brzdy **

X4

-

+

PE

Spínací
síťový
zdroj 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = Zalištování meziobvodu

Dé
lk

a 
ve

de
ní

 <
 6

00
 m

m

X2

Motor

1 2 3

PE U V W

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PE

1 2 3 4

Přípojka BW viz kap. 
"Připojení brzdového 
odporu"

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
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Zapojení výkonových přívodů MXP80.. velikost 3

1406099211

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Napájecí modul

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Osový modul

X6
21

X4

-

+

PE

Osový modul

-

+

PE

Osový modul

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Konden-
zátorový
modul

1

2

Ovládání
brzdy **

X4

-

+

PE

Spínací
síťový
zdroj 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = Zalištování meziobvodu

X2

Motor

1 2 3

PE U V W

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PE

Přípojka BW viz kap. 
"Připojení brzdového 
odporu"
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m

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
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Zapojení výkonových přívodů MXP80.. velikost 3, příklad se síťovým filtrem a síťovou tlumivkou

3945067275

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Napájecí modul

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Osový modul

X6
21

X4

-

+

PE

Osový modul

-

+

PE

Osový modul

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

Konden-
zátorový
modul

1

2

Ovládání
brzdy **

X4

-

+

PE

Spínací
síťový
zdroj 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = Zalištování meziobvodu

X2

Motor

1 2 3

PE U V W

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PE

Přípojka BW viz kap. 
"Připojení brzdového 
odporu"

Dé
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a 
ve

de
ní

 <
 6

00
 m

m

U1 V1 W1

U2 V2 W2
Síťová tlumivka

Síťové filtry

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
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Zapojení výkonových přívodů MXP81.. s integrovaným brzdovým odporem

1500842507

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Napájecí modul

X3

-R+R
1 2

X4

-

+
PE

Osový modul

X2X6

Motor

1 2 321

Ovládání
brzdy **

PE U V W

X4

-

+

PE

Osový
modul

-

+

PE

Osový
modul

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PERi
3

Ri

1 2 3 4
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 m

m

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové stí-
nění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
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Zapojení výkonových přívodů MXP81.. s externím brzdovým odporem

1502085899

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K11

L1
L2
L3
PE

X1

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Napájecí modul

X3

-R+R
1 2

X4

-

+
PE

Osový modul

X2X6

Motor

1 2 321

Ovládání 
brzdy **

PE U V W

X4

-

+

PE

Osový
modul

-

+

PE

Osový
modul

1

2

1

2

1

2

X4

PE

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PERi
3

Ri

1 2 3 4

Přípojka BW viz kap. 
"Připojení brzdového odporu"
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 6

00
 m

m

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové stí-
nění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
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4.8.2 Připojení napájecího modulu, osových modulů a vybíjecího modulu meziobvodu
Zapojení 
výkonových 
přívodů

4046957579

Vybíjecí
modul
meziobvodu

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K11

L1
L2
L3
PE

X1
1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

-

+

PE

1

2

Napájecí modul

X3

-R+RPE
1 2

X4

-

+

PE

Osový modul

X6
21

X4

-

+

PE

Osový
modul

-

+

PE

Osový
modul

1

2

1

2

1

2

X4

-

+

PE

1

2

Ovládání
brzdy **

X4

-

+

PE

Spínací
síťový
zdroj 24 V

1

2

X41) 1) 1) 1) 1) 1)

1) X4 = Zalištování meziobvodu

X2

Motor

1 2 3

PE U V W

= PE (uzemnění krytu)

= Výkonová svorka

PE

Dé
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a 
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ní

 <
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00
 m

m

PE
1 2

X15

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové stí-
nění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.
I
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4.8.3 Připojení brzdového odporu

9007201328845195

BW...-...-P BW...-...-T BW... , BW...-01
Pokud se aktivuje signalizační kontakt F16, 
musí se kontakt K11 otevřít. Pokud se akti-
vuje kontakt F16 (spouštěcí kontakt na pře-
pěťovém relé nebo teplotním spínači), musí 
se otevřít K11 a vstup "uvolnění koncového 
stupně" musí obdržet signál "0". F16 je sig-
nalizační kontakt, tj. odporový obvod se 
nesmí přerušit.

Pokud se aktivuje interní teplotní spínač, 
musí se kontakt K11 otevřít. Pokud se akti-
vuje kontakt F16 (spouštěcí kontakt na pře-
pěťovém relé nebo teplotním spínači), musí 
se otevřít K11 a vstup "uvolnění koncového 
stupně" musí obdržet signál "0". F16 je sig-
nalizační kontakt, tj. odporový obvod se 
nesmí přerušit.

Pokud se aktivuje externí bimetalové relé 
(F16), musí se kontakt K11 otevřít. Pokud se 
aktivuje kontakt F16 (spouštěcí kontakt na 
přepěťovém relé nebo teplotním spínači), 
musí se otevřít K11 a vstup "uvolnění konco-
vého stupně" musí obdržet signál "0". F16 je 
signalizační kontakt, tj. odporový obvod se 
nesmí přerušit.

T2

T1

působí
na K11

BW...-...-T

RB2

RB1

BW...

F16 působí
na K11

4 6

BW...-...-P

působí
na K11

97 95

98 96

F16

Napájecí modul
X3

–R+RPE
1 2

Napájecí modul
X3

–R+RPE
1 2

Napájecí modul
X3

–R+RPE
1 2

F16

BW...-01

F16 působí
na K11

Napájecí modul
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

1

2

3

1 
Ω

BW...-01

F16 působí
na K11

Napájecí modul
X3

–R+RPE
1 2

1

2

3

Vybíjecí modul
meziobvodu
X15

n.c.
dis-

PE
1 2

charge

Typ brzdového odporu Ochrana proti přetížení

BW.. pomocí externího bimetalového relé F16

BW...-01 pomocí externího bimetalového relé F16

BW..-..-T • pomocí interního teplotního spínače nebo
• pomocí externího bimetalového relé F16

BW..-..-P pomocí interního bimetalového relé F16
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4.8.4 Ovládání brzdy
Ovládání brzdy BMK se svorkovou skříní

2788968971
Ovládání brzdy BMK s konektorem SB1

2788973579
Ovládání brzdy BMK s konektorem SBB

2788971403

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMK

U

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

AC

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMK

UAC

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMK
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

U AC

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.

*** Při montáži brzdového usměrňovače do spínací skříně veďte kabely mezi brzdovým usměrňovačem 
a brzdou odděleně od ostatních výkonových kabelů. Společné pokládání je přípustné pouze tehdy, 
pokud jsou výkonové kabely stíněné.
I
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Ovládání brzdy BME se svorkovou skříní

2788977419
Přímo ovládaná brzda motoru

2789159179

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.

*** Při montáži brzdového usměrňovače do spínací skříně veďte kabely mezi brzdovým usměrňovačem 
a brzdou odděleně od ostatních výkonových kabelů. Společné pokládání je přípustné pouze tehdy, 
pokud jsou výkonové kabely stíněné.

X2X6

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

**

1 2 3 4 13 14 15

BME

***

UAC

F14/15

DB00

DGND

K12

K11

TS BS

5a 3a 4a PE

X2X6

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

**
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Ovládání brzdy BP BMV se svorkovou skříní

2788940427
Ovládání brzdy BP BMV s konektorem SB1

9007202043683851
Ovládání brzdy BP BMV s konektorem SBB

2788945291

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.

*** Při montáži brzdového usměrňovače do spínací skříně veďte kabely mezi brzdovým usměrňovačem 
a brzdou odděleně od ostatních výkonových kabelů. Společné pokládání je přípustné pouze tehdy, 
pokud jsou výkonové kabely stíněné.

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

5a 4a

***

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

D C

***

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

- +

***
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Ovládání brzdy BY BMV se svorkovou skříní

2788948875
Ovládání brzdy BY BMV s konektorem SB1

2788966539
Ovládání brzdy BY BMV s konektorem SBB

2788951307

** Při ovládání brzd s napětím 24 V je třeba bezpodmínečně dbát na vlastní odstínění pouze pro brzdová 
vedení. Doporučujeme proto použít standardní kabely SEW-EURODRIVE, které mají jak celkové 
stínění s přípojkami, tak vlastní stínění pro brzdové vedení.

*** Při montáži brzdového usměrňovače do spínací skříně veďte kabely mezi brzdovým usměrňovačem 
a brzdou odděleně od ostatních výkonových kabelů. Společné pokládání je přípustné pouze tehdy, 
pokud jsou výkonové kabely stíněné.

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

5a 3a 4a

***

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV

DC 24 V

K11

X6
**

TS BS

D B C

***

X2

Brzda

Motor

1 2 321

PE U V W

Ovládání
brzdy

1 2 3 4 13 14 15

BMV
K11

X6
**

TS BS

- 1 +

***

DC 24 V
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
37



4 nstalace
chémata připojení

38
Ovládání brzdy BST
Informace ohledně ovládání brzdy BST naleznete v návodu k obsluze "Bezpečnostní
brzdový modul BST".

4.8.5 Připojení napájecího modulu a napájecího modulu s napájením a rekuperací
Zapojení řídicí 
elektroniky 

1406123531

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

X9a Vstup systémové sběrnice
X9b Systémová sběrnice, vstup

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

24 V pro
napájení brzdy*

Napájení 24 V
pro řídicí elektroniku*+-+-

X12

Interní
zakončovací

odpor sběrnice

Napájecí moduly
o konstrukční

velikosti 1-3

DGND

5

CAN_H
CAN_H

není obsazeno
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

X9a X9b
C E

Přepínače DIP
CAN/EtherCAT

2 x 7segmentový displej

Provozní stavy viz
provozní indikace

pro napájecí modul
I
S
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4.8.6 Zapojení osových modulů 
Zapojení řídicí 
elektroniky

1406125963

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

Osový modul
velikost 1-6

X12

Nadřazené
řízení
PLC

Binární výstupy

pevně obsazeno funkcí
uvolnění koncového stupně

volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný

volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný
volně programovatelný

Vztažný potenciál binárních signálů DOáá .. DOá3 

Vztažný potenciál binárních signálů DIáá .. DIá8 

Všeobecný vztažný potenciál
řídicí elektroniky

2

X10
1DIáá

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

10DCOM

PE

Stínicí svorky

elektroniky

11DGND

2

X11
1DOáá

DOá1
3DOá2
4DOá3
5DGND

2 x 7segmentový displej

Provozní stavy viz
provozní indikace

pro napájecí modul

Binární vstupy

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

PEDGND

+-+-

X7

Připojení
snímače motoru

a teplotního snímače

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 pro
napájení brzdy*

Napájení 24 V pro PLC
a řídicí elektroniku*

Vstup
signalizační

sběrnice

Výstup
signalizační
sběrnice

Cívka a rozpínací kontakt
bezpečnostního relé I

Cívka a rozpínací kontakt
bezpečnostního relé II (od velikost 2)

CN
C

N
C

DGND

5

CAN_H
CAN_H

není obsazeno
CAN_L

CAN_L
DGND

6
7
8
9

4
3
2

1

není obsazenonení obsazeno

volitelně
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
39



4 nstalace
chémata připojení

40
4.8.7 Připojení doplňkového modulu master
Zapojení řídicí 
elektroniky

1406133259

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pro
napájení brzdy*

Napájení 24 V pro 
PLC a řídicí elektroniku* +-+-

PEDGNDPE

PE (uzemnění krytu)

UPOZORNĚNÍ
Zemnicí bod skříně hlavního modulu musí být spojen s procesní jednotkou, např. na
rozváděči.
I
S

Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®



4Instalace
Schémata připojení
4.8.8 Zapojení přídavné konstrukční skupiny kondenzátorového modulu
Zapojení řídicí 
elektroniky

1406212491

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pro
napájení brzdy*

Napájení 24 V pro
PLC a řídicí elektroniku* +-+-

PEDGND
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4.8.9  Zapojení přídavné konstrukční skupiny vyrovnávacího modulu
Zapojení řídicí 
elektroniky

1406212491

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pro
napájení brzdy*

Napájení 24 V
pro řídicí elektroniku* +-+-

PEDGND
I
S
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4.8.10 Připojení doplňkového spínacího síťového modulu 24 V
Zapojení řídicí 
elektroniky

Další informace ohledně napájení 24 V a řídicí elektroniky naleznete v kapitole "Konfi-
gurace" v systémové příručce.

9007200660955915

* Zapojení přes dodané prefabrikované kabely.

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

24 V pro
napájení brzdy*

(zdroj)

Napájení 24 V pro
řídicí elektroniku* (kanál 1)
(zdroj)+-+-

X16
-+

24 V externí (napájení)

+-
Napájení 24 V pro
řídicí elektroniku* (kanál 2) 
(zdroj)
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4.8.11  Připojení doplňkového vybíjecího odporu meziobvodu
Zapojení řídicí 
elektroniky

4046960011
* Kontakt musí být vhodný pro spínání velmi malých proudů (≤ 50 mA).
** Viz kap. "Připojení osových modulů" (→ str. 39) 

2

X14
1Inhibit

DGND
DGND 3

4Temp

Osový modul**
velikost 1 – 6

DCOM / DGND **
Vztažný potenciál
pro binární vstupy

DIxx

Pomocný kontakt
z K11*

2

X5bX5a
1 24VE

DGND
3 24VB

4

2
1

3
4 BGND

+-+-

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´
Síťové filtry

K
11

L1
L2
L3
PE

Vybíjecí modul
meziobvodu

PEDGND

24 V pro
napájení brzdy

Napájení 24 V
pro řídicí elektroniku

n.c. 5

POZOR!
Riziko poškození napájecího modulu a brzdového odporu.
Pamatujte, že při provozu vybíjecího modulu meziobvodu je možné aktivovat vybíjení
meziobvodu teprve tehdy, pokud jsou splněny následující předpoklady:
• hlavní kontakty relé K11 jsou otevřeny
• bylo odebráno uvolnění koncových stupňů všech osových modulů

UPOZORNĚNÍ
Aby nemohlo dojít k poškození napájecího modulu a brzdového odporu, je třeba
použít stykač s fázově zpožděným pomocným kontaktem.
I
S
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4.9 Zapojení svorek

4.9.1 Zapojení svorek napájecích modulů MXP80..

UPOZORNĚNÍ
Interní vztažné potenciály c:
Označení vztažných potenciálů naleznete v následující tabulce:

Označení Význam

DGND
PE

Obecný referenční potenciál řídicí elektroniky. Existuje galvanické 
spojení s PE.

BGND Vztažný potenciál pro přípojku brzdy

RGND Referenční potenciál pro bezpečnostní relé

DCOM Vztažný potenciál pro binární vstupy

UPOZORNĚNÍ
Připojovací prvky:
Všechny připojovací prvky v následujících tabulkách jsou zobrazeny v pohledu na čel-
ní část zařízení. 

UPOZORNĚNÍ
Technické údaje přívodů výkonové a řídicí elektroniky jsou popsány v kapitole "Tech-
nické údaje", kde je možné se s nimi seznámit. 

Svorka Obsazení Stručný popis
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Připojení na síť (velikost 1 / 10 kW)

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

+R
-R
n.c.
PE

Připojení brzdového odporu (velikost 1 / 10 kW)

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

PE
L1
L2
L3

Připojení na síť (velikost 2 / 25 kW)

X3:1
X3:2
X3:3

+R
-R
PE Připojení brzdového odporu (velikost 2 / 25 kW)

Tabulka pokračuje na následující stránce

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

Připojení na síť (velikost 3 / 50, 75 kW)

X3:PE
X3:1
X3:2

PE
+R
-R

Připojení brzdového odporu (velikost 3 / 50, 75 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X9a
X9b

a = vstup: Systémová sběrnice opatřená zeleným konektorem
b = výstup: Systémová sběrnice opatřená červeným konektorem

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
Ruzav.
DGND
CAN_H
CAN_H
Ruzav.

Datová sběrnice CAN Low
Vztažný potenciál sběrnice CAN
Datová sběrnice CAN Low
Interní zakončovací odpor datové sběrnice
Vztažný potenciál sběrnice CAN
CAN-Bus High
CAN-Bus High
Interní zakončovací odpor datové sběrnice

1) Pouze u systémové sběrnice založené na standardu CAN. U systémových sběrnic kompatibilních s EtherCAT® bez funkce.

Svorka Obsazení Stručný popis

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1

I
Z
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4.9.2 Obsazení svorek napájecích modulů MXP81..

UPOZORNĚNÍ
Technické údaje přívodů výkonové a řídicí elektroniky jsou popsány v kapitole "Tech-
nické údaje", kde je možné se s nimi seznámit. 

Svorka Obsazení Stručný popis
X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Připojení na síť (velikost 1 / 10 kW)

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

+R
-R
Ri
PE

Připojení brzdového odporu (velikost 1 / 10 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X9a
X9b

a = vstup: Systémová sběrnice opatřená zeleným konektorem
b = výstup: Systémová sběrnice opatřená červeným konektorem

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
Ruzav.
DGND
CAN_H
CAN_H
Ruzav.

Datová sběrnice CAN Low
Vztažný potenciál sběrnice CAN
Datová sběrnice CAN Low
Interní zakončovací odpor datové sběrnice
Vztažný potenciál sběrnice CAN
CAN-Bus High
CAN-Bus High
Interní zakončovací odpor datové sběrnice

1) Pouze u systémové sběrnice založené na standardu CAN. U systémových sběrnic kompatibilních s EtherCAT® bez funkce.

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 Zapojení svorek osových modulů MXA

Svorka Obsazení Stručný popis

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

PE
U
V
W

Připojení motoru konstrukční velikost 1, 2 

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

PE
U
V
W

Připojení motoru konstrukční velikost 3 

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

PE
U
V
W

Připojení motoru konstrukční velikost 4, 5, 6

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Přípojka brzdy (zapnutá)

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

+24 V
RGND
C
NC

Provedení přístroje s bezpečnostním relé, alternativa
Bezpečnostní relé I (konstrukční velikost 1 – 6)

Bezpečnostní relé I (konstrukční velikost 1 – 6), společný kontakt
Bezpečnostní relé I (konstrukční velikost 1 – 6), rozpínací kontakt
Konektor je vybaven kódovacím nosem.

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

+24 V
RGND
C
NC

Provedení přístroje s dvěma bezpečnostními relé, alternativa
Bezpečnostní relé II (konstrukční velikost 2 – 6)

Bezpečnostní relé II (konstrukční velikost 2 – 6), společný kontakt
Bezpečnostní relé II (konstrukční velikost 2 – 6), rozpínací kontakt
Konektor je vybaven kódovacím nosem.

Tabulka pokračuje na následující stránce. Poznámky pod čarou na konci tabulky.

PE

3

PE

3

PE 3

PE

2

1

4

1

4

1
2

1 4

1 4
I
Z
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X9a
X9b

a = vstup: Systémová sběrnice opatřená zeleným konektorem
b = výstup: Systémová sběrnice opatřená červeným konektorem

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

Binární vstup 1; pevně obsazen funkcí 
"uvolnění koncového stupně"
Binární vstup 2; volně programovatelný
Binární vstup 3; volně programovatelný
Binární vstup 4; volně programovatelný
Binární vstup 5; volně programovatelný
Binární vstup 6; volně programovatelný
Binární vstup 7; volně programovatelný
Binární vstup 8; volně programovatelný
Binární vstup 9; volně programovatelný

Přes optický vazební člen 
potenciálově oddělen od 
DCOM (X10:10).

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Vztažný potenciál pro binární vstupy DIØØ–DIØ8
Všeobecný vztažný potenciál řídicí elektroniky

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

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Binární výstup 1; volně programovatelný
Binární výstup 2; volně programovatelný
Binární výstup 3; volně programovatelný
Binární výstup 4; volně programovatelný
Vztažný potenciál pro binární výstupy 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
Ruzav.
DGND
CAN_H
CAN_H
Ruzav.

CAN2-Bus Low
Vztažný potenciál sběrnice CAN
CAN2-Bus Low
Interní zakončovací odpor datové sběrnice
Vztažný potenciál sběrnice CAN
CAN2-Bus High
CAN2-Bus High
Interní zakončovací odpor datové sběrnice

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.

Spojení rezolveru se snímačem motoru 

Tabulka pokračuje na následující stránce. Poznámky pod čarou na konci tabulky.

Svorka Obsazení Stručný popis

X9a

X9b

11

1

1

5

6

9 5

1

15

9
1

8
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4.9.4 Přiřazení svorek modulu 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

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

3)

Připojení snímače motoru sin/cos, 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

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

3)

Připojení snímače motoru Hiperface®

1) Obsazení konektorů je u obou konektorů (X7 a X8) stejné a je možné ho zaměnit. Kódování zamezuje zasunutí na nesprávné místo.
2) Nesmí být připojen žádný kabel.
3) 12 V, max. 500 mA

Svorka Obsazení Stručný popis

15

9
1

8

15

9
1

8

Svorka Obsazení Stručný popis
X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

1) Slouží pouze jako průchozí člen

1

4

1

4

I
Z
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4.9.5 Obsazení svorek kondenzátorového modulu MXC

4.9.6 Obsazení svorek vyrovnávacího modulu MXB

Svorka Obsazení Stručný popis

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

PE

2

1

4

1

4

Svorka Obsazení Stručný popis

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

1) Slouží pouze jako průchozí člen

PE

2

1

4

1

4
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4.9.7 Obsazení svorek spínacího síťového modulu 24 V MXS

1) Spínací síťový modul MXS poskytuje napájecí napětí 3 × 24 V (kanál 1–3). Přívody
X5a a X5b jsou přitom interně propojeny a představují jeden kanál. Maximální proud ve
všech třech kanálech činí 25 A (600 W). Všechny kanály používají jako jednotný vztažný
potenciál kostru zařízení.

4.9.8 Obsazení svorek vybíjecího modulu meziobvodu MXZ

Svorka Obsazení Stručný popis

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Napájení elektroniky (kanál 1)1)

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Napájecí napětí pro napájení brzdy (kanál 3)1)

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Napájecí napětí pro elektroniku (kanál 2)1)

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Napájecí napětí pro napájení brzdy (kanál 3)1)

X16:1
X16:2

+24 V
DGND

Externí napájení 24 V (vstup)
Je určeno pro napájení pomocným napětím, aby po odpojení výkonového napájení 
zůstalo zachováno řídicí napětí.

PE

2

1

4

1

4

1
2

Svorka Obsazení Stručný popis

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
-UZ

Meziobvodové lišty

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Zdroj napětí pro elektroniku

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Zdroj napětí pro napájení brzdy

Tabulka pokračuje na následující stránce.

PE

2

1

4

1

4

I
Z
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4Instalace
Zapojení svorek
4.9.9 Obsazení svorek brzdových modulů
Následující obrázek znázorňuje brzdový odpor se středovou odbočkou.

Viz rovněž schémata připojení brzdových odporů (→ str. 33).
Rozměrové výkresy brzdových odporů s informací o připojovacím vedení naleznete
v katalogu "Víceosé servoměniče MOVIAXIS®".

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inhibit

DGND

DGND
TEMP

n.c.

Řídicí signál pro proces vybíjení → proces vybíjení se spustí, pokud existuje spojení 
mezi "Inhibit" a GND.
Spojte vstup Inhibit neoddělitelně (s pevnou instalací) s rozpínacím kontaktem 
síťového stykače.
Vztažný potenciál pro binární výstup TEMP
Binární výstup (= High; 24 V) pokud je teplota výkonového snímače MXZ.. v přípust-
ném rozsahu.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
n.c.

Připojení brzdového odporu k vybíjení

Svorka Obsazení Stručný popis

1

5

PE 2

1 2 3
x Ω y Ω

R R

Ohmická hodnota stupně Celková ohmická hodnota
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4 nstalace
řípustné utahovací momenty na svorkách
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4.10 Přípustné utahovací momenty na svorkách

4.11 Přípustné síťové pojistky

Utahovací moment 

Napájecí modul Připojení na síť X1 Svorky pro brzdový odpor

Konstrukční velikost 1 0,5-0,6 Nm 0,5-0,6 Nm

MXP81 0,5-0,6 Nm 0,5-0,6 Nm

Konstrukční velikost 2 3,0-4,0 Nm 3,0-4,0 Nm

Konstrukční velikost 3 6,0-10,0 Nm 3,0-4,0 Nm 

Napájecí modul s napájením a rekuperací

MXR1)

1) Informace ohledně modulu MXR naleznete v příručce "Napájecí modul s napájením a rekuperací".

6,0-10,0 Nm 3,0-4,0 Nm 

Osový modul Připojení motoru X2 ---

Konstrukční velikost 1 0,5-0,6 Nm ---

Konstrukční velikost 2 1,2-1,5 Nm ---

Konstrukční velikost 3 1,5-1,7 Nm ---

Konstrukční velikost 4 3,0-4,0 Nm ---

Konstrukční velikost 5 3,0-4,0 Nm ---

Konstrukční velikost 6 6,0-10,0 Nm ---

Meziobvodový vybíjecí modul Přípojka brzdového odporu X15 ---

Všechny konstrukční velikosti 3,0-4,0 Nm ---

Utahovací moment 

Signálních svorek X10, X11 0,5-0,6 Nm

Přípojky meziobvodu X4 3,0-4,0 Nm 

Svorek bezpečnostních relé X7, X8 0,22-0,25 Nm 

Svorek přípojky brzdy X6 osových modulů 0,5-0,6 Nm 

Svorek napájení 24 V 0,5-0,6 Nm

Svorek X61 karet multisnímačů XGH, XGS 0,22-0,25 Nm

Svorek X21, X22, X25, X26 vstupních a výstupních karet XIO, XIA 0,5-0,6 Nm

Napájecí modul MXP 10 kW 25 kW 50 kW 75 kW

Síťové pojistky 20 A 40 A 80 A 125 A
I
P
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5Uvedení do provozu
Nastavení napájecího modulu u systémové sběrnice založené na standardu CAN
5 Uvedení do provozu
5.1 Nastavení napájecího modulu u systémové sběrnice založené na standardu CAN

Jsou nutná následující nastavení:
• Přenosová rychlost CAN se na napájecím modulu nastavuje pomocí obou přepínačů

adres S1 a S2, viz odstavec "Zadávání přenosové rychlosti CAN" (→ str. 56).
• Čtyři přepínače DIP pro nastavení systémové sběrnice jsou v poloze "C".
• Adresa osy se na napájecím modulu nastavuje pomocí obou přepínačů adres S3

a S4, viz odstavec "Zadávání adres os pro CAN". Zadání dalších adres os se provádí
na základě nastavené adresy osy automaticky.

Pokyny pro adresování napájecího modulu s napájením a rekuperací naleznete v pří-
ručce "Napájecí modul s rekuperací MXR".

1407811467

[1] Přepínač DIP systémové sběrnice [3] S3: přepínač adres os 100

[2] S1, S2: přepínače DIP pro přenosovou rychlost CAN [4] S4: přepínač adres os 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 vedení do provozu
astavení napájecího modulu u systémové sběrnice založené na standardu CAN

56
5.1.1 Zadání přenosové rychlosti CAN
Dva přepínače DIP S1 a S2 zabudované do napájecího modulu slouží k nastavení pře-
nosové rychlosti CAN, viz též obr. v kapitole "Nastavení napájecího modulu u systémo-
vé sběrnice založené na standardu CAN". 

5.1.2 Uzavírací odpory pro systémovou sběrnici SBus založenou na standardu CAN
Systémová sběrnice založená na standardu CAN spojuje napájecí modul a osový
modul. Tato sběrnice potřebuje zakončovací odpor.
Následující obrázek znázorňuje schéma komunikace přes CAN a příslušné pozice brz-
dových odporů. 
Zakončovací odpor je standardní příslušenství napájecího modulu. 

Další informace ohledně komunikace mezi PC a systémem MOVIAXIS® naleznete
v kapitole "Komunikace přes adaptér 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

UPOZORNĚNÍ
Implicitní nastavení při expedici je 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

Uzavírací
odpor

Signalizační sběrnice

[2] [3]

[1]

[1] Spojovací kabel mezi PC a rozhraním CAN na napájecím modulu. Připojovací kabel se skládá z roz-
hraní USB-CAN [2] a kabelu s integrovaným uzavíracím odporem [3].

[2] Rozhraní USB-CAN [3] Kabel s integrovaným uzavíracím odporem (120 Ω mezi CAN_H 
a CAN_L)
U
N
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I
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5Uvedení do provozu
Volba komunikace
5.2 Volba komunikace
Následující vyobrazení možných druhů přístupu k systémovým sběrnicím sestavy
přístrojů.

Firma SEW-EURODRIVE doporučuje následující komunikační cesty:
• Sestava přístrojů bez hlavního modulu: CAN
• Sestava přístrojů s modulem master a DHE/DHF/DHR/UFx: TCP/IP nebo USB

5.3 Informace a nastavení na aplikační sběrnici založené na standardu CAN
5.3.1 Přívody a diagnostika napájecího modulu pomocí PC

1408130315

MXP MXA MXA MXAMXM

[1]

[2]

MXP MXA MXA MXAMXM

[2]

[3]

[1] PC CAN na systémové sběrnici SBus založené na standardu CAN
[2] Modul master se systémovou sběrnicí založenou na standardu CAN – systémovou sběrnicí SBusplus 

kompatibilní s SBus/EtherCAT®

[3] PC CAN na aplikační sběrnici CAN2 založené na standardu CAN

UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo posunu potenciálů, je možno spojení CAN provádět pouze uvnitř
skříně.

1407830539

[1] Spojovací kabel mezi PC a rozhraním CAN na napájecím modulu. Připojovací kabel se skládá z roz-
hraní USB-CAN [2] a kabelu s integrovaným uzavíracím odporem [3].

[2] Rozhraní USB-CAN [3] Kabel s integrovaným zakončovacím odporem (120 Ω mezi CAN_H 
a CAN_L)

MXP

CAN1

max. 5 m

[2]
[3]

[1]
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nformace a nastavení na aplikační sběrnici založené na standardu CAN
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Maximální přípustná délka vedení od zakončovacího odporu až k napájecímu modulu
činí 5 m.

Další informace ohledně komunikace mezi PC a systémem MOVIAXIS® naleznete
v kapitole "Komunikace přes adaptér CAN".

5.3.2 Připojení a PC diagnostika na osovém modulu

Maximální přípustná délka vedení od zakončovacího odporu až k prvnímu osovému
modulu činí 5 m.

Další informace ohledně komunikace mezi PC a systémem MOVIAXIS® naleznete
v kapitole "Komunikace přes adaptér CAN".

5.3.3 Zadání adresy osy CAN2
Veškeré osové moduly jsou z výroby nastaveny na adresu "0". Každému osovému
modulu je třeba nastavením parametrů přiřadit adresu osy CAN2.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte při volbě kabelů na údaje výrobce kabelů, pokud jde o způsobilost pro CAN.

UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo posunu potenciálů, je možno spojení CAN provádět pouze uvnitř
skříně.

1408034443

MXP

max. 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

Uzavírací
odpor

Signalizační sběrnice

[2]
[3]

[1]

[1] Spojovací kabel mezi PC a rozhraním CAN na osovém modulu. Připojovací kabel se skládá z rozhraní 
USB-CAN [2] a kabelu s integrovaným uzavíracím odporem [3].

[2] Rozhraní USB-CAN [3] Kabel s integrovaným zakončovacím odporem (120 Ω mezi CAN_H 
a CAN_L)

UPOZORNĚNÍ
Pro připojení mezi bloky osových modulů použijte prosím standardizované kabely
firmy SEW-EURODRIVE.
U
I
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Informace a nastavení na aplikační sběrnici založené na standardu CAN
5.3.4 Uzavírací odpory pro připojení na sběrnici CAN2
Aplikační sběrnice CAN2 založená na standardu CAN spojuje napájecí modul a osový
modul. Sběrnice CAN2 vyžaduje uzavírací odpor.
Následující obrázek znázorňuje schéma možných kombinací při komunikaci přes CAN
a příslušné pozice brzdových odporů.
Zakončovací odpor je standardní příslušenství napájecího modulu. 

Další informace ohledně komunikace mezi PC a systémem MOVIAXIS® naleznete
v kapitole "Komunikace přes adaptér CAN".

1408123019

[1] Spojovací kabel mezi PC a rozhraním CAN na osovém modulu. Připojovací kabel se skládá z rozhraní 
USB-CAN [2] a kabelu s integrovaným uzavíracím odporem [3].

[2] Rozhraní USB-CAN [3] Kabel s integrovaným zakončovacím odporem (120 Ω mezi CAN_H 
a CAN_L)

MXP MXA
1

Na přípojce CAN2
musí být zakončovací
odpor aktivován.

CAN2

Zakončovací
odpor

6

7

8

9
5

1

2

3

4

[2] [3]

[1]

UPOZORNĚNÍ
Instalujte zakončovací odpor.
Uzavírací odpor na posledním osovém modulu dané větve musí být aktivován, viz
kap. "Připojení kabelu CAN2 k osovým modulům".
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omunikace prostřednictvím adaptéru CAN
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5.4 Komunikace prostřednictvím adaptéru CAN
Pro komunikaci mezi PC a řízením MOVIAXIS® doporučujeme adaptér CAN firmy
SEW-EURODRIVE, který se dodává se standardizovaným kabelem a uzavíracím
odporem. Objednací číslo adaptéru CAN je 18210597.

5.5 Nastavení u systémové sběrnice SBusplus kompatibilní s EtherCAT®

Při použití systémové sběrnice kompatibilní se standardem EtherCAT® je třeba dbát na
následující pokyny:
• Nastavte 4 přepínače DIP na napájecím modulu do polohy "E".

• Přepínače S1, S2, S3 a S4, jakož i přípojka X12 na napájecím modulu jsou v tomto
provedení bez funkce.

1408125451

[1] Nastavení provozu přes EtherCAT®: Všechny čtyři přepínače v poloze "E"
[2] Přepínače DIP S1, S2, S3 a S4 jakož i přípojka X12 jsou aby funkce

[1]

[2]

C E
U
K
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I
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5Uvedení do provozu
Nastavení u systémové sběrnice SBusplus kompatibilní s EtherCAT®
• Nastavte na posledním osovém modulu přepínač DIP LAM do polohy "1". U všech
ostatních osových modulů je přepínač DIP LAM v poloze "0".

• Zakončovací odpor na X9b není u tohoto provedení nutný.

1408127883

[1] Nastavení přepínače DIP LAM na posledním osovém modulu soustavy
[2] Nastavení přepínače DIP LAM na všech osových modulech kromě posledního osového modulu

[1]

1 0

LAM

F1

1 0

LAM

F1

[1]

[2]

0I
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šeobecné pokyny
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6 Provoz
6.1 Všeobecné pokyny

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečná napětí na kabelech a svorkách motoru
Smrt nebo těžké poranění elektrickým proudem.
• V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech

a svorkách motoru nebezpečná napětí. Platí to i tehdy, pokud je přístroj zabloko-
ván a motor stojí.

• Zhasnutí provozní kontrolky LED a dalších indikačních prvků nemusí znamenat, že
je víceosový servoměnič MOVIAXIS® odpojen od sítě a bez napětí.

• Než se dotknete silových svorek, zkontrolujte, zda je víceosový servoměnič
MOVIAXIS® odpojen od sítě.

• Respektujte všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2 (→ str. 6)
a pokyny uvedené v kapitole "Elektrická instalace" (→ str. 19).

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí pohmoždění v důsledku nečekaného rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká zranění.
Aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení nebo mechanické blokování mohou
mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést
k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne.
• Zabraňte neúmyslnému rozběhu motoru např. vytažením bloku svorek elektroniky

X10. 
• V závislosti na aplikaci je třeba provést doplňková bezpečnostní opatření, aby

nedošlo k ohrožení osob a stroje.

POZOR!

Výstup motoru na víceosovém servoměniči se smí spínat pouze při zablokovaném
koncovém stupni.
P
V
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Signalizace provozu a chyby na napájecím modulu MXP
6.2 Signalizace provozu a chyby na napájecím modulu MXP
6.2.1 Tabulka indikací

6.2.2 Tabulka chyb

Popis Stav Poznámka / akce
Indikátor 
na osovém 
modulu

Indikátory v normálním provozu

Připravený k provozu (ready). Žádná chyba/výstraha. Uz = > 100 V. Pouze indikace stavu -

Indikace při různých stavech zařízení

Napětí meziobvodu chybí nebo 
je nižší než 100 V. Žádná chyba/výstraha. Uz = > 100 V. Zkontrolujte síť. X

Indikace výstrah

Předvýstraha I2xt. Vytížení jednotky VM dosáhlo prahu 
předvýstrahy.

Zkontrolujte aplikaci co se týče 
vytížení. P

Teplotní předvýstraha. Teplota VM se blíží vypínacímu prahu.
Zkontrolujte aplikaci co se týče 
vytížení, zkontrolujte teplotu 
okolí.

P

Předběžné varování: Vytížení 
interního brzdového odporu 
≥ 80 %

Zařízení dosud není připraveno 
k provozu.

Překontrolujte zatížení resp. 
konfiguraci. Týká se pouze 
zařízení MXP81.

-

Popis Stav Poznámka / akce
Indikátor 
na osovém 
modulu

Indikátory v případě chyby

Chyba Brzdový 
přerušovač.

Brzdový přerušovač není připraven 
k provozu. Viz seznam chyb osových modulů. X

Chyba napětí meziobvodu, 
Uz je příliš vysoké.

Chybové hlášení podané jed-
notkou VM přes signalizační sběr-
nici při příliš vysokém napětí 
meziobvodu.

Zkontrolujte rozložení aplikace 
a brzdový odpor. X

Chyba proud meziobvodu 
příliš vysoký.

Proud meziobvodu ve VM překročil 
maximální přípustnou mez 250 % 
INenn.

Zkontrolujte aplikaci co se týče vytížení. X

Chyba monitorování I2xt. Vytížení jednotky VM dosáhlo 
mezní hodnoty. Zkontrolujte aplikaci co se týče vytížení. X

Chyba monitorování 
teploty.

Teplota jednotky VM dosáhlo 
vypínacího prahu.

Zkontrolujte aplikaci co se týče vytížení, 
zkontrolujte teplotu okolí. X

Odpojení kvůli přetížení 
interního brzdového 
odporu

Zařízení již není připraveno 
k provozu

Překontrolujte zatížení resp. konfiguraci. 
Týká se pouze zařízení MXP81. x

Chyba napájení (spínací 
síťový modul v přístroji).

Došlo k chybě napájecího napětí 
v přístroji.

Zkontrolujte připojené zátěže na 
nadproud nebo je přístroj vadný. -

Tepelné přetížení 
doplňkové kapacity

Doplňková kapacita je vytížena. 
Chybová reakce pouze v závislosti 
na nastavení osových modulů.

Generátorová energie se přes brzdový 
odpor přemění na teplo. Překontrolujte 
zatížení resp. konfiguraci. Týká se 
pouze zařízení MXP81.

x

Chyba napájení (spínací 
síťový modul v přístroji).

Došlo k chybě napájecího napětí 
v přístroji.

Zkontrolujte připojené zátěže na 
nadproud nebo je přístroj vadný. -
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6.3 Signalizace provozu a chyby na osovém modulu MXA
6.3.1 Tabulka indikací

Popis Stav Poznámka / akce
Indikace při zavádění systému (boot)

Přístroj prochází při zavádění 
mikroprogramového vybavení 
(booting) různými stavy, 
aby dosáhl připravenosti 
k provozu.

• Stav: nepřipraveno.
• Koncový stupeň je zablokovaný.
• Není možná komunikace.

• Vyčkejte ukončení procesu zavádění 
mikroprogramového vybavení.

• Přístroj zůstává v tomto stavu: Zařízení je 
vadné.

Indikace při různých stavech zařízení

Chybí napětí meziobvodu.

• Stav: nepřipraveno.
• Koncový stupeň je zablokovaný.
• Komunikace je možná.

Zkontrolujte síť.

Napájecí modul není 
k dispozici. Zkontrolujte napájecí modul.

Osový modul 24 V nebo interní 
spínací síťový modul osy není 
k dispozici.

Zkontrolujte 24 V nebo je zařízení vadné.

bliká

Osový modul v bezpečném 
zastavení. Bezpečnostní funkce aktivována.

Synchronizace se sběrnicí 
není v pořádku. Zpracování 
procesních dat není 
k dispozici.

• Zkontrolujte spojení sběrnice.
• Zkontrolujte nastavení synchronizace na 

zařízení a řízení.
• Zkontrolujte nastavení procesních dat na 

zařízení a řízení.
• Zkontrolujte, zda nechybí některý z PDO.

bliká
Není k dispozici vyhodnocení 
kodéru.

• Snímače se inicializují.
• Přístroj zůstává v tomto stavu:

• Není zvolen žádný snímač.
• Parametr "Zdroj skutečných otáček" 

nebo "Skutečná poloha" určuje snímač, 
který není k dispozici.

Indikace při inicializačních procesech (parametry se vynulují na implicitní hodnoty)

Základní inicializace.

• Stav: nepřipraveno.
• Koncový stupeň je zablokovaný.
• Komunikace je možná.

Vyčkejte ukončení procesu inicializace.

Inicializace stavu nastaveného 
výrobcem při dodání.

Inicializace nastavení 
provedeného výrobcem.

Inicializace sady upravené 
podle přání zákazníka 1.

Inicializace sady upravené 
podle přání zákazníka 2.
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Indikátory v normálním provozu

Zablokování koncového 
stupně • Koncový stupeň je zablokovaný.

Kontrolní stupeň neřídí pohon. Brzda se zavírá, 
resp. motor bez brzdy pomalu doběhne. Tento 
FCB je pevně zvolen svorkou DI00. Mohou ho 
však přídavně volit i další zdroje.

Volné

Informace naleznete v popisu 
parametrů MOVIAXIS®

Volné

Volné

Regulace n Řízení otáček s interním rampovým generátorem.

Interpolovaná regulace n.
Řízení otáček s požadovanými hodnotami cyk-
licky přes sběrnici. Rampový generátor je uspo-
řádán externě, např. v nadřazeném řízení.

Regulace M Regulace krouticího momentu

Interpolovaná regulace M Regulace otočného momentu s požadovanými 
hodnotami cyklicky přes sběrnici.

Regulace polohy Polohovací režim s interním rampovým 
generátorem.

Interpolovaná regulace polohy
Polohovací režim s požadovanými hodnotami 
cyklicky přes sběrnici. Rampový generátor je 
uspořádán externě, např. v nadřazeném řízení.

Referenční chod Pohon provádí referenční jízdu.

Stop
Zpomalení na mezní hodnotě aplikace. Tento 
FCB se rovněž aktivuje, není-li zvolen jiný FCB 
než implicitní.

Nouzové zastavení Zpomalení na mezní hodnotě pro nouzové 
zastavení.

Zastavení na mezní hodnotě 
systému Zpomalení na mezní hodnotě systému.

Kotoučová vačka Kotoučová vačka aktivní.

Synchronní chod Synchronní chod aktivní.

Inkrementální snímač je 
nakalibrován Komutování snímače u synchronních motorů.

Regulace zastavení Regulace polohy na momentální pozici.

Impulzový provoz Impulzový provoz aktivní.

Kontrola brzd Testuje se brzda, když je točivý moment dán do 
zavřeného stavu.

Vícenásobný pohon Slouží k provozu 2, 3 nebo 4 motorů v provoz-
ním režimu interpolovaného řízení otáček.

Identifikace polohy rotoru Slouží k nalezení komutace synchronních 
motorů.

Zastavení na uživatelských 
mezních hodnotách

Slouží k zastavení na uživatelských mezních 
hodnotách.

Popis Stav Poznámka / akce
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6.3.2 Tabulka chyb

"P" ve sloupci "chybová reakce" znamená, že je možné reakci naprogramovat. Ve
sloupci "Chybová reakce" je uvedená chybová reakce nastavená z výroby.
Následující zkratky se používají k pojmenování modulů:
• "AM" pro osový modul
• "VM" pro napájecí modul

UPOZORNĚNÍ
V rámci indikované chyby je možné zobrazení chybových kódů a chybových podkódů,
které nejsou uvedeny v následujícím seznamu. V tomto případě se prosím spojte
s firmou SEW-EURODRIVE.

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)

 00
Žádná chyba (jedná 
se o provozní indikaci, 
viz provozní indikace)

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

Připraven = 1 
(v závislosti na 
stavu systému)
Porucha = 1

 01 Chyba "Nadproud"
• Zkrat na výstupu
• Příliš velký motor
• Vadný koncový stupeň

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 02 Chyba "Sledování 
UCE"

Chyba je dalším druhem nadproudu, 
měřeného na koncovém stupni 
s napětím na komutátoru-emitoru. 
Možná příčina chyby je totožná 
s chybou 01. Rozlišování slouží 
pouze k interním účelům.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 03 Chyba "Zemní 
spojení" 

Zemní spojení
• v přívodech motoru
• v měniči
• v motoru

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

 04 Chyba "Brzdový 
přerušovač" 

Chybové hlášení od VM přes signali-
zační sběrnici 
• Příliš vysoký výkon generátoru
• Odporový obvod brzdového 

odporu přerušen
• Zkrat v odporovém obvodu brz-

dového odporu
• Příliš vysoká ohmická část brzdo-

vého odporu
• Vadný brzdový spínač

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 05
Chyba "Timeout hard-
waru informačního 
systému"

Spojení mezi VM a AM přes signali-
zační sběrnici bylo přerušeno

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Přerušení spojení signalizační sběrnice
02 Timeout-Flag sběrnice nelze vynulovat 

 06 Chyba "Výpadek 
síťové fáze"

Chybové hlášení od VM přes signali-
zační sběrnici Bylo zjištěno, že jedna 
síťová fáze chybí.

Pouze 
zobrazit ------------

 07 Chyba "Meziobvod"
Chybové hlášení podané jednotkou 
VM přes signalizační sběrnici při příliš 
vysokém napětí meziobvodu

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0
P
S
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 08 Chyba "Sledování 
otáček" 

Aktivovatelné monitorování otáček 
objevilo nepřípustnou odchylku mezi 
požadovanými a skutečnými otáčkami

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 01 Monitorování otáček motoru
 02 Monitorování otáček generátoru

 03 Systémová mez skutečných otáček 
překročena

 11 Chyba "Nadměrná 
teplota" AM

Teplota AM dosáhla vypínacího prahu, 
nebo jej překročila. Možné důvody:
• Příliš vysoká teplota okolí
• Nevhodné proudění vzduchu
• Vadný ventilátor
• Příliš vysoká střední hodnota 

zatížení

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Mez teploty chladicího tělesa 
překročena.

02 Druhý teplotní snímač elektroniky 
hlásí nadměrnou teplotu.

12
Druhý teplotní snímač elektroniky 
hlásí předběžné varování kvůli 
nadměrné teplotě.

 12 Chyba "Výstup brzdy" 

• Není připojena žádná brzda
• Brzdové vedení je odděleno 

v zařazeném stavu
• Přetížení nadproudem > 2 A 

(F13 má prioritu)
• Přetížení v důsledku příliš časté-

ho připojování (cca > 0,5 Hz)
Monitorování funguje pouze při 
nastavení parametrů "Brzda připo-
jena" a "Brzda zavřena".

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Brzdový výstup

 13 Chyba "Napájení 
brzdy" 

Napájecí napětí brzdy přesahuje tole-
ranci +10 % /- 0 %. Monitorování fun-
guje pouze při nastavení parametrů 
"Brake installed" a "Brake applied" 
a pouze u motorů CMP a DS.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Napájecí napětí brzdy

 14 Chyba "Rezolver" Rezolver nebo vyhodnocování 
rezolveru vykazují chybu.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

 01 Rozpoznáno přerušení vodiče 
rezolveru

 02 Chyba emulace rezolveru (příliš 
vysoké otáčky)

 03 Nepřípustná perioda synchronizační-
ho signálu

 04 Výpadek synchronizačního signálu
 05 Chybná parametrizace DSP
 06 Přebuzení na vstupu AD převodníku
 07 PLL nebylo možné inicializovat

 08 Chyba CRC přes datový flash 
(X-Flash)

 09 Chyba CRC přes programový flash 
(P-Flash)

 10 Chyba CRC přes programový flash 
(P-Flash)

 11 Systém Watch-Dog na DSP byl 
aktivován

 12 V DSP se vyskytla neplatná instrukce

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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 13 Došlo k nečekanému přerušení v DSP
 14 Došlo k softwarovému přerušení v DSP
 15 Hardwarové přetečení v DSP
 16 Došlo k jednorázové chybě v DSP
 17 Došlo k přerušení A v DSP
 18 Došlo k přerušení B v DSP
19 Nepřípustný úhel při kalibraci

20 Chyba při mazání paměti Flash 
během konfigurace

21 Chyba při programování paměti Flash 
během konfigurace

22 Chyba při verifikaci paměti Flash 
během konfigurace

23 Vyhodnocení rezolveru není 
kalibrováno

24 PLL se během provozu zablokoval

256 Fáze Init DSPs nebyla dokončena 
během předepsaného času

267 Hlášení provozní pohotovosti DSP 
neproběhlo během předepsaného času

512
Ochrana před přetečením divize 
omezením skutečných otáček.

Proveďte správné nastavení 
systémových hodnot čitatele 
a jmenovatele

 15 Chyba "Snímač 
absolutních hodnot"

Došlo k chybě ve zkušebním součtu 
signálů Hiperface®.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

Vstup snímače 
základního zařízení

01
Sekundové srovnání absolutní polohy 
snímače (přes kanál parametrů 
Hiperface®) s inkrementální polohou 
osy. 

• Překontrolujte zapojení 
signálů stop

• Překontrolujte zdroje 
rušení

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

02 Typ snímače neznámý Zkontrolujte, zda je možné 
použít tento snímač

03
Vadná data na typovém štítku sníma-
če. Suma BlockCheck rozsahu dato-
vého pole výrobce snímače je chybná.

Vyměňte snímač

32 – 67

Snímač Hiperface® hlásí interní chybu.
Chybový kód se vypočítá následov-
ně: [zobrazená hodnota] -32. Další 
informace si prosím vyžádejte 
u SEW-EURODRIVE.

• Zkontrolujte zapojení 
a zdroje rušení

• Jinak vyměňte snímač

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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Vstup snímače 
základního zařízení

256

• Snímač SSI: Pokles napětí 
v napájení (12 V)

• Snímač SSI hlásí chybu kvůli 
chybovému bitu v protokolu SSI

• Překontrolujte napájecí 
napětí snímače SSI

• Překontrolujte nastavení 
snímače SSI (chybový bit)

• Překontrolujte zapojení
• Překontrolujte zdroje 

rušení
• Vyměňte snímač

257

Snímač SSI: taktová nebo datová 
vedení jsou přerušena

• Překontrolujte zapojení
• Překontrolujte zdroje 

rušení a napájecí napětí
• Překontrolujte parametry 

uvedení do provozu
• Vyměňte snímač

258

Snímač SSI: Pozice mimo toleranční 
pás

• Překontrolujte zdroje 
rušení (přerušení 
paprsku, reflektor, datová 
vedení atd.)

• Překontrolujte parametry 
uvedení do provozu

259
Snímač SSI: Taktový svazek SSI 
nesouhlasí s intervalem snímání 
otáček

• Zvyšte taktovou frekvenci 
SSI

• Překontrolujte parametry 
uvedení do provozu

260
Snímač SSI: Uživatelsky definovaná 
chyba přes chybovou masku

• Snímač SSI hlásí chybu, 
viz datový list snímače

• Překontrolujte parametry 
uvedení do provozu

261 Snímač SSI: není k dispozici hladina 
High

• Překontrolujte zapojení
• Vyměňte snímač

513

Chyba porovnání mezi hrubou pozicí 
a čítačem stop u snímače EnDat

• Překontrolujte zapojení 
signálů stop

• Překontrolujte zdroje 
rušení

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

514
Parametr EnDat "měřicí kroky" je 
neplatný

• V některých případech 
nelze použít typ snímače 
EnDat!

• Vyměňte snímač

515
Parametr EnDat "počet dílků" je 
neplatný

• V některých případech 
nelze použít typ snímače 
EnDat!

• Vyměňte snímač

516
Parametr EnDat "multiturn" je 
neplatný

• V některých případech 
nelze použít typ snímače 
EnDat!

• Vyměňte snímač

544 – 
575

Snímač EnDat hlásí chybový stav. 
Chybové kódy jsou uvedeny v popisu 
protokolu EnDat. Chybový kód EnDat 
= Subcode – 544 nebo Subcode – 
4640 nebo Subcode – 8736

• Vyměňte snímač

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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Snímač, doplněk 1

4097
Sekundové srovnání absolutní polohy 
snímače (přes kanál parametrů 
Hiperface®) s inkrementální polohou 
osy. 

• Překontrolujte zapojení 
signálů stop

• Překontrolujte zdroje 
rušení

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

4098 Typ snímače neznámý

4099
Vadná data na typovém štítku sníma-
če. Suma BlockCheck rozsahu dato-
vého pole výrobce snímače je 
chybná. 

Vyměňte snímač

4128 – 
4163

Snímač Hiperface® hlásí interní 
chybu.
Chybový kód se vypočítá následov-
ně: [zobrazená hodnota] -4128. Další 
informace si prosím vyžádejte 
u SEW-EURODRIVE.

• Zkontrolujte zapojení 
a zdroje rušení

• Jinak vyměňte snímač

4352 Snímač SSI, doplněk 1 Pokles napětí 
v napájení (12 V)

Překontrolujte napájecí 
napětí snímače SSI

4353 Snímač SSI, doplněk 1: taktová nebo 
datová vedení jsou přerušena

Překontrolujte spojení se 
snímačem SSI.

4354 Snímač SSI, doplněk 1 Pozice mimo 
toleranční pás

Minimalizujte rušivé vlivy

4355
Snímač SSI, doplněk 1 Taktový 
svazek SSI nesouhlasí s intervalem 
snímání otáček

Nastavte vyšší taktovací 
frekvenci.

4356
Snímač SSI, doplněk 1 Uživatelsky 
definovaná chyba přes chybovou 
masku

4357 Snímač SSI, doplněk 1 není k dispo-
zici hladina High

Vyměňte doplňkovou kartu 
nebo snímač

Snímač, doplněk 1

4609 Chyba porovnání mezi hrubou pozicí 
a čítačem stop u snímače EnDat

4610 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači
4611 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači
4612 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači

4640 – 
4671

Snímač EnDat hlásí chybový stav. 
Chybový kód se vypočítá následov-
ně: [zobrazená hodnota] – 5640. 
Chybové kódy jsou uvedeny v popisu 
protokolu EnDat. 

4672 Snímač EnDat hlásí interní varování.

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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Snímač, doplněk 2

8193
Sekundové srovnání absolutní polohy 
snímače (přes kanál parametrů 
Hiperface®) s inkrementální polohou 
osy. 

• Překontrolujte zapojení 
signálů stop

• Překontrolujte zdroje 
rušení

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

8194 Typ snímače neznámý

8195
Vadná data na typovém štítku sníma-
če. Suma BlockCheck rozsahu dato-
vého pole výrobce snímače je 
chybná.

Vyměňte snímač

8224 – 
8259

Snímač Hiperface® hlásí interní 
chybu.
Chybový kód se vypočítá následov-
ně: [zobrazená hodnota] -8224. Další 
informace si prosím vyžádejte 
u SEW-EURODRIVE.

• Zkontrolujte zapojení 
a zdroje rušení

• Jinak vyměňte snímač

8448 Snímač SSI hlásí pokles napětí

8449 Rozpoznáno přerušení kabelu 
snímače SSI

8450 Pozice snímače SSI je mimo 
toleranční pás

8451 Taktový svazek snímače SSI nesou-
hlasí s intervalem snímání otáček

Zvyšte taktovou frekvenci

8452 Uživatelsky definovaná chyba sníma-
če SSI přes chybovou masku

8453 Není k dispozici hladina High sníma-
če SSI

Vyměňte doplňkovou kartu 
nebo snímač

8705 Chyba porovnání mezi hrubou pozicí 
a čítačem stop u snímače EnDat

8706 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači
8707 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači
8708 Chybné hodnoty EEPROM ve snímači

8736 – 
8767

Snímač EnDat hlásí chybový stav. 
Chybový kód se vypočítá následov-
ně: [zobrazená hodnota] – 8736. 
Chybové kódy jsou uvedeny v popisu 
protokolu EnDat. 

8768 Snímač EnDat hlásí interní varování.

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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 16 Chyba "Uvedení do 
provozu" Chyba při uvedení do provozu

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Jmenovatel čísla pólových párů rezol-
veru se nerovná 1

02 Čitatel čísla pólových párů rezolveru 
je příliš velký

03 Čitatel čísla pólového páru rezolveru 
je příliš malý, tj. = 0

04 Jmenovatel počtu dílků emulace pro 
rezolver se nerovná 1

05 Čitatel počtu dílků emulace pro 
rezolver je příliš malý

06 Čitatel počtu dílků emulace pro 
rezolver je příliš velký

07 Čitatel počtu dílků emulace pro 
rezolver není druhá mocnina

08 Jmenovatel počtu dílků emulace pro 
sinusový snímač se nerovná 1

09 Čitatel počtu dílků emulace pro 
sinusový snímač je příliš malý

10 Čitatel počtu dílků emulace pro 
sinusový snímač je příliš velký

11 Čitatel počtu dílků emulace pro sinu-
sový snímač není druhá mocnina

100
Požadovaného testovacího momentu 
nemůže daná kombinace měniče 
a motoru s aktuálně platnými 
mezními hodnotami dosáhnout

Překontrolujte mezní 
hodnoty, upravte testovací 
moment

512 Do provozu uveden neplatný typ 
motoru

513 Nastavená mezní hodnota proudu 
překračuje maximální proud osy 

514
Nastavená mezní hodnota proudu je 
menší než jmenovitý magnetizační 
proud motoru

515 CFC: Činitel pro výpočet proudu q 
nejde znázornit

516 Parametrizace nepřípustné frekvence 
PWM 

517 Parametr "Final speed flux table" je 
mimo povolený rozsah

518 Parametr "Final flux ID table" je mimo 
přípustný rozsah

519
Uvolnění koncových stupňů požado-
váno bez platného uvedení motoru do 
provozu

520 Uvedení motoru do provozu při uvol-
něném koncovém stupni není možné

521 Činitel meze otočného momentu 
nelze znázornit (A)

522 Činitel meze otočného momentu 
nelze znázornit (B)

525
Faktory aktuálního filtru požadova-
ných hodnot proudu není možné 
zobrazit

526 Faktory aktuálního omezení nárůstu 
proudu není možné zobrazit

527 Filtr polohy FIR nemůže zobrazit 
zpoždění snímače

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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528 Filtr otáček FIR nemůže zobrazit 
zpoždění snímače

529
Tepelný monitoring motoru I2t: Dva 
referenční body se stejnými otáčkami 
na křivce momentu a otáček

Nastavte větší vzájemnou 
vzdálenost referenčních 
bodů

530 Nesprávná parametrizace maximální-
ho proudu motoru

531
Identifikace polohy rotoru: Tabulka 
dopředné korekce neroste přísně 
monotónně

532
Identifikace polohy rotoru: příliš nízká 
hodnota CMMin

Jmenovitý proud osy je ve 
srovnání s motorem příliš 
vysoký

533
Identifikace polohy rotoru není pří-
pustná pro motor, který je uveden do 
provozu

534 Frekvence PWM pro FCB 25 musí 
být 8 kHz

Nastavte frekvenci PWM na 
8 kHz

535 Index TMU Init není nastaven Nastavte index TMU Init

1024
Parametr paměti NV jmenovitého 
proudu přístroje je větší než parametr 
paměti NV rozsahu měření proudu

1025 Parametr paměti NV rozsahu měření 
proudu je nulový

1026 Parametr paměti NV rozsahu měření 
proudu je nulový

1027 Parametr paměti NV rozsahu měření 
proudu je příliš velký

1028 Systémové meze otáček jsou větší 
než maximální možné otáčky

1029 Aplikační meze otáček jsou větší než 
maximální možné otáčky

1030 Nastaven neplatný typ snímače pro 
teplotu na koncovém stupni

1031
CFC: Nepoužívá se snímač absolutní 
polohy jako snímač motoru u syn-
chronních motorů.

1032
CFC: Nepoužívá se snímač absolutní 
polohy jako snímač motoru u syn-
chronních motorů

1033
Překročen rozsah pozic v režimu 
zjišťování pozice "bez čítače 
přetečení"

Opravte konfigurace dráhy 
pojezdu

1034
Dvojpohon FCB: Přizpůsobení roz-
sahu vlečné chyby nesmí být menší 
než "normální" rozsah vlečné chyby

1035
Dvojpohon FCB: Rozsah vlečné 
chyby nesmí být menší než práh 
přizpůsobení

1036 Offset reference Modulo se nachází 
mimo meze Modulo

Proveďte uvedení do provozu 
bez chyb

1037 Poziční hodnoty softwaru; Koncový 
spínač zaměněn, kladný < záporný

1038
Systém snímačů: Faktor jmenovatele 
(systémová jednotka) je vyšší nebo 
stejný jako faktor čitatele (systémová 
jednotka)

• Proveďte uvedení do 
provozu

• Zvyšte faktor čitatele 
(systémová jednotka)

1039 Doplněk snímače 1 není schopen 
vyhodnotit nastavený typ snímače

Snímač musí být provozo-
ván na XGS11A

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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1040
Doplněk snímače 2 není schopen 
vyhodnotit nastavený typ snímače

Použijte odpovídající doplň-
kovou kartu nebo připojte pří-
slušný snímač na správný 
hardware

1041
Zařízení nebo doplněk není schopen 
vyhodnotit nastavený typ snímače

Použijte odpovídající doplň-
kovou kartu nebo připojte pří-
slušný snímač na správný 
hardware

1042 Chybí komutace Nastavte komutaci pomocí 
FCB25

1043 Klidový proud u synchronního motoru 
není povolen

Vypněte funkci chybového 
proudu

 17 Interní chyba výpočtu 
(Traps) CPU zjistila interní chybu

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká 
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 18 Interní chyba softwaru V softwaru byl zjištěn nepřípustný 
stav.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

 19 Chyba procesních dat Procesní data nejsou věrohodná

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Procesní data: Uveden negativní 
maximální moment

02 Procesní data: Uveden kladný 
minimální moment

03 Procesní data: Uvedena záporná 
mez otočného momentu motoru

04 Procesní data: Uvedena záporná 
mez otočného momentu generátoru

05 Procesní data: Mez otočného 
momentu pro kvadrant 1 je záporná

06 Procesní data: Mez otočného 
momentu pro kvadrant 2 je záporná

07 Procesní data: Mez otočného 
momentu pro kvadrant 3 je záporná

08 Procesní data: Mez otočného 
momentu pro kvadrant 4 je záporná

09 Regulace momentu: Maximální otáč-
ky < minimální otáčky

10 Regulace polohy: Hodnota maximál-
ních otáček < 0

11 Regulace polohy: Maximální otáčky < 0
12 Regulace polohy: Minimální otáčky > 0

13 Procesní data: Uveďte záporné 
zrychlení

14 Procesní data: Uveďte záporné 
zpomalení

15 Procesní data: Uveďte záporný ráz

16 Číslo FCB a kombinace entity FCB 
neexistuje

17 Cílová poloha mimo oblast konco-
vého spínače

18
Testovací moment brzdy je vyšší než 
systémová hranice

Nastavte testovací moment 
na nižší hodnotu, než je 
systémová hranice

19 Procesní data: Záporná mezní 
rychlost

Uveďte kladnou hodnotu 
mezní rychlosti

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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20

Je požadováno přepínání sad para-
metrů při aktivovaném koncovém 
stupni.

Před aktivací přepínání dato-
vých sad přes procesní data 
nejprve zablokujte koncový 
stupeň (zvolte FCB01 nebo 
uvolnění = 0)

21 Volba pro cíl nebo zdroj mimo povo-
lený rozsah

Volby pro cíl a zdroj musí být 
platné tabulkové hodnoty

30

FCB 09: Zadaný cíl v uživatelských 
otáčkách je mimo nastavený rozsah 
Modulo

Upravte podtečení a přeteče-
ní Modulo podle využívaného 
rozsahu pojezdu / cíl zadejte 
tak, aby hodnoty ležely uvnitř 
aktivního rozsahu Modulo. 

31
FCB 09: Zadání cíle v uživatelských 
jednotkách vede k překročení cíle 
v jednotkách SYS

Zvyšte rozlišení uživatelské 
jednotky polohy

32 FCB 09: Podtečení Modulo >= přete-
čení Modulo

Vyměňte hodnotu podtečení 
a přetečení Modulo

33
FCB 09: Je vyžadována absolutní 
cílová poloha, ale není nastavena 
reference.

Proveďte referenční chod 
snímače polohy

34

FCB 09: Zadána mezní hodnota 
zrychlení nebo zpoždění = 0

Zkontrolujte lokální požado-
vanou hodnotu, mezní hod-
noty aplikace, mezní hodnoty 
systému a předaná procesní 
data

 20 Vlečná chyba 
kotoučové vačky

Zadaná mez vlečné chyby u režimu 
kotoučové vačky byla překročena

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 CAM: Vlečná chyba kotoučové vačky

 21 Vlečná chyba 
dvojpohonu

Byla překročena zadaná mez vlečné 
chyby u dvojpohonového režimu 
Engel

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Dvojpohon FCB: Vlečná chyba ve fázi 
přizpůsobení

02 Dvojpohon FCB: Vlečná chyba v nor-
málním provozu

 25 Chyba "permanentní 
paměť parametrů" 

Při přístupu k permanentní paměti 
parametrů byla rozpoznána chyba

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Přístup k adrese paměti NV
02 Chyba paměti NV (MemoryDevice)

 03
Chyba při načtení dat z permanentní 
paměti. Data nelze použít, protože je 
chybný identifikátor nebo kontrolní 
součet.

 04 Chyba inicializace paměťového 
systému.

 05 Permanentní paměť obsahuje 
neplatná data.

 06
Permanentní paměť obsahuje 
nekompatibilní data jiného přístroje 
(u vyměnitelných datových pamětí)

 07 Chyba inicializace paměti NV
 08 Interní chyba paměti NV
 09 Chyba JFLASH paměti NV
 10 Chyba modulu FLASH paměti NV

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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 26 Chyba "externí 
svorka"

Byla hlášena chyba přes binární 
svorku vstupu.

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Chyba Externí svorka

 27 Chyba "Koncový 
spínač" 

Jeden nebo oba koncové spínače 
nejsou rozpoznány na svorkách 
vstupu pro tento účel naprogramova-
ných nebo v řídicím slovu

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 01 Chybí oba koncové spínače nebo 
přerušení vodiče

 02 Záměna koncového spínače

 28 Chyba "Timeout prů-
myslové sběrnice"

Komunikace procesních dat je 
přerušená.

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Chyba – timeout průmyslové sběrnice

 29 Chyba "Aktivován 
koncový HW spínač" 

Při polohování naběhl pohon na 
hardwarový koncový spínač

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Pohon naběhl na pravý koncový 
spínač

02 Pohon naběhl na levý koncový spínač

 30
Chyba "Překročení 
časového limitu 
v důsledku zpomalení" 

Pohon se nezastavil v zadané době 
zpoždění

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Překročení doby zastavovací rampy

02 Překročení doby zastavení na mezi 
aplikace

03 Překročení doby zastavení na systé-
mové mezi

04 Překročení doby rampy nouzového 
zastavení

 31
Chyba "Teplotní 
ochrana motoru 
TF/TH"

Snímač přehřátí (KTY/TF/TH) pohonu 
k ochraně motoru vydal příkaz

"Žádná 
reakce" 
(D), (P)

Žádná reakce Připraven = 1
Porucha = 1

01 Zjištěno přerušení vodiče teplotního 
čidla motoru

02 Zjištěn zkrat teplotního čidla motoru
03 Nadměrná teplota motoru KTY

04 Nadměrná teplota motoru (model 
synchronního motoru)

05 Nadměrná teplota motoru (TF/TH)
06 Nadměrná teplota modelu motoru I2t

 33 Chyba "SM-Boot-
Timeout" Napájecí modul není připraven.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Chyba synchronizace spouštění 
s napájecím modulem

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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 36
Chyba "Vlečná vzdá-
lenost synchronního 
chodu"

U synchronního chodu byla překroče-
na zadaná maximálně přípustná vleč-
ná vzdálenost

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Synchronní chod FCB: Vlečná chyba

 37 Chyba "Systém 
watchdog"

Překročení doby u interního hlídacího 
časovače (Watchdog-Timer)

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován / reseto-
vání CPU

Připraven = 0
Porucha = 0

 38 Chyba "Technolo-
gické funkce" Chyba v technologické funkci

Zastavení 
aplikač-
ních ome-
zení, (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01
Funkce vačky: Zaznamenán spínací 
bod s negativní hranou nižší, než je 
pozitivní hrana

02 Funkce vačky: Přeběh příkazu při 
zpracování řadicího bodu

03 Cam: Typ bloku Flow Control 
nesouhlasí

04 Cam: Typ bloku Flow Table 
nesouhlasí

05 Cam: Typ bloku ProfGen nesouhlasí

06 Cam: Typ bloku Derivate Gen. 
nesouhlasí

07 Cam: Typ bloku Motor Mgmt. 
nesouhlasí

08 Cam: Verze bloku Flow Control je 
novější než verze firmwaru

09 Cam: Verze bloku Flow Table je 
novější než verze firmwaru

10 Cam: Verze bloku ProfGen je novější 
než verze firmwaru

11 Cam: Verze bloku Derivate Gen je 
novější než verze firmwaru

12 Cam: Verze bloku Motor Mgmt. je 
novější než verze firmwaru

13 Cam: Spouštěcí adresa bloku Cam 
Flow Table neleží v DDB

14 Cam: Jmenovatel matematické křivky 
nemůže být nulový

15 Cam: Typ spouštěcí křivky není 
povolen

16 Cam: Tento typ křivky není povolen

17 Cam: Délka matematické křivky musí 
být vyšší nebo rovna 2

18
Cam: Cyklus master křivky defino-
vané referenčními body musí být 
větší než nula

19 Cam: Sled přechodových funkcí 
(Transferfunctions) není povolen

20 Cam: Sled přechodových funkcí po 
SpeedControl není povolen

21 Cam: Sled SpeedControl pro mate-
matickou křivku není povolen

22 Cam: Sled SpeedControl pro abso-
lutní regulaci polohy není povolen

23 Cam: Sled SpeedControl pro relativní 
regulaci polohy není povolen

24 Cam: Úvodní číslo křivky je záporné 
(není inicializováno)

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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35 Cam: Záporné číslo křivky není povo-
leno (není inicializováno)

26
Cam: Záporná spouštěcí adresa 
matematické křivky není povolena 
(není inicializováno)

28 Cam: Nepovolený režim inicializace

29 Cam: Nepovolený režim korekce 
zbytku dráhy

30 Cam: Spouštěcí adresa bloku 
Cam_ProfGen neleží v DDB

31 Cam: Spouštěcí adresa bloku Cam1 
neleží v DDB

32 Cam: Adresa Cam1 Master Source 
neleží v DDB

33 Cam: Spouštěcí adresa bloku Cam2 
neleží v DDB

34 Cam: Adresa Cam2 Master Source 
neleží v DDB

35 Cam: Spouštěcí adresa bloku Cam3 
neleží v DDB

36 Cam: Adresa Cam3 Master Source 
neleží v DDB 

37 Cam: Spouštěcí adresa bloku 
Cam_DerivateGen neleží v DDB

38 Cam: Adresa Derivate Generator 
Source neleží v DDB

39 Cam: Spouštěcí adresa bloku Motor 
Management neleží v DDB

40 Cam: Adresa Motor-Management 
Y-Source neleží v DDB

41 Cam: Adresa Motor-Management 
V-Source neleží v DDB

42 Cam: Adresa Motor-Management 
A-Source neleží v DDB

43 Cam: Adresa Motor-Management 
PreCtrl neleží v DDB

44 Cam: Adresa Motor-Management 
JRel-Source neleží v DDB

45 Cam: Adresa Motor-Management 
JRelNachPhi-Source neleží v DDB

46 Cam: Délka matematické křivky musí 
být vyšší nebo rovna 3

47 Cam: Nepovolený režim správy 
motoru

48 Cam: Nepovolený inicializační režim 
CAM-Prof-Gen

50 PositionSetpointGen: Výpočet 
požadované hodnoty je vypnutý

51 PositionSetpointGen: Datová struk-
tura překračuje hranice DDB

52 PositionSetpointGen: Nesouhlasí typ

53 PositionSetpointGen: Verze v DDB je 
vyšší než verze firmwaru

54 EGear: Cyklus master u synchroni-
zace podle dráhy nesmí být nulový

55 EGear: Cyklus slave u synchroni-
zace podle dráhy nesmí být nulový

56 EGear: Parametry pro synchronizaci 
podle času nejsou platné

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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57 PositionSetpointGen: Doba filtrace 
leží mimo stanovenou mez

58 PositionSetpointGen: Faktor slave je 
nulový

59 EGear: Parametr není aktivní
60 EGear: Nesouhlasí typ

61 EGear: Verze v DDB je vyšší než 
verze firmwaru

62
PositionSetpointGen: ModuloMin >= 
ModuloMax nebo parametr mimo 
rozsah

63 PositionSetpointGen: Zdroj polohová-
ní leží mimo DDB

80 Zdroj polohování leží mimo DDB

100 VEncoder: Datová struktura překra-
čuje hranice DDB

101 VEncoder: Nesouhlasí typ

102 VEncoder: Verze v DDB je vyšší než 
verze firmwaru

103 VEncoder: Parametry rampy jsou 
neplatné

104 VEncoder: Dělitel je nulový
105 VEncoder: ModuloMin >= ModuloMax

106 VEncoder: Zadaný cíl je mimo povo-
lený rozsah

107 VEncoder: Poloha není v povoleném 
rozsahu

108 VEncoder: Nepovolený provozní režim

109
VEncoder: Rychlost je tak vysoká, že 
dochází k překročení ModuloValue 
během 500 µs

110 VEncoder: Parametry max. Velocity, 
max. Jerk mimo povolený rozsah

120 DataRecord: Datová struktura překra-
čuje hranice DDB

121 DataRecord: Nesouhlasí typ

122 DataRecord: Verze v DDB je vyšší 
než verze firmwaru

123 DataRecord: Doba interpolace leží 
mimo stanovenou mez

124 DataRecord: ModuloMin >= Modu-
loMax nebo parametr mimo rozsah

125 DataRecord: Zdroj polohování leží 
mimo DDB

126 DataRecord: Zdroj Interrupt se změnil 
při stavu "Wait for Interrupt"

127 DataRecord: Hladina Interrupt se 
změnila při stavu "Wait for Interrupt"

128
DataRecord: PositionExternSource 
leží mimo DDB nebo jde o nepovo-
lený index

140 DataBuffer: Datová struktura překra-
čuje hranice DDB

141 DataBuffer: Nesouhlasí typ

142 DataBuffer: Verze v DDB je vyšší než 
verze firmwaru

160 SystemData: Datová struktura 
překračuje hranice DDB

161 SystemData: Nesouhlasí typ

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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162 SystemData: Verze v DDB je vyšší 
než verze firmwaru

180 EventControl: Nesouhlasí typ

181 EventControl: Verze v DDB je vyšší 
než verze firmwaru

182 EventControl: ModuloMin >= Modu-
loMax nebo parametr mimo rozsah

183 EventControl: Zdroj leží mimo DDB

184 CAM Controller: Neplatná délka 
struktury DDB

185 CAM Controller: Neplatný typ 
struktury DDB

186 CAM Controller: Neplatná verze 
struktury DDB

187 CAM Controller: Neplatný zdroj dat

188 CAM Controller: Neplatná referenční 
hodnota vačky

189 CAM Controller: Neplatná data vačky
190 CAM Controller: Chyba stopy

 39 Chyba "Referenční 
chod" Při referenčním chodu nastala chyba

Blokování 
konco-
vého 
stupně (D), 
(P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

 01 Referenční chod FCB: Překročení 
doby při hledání nulového impulzu

 02 Referenční chod FCB: Hardwarový 
koncový spínač před referenční vačkou 

 03
Referenční chod FCB: Hardwarový 
koncový spínač a referenční vačka 
nejsou v zákrytu

 04 Referenční chod FCB: Pro typ 0 je 
třeba zvolit referenční chod na ZP

 06 Pevný doraz je před koncovým spína-
čem/referenční vačkou

Zapněte nebo posuňte kon-
cový spínač/referenční vačku

 07
Koncový spínač/referenční vačka 
není v zákrytu/nepřekrývá se s pev-
ným dorazem.

Nastavte koncový spí-
nač/referenční vačku tak, 
aby byla v zákrytu s pevným 
dorazem.

 08
Referenční offset musí být v režimu 
"Single-Turn absolut position" menší 
než jedna otáčka snímače

Nastavte referenční offset na 
hodnotu nižší než 1 otáčka 
snímače

 99 Referenční chod FCB: Typ referenč-
ního chodu se v jeho průběhu změnil

 40 Chyba "Synchroni-
zace rozběhu" 

Synchronizace doplňkovou kartou 
nemohla být provedena řádně

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

 01 Volitelná sběrnice není připravena, 
případně chyba doplňkové karty

 02
Timeout při synchronizaci rozběhu 
s doplňkovým zařízením nebo chyba 
doplňkové karty

 03 Je zapotřebí nová synchronizace 
rozběhu pro doplněk NG-DPRAM

 04
Timeout při synchronizaci rozběhu 
s doplňkovým zařízením nebo chyba 
doplňkové karty snímače

Překontrolujte spojení 
s doplňkovou sběrnicí

 41 Chyba "Časovač 
watchdog u doplňku" 

Spojení mezi hlavním počítačem 
a počítačem přídavné karty přestalo 
existovat

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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01 Burst na volitelné sběrnici byl přeru-
šen jednotlivým přístupem

02 Příliš mnoho alternativ celkově a pří-
liš mnoho alternativ pro jeden druh

03 Chyba správy zdrojů v doplňkovém 
subsystému

04 Chyba ovladače doplňku
05 Nepřípustná délka burst

06
Nalezen doplněk, u kterého je volič 
adresy nastaven na 0

Nastavte volič adresy tak, 
aby odpovídal slotu doplňko-
vé karty

07 Nalezeny dvě alternativy se stejným 
přepínačem adres

Nastavte volič adresy tak, 
aby odpovídal slotu doplňko-
vé karty

08 Chyba CRC XIA11A Vyměňte doplněk XIA11A

09 Objevila se chyba časovací jednotky 
na XIA11A Vyměňte doplněk XIA11A

10 Údajné porušení cyklu systému 
u XIA11A

Ohlásit vývojářům

11 SERR na doplňkové sběrnici Vyměňte doplněk
12 Reset 5 V na doplňku XFP11A

13 Chyba časovací jednotky na CP923X Vyměňte doplněk nebo 
vyměňte firmware doplňku

14 Překročení časového limitu při přístu-
pu volitelné sběrnice Vyměňte doplněk

15 Chyba Interrupt, pro niž se nepodařilo 
objevit příčinu

18 Chyba na doplňkové sběrnici Zkontrolujte doplňkovou 
kartu (může být vadná)

19 Chybové hlášení z napojení doplňko-
vé sběrnice

Ohlásit chybu firmwaru

21 Žádný synchronizační signál v průbě-
hu příslušné doby čekání

22 Synchronizační perioda není celočí-
selně dělitelná základní periodou

23 Nepřípustný poměr synchronizační 
a základní periody

24 Délka synchronizační periody je 
mimo přípustný rozsah

25 Přetečení časovače v oblasti popisu 
registru časovače

26 Ztráta vztahu mezi časovači EncEmu 
Count

27 Příliš vysoké otáčky (překročena 
hodnota max. counts) 

28 Nepřípustný parametr (zdroj emu., 
hystereze emu., rozlišení emu.)

29 Regulátor fází omezen zadanými 
hodnotami

30 Nenastal capture

31
Doplněk snímače 1 nebo 2: Chyba 
CRC v interní paměti flash zařízení 
XC161

Vyměňte XGH / XGS

32 Překročen maximální úhlový rozdíl

33 XGS/XGH doplněk 1: Polohovací 
režim není podporován

Update firmwaru doplňku

34 XGS/XGH doplněk 2: Polohovací 
režim není podporován

Update firmwaru doplňku

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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 42 Chyba "Vlečná vzdá-
lenost polohování" 

Při polohování byla překročena 
zadaná maximálně přípustná vlečná 
vzdálenost
• Snímač otáček špatně připojený
• Rampa zrychlení je krátká
• Podíl P regulátoru pozice je příliš 

malý
• Regulátor otáček je chybně 

parametrizován
• Příliš nízká hodnota tolerance 

vlečné chyby

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 FCB polohování, vlečná chyba
02 FCB krokování, vlečná chyba
03 FCB standardní vlečná chyba

 43 Chyba "Remote-
Timeout" 

Při řízení přes sériové rozhraní 
nastalo přerušení

Zastavení 
v důsledku 
aplikač-
ních 
omezení

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Impulzový provoz FCB: Přerušení 
časového limitu komunikace při řízení 
směru

02 Systém Watchdog pro zajištěnou 
komunikaci s parametry byl aktivo-
ván, ale nebyl včas spuštěn. (žádné 
nebo pomalé spojení se zařízením) 

1. Zkontrolujte spojení se 
zařízením 2. Prodlužte dobu 
timeoutu v systému watchdog 
(max 500 ms) 3. Snižte 
zatížení řídicího počítače, 
uzavřete další programy 
(např. nepotřebné pluginy 
systému MotionStudio) 

 44 Chyba "Zatížení Ixt" Došlo k přetížení měniče

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Mezní hodnota proudu Ixt je nižší než 
požadovaný proud d

02 Překročena hranice nárůstu teploty 
čipu

03 Mez teploty čipu překročena
04 Mez el.-mech. vytížení překročena
05 Zjištěn zkrat čidla
06 Překročení meze proudu motoru

 45 Chyba "Inicializace 
systému" Chyba při inicializaci systému

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován / 
resetování CPU

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Naměřené proudové odchylky překra-
čují přípustné mezní hodnoty

02 Při tvorbě CRC pro mikroprogramové 
vybavení nastala chyba

03 Chyba datové sběrnice při testu RAM
04 Chyba adresy sběrnice při testu RAM

05 Chyba paměťové buňky při testu 
RAM

20 Chybná verze FPGA pro aktuální 
firmware

Znovu nahrajte BSP nebo fir-
mware

46 Chyba "Timeout 
SBUS #2"

Komunikace přes sběrnici SBUS#2 je 
přerušená

Zastavení 
se zpoždě-
ním pro 
nouzové 
zastavení 
[P]

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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01 Timeout CANopen, CAN2: Výpadek 
řízení, přerušení kabelu

 50 Chyba napájecího 
napětí 24 V Chyba napájecího napětí 24 V

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Signály 24 V chybné nebo chybný 
spínací síťový modul Kontrola napájení 24 V

04 Interní AD převodník: Převod nebyl 
proveden

 51 Chyba "Softwarový 
koncový spínač" 

Při polohování naběhl pohon na 
softwarový koncový spínač

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Pohon naběhl na pravý softwarový 
koncový spínač

02 Pohon naběhl na levý softwarový 
koncový spínač

 53 Chyba "CRC-Flash"

Při kontrole programového kódu 
z paměti Flash v kódovací paměti 
RAM nebo v DSP rezolveru došlo 
k chybě CRC.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Chyba CRC32 v paměti Flash 
EEPROM, sekce "Initial BootLoader"

02 Chyba CRC32 v paměti Flash 
EEPROM, sekce "BootLoader"

03 Chyba CRC32 v paměti Flash 
EEPROM, sekce "DSP Firmware"

04 Chyba CRC32 v kódovací paměti 
RAM (firmware) po kopírování 
z paměti Flash EEPROM

05 Chyba CRC32 v kódovací paměti 
RAM (firmware) při běžné kontrole 
v průběhu provozu

06 Chyba CRC32 v kódovací paměti 
RAM (firmware) po softwarovém 
resetu nebo resetu systémem 
watchdog (CPU Error tiggered by 
Code inconsistency)

07 Chyba CRC32 v kódovací paměti 
RAM (firmware): Při opakovaném 
čtení jedné paměťové buňky bylo 
načteno rozdílné datum

09 Detekována opravitelná bitová chyba 
v BootLoaderPackage

10 Detekována opravitelná bitová chyba 
v BoardSupportPackage

11 Detekována opravitelná bitová chyba 
ve firmwaru

 55 Chyba "Konfigurace 
FPGA" 

Interní chyba v jednotce logických 
obvodů (FPGA)

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován / reseto-
vání CPU

Připraven = 0
Porucha = 0

 56 Chyba "Externí RAM" Interní chyba v externí jednotce RAM

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován / reseto-
vání CPU

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Chyba asynchronní DRAM 
read&write check

02 Chyba asynchronní Burst-RAM 
read&write check

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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03 Synchronní Burst-RAM read check 
error (Burst mode failure)

04 Chyba FRAM

05 Rozpoznána chyba správy konzis-
tence FRAM

 57 Chyba "Snímač TTL" Chyba snímače TTL

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Snímač TTL: Přerušení vodiče

02 Snímač TTL: Chyba emulace 
(příliš vysoké otáčky)

03 Snímač TTL: Nepřípustná perioda 
synchronizačního signálu

04 Snímač TTL: Výpadek synchronizač-
ního signálu

05 Snímač TTL: Chybná parametrizace 
DSP

06 Snímač TTL: Přebuzení na vstupu 
AD převodníku

07 Snímač TTL: PLL nebylo možné 
inicializovat

08 Snímač TTL: Chyba CRC přes datový 
flash (X-Flash)

09 Snímač TTL: Chyba CRC přes 
spouštěcí flash (B-Flash)

10 Snímač TTL: Chyba CRC přes pro-
gramový flash (P-Flash)

11 Snímač TTL: Systém Watch-Dog na 
DSP byl aktivován

12 Snímač TTL: V DSP se vyskytla 
neplatná instrukce

13 Snímač TTL: Došlo k nečekanému 
přerušení v DSP

14 Snímač TTL: Došlo k softwarovému 
přerušení v DSP

15 Snímač TTL: Hardwarové přetečení 
v DSP

16 Snímač TTL: Došlo k jednorázové 
chybě v DSP

17 Snímač TTL: Došlo k přerušení A 
v DSP

18 Snímač TTL: Došlo k přerušení B 
v DSP

19 Snímač TTL: Nepřípustný úhel při 
kalibraci

20 Snímač TTL: Chyba při mazání 
paměti Flash během konfigurace

21 Snímač TTL: Chyba při programování 
paměti Flash během konfigurace

22 Snímač TTL: Chyba při verifikaci 
paměti Flash během konfigurace

23 Snímač TTL: Vyhodnocení rezolveru 
není kalibrováno

24 Snímač TTL: PLL se během provozu 
zablokoval

256
Snímač TTL: Fáze Init DSPs nebyla 
dokončena během předepsaného 
času

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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257
Snímač TTL: Hlášení provozní poho-
tovosti DSP neproběhlo během 
předepsaného času

512 Snímač základního zařízení: Snímač 
TTL: Kontrola amplitudy se nezdařila

• Zkontrolujte zapojení, 
pokud se chyba vyskytne 
ihned

• Zkontrolujte zdroj 
poruchy, pokud se chyba 
vyskytuje sporadicky

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

513 Snímač základního zařízení: Snímač 
TTL: EPLD hlásí chybu

Obraťte se prosím na SEW-
EURODRIVE.

514
Snímač základního zařízení: Snímač 
TTL: Ochrana před přetečením divize 
omezením skutečných otáček.

Proveďte správné nastavení 
systémových hodnot čitatele 
a jmenovatele

4608 Snímač TTL, doplněk 1: chyba při 
kontrole amplitudy

4609 Snímač TTL, doplněk 1: Chybové 
hlášení EPLD

4610
Snímač TTL, doplněk 1: Ochrana 
před přetečením divize omezením 
skutečných otáček.

8704 Snímač TTL, doplněk 2: Chyba při 
kontrole amplitudy

8705 Snímač TTL, doplněk 2: Chybové 
hlášení EPLD

8706
Snímač TTL, doplněk 2: Ochrana 
před přetečením divize omezením 
skutečných otáček.

 58 Chyba "Snímač 
sinus/cosinus" 

Chyba vyhodnocení snímače 
sinus/cosinus

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Snímač sinus/cosinus: Zjištění 
přerušení vodiče

02 Snímač sinus/cosinus: Chyba 
emulace (příliš vysoké otáčky)

03 Snímač sinus/cosinus: Nepřípustná 
perioda synchronizačního signálu

04 Snímač sinus/cosinus: Výpadek 
synchronizačního signálu

05 Snímač sinus/cosinus: Chybná 
parametrizace DSP

06 Snímač sinus/cosinus: Přebuzení na 
vstupu AD převodníku

07 Snímač sinus/cosinus: PLL nebylo 
možné inicializovat

08 Snímač sinus/cosinus: Chyba CRC 
přes datový flash (X-Flash)

09 Snímač sinus/cosinus: Chyba CRC 
přes spouštěcí flash (B-Flash)

10 Snímač sinus/cosinus: Chyba CRC 
přes programový flash (P-Flash)

11 Snímač sinus/cosinus: Systém 
Watch-Dog na DSP byl aktivován

12 Snímač sinus/cosinus: V DSP se 
vyskytla neplatná instrukce

13 Snímač sinus/cosinus: Došlo 
k nečekanému přerušení v DSP

14 Snímač sinus/cosinus: Došlo 
k softwarovému přerušení v DSP

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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15 Snímač sinus/cosinus: Hardwarové 
přetečení v DSP

16 Snímač sinus/cosinus: Došlo 
k jednorázové chybě v DSP

17 Snímač sinus/cosinus: Došlo 
k přerušení A v DSP

18 Snímač sinus/cosinus: Došlo 
k přerušení B v DSP

19 Snímač sinus/cosinus: Nepřípustný 
úhel při kalibraci

20
Snímač sinus/cosinus: Chyba při 
mazání paměti Flash během 
konfigurace

21
Snímač sinus/cosinus: Chyba při 
programování paměti Flash během 
konfigurace

22
Snímač sinus/cosinus: Chyba při 
verifikaci paměti Flash během 
konfigurace

23 Snímač sinus/cosinus: Vyhodnocení 
rezolveru není kalibrováno

24 Snímač sinus/cosinus: PLL se během 
provozu zablokoval

256
Snímač sinus/cosinus: Fáze Init 
DSPs nebyla dokončena během 
předepsaného času

257
Snímač sinus/cosinus: Hlášení pro-
vozní pohotovosti DSP neproběhlo 
během předepsaného času

512
Snímač základního zařízení: Snímač 
sinus/cosinus: Kontrola amplitudy se 
nezdařila

• Zkontrolujte zapojení, 
pokud se chyba vyskytne 
ihned

• Zkontrolujte zdroj 
poruchy, pokud se chyba 
vyskytuje sporadicky

• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

513
Snímač základního zařízení: Snímač 
sinus/cosinus: Inicializace čítače stop 
není možná

Obraťte se prosím na SEW-
EURODRIVE.

514
Snímač základního zařízení: Snímač 
sinus/cosinus: Nezdařila se kontrola 
kvadrantů

Proveďte správné nastavení 
systémových hodnot čitatele 
a jmenovatele

515
Snímač základního zařízení: Snímač 
sinus/cosinus: Ochrana před přeteče-
ním divize omezením skutečných 
otáček.

Proveďte správné nastavení 
systémových hodnot čitatele 
a jmenovatele

4608 Snímač sinus/cosinus, doplněk 1: 
chyba při kontrole amplitudy

4609 Snímač sinus/cosinus, doplněk 1: 
Inicializace čítače stop není možná

4610 Snímač sinus/cosinus, doplněk 1: 
Chyba při kontrole kvadrantů

4611

Snímač sinus/cosinus, doplněk 1: 
Ochrana před přetečením divize 
omezením skutečných otáček. 
K chybě může dojít i u snímačů SSI, 
které mohou být použity také jako 
snímače otáček, např. CE65.

8704 Snímač sinus/cosinus, doplněk 2: 
chyba při kontrole amplitudy

8705 Snímač sinus/cosinus, doplněk 2: 
Inicializace čítače stop není možná

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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8706 Snímač sinus/cosinus, doplněk 2: 
Chyba při kontrole kvadrantů

8707

Snímač sinus/cosinus, doplněk 2: 
Ochrana před přetečením divize 
omezením skutečných otáček. 
K chybě může dojít i u snímačů SSI, 
které mohou být použity také jako 
snímače otáček, např. CE65.

 59 Chyba "Komunikace 
snímače" 

Chyba snímače Hiperface® nebo 
vyhodnocení snímače Hiperface®

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

Snímač základního 
zařízení

01 Snímač Hiperface®: Nezdařila se 
kontrola kvadrantů

• Vymažte sériové číslo 
při odpojeném snímači 
(index 9807, 1/2/3 na 
standardním vstupu, 
index 9808, 1/2/3 na 
doplňku 1 a index 9809, 
1/2/3 na doplňku 2)

• Poté snímač opět připojte
• Znovu spusťte 

MOVIAXIS®

02

Snímač Hiperface®: Offset úhlu stopy 
není správný. Tento stav může nastat 
při výměně brzdy (motor se zašle na 
výměnu brzdy, snímač se tam znovu 
nacejchuje a nakomutuje)

16 Snímač Hiperface®: Snímač při 
komunikaci neodpovídá

• Překontrolujte zapojení
• Vyměňte snímač
• Vyměňte kartu

64 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při čtení typu

Odstraňte zdroje rušení

128 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při čtení stavu

192 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při čtení sériového čísla

256 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při inicializaci absolutní polohy

320 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při reinicializaci absolutní polohy

384 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při kontrole absolutní polohy

448 Snímač Hiperface®: Chyba komuni-
kace při psaní polohy

512 Snímač Hiperface®: žádná odpověď 
při čtení analogových hodnot

576
Snímač Hiperface®: Žádná odpověď 
při požadavku na typový štítek 
snímače

1024 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při příkazu resetu

1088 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při inicializaci polohy

1152 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při kontrole polohy

1216 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při výběru Memory Range Select

1280 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při čtení parametru

1388 Snímač EnDat: Chyba komunikace 
při zápisu parametru

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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Doplněk 1

4097 Snímač Hiperface®, doplněk 1: 
Chyba při kontrole kvadrantů

4098 Snímač Hiperface®, doplněk 1: 
Úhlový offset je nesprávný

4112 Snímač Hiperface®, doplněk 1: 
Žádná odpověď při komunikaci

4160 Snímač Hiperface®, doplněk 1: 
Žádná odpověď při dotazu na typ

4224 Snímač Hiperface®, doplněk 1: 
Žádná odpověď při dotazu na stav

4288 Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žádná 
odpověď při dotazu na sériové číslo

4352
Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při dotazu na inicializační 
pozici

4416
Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při opětovné inicializaci 
polohy

4480
Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při kontrole plauzibility 
polohy

4544 Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při zápisu polohy

4608
Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při čtení analogových 
hodnot

Zkontrolujte komunikaci

4672
Snímač Hiperface®, doplněk 1: Žád-
ná odpověď při požadavku na typový 
štítek snímače

Zkontrolujte komunikaci

5120 Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při příkazu resetu

5184 Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při inicializaci polohy

5248 Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při kontrole polohy

5312
Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při výběru Memory 
Range Select

5376 Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při čtení parametru

5440 Snímač EnDat, doplněk 1: Chyba 
komunikace při zápisu parametru

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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Doplněk 2

8193 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Chyba při kontrole kvadrantů

8194 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Odchylka úhlu stopy není správná

8208 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při komunikaci

8256 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při dotazu na typ

8320 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při dotazu na stav

8384
Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při dotazu na 
sériové číslo

8448
Snímač Hiperface®, doplněk 2: Žád-
ná odpověď při dotazu na inicializační 
pozici

8512
Snímač Hiperface®, doplněk 2: Žád-
ná odpověď při opětovné inicializaci 
polohy

8576
Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při kontrole 
plauzibility polohy

8640 Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při zápisu polohy

8704
Snímač Hiperface®, doplněk 2: žádná 
odpověď při čtení analogových 
hodnot

Zkontrolujte komunikaci

8768
Snímač Hiperface®, doplněk 2: 
Žádná odpověď při požadavku na 
typový štítek snímače

Zkontrolujte komunikaci

9216 Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při příkazu resetu

9280 Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při inicializaci polohy

9344 Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při kontrole polohy

9408
Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při výběru Memory 
Range Select 

9472 Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při čtení parametru 

9536 Snímač EnDat, doplněk 2: Chyba 
komunikace při zápisu parametru

 60 Chyba "Komunikace 
DSP" Chyba při DSP Flash

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Chyba DSP JTAG-Comm: Není 
spojení JTAG

02 Chyba DSP Once-Comm: Nebylo 
možné přejít do stavu Debug

03
Chyba DSP Once-Comm: DSP_CPU 
nebyla před vykonáním kódu 
DSP_Codes v režimu Debug

04 Chyba DSP Once-Comm: DSP-PLL 
není zablokována

05 Chyba DSP Flash Info FW: ID kódu 
není známé

06
Chyba DSP Flash Info FW: Chyba 
CRC při kontrole jednoho ze čtyř 
rozsahů Flash

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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07
Chyba DSP Flash Info FW: Neznámá 
verze Flash-info ve firmwaru DSP 
v Tri-Core flash

08
Chyba DSP Flash Info-DSP: Nezná-
má verze Flash-info ve firmwaru DSP 
v DSP flash

09
Chyba DSP Flash Info-DSP. Kódová-
ní DSP Code pro výpočet tří CRC 
neproběhlo kompletně

10 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při mazání paměti B-Flash

11 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při mazání paměti P-Flash

12 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při mazání paměti X-Flash

13
Chyba programování DSP Flash: Pří-
stup k registru Flash při nastaveném 
bitu BUSY

14
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k registru FIU_CNTL při 
nastaveném bitu BUSY

15
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash pro čtení 
a zápis během mazání

16
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash pro čtení 
a zápis během programování

17
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash mimo platný 
rozsah

18 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při ověřování B-Flash

19 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při ověřování P-Flash

20 Chyba programování DSP Flash: 
Chyba při ověřování X-Flash

21
Chyba programování DSP Flash: Pří-
stup k registru Flash při nastaveném 
příznaku BUSY

22
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k registru FIU_CNTL při 
nastaveném bitu BUSY

23
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash pro čtení 
a zápis během mazání

24
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash pro čtení 
a zápis během programování

25
Chyba programování DSP Flash: 
Přístup k paměti flash mimo platný 
rozsah

26 Chyba programování DSP Flash: 
Již je nevyužívá.

27 Chyba programování DSP Flash: 
Neplatný programovací režim

28 Chyba programování DSP Flash: není 
definována délka stránky a řádku

29 Chyba kalibrace DSP: Chyba CRC 
X-Flash

30 Chyba kalibrace DSP: Rozpoznáno 
přerušení vodiče rezolveru

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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31 Chyba kalibrace DSP: Chyba emu-
lace rezolveru (příliš vysoké otáčky)

32 Chyba kalibrace DSP: Nepřípustná 
perioda synchronizačního signálu

33 Chyba kalibrace DSP: Výpadek 
synchronizačního signálu

34 Chyba kalibrace DSP: Chybná 
parametrizace

35 Chyba kalibrace DSP: Přebuzení na 
vstupu AD převodníku

36 Chyba kalibrace DSP: PLL nebylo 
možné inicializovat

37 Chyba kalibrace DSP: Chyba CRC na 
X-Flash

38 Chyba kalibrace DSP: Chyba CRC na 
B-Flash

39 Chyba kalibrace DSP: Chyba CRC na 
P-Flash

40 Chyba kalibrace DSP: Systém 
Watch-Dog na DSP byl aktivován

41 Chyba kalibrace DSP: V DSP se 
vyskytla neplatná instrukce

42 Chyba kalibrace DSP: Došlo k neče-
kanému přerušení v DSP

43 Chyba kalibrace DSP: Došlo k soft-
warovému přerušení v DSP

44 Chyba kalibrace DSP: Hardwarové 
přetečení v DSP

45 Chyba kalibrace DSP: Jednorázová 
chyba v DSP

46 Chyba kalibrace DSP: Přerušení A 
v DSP

47 Chyba kalibrace DSP: Došlo k přeru-
šení B v DSP

48 Chyba kalibrace DSP: Nepřípustný 
úhel při kalibraci

49
Chyba kalibrace DSP: Chyba při 
mazání paměti Flash během 
konfigurace

50
Chyba kalibrace DSP: Chyba při 
programování paměti Flash během 
konfigurace

51
Chyba kalibrace DSP: Chyba při 
ověřování paměti Flash během 
konfigurace

52 Chyba kalibrace DSP: Vyhodnocení 
rezolveru není kalibrováno

53 Chyba kalibrace DSP: PLL se během 
provozu zablokoval

54 Chyba kalibrace DSP: neznámá 
chyba DSP

 66 Chyba "Konfigurace 
procesních dat" Chyba konfigurace procesních dat

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01
Změnila se konfigurace procesních 
dat. Celý podsystém procesních dat 
je třeba prostě restartovat resetová-
ním měniče.

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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102
Chyba konfigurace procesních dat 
Chybná délka vstupních dat procesu 
na komunikačním doplňku

201
Chyba konfigurace procesních dat 
S jedním doplňkem byla spojena 
dvě vstupní/výstupní datová slova 
procesu

Vstupní/výstupní datová 
slova procesu musí být spo-
jena s různými doplňky

301 Dva mapovací kanály procesních 
datových slov odkazují na shodný cíl

Odstraňte konflikt kanálů.

1001
Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: přetečení bufferu 
procesních dat

1002
Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: podtečení bufferu 
procesních dat

1003
Softwarová chyba v subsystému pro-
cesních dat: Příliš mnoho uživatelů 
pro zásobník procesních dat 

1004 Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: 1004

1005 Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: 1005

1006 Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: 1006

1007
Softwarová chyba v subsystému pro-
cesních dat: Příliš mnoho uživatelů 
PDO

1008
Softwarová chyba v subsystému pro-
cesních dat: Příliš mnoho uživatel-
ských uzlů PDO

1009 Softwarová chyba v subsystému 
procesních dat: 1009

1010 Chyba firmwaru: Překročen přípust-
ný počet mapovacích kanálů PDO

2000 Software Proveďte výrobní nastavení

2001 Adresa je 0 nebo větší než 127 Zadejte adresu v rozsahu 1 
až 127

2002 Neplatné mapování PDO

10001

PDO konfigurovaný na CAN má ID, 
nacházející se v oblasti používané 
sběrnicí SBUS používané pro 
nastavení parametrů (0x200-0x3ff 
a 0x600-0x7ff).

10002
PDO konfigurovaný na CAN má ID, 
nacházející se v oblasti používané 
sběrnicí CANopen používané pro 
nastavení parametrů (0x580-0x67f).

10003
PDO konfigurovaný na CAN má pře-
nášet více než 4 PD. Pro CAN jsou 
možná pouze 0–4 PD.

10004 Dva nebo více PDO konfigurované na 
téže sběrnici CAN používají stejné ID.

10005 Dva PDO konfigurované na téže 
sběrnici CAN používají stejné ID.

10006
Chyba konfigurace procesních dat 
Nastaveno příliš mnoho PDO na CAN 
(missing mem.)

10007
Chyba konfigurace procesních dat 
Nastaveno příliš mnoho PDO na CAN 
(missing can res.)

10008 Pro PDO konfigurovaný na CAN byl 
zadán neplatný přenosový kód.

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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10009
Chyba konfigurace procesních dat 
Can-ID bylo již na stejné sběrnici 
CAN použito funkcí Scope

10010
Chyba konfigurace procesních dat 
Can-ID bylo již na stejné sběrnici 
CAN použito funkcí Sync

10011
Chyba konfigurace procesních dat 
Problémy s odesíláním na CAN 
(doublesend err.)

10012
Chyba konfigurace procesních dat 
Problémy s odesíláním na systémo-
vou sběrnici (doublesend err.)

10013
Chyba konfigurace procesních dat 
Problémy s odesíláním na aplikační 
sběrnici CAN (doublesend err.)

10014
Doba blokování není celočíselným 
násobkem aktuálního zpracování 
procesních dat

Upravte dobu blokování nebo 
přenastavte aktuální zpraco-
vání procesních dat

10015
Event Timer není celočíselným 
násobkem aktuálního zpracování 
procesních dat

Upravte Event-Timer nebo 
aktuální zpracování proces-
ních dat

10016
Cyklus požadovaných hodnot CAN 
není celočíselným násobkem aktuál-
ního zpracování procesních dat

Upravte cyklus požadovaných 
hodnot CAN nebo aktuální 
zpracování procesních dat

10017
Synchronizační perioda CAN není 
celočíselným násobkem aktuálního 
zpracování procesních dat

Upravte synchronizační 
periodu CAN nebo aktuální 
zpracování procesních dat

10018
Synchronizační offset CAN není 
celočíselným násobkem aktuálního 
zpracování procesních dat

Upravte synchronizační 
offset CAN nebo aktuální 
zpracování procesních dat

10019

Doba převzetí výstupních synchron-
ních PDO je větší nebo stejná jako 
cyklus zpracování softwaru CAN. 
Neodesílají se tak žádná další 
výstupní synchronní PDO 

Nastavte dobu převzetí 
výstupních synchronních 
PDO na menší hodnotu, 
než je cyklus zpracování 
softwaru CAN.

20001 Konfigurační konflikt s hlavní jednotkou

20002
Chyba konfigurace procesních dat 
Master sběrnice deaktivoval výstupní 
PDO nebo zadal neplatný offset 

20003
Chyba konfigurace procesních dat 
Master sběrnice deaktivoval vstupní 
PDO nebo zadal neplatný offset

20004
Chyba konfigurace procesních dat Na 
K-Net je více vstupních PDO, než je 
přípustné

20005
Chyba konfigurace procesních dat Na 
K-Net je více výstupních PDO, než je 
přípustné

20006
Chyba konfigurace procesních dat Na 
K-Net je více slov PDO, než je 
přípustné

 67 Chyba "Timeout PDO"

Vstupní PDO, jehož časový limit není 
na hodnotě 0, takže není nastaven na 
"Off-line", a který byl již jednou přijat, 
překročil svůj časový limit

Zastavení 
s aplikač-
ním zpo-
žděním 
(D), (P)

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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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 

 68 Chyba "Interní 
synchronizace" 

Zastavení 
se zpoma-
lením nou-
zového 
zastavení

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Časový limit pro očekávaný synchro-
nizační signál překročen

02 Synchronizace ztracena, časový 
interval Sync. mimo oblast tolerance

03 Není možné provést synchronizaci na 
signál Sync.

04
Délka periody signálu Sync. není 
celým násobkem délky periody 
systému PDO

05 Časový limit pro synchronizační 
signál překročen

06 Synchronizace ztracena, délka periody 
synchronizačního signálu neplatná

07 Není možná synchronizace na 
synchronizační signál

08 Délka periody systému je příliš krátká
09 Délka periody systému je příliš dlouhá

10 Délky periody systému není násob-
kem základní periody

 69 Chyba "Předvýstraha 
přehřátí motoru"

Teplota motoru překročila nastavi-
telný práh předvýstrahy

Není 
reakce, jen 
indikace

 --------- Připraven = 1
Porucha = 1

01 Tepelná ochrana motoru: Předvýstra-
ha aktivována teplotou KTY

02
Tepelná ochrana motoru: Předvýstra-
ha aktivována teplotou modelu syn-
chronního motoru

03 Tepelná ochrana motoru: Překročen 
práh výstrahy modelu I2t

 70 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 0"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 0

 71 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 1"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 1

 72 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 2"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 2

 73 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 3"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 3

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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 74 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 4"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 4

 75 Chyba "Slovo chybo-
vého hlášení 5"

Ve slově chybového hlášení bylo zjiš-
těno chybové hlášení cizího přístroje

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

01 Hlášení kontrolního slova chyby 5

 76 Chyba: "Inteligentní 
možnost" Chyba MOVI-PLC®

Není 
reakce, jen 
indikace

---------

 81 Chyba "Nadproud 
meziobvodu VM" 

Proud meziobvodu ve VM překročil 
maximální přípustnou mez 260 % 
INenn.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 VM: Proud meziobvodu je příliš 
vysoký

 82 Předvýstraha "Monito-
rování I²xt VM" 

Vytížení jednotky VM dosáhlo prahu 
předvýstrahy

Žádná 
reakce (D), 
(P)

-------- Připraven = 1
Porucha = 1

01 VM: Předvýstraha vytížení Ixt

 83 Chyba "Monitorování 
I²xt VM" 

Vytížení VM dosáhlo vypínacího 
prahu, respektive jej překročilo.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 VM: Chyba využití Ixt

 84 Chyba "Brzdový 
přerušovač na AM"

Chybové hlášení od VM přes infor-
mační systém hardwaru. Brzdový 
přerušovač ve VM není připravený 
k provozu, je vyvolán monitorováním 
zkratu BRC nebo monitorováním 
napětí řídicího obvodu

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 VM: Chyba ? brzdový přerušovač

 85 Předběžné varování 
"Kontrola teploty VM" Teplota VM se blíží vypínacímu prahu 

Žádná 
reakce (D), 
(P)

 --------- Připraven = 1
Porucha = 1

01 VM: Teplotní předvýstraha

 86 Chyba "Nadměrná 
teplota VM" 

Teplota VM dosáhla vypínacího 
prahu, nebo jej překročila.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 VM: Chyba teploty

 87
Předvýstraha 
"Vytížení brzdového 
odporu ve VM" 

Vytížení brzdového odporu zabudo-
vaného ve VM dosáhlo prahu předvý-
strahy (týká se pouze provedení 
10 kW)

Žádná 
reakce (D), 
(P)

 --------- Připraven = 1
Porucha = 1

01 VM: Předvýstraha Ixt Brzdový odpor

 88
Chyba "Vytížení 
brzdového odporu 
ve VM" 

Vytížení brzdového odporu zabudo-
vaného ve VM dosáhlo vypínacího 
prahu resp. jej překročilo (týká se 
pouze provedení 10 kW)

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01 Chyba vytížení Ixt brzdového 
odporu VM

89 Chyba "Spínací síťový 
zdroj VM" Chyba Spínací síťový modul VM Žádná 

reakce  --------- Připraven = 1
Porucha = 1

01 Chybí minimálně jedno z napájecích 
napětí ve VM

 91
Výstraha "Napájení 
VM 24 V", se zobra-
zuje pouze v napáje-
cím modulu

Elektronické napájení 24 V je nižší 
než 17 V -> Žádné chybové hlášení 
pro tuto osu!!

Žádná 
reakce --------- Připraven = 1

Porucha = 1

01 Napájení 24 V příliš nízké

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
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96
94 Chyba "Data konfigu-
race zařízení"

V bloku dat konfigurace přístroje 
nastala při kontrole ve fázi resetování 
chyba

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Data konfigurace zařízení: Chyba 
kontrolního součtu

02 Data konfigurace zařízení: Neplatná 
verze konfigurační datové sady

03 Data konfigurace zařízení: Neočeká-
vané jmenovité napětí zařízení

Upravte konfiguraci nebo 
firmware

97 Chyba "Kopírování 
sady parametrů"

Sada parametrů nebyla zkopírována 
bez chyby

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém zablokován
Restart systému

Připraven = 0
Porucha = 0

01 Přerušení ukládání sady parametrů 
do přístroje

Opakujte download nebo pře-
jděte na výrobní nastavení

107 Chyba "Síťové 
komponenty"

Firmware rozeznal chybu jedné ze 
síťových komponent (tlumivka, síťový 
filtr, stykač)

Pouze 
zobrazit ---------

115
Chyba "Bezpečnostní 
funkce"

Přípoje X7:1 (+24 V) / X7:2 (RGND) 
nebo X8:1 (+24 V) / X8:2 (RGND) 
jsou zaměněny. Zkontrolujte kabeláž.
Snímač je chybně zapojen.

Zabloková-
ní konco-
vého 
stupně

Systém čeká
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

01

Bezpečnostní relé: Zpoždění spínání 
mezi vypínacími kanály 1 a 2 je příliš 
velké.
Snímač je chybně zapojen

• Jedno bezpečnostní relé 
v zařízení: Zkontrolujte 
bezpečnostní desku

• Dvě bezpečnostní relé 
v zařízení: Zkontrolujte 
řízení a kabeláž obou 
relé. Povolené zpoždění 
sepnutí: 100 ms

• Zkontrolujte zapojení 
snímače

116
Chyba "Timeout 
MOVI-PLC®"

Timeout komunikace přes DPRAM 
nebo SBus mezi MOVI-PLC® 
a zařízením

Nouzové 
zastavení

Systém čeká
Překontrolujte komunikační 
spojení
Teplý start

Připraven = 1
Porucha = 0

197 Chyba "Výpadek sítě" Firmware rozpoznal výpadek sítě Pouze 
zobrazit ---------

1) platné pro defaultní reakce / porucha = 0 na binárním výstupu znamená: Došlo k chybě
2) P = programovatelné, D = defaultní reakce

Chyba
Podřa-
zená 

chyba
Chyba Stav systému

Opatření
Typ resetu

Hlášení na 
binárních 

výstupech1)
Kód Hlášení Kód Příčina Reakce2)
P
S
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6.4 Signalizace provozu přídavné konstrukční skupiny kondenzátorového 
modulu MXC

Provozní stavy jsou indikovány prostřednictvím dvoubarevné diody na přední straně
skříně.
• Dioda svítí zeleně:

– Kondenzátorový modul je připravený k provozu.
• Dioda svítí červeně:

– Všeobecná chyba.
• Dioda bliká červeně (1 Hz):

– Vytížení kondenzátorového modulu dosaženo.
• Kontrolka LED nesvítí:

– Kondenzátorový modul není zásobován napětím.

6.5 Signalizace provozu přídavné konstrukční skupiny vyrovnávacího 
modulu MXB

Na vyrovnávacím modulu nebyla vydána žádná hlášení.

1778575499

[1] Kontrolka

[1]
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6.6 Signalizace provozu přídavné konstrukční skupiny spínacího síťového 
modulu 24 V

Provozní stav jako např. vytížení a porucha spínacího síťového modulu je indikován
2 světelnými diodami na čelní straně přístroje.
• Stavová dioda LED

– Normální provoz zelená
– Porucha červená Došlo k poruše při:

• přetížení, 
• přepětí,
• podpětí.

• Dioda Load:
– Normální provoz zelená
– Při cca 80 % vytížení výstupu (8 A) žlutá.

1410983691

[1] Kontrolka State [2] Kontrolka Load

[1]
[2]
P
S
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7 Servis
7.1 Všeobecné pokyny

Při běžícím provozu nejsou nutné inspekční intervaly ani intervaly údržby.

7.1.1 Zaslání k opravě
Pokud chybu není možné odstranit, obraťte se prosím na servis elektroniky
SEW-EURODRIVE (→ "servis pro zákazníky a dodávky náhradních dílů").
Při kontaktu s elektronickým servisem SEW uveďte prosím vždy rovněž výrobní číslo
a číslo zakázky. Náš servis pak bude schopen pomoci vám účinněji. Výrobní číslo
naleznete na typovém štítku.

Pokud přístroj zasíláte k opravě, uveďte prosím následující údaje:
• Výrobní číslo (typový štítek)
• Typové označení
• Provedení zařízení
• Znaky z výrobního čísla a čísla zakázky
• Stručný popis aplikace (druh pohonu, řízení),
• Připojený motor (typ motoru, jeho napětí),
• Druh poruchy
• Průvodní okolnosti
• Vlastní domněnky
• Předchozí neobvyklé události.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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100
8 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EG

Bruchsal
Johann Soder

Místo Datum Technický ředitel  a)  b) 

a) Osoba zmocněná k vystavení tohoto prohlášení jménem výrobce
b) Osoba zmocněná k sestavení technických podkladů

900100010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
prohlašuje na vlastní odpovědnost shodu následujících výrobků

Frekvenční měniče konstrukční řady MOVIAXIS® 80A

podle

směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EG 4)

použitá harmonizovaná norma: EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

4) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetickém odrušení výrobky 
provozovatelné samostatně. Teprve po instalaci těchto výrobků do systému je možné daný 
systém hodnotit z hlediska elektromagnetické kompatibility. Hodnocení bylo prokázáno pro 
typické uspořádání zařízení, ovšem nikoli pro jednotlivý výrobek.
P
V
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Prohlášení o shodě EG

Bruchsal
Johann Soder

Místo Datum Technický ředitel  a)  b) 

a) Osoba zmocněná k vystavení tohoto prohlášení jménem výrobce
b) Osoba zmocněná k sestavení technických podkladů

900110010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
prohlašuje na vlastní odpovědnost shodu následujících výrobků

Frekvenční měniče konstrukční řady MOVIAXIS® 81A

podle

směrnice pro stroje 2006/42/EG 1)

směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EG 4)

použitá harmonizovaná norma: EN 13849-1:2008 5)
EN 60204-1:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

1) Výrobky jsou určeny pro montáž do strojů. Uvedení do provozu není přípustné do té doby, 
dokud není prokázáno, že stroje, do kterých se mají výrobky namontovat, vyhovují výše 
uvedeným požadavkům směrnice pro stroje.

4) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetickém odrušení výrobky 
provozovatelné samostatně. Teprve po instalaci těchto výrobků do systému je možné daný 
systém hodnotit z hlediska elektromagnetické kompatibility. Hodnocení bylo prokázáno pro 
typické uspořádání zařízení, ovšem nikoli pro jednotlivý výrobek.

5) Veškeré bezpečnostně technické požadavky uvedené v dokumentaci výrobku 
(návod k obsluze, příručka) je třeba dodržovat po celou dobu životnosti výrobku.
Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS® 
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Prohlášení o shodě EG

Bruchsal
Johann Soder

Místo Datum Technický ředitel  a)  b) 

a) Osoba zmocněná k vystavení tohoto prohlášení jménem výrobce
b) Osoba zmocněná k sestavení technických podkladů

900120010

19.11.09

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
prohlašuje na vlastní odpovědnost shodu následujících výrobků

Frekvenční měniče konstrukční řady MOVIAXIS® 82A

podle

směrnice pro stroje 2006/42/EG 1)

směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EG 4)

použitá harmonizovaná norma: 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) Výrobky jsou určeny pro montáž do strojů. Uvedení do provozu není přípustné do té doby, 
dokud není prokázáno, že stroje, do kterých se mají výrobky namontovat, vyhovují 
výše uvedeným požadavkům směrnice pro stroje.

4) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetickém odrušení výrobky 
provozovatelné samostatně. Teprve po instalaci těchto výrobků do systému je možné daný 
systém hodnotit z hlediska elektromagnetické kompatibility. Hodnocení bylo prokázáno pro 
typické uspořádání zařízení, ovšem nikoli pro jednotlivý výrobek.

5) Veškeré bezpečnostně technické požadavky uvedené v dokumentaci výrobku 
(návod k obsluze, příručka) je třeba dodržovat po celou dobu životnosti výrobku.
P
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Kompaktní návod k obsluze – Víceosé servoměniče MOVIAXIS®
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