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1Observaţii generale
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Manual – Accesorii 5

1 Observaţii generale
1.1 Folosirea documentaţiei

Această documentaţie este parte integrantă a produsului. Documentaţia se adresează
tuturor persoanelor care se ocupă de lucrările de montaj, instalare, punere în funcţiu-
ne şi service al produsului.
Puneţi documentaţia la dispoziţia celor interesaţi într-o stare lizibilă. Asiguraţi-vă că
persoanele responsabile de instalaţie, de funcţionarea acesteia, precum şi persoanele
care lucrează la aparat pe propria răspundere au citit în întregime şi au înţeles docu-
mentaţia. Dacă există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare
adresaţi-vă la SEW-EURODRIVE.

1.2 Dreptul la reclamaţii în garanţie
Respectaţi informaţiile din această documentaţie. Aceasta reprezintă premisa pentru o
funcţionare fiabilă şi pentru onorarea eventualelor pretenţii de garanţie. Citiţi mai întâi
documentaţia, înainte de a utiliza aparatul!

1.3 Documentaţia aplicabilă
Ea vine în completarea manualului de utilizare, restricţionând instrucţiunile de utilizare
în conformitate cu datele de mai jos. Puteţi utiliza această documentaţie numai în
combinaţie cu manualul de operare.

1.4 Drepturile de autor
© 2015 SEW–EURODRIVE. Toate drepturile rezervate.
Multiplicarea, modificarea, difuzarea sau alt tip de valorificare integrală sau parţială
este interzisă.
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2 Imagine de ansamblu a sistemului
Imagine de ansamblu a sistemului MOVITRAC® LTE-B
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2 Imagine de ansamblu a sistemului
2.1 Imagine de ansamblu a sistemului MOVITRAC® LTE-B

Imagine deansamblu asistemuluiMOVITRAC® LTE-B

Plăci opţionale:  

A doua ieşire de releu   OB LT 2ROUT 

Regulator PI  OB LT PICON-B 

Al doilea releu de semnalizare  OB LT HAVAC-B

Placă convertor OB LT VCON A/B 

Placă de comandă  OB LT LOCMO 

 

Bobina de filtraj HD
 

Modul de parametri 

Bluetooth    LTBP-C

 

 

  

Gateway: 

PROFIBUS DFP21B 

EtherCAT DFE24 

DeviceNet DFD11 

PROFINET   DFE32 

Ethernet/IP DFE33B 

Interbus UFI11A 

 

 

Rezistenţă de frânare BW

 

Bobină şoc de ieşire HD 

(IP20/IP55) 

Reţea 

Filtru de reţea NF

 

Soft de parametri LT-Shell 

cu funcţie scope

 

 

®

TM

TM

® 

Operator 

terminal 
LT BG-C

Operator terminal  

LT ZBG OLED A

Set de cabluri C  

USB11A

BW internă

RJ-45

 

Seturi de cabluri   
A, B, C  

RJ-45

RJ-45
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2Imagine de ansamblu a sistemului
Imagine de ansamblu a sistemului MOVITRAC® LTP-B
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2.2 Imagine de ansamblu a sistemului MOVITRAC® LTP-B
Imagine deansamblu asistemuluiMOVITRAC® LTP-B

 

Bobină şoc de ieşire HD 

Rezistenţă de frânare  
BW internă 

MOVITOOLS  

MotionStudio 

3 × 200 – 240 V,  
3 × 380 – 480 V 3 × 500 – 600 V 1 × 200 – 240 V 

Rezistenţă de frânare BW

Plăci opţionale:
Ieşiri de releu 
Digital I/O
Placă traductor TTL
Placă traductor HTL
PROFIBUS
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet
MODBUS TCP
POWERLINK 

Gateway

MOVI-PLC   / 
UOH/DFx 

Bobină de filtraj ND 

Operator

terminal 
LT BG-C

 
Operator terminal  

 

LT ZBG OLED A  

Modul de parametri 

Bluetooth

 
 

LTBP-C
 

1 slot de placă 

în convertizor

 

Extensie LTX Servo  

LTX H1A, până la TD 3 

RJ-45 

 Soft de parametri LT-Shell 

cu funcţie scope
 

PEAK USB CAN
Dongle 

Convertizor de frecvenţă  

IP55/  IP20  

USB11A

RJ-45  

RJ-45 

ND Filtru de reţea NF 

Placă de comandă 

 

Seturi 

de cabluri  

 

A, B, C

 

Set de cabluri C  

RJ-45 

®

®

TM

TM

OBLT 3ROUT-A
OBLT IO-A
OBLT ENC-A
OBLT ENC-B
LT FP 11A
LT FE 32A
LT FE 33A
LT FE 24A
LT FD 11A
LT FE 31A
LT FE 25A

®

®

9007208545763979
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3 Modul parametri
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3 Modul parametri
3.1 Modul parametri

Modulul de parametri este prevăzut exclusiv pentru funcţionarea în portul RJ45 al con-
vertizorului de frecvenţă.

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

LTBP-C 18241549 X X

X = disponibil − = indisponibil

9007202440910859

• Funcţie:

– Salvarea de date din convertizorul de frecvenţă în modulul de parametri.

– Salvarea concomitentă de date ale ambelor tipuri de convertizoare de frecvenţă
pe modulul de parametri.

– Blocare integrată parametri. Previne o suprascriere a parametrilor salvaţi, dacă
este activată.

– Redarea de date din modulul de parametri în convertizorul de frecvenţă.

– Interfaţă Bluetooth® pentru comunicaţia dintre softul de asistenţă tehnică (engi-
neering) LT-Shell şi MOVITRAC® LT sau direct cu modulul de parametri.

3.1.1 Date tehnice

Tip de protecţie IP20, NEMA 1

Temperatura ambiantă în timpul func-
ţionării

de la -10 până la +50 °C

Rază de acţiune <10 m, depinde de CEM

Transfer de date Bluetooth®
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3Modul parametri
Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea
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3.2 Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea
3.2.1 Direct la convertizorul de frecvenţă

1. Verificaţi conexiunea convertizorului de frecvenţă.

2. Înlăturaţi capacul de protecţie de la modulul de parametri şi introduceţi modulul de
parametri în slotul RJ45 al convertizorului de frecvenţă.

M
O
V
IT
R
A
C
® L
T

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

1
0

13663204747

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

13642864139

LED-uri de stare
[1] Verde Se aprinde

continuu
Puterea este în ordine, convertizorul de frecvenţă a fost detectat

Intermitent Procese de încărcare
[2] Albas-

tru
Se aprinde
continuu

Bluetooth pregătit

Intermitent Comunicaţie bluetooth activă
[3] Butonul 

[Citire parametri]
Pentru copierea de parametri de pe convertizorul de frecvenţă pe modulul de
parametri.

[4] Butonul 
[Scriere parametri]

Pentru copierea de parametri de pe modulul de parametri pe convertizorul
de frecvenţă.

[5] Comutator de blocare Pentru blocarea modulului de parametri, pentru ca setul de parametri să nu
poată fi suprascris. Funcţia "Copiere parametri" este dezactivată.

[6] Interfaţă modul de para-
metri

Conectarea la convertizorul de frecvenţă prin slotul RJ45.

Transferul setului de parametri

Apăsaţi tasta [3] pentru descărcarea de date pe modulul de parametri sau [4] pentru
încărcarea de date convertizorul de frecvenţă.
Dacă apare PASS-r pe afişajul convertizorului de frecvenţă, setul de parametri este
copiat cu succes pe modulul de parametri.
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3 Modul parametri
Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea
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Dacă apare PASS-t pe afişajul convertizorului de frecvenţă, setul de parametri este
copiat cu succes pe convertizorul de frecvenţă.

Blocarea sau deblocarea modulului de parametri

Modulul de parametri este dotat cu un comutator de blocare [5] cu 2 poziţii, în lateral.

1. Blocat:

• Setul de parametri poate fi citit în softul LT Shell.

• Setul de parametri nu poate fi modificat.

• Setul de parametri nu poate fi transferat de pe convertizorul de frecvenţă pe
modulul de parametri.

2. Deblocat:

• Citirea şi scrierea sunt posibile (acces liber la memorie).

Afişaj convertizor de frecvenţă

Starea modulului de parametri poate fi văzută pe afişajul convertizorului de frecvenţă.

Afişaj Descriere

PASS-r Modulul de parametri a citit/memorat cu succes parametrii converti-
zorului de frecvenţă.

OS-Loc Modulul de parametri este blocat. Încercare de citire a parametrilor
din convertizorul de frecvenţă, cu blocarea modulului de parametri
activată.

FAiL-r Modulul de parametri nu a putut să citează parametri din convertizo-
rul de frecvenţă.

PASS-t Modulul de parametri a transferat cu succes parametrii la convertizo-
rul de frecvenţă. Scrierea parametrilor în convertizorul de frecvenţă.

FAiL-P Datele de putere ale parametrilor salvate în modulul de parametri nu
se potrivesc cu datele de putere ale convertizorului de frecvenţă de
programat.

FAiL-t Modulul de parametri nu a putut să transfere setul de parametri la
convertizorul de frecvenţă.

no-dAt În modulul de parametri nu au fost salvate date de parametri.

dr-Loc Parametrii convertizorului de frecvenţă au fost blocaţi, astfel încât nu
pot fi preluate setări noi ale parametrilor. Deblocaţi setul de parame-
tri al convertizorului de frecvenţă.

dr-rUn Convertizorul de frecvenţă este în funcţiune şi nu poate prelua setări
noi ale parametrilor. Opriţi convertizorul de frecvenţă înainte de pro-
gramare.

tyPE-E Parametri salvaţi în modulul de parametri pentru tipul de convertizor
de frecvenţă nu corespund cu tipul de convertizor de frecvenţă de
programat (numai proces de scriere).

tyPE-F Modulul de parametri nu suportă încă tipul de convertizor de frec-
venţă de programat.

3.2.2 Cu soft LT-Shell
Interfaţă de utilizator pentru parametrizare
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3Modul parametri
Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea

Manual – Accesorii 11

Condiţia pentru comunicaţia cu PC-ul este o interfaţă Bluetooth® la PC.
[9][8][7][6][5][4][3][1] [2]

[10] [11] [12][13]

12804199691

[1] Meniul selectare instrumente:

• Editor parametri
• Drive Monitor
• Instrument scope- / data-logger

[7] Set de parametri transferat de la modulul de
parametri

[8] Set de parametri transferat pe modulul de pa-
rametri

[9] Reprezentare parametri
[2] Afişajul aparatelor care se găsesc în reţea [10] Modul offline
[3] Deschidere, salvare fişier parametri [11] Caută sisteme de acţionare în reţea.
[4] Resetare aparat la setarea din fabrică [12] Porneşte modul de prelucrare în timp real.
[5] Set de parametri transferat de la sistemul de

acţionare selectat (descărcare)
[13] Stabileşte numărul de sisteme de acţionare

de interogat în modul de scanare.
[6] Set de parametri transferat pe sistemul de ac-

ţionare selectat (încărcare)

Pentru a modifica parametrii la PC, procedaţi după cum urmează:

1. Descărcaţi softul de pe pagina de internet a SEW‑EURODRIVE.

2. Verificaţi conexiunea convertizorului de frecvenţă.

3. Înlăturaţi capacul de protecţie de la modulul de parametri. Introduceţi modulul de
parametri în slotul convertizorului de frecvenţă RJ45.

4. Cuplaţi modulul de parametri (modul parametri) cu PC-ul prin Bluetooth®. Introdu-
ceţi o dată codul de cuplare ("0000") al modulului de parametri.

5. Stabiliţi un port de ieşire pentru modulul de parametri de pe PC. Acest port este
utilizat de softul PC-ului.

6. Porniţi softul LT-Shell V4.0.exe.

7. Editorul de parametri este afişat.
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3 Modul parametri
Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea

Manual – Accesorii12

8. Selectaţi portul COM la PC-ul/laptop-ul la care este conectat convertizorul de frec-
venţă prin modulul de parametri.

13102428043

9. Selectaţi modul de comunicare Bluetooth®.

13642995211

10.Interogaţi reţeaua în legătură cu sistemele de acţionare prezente [11].

11.Citiţi setul de parametri al convertizorului de frecvenţă cu butonul [5]. Sau citiţi setul
de parametri salvat al modulului de parametri cu butonul [7].

12.Transferaţi setul de parametri de la soft la convertizorul de frecvenţă cu butonul [6]
sau pe modulul de parametri cu butonul [8].
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3Modul parametri
Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea

Manual – Accesorii 13

13.Efectuaţi un dublu clic pe parametrul dorit a cărui valoare doriţi să o modificaţi.

14.Introduceţi noua valoare a parametrului în câmpul de editare.
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4 Operator terminal

Manual – Accesorii14

4 Operator terminal
Fiecare convertizor MOVITRAC® LT este echipat standard cu un operator terminal,
care facilitează utilizarea şi reglarea convertizorului de frecvenţă fără aparate supli-
mentare.

M
O

V
IT

R
A

C
®
 L

T

[4]

[5]

[6]

[1]

[2]

[3]

2933664395

[1] Afişaj din 7 segmente, cu 6 caracte-
re

[4] Tastă de navigare

[2] Tastă de pornire [5] Tasta Sus

[3] Tasta de oprire/resetare [6] Tasta Jos

Operatorul terminal dispune de 5 taste cu următoarele funcţii:

Tasta Navigare [4] • Schimbare meniu
• Salvare valori parametri
• Afişare informaţii în timp real

Tasta Sus [5] • Măriţi turaţia
• Creştere valori parametri

Tasta Jos [6] • Diminuare turaţie
• Diminuare valori parametri

Tasta Oprire [3] • Oprire motor
• Confirmare eroare

Tasta Pornire [2] • Validare sistem de acţionare
• Schimbare sens de rotaţie

Dacă parametrii sunt setaţi la setarea din fabrică, tastele <Pornire>/<Oprire> ale ope-
ratorului terminal sunt dezactivate. Pentru a valida utilizarea tastelor <Pornire>/<Opri-
re> ale operatorului terminal, setaţi parametrii P-12 la LTE-B sau P1-12 la LTP-B la
valoarea "1" sau "2".
Meniul pentru modificarea parametrilor poate fi accesat numai prin intermediul tastei
<Navigare> [4].
• Comutarea între meniul pentru modificările parametrilor şi afişarea în timp real (tu-

raţie de lucru/curent de funcţionare): Menţineţi apăsată tasta mai mult de 1 se-
cundă.

• Comutarea între turaţia de lucru şi curentul de funcţionare al convertizorului în
funcţiune: Apăsaţi scurt tasta (sub 1 secundă).
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5Operatoare terminale externe
Operator terminal extern LT BG-C
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5 Operatoare terminale externe
Aparatul de bază MOVITRAC® LT are un operator terminal integrat. Pentru unele apli-
caţii este necesar totuşi un operator terminal extern al convertizorului de frecvenţă.
Opţiunea de operator terminal este dotată cu garnitură autoadezivă şi un cablu de 3 m
care este introdus în slotul RJ45 la convertizorul de frecvenţă. Opţiunea este alimen-
tată cu 24 V prin cablul RJ45 de la convertizorul de frecvenţă.
Lungimea maximă a cablului dintre operatorul terminal şi convertizorul de frecvenţă
este de 25 m în cazul cablurilor ecranate. Lungimea totală a cablului în reţea nu tre-
buie să depăşească 25 m în cazul cablurilor neecranate şi 100 m în cazul cablurilor
ecranate.

5.1 Operator terminal extern LT BG-C
Ca opţiune suplimentară este oferit operatorul terminal extern cu afişaj pe 7 segmen-
te.

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

LT BG-C 18241522 X X

X = disponibil − = indisponibil

3186128779
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5 Operatoare terminale externe
Operator terminal extern LT BG-C
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5.1.1 Instalare în tabloul de comandă sau pe panoul de control
Pentru instalarea unui LT BG-C în uşa unui tablou de comandă sau într-un panou de
control, metalul trebuie debitat conform desenului de mai jos. La utilizarea garniturii
autoadezive anexate, operatorul terminal respectă norma IP54/NEMA 13.

ca

e

d

f

b

3186131467

g

h

[1]

3186133131

[a] 81 mm [f] 3 mm
[b] 67 mm [g] 70 mm
[c] 65 mm [h] 55 mm
[d] 21 mm [1] Degajare
[e] 55 mm
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5Operatoare terminale externe
Operator terminal extern LT BG-C

Manual – Accesorii 17

5.1.2 Date tehnice

Conexiune aparat RJ45

Tensiunea de alimentare DC 24 V ± 10 %

Curent de alimentare 30 mA

Tip de protecţie IP20 (dacă nu este montat în tabloul de co-
mandă)

IP54/NEMA 13 (la montajul în uşa tabloului de
comandă)

Temperatura ambiantă în timpul
funcţionării

de la 0 până la +50 °C

Umiditatea relativă maximă a aerului 95 %, nu este permis condensul

5.1.3 Mesaje afişate
În cazul erorilor convertizorului de frecvenţă sau a reacţiilor de deconectare, operato-
rul terminal încastrat afişează informaţii despre codul de eroare al convertizorului de
frecvenţă conectat. O listă completă cu codurile şi informaţiile pentru diagnoză şi re-
medierea erorilor găsiţi în manualul de operare corespunzător MOVITRAC® LT.
Operatorul terminal încastrat utilizează diverse mesaje pentru afişarea diverselor stări
de funcţionare:

Mesaj afişat Explicaţie

SCAN.. Operatorul terminal încastrat caută convertizorul de frecvenţă
în reţea.

LOAD.. Operatorul terminal încastrat a detectat convertizorul de frec-
venţă în reţea. Convertizorul de frecvenţă încarcă informaţiile
corespunzătoare pentru punerea în funcţiune.

Err-SC Operatorul terminal încastrat a pierdut conexiunea cu converti-
zorul de frecvenţă.

Adr-XX Indică adresa operatorului terminal încastrat, pentru XX = 1
până 63.
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5 Operatoare terminale externe
Operator terminal extern LT ZBG OLED A
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5.2 Operator terminal extern LT ZBG OLED A
Ca opţiune suplimentară este oferit operatorul terminal OLED cu text integral.

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

LT ZBG OLED A 28205731 X X

X = disponibil − = indisponibil

9661213707

5.2.1 Instalare în tabloul de comandă sau pe panoul de control
Pentru instalarea unui LT ZBG OLED A în uşa unui tablou de comandă sau într-un pa-
nou de control, metalul trebuie debitat conform desenului de mai jos. La utilizarea gar-
niturii autoadezive anexate, operatorul terminal respectă norma IP54 / NEMA 13.

9288183563
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5Operatoare terminale externe
Operator terminal extern LT ZBG OLED A
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5.2.2 Date tehnice

Conexiune aparat RJ45

Tensiunea de alimentare DC 24 V ± 10 %

Curent de alimentare 30 mA

Tip de protecţie IP20 (dacă nu este montat în tabloul de co-
mandă)

IP54/NEMA 13 (la montajul în uşa tabloului de
comandă)

Temperatura ambiantă în timpul
funcţionării

de la -10 până la +50 °C

Umiditatea relativă maximă a aerului 95 %, nu este permis condensul

5.2.3 Mesaje afişate
În cazul erorilor convertizorului de frecvenţă sau a reacţiilor de deconectare, operato-
rul terminal încastrat afişează informaţii despre codul de eroare al convertizorului de
frecvenţă conectat. O listă completă cu codurile şi informaţiile pentru diagnoză şi re-
medierea erorilor găsiţi în manualul de operare corespunzător MOVITRAC® LT.
Operatorul terminal încastrat utilizează diverse mesaje pentru afişarea diverselor stări
de funcţionare:

Mesaj afişat Explicaţie

Scanning for Drive
XX

Operatorul terminal încastrat caută convertizorul de frecvenţă
în reţea.

LOAD.. Operatorul terminal încastrat a detectat convertizorul de frec-
venţă în reţea. Convertizorul de frecvenţă încarcă informaţiile
corespunzătoare pentru punerea în funcţiune.

SC-OBS Operatorul terminal încastrat a pierdut conexiunea cu converti-
zorul de frecvenţă. Apăsaţi tasta <Oprire> pentru resetare. Ve-
rificaţi adresa convertizorului de frecvenţă.

Select Language Listă pentru selectarea limbilor disponibile. Pentru a selecta o
limbă, apăsaţi tasta <navigare>.

Select drive address
XX

Afişaj la selectarea adresei convertizorului de frecvenţă cu ca-
re operatorul terminal încastrat trebuie să comunice.

Select LT-Pad ID Afişaj la selectarea ID-ului operatorului terminal încastrat (1
sau 2). Pentru ca 2 operatoare terminale încastrate să poată fi
conectate cu un singur convertor de frecvenţă sau cu o reţea
alcătuită din mai multe convertizoare de frecvenţă.
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5 Operatoare terminale externe
Instalaţia electrică
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5.3 Instalaţia electrică
Operatorul terminal extern poate fi conectat direct cu convertizorul de frecvenţă cu un
cablu standard RJ45. Alimentarea cu tensiune şi transferul de date sunt realizate prin
această interfaţă.
Mufa la operatorul terminal:

81

13515899787

[1] Nu este conectată
[2] Nu este conectată
[3] 0 V
[4] RS485- (Engineering)
[5] RS485+ (Engineering)
[6] +24 V (Alimentare cu tensiune)
[7] Nu este conectată
[8] Nu este conectată
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5Operatoare terminale externe
Structura sistemului
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5.4 Structura sistemului
Imediat ce conexiunea fizică este realizată, poate fi utilizat operatorul terminal. Opera-
torul terminal suportă o reţea cu diverse convertizoare de frecvenţă LT prin adresa
respectivă de comunicare. Vezi "Setarea adresei de comunicare" (→ 2 22).
Într-o reţea existentă pot fi integrate maxim 2 operatoare terminale.
Un operator terminal poate fi utilizat pentru controlul a până la 63 de convertizoare de
frecvenţă într-o reţea. În acest caz, operatorul terminal indică sau controlează câte un
convertizor de frecvenţă.
Puteţi utiliza operatorul terminal în următorul mod:
• Un convertizor de frecvenţă cu unul sau maxim 2 operatoare terminale externe.

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

13686480267

• Mai multe convertizoare de frecvenţă diferite (până la 63) cu 1 sau 2 operatoare
terminale externe.

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

13686477323
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5 Operatoare terminale externe
Punere în funcţiune
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5.5 Punere în funcţiune
5.5.1 Setarea adresei de comunicare

La prima punere în funcţiune, operatorul terminal extern încearcă să acceseze conver-
tizorul de frecvenţă cu adresa 1.
După punerea în funcţiune, este afişat "SCAN..". Operatorul terminal extern caută în
reţea după convertizorul de frecvenţă cu adresa 1. Dacă acest convertizor de frec-
venţă a fost găsit, este afişată informarea "Load..". Operatorul terminal citeşte infor-
maţiile de configurare ale convertizorului de frecvenţă. Acest proces durează aprox.
1-2 secunde. După finalizare, operatorul terminal extern indică starea în timp real a
convertizorului de frecvenţă. Dacă operatorul terminal extern nu poate găsi convertizo-
rul de frecvenţă cu adresa 1 în reţea, aşadar în reţea se află numai un convertizor de
frecvenţă a cărui adresă nu este 1, adresa de comunicare a operatorului terminal ex-
tern indică "Adr-01". Utilizatorul poate modifica adresa în domeniul cuprins între 1 şi
63 cu tastele <Sus>/<Jos> la operatorul terminal extern. Imediat ce adresa setată co-
incide cu convertizorul de frecvenţă din reţea, pot fi încărcate datele de configuraţie
ale convertizorului de frecvenţă cu tasta <Oprire/resetare>.
Imediat ce a fost realizată comunicarea dintre operatorul terminal şi convertizorul de
frecvenţă, utilizatorul poate modifica oricând adresa operatorului terminal extern, pen-
tru a realiza comunicarea cu un alt convertizor de frecvenţă din aceeaşi reţea.
Dacă apăsaţi concomitent tastele <Oprire/resetare> şi <Jos> este afişată adresa ac-
tuală "Adr-XX". Cu tasta <Sus>/<Jos> poate fi selectată adresa dorită a convertizoru-
lui de frecvenţă. Apoi apăsaţi concomitent tasta <Oprire/resetare> pentru a realiza co-
municarea între operatorul terminal extern şi convertizorul de frecvenţă corespunzător.
Setări pentru 2 operatoare terminale externe
Pentru a modifica numărul aparatului, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi concomitent tasta <Navigare>, <Oprire/resetare> şi <Jos>. "Port-x" (x = 1 sau
2) este afişat.
Comutaţi cu tastele <Sus>/<Jos> pe operatorul terminal corespunzător.
Apăsaţi concomitent tastele <Navigare>, <Oprire/resetare> şi <Jos> pentru a comuta
pe regimul de funcţionare normal.

5.5.2 Modificare/monitorizare parametri
Pentru monitorizarea sau modificarea unei valori de parametru:

• Dacă convertizorul de frecvenţă indică "Oprire" sau "Inhibare", menţineţi apăsată
tasta <Navigare> mai mult de 1 s. Afişajul trece pe P-01 la LTE-B şi pe P1-01 la
LTP-B.

• Apăsaţi tasta <Navigare>, pentru a afişa valoarea parametrului.

• Comutaţi cu tastele <Sus>/<Jos> pe valoarea necesară.
• Apăsaţi din nou tasta <Navigare> pentru a salva modificarea.
• Pentru a vă întoarce în modul de timp real, menţineţi apăsată tasta <Navigare>

mai mult de 1 s.
Dacă sistemul de acţionare este în repaus, este afişat "Stop". Dacă sistemul de acţio-
nare este în funcţiune, este afişată informaţia în timp real (de ex. turaţie, frecvenţă, cu-
rent sau putere).

5.5.3 Turaţia nominală presetată în funcţiune cu operatorul terminal extern

• Pentru a controla sistemul de acţionare cu operatorul terminal unipolar sau bipolar,
setaţi parametrul:
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5Operatoare terminale externe
Punere în funcţiune
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– P-12 la valoarea 1 sau 2, la LTE-B

– P1-12 la valoarea 1 sau 2, la LTP-B.

• Pentru a porni sistemul de acţionare cu turaţia presetată, setaţi parametrul:

– P-31 la valoarea 1 sau 3, la LTE-B

– P2-37 la valoarea 1 sau 3, la LTP-B.

• Dacă sistemul de acţionare este în repaus, apăsaţi tasta <Oprire>. Valoarea poten-
ţiometrului digital (≙ turaţie nominală) este afişată. La LTP-B, valoarea este afişată
numai pentru setarea P2-37 = 1.

• Cu tastele <Sus>/<Jos> poate fi setată turaţia necesară.
• Apăsaţi tasta <Oprire>, pentru a vă întoarce în modul timp real. "Stop" este afişat.
• Apăsaţi tasta <Pornire>, astfel încât sistemul de acţionare să accelereze la turaţia

nominală.

5.5.4 Modificarea turaţiei în regimul de timp real cu operator terminal extern

• Pentru a controla sistemul de acţionare cu operatorul terminal unipolar sau bipolar,
setaţi parametrul:

– P-12 la valoarea 1 sau 2, la LTE-B

– P1-12 la valoarea 1 sau 2, la LTP-B.

• Pentru a porni sistemul de acţionare cu turaţia presetată, setaţi parametrul:

– P-31 la valoarea 1 sau 3, la LTE-B

– P2-37 la valoarea 1 sau 3, la LTP-B.

• Apăsaţi tasta <Pornire>.

• Pentru a creşte turaţia, apăsaţi tasta <Sus>. Sistemul de acţionare accelerează cu
turaţie crescătoare până când eliberaţi tasta sau până când este atinsă turaţia ma-
ximă. Turaţia maximă este setată cu P-01 la LTE-B resp. cu P1-01 la LTP-B.

• Pentru a diminua tasta, apăsaţi tasta <Jos>. Sistemul de acţionare funcţionează cu
turaţie descrescătoare până când eliberaţi tasta sau până când este atinsă turaţia
minimă. Turaţia minimă este setată cu P-02 la LTE-B resp. cu P1-02 la LTP-B.

• Apăsaţi tasta <Oprire>, pentru a opri sistemul de acţionare. Turaţia este diminuată
cu rampa de decelerare până la repaus.

• "Stop" este afişat. Sistemul de acţionare este dezactivat.
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5 Operatoare terminale externe
Punere în funcţiune
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5.5.5 Schimbarea sensului de rotaţie

• Pentru a controla sistemul de acţionare cu operatorul terminal unipolar sau bipolar,
setaţi parametrul:

– P-12 la valoarea 1 sau 2, la LTE-B

– P1-12 la valoarea 1 sau 2, la LTP-B.

• Pentru a porni sistemul de acţionare cu turaţia presetată, setaţi parametrul:

– P-31 la valoarea 1 sau 3, la LTE-B

– P2-37 la valoarea 1 sau 3, la LTP-B.

• Apăsaţi tasta <Pornire>. Sistemul de acţionare accelerează până la turaţia prese-
tată (potenţiometru digital).

• Cu tastele <Sus>/<Jos> poate fi setată turaţia necesară.

• Apăsaţi din nou tasta <Pornire> pentru a inversa sensul de rotaţie.
• Apăsaţi tasta <Oprire>, pentru a opri sistemul de acţionare. Turaţia este diminuată

cu rampa de decelerare până la repaus.
• Dacă la intrarea binară pentru inversarea sensului de rotaţie nu este prezent niciun

semnal, sistemul de acţionare funcţionează de fiecare dată cu o turaţie pozitivă.

5.5.6 Blocarea/validarea accesului la parametri
Setaţi P-38 = 1 la LTE-B sau P2-39 = 1 la LTP-B, pentru a preveni accesul neautorizat
la parametri. Puteţi seta sau valida blocarea parametrilor la convertizorul de frecvenţă
sau la operatorul terminal.
Sistemul de comandă al sistemului de acţionare, precum şi informaţiile referitoare la
funcţionare pot fi apelate în continuare.
Pentru a valida accesul la parametri, setaţi P-38 = 0 la LTE-B sau P2-39 = 0 la LTP-B
direct prin intermediul convertizorului de frecvenţă.
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6Pachete pentru reţea
Pachet de bază (set de cabluri A)
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6 Pachete pentru reţea
Pentru o conexiune de reţea între MOVITRAC® LTE-B sau LTP-B şi un gateway în
carcasa UOx pot fi obţinute pachete pentru reţea cu componentele corespunzătoare.

6.1 Pachet de bază (set de cabluri A)
Pachetul de bază (setul de cabluri A) conţine toate componentele pentru a conecta un
gateway, un MOVI-PLC® sau un CCU.
Setul de cabluri A conţine şi un tub termocontractant pentru izolarea distribuitorului de
cabluri.

Tip Număr bucăţi Descriere Lungime Cod articol LTE-B LTP-B
OP LT 005 A2 1 Cablu RJ45 cu capăt deschis 0.5 m 28202554 X X

1 Distribuitor cabluri -
1 Conector terminal -

X = disponibil − = indisponibil

Conectaţi cablul RJ45 cu conectorul cu 7 poli al MOVI-PLC® sau al geteway-ului.
Vedere laterală
Aparat individual

Descriere Bornă Conexiune la conectorul RJ45

2 3 4 5 6 71

X26

2108496651

Conector X26: CAN 1 şi alimenta-
re cu tensiune
(bornă ataşabilă)

X26:1 CAN 1H SBus+ (portocaliu)
X26:2 CAN 1L SBus- (alb-portocaliu)
X26:3 DGND 0 V (alb-verde)
X26:4 Rezervat –
X26:5 Rezervat –
X26:6 DGND –
X26:7 CC 24 V –

Conectorul terminal trebuie introdus la adaptorul Y al ultimului convertizor de frecvenţă
din reţea.

M
O

V
IT

R
A

C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

X
3

4

22

23

24

25

26

DHP 11B

X
3

1
X

3
2

X
3

3
X

3
0

ON20

21

LTP-B

[1]

[3]

[4]

9288388363

[1] Cablu RJ45 cu capăt deschis
[2] Cablu RJ45
[3] Distribuitor cabluri
[4] Conector terminal (120 Ω)
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6 Pachete pentru reţea
Pachet de extensie (set de cabluri B)
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6.2 Pachet de extensie (set de cabluri B)
Pachetul de extensie este utilizat suplimentar faţă de pachetul de bază (set de cabluri
A) pentru a conecta alte convertizoare de frecvenţă cu reţeaua. Setul de cabluri B
conţine şi un tub termocontractant pentru izolarea distribuitorului de cabluri.

Tip Număr bucăţi Descriere Lungime Cod articol LTE-B LTP-B
OP LT 005 B2 1 RJ45 pe cablu RJ45 0.5 m 28202546 X X

1 Distribuitor cabluri -
OP LT 010 B2 1 RJ45 pe cablu RJ45 1 m 28202562 X X

1 Distribuitor cabluri -

X = disponibil − = indisponibil

6.2.1 Exemplu
Următorul exemplu indică exploatarea a trei convertizoare pe un gateway (sistem de
comandă), în acest scop este necesar setul de cabluri A şi două pachete de extensie
(setul de cabluri B).

M
O
V
IT
R
A
C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

X
3

4

22

23

24

25

26

DHP 11B

X
3

1
X

3
2

X
3

3
X

3
0

ON20

21

X
3

4

22

23

24

25

26

DHP 11B

X
3

1
X

3
2

X
3

3
X

3
0

ON20

21
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O
V
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R
A
C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

M
O
V
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A
C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

M
O
V
IT
R
A
C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

LTP-B 1

LTP-B 1

LTP-B n-1 LTP-B n

[2] [2]

[1]

[3]

[1]

[3] [3] [3]

[4]

[4]

9288460171

[1] Cablu RJ45 cu capăt deschis [3] Distribuitor cabluri

[2] RJ45 pe cablu RJ45 [4] Conector terminal (120 Ω)
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6Pachete pentru reţea
Pachetul PC-Engineering (set de cabluri C)
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6.3 Pachetul PC-Engineering (set de cabluri C)
Acest set de cabluri este utilizat pentru a conecta convertizoarele cu softul de asis-
tenţă tehnică (engineering) LT-Shell pentru o actualizare de soft sau o configuraţie. În
plus, este necesar un adaptor de interfaţă USB11A.
Pachetul PC-Engineering (C) conţine toate componentele corespunzătoare pentru co-
nectarea la o reţea cu MOVITRAC® LTE-B, LTP-B, LTP-A sau MOVIFIT® basic prin
RS485.

Tip Număr
bucăţi

Descriere Lungime Cod articol LTE-B LTP-B

OP LT 003 C 1 Adaptor RJ (RJ45, RJ45, RJ10) - 18243681 X X
1 1 × RJ45 pe cablu RJ45 (albastru)

(LTE-B, LTP-B)
0.5 m

1 1 × RJ45 pe cablu RJ11 (negru)
(LTP-A, MOVIFIT® basic)

0.5 m

X = disponibil − = indisponibil

3805148171

6.3.1 Exemplul 1
Indică utilizarea setului de cabluri C.

M
O

V
IT

R
A

C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

SEW

LTP-B

[2]

[7]
[6]

[8]

[5]

9288836235

[2] RJ45 pe cablu RJ45 [7] Cablu USB A-B

[5] RJ10 pe cablu RJ10 [8] Adaptor RJ (2 × RJ45, 1 × RJ10)

[6] USB11A
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6 Pachete pentru reţea
Pachetul PC-Engineering (set de cabluri C)
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6.3.2 Exemplul 2
Indică utilizarea setului de cabluri C în cadrul unei reţele fieldbus existente.

X
3
4

22

23

24

25

26

DHP 11B

X
3
1

X
3
2

X
3
3

X
3
0

ON20

21

M
O

V
IT

R
A

C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

M
O

V
IT

R
A

C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

M
O

V
IT

R
A

C®  
L
T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

SEW

...

LTP-B 1 LTP-B n-1 LTP-B n

[1]

[3]

[2]

[3] [2]

[2] [5] [7]
[6]

[8]

9288856971

[1] Cablu RJ45 cu capăt deschis [5] RJ10 pe cablu RJ10

[2] RJ45 pe cablu RJ45 [6] USB11A

[3] Distribuitor cabluri [7] Cablu USB A-B

[4] Conector terminal (120 Ω) [8] Adaptor RJ (2 × RJ45, 1 × RJ10)

Într-o reţea SBus, conectorul terminal sau adaptorul RJ este dotat cu o rezistenţă ter-
minală. Dacă utilizaţi pachetul de PC-Engineering (C) împreuna cu pachetul de bază
(A), trebuie să înlocuiţi conectorul terminal cu adaptorul RJ.
Conectaţi RJ10 (4 poli) cu USB11A.

OBSERVAŢIE
Pentru MOVITRAC® LTP-B şi MOVITRAC® LTE-B utilizaţi numai cablul albastru
RJ45-RJ45.

Pentru MOVITRAC® LTP-A şi MOVIFIT® basic utilizaţi numai cablul negru RJ45-
RJ11.

În cazul unei utilizări necorespunzătoare a conectorilor greşiţi în sloturile RJ, pinii pot
fi deterioraţi.
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6Pachete pentru reţea
Distribuitor cablu, 1 pe 2
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6.4 Distribuitor cablu, 1 pe 2

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

LT-RJ-CS-21-C 28201140 X X

X = disponibil − = indisponibil

9007204376907403

Distribuitorul de cablu RJ45 este necesar pentru a conecta interfaţa de comunicare
RJ45 a unui MOVITRAC® LT cu un alt convertizor de frecvenţă sau un operator termi-
nal.
Aplicaţiile tipice rezultă atunci când este necesară o conexiune între una din următoa-
rele surse şi mai multe convertizoare de frecvenţă într-o reţea.

• Operator terminal încastrat
• Reţea de convertizoare la MOVI-PLC® prin SBus
• Comunicare fieldbus prin gateway-ul UOH/DFx

OBSERVAŢIE
Seturile de cabluri A şi B conţin toate componentele pentru conectarea aparatului. În
acest scop nu este necesar niciun distribuitor de cablu suplimentar.
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7 Cablu confecţionat
Cablu confecţionat cu un conector RJ45 pe o parte
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7 Cablu confecţionat
7.1 Cablu confecţionat cu un conector RJ45 pe o parte

Fiecare cablu este dotat cu un conector RJ45 cu 8 poli pe o parte. Aceste cabluri sunt
utilizate pentru conectarea MOVITRAC® LT la gateway-ul DFx.

Tip Lungime cablu Cod articol LTE-B LTP-B

LT K-RJ0E-005-B 0.5 m, neecranat 18218245 X X

X = disponibil − = indisponibil

OBSERVAŢIE
Seturile de cabluri A şi B conţin toate componentele pentru conectarea aparatului. În
acest scop nu este necesar un capăt de cablu.

7.2 Cablu confecţionat cu conectori RJ45 pe ambele părţi
Cablurile confecţionate pot fi obţinute la 3 lungimi. Fiecare cablu este dotat cu un co-
nector RJ45 cu 8 poli pe fiecare parte.

Tip Lungime cablu Cod articol LTE-B LTP-B

LT K-RJ-003-B 0.5 m, neecranat 18218210 X X

LT K-RJ-010-B 1.0 m, neecranat 18218229 X X

LT K-RJ-030-B 3.0 m, neecranat 18218237 X X

X = disponibil − = indisponibil
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8 Plăci de comandă
8.1 Placă de comandă OB LT LOCMO

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

OB LT LOCMO 18205607 X –

X = disponibil − = indisponibil

Placa de comandă reprezintă o modalitate suplimentară de a debloca convertizorul de
frecvenţă sau de a comanda turaţia corespunzător. Placa de comandă are comutatoa-
re care sunt conectate direct cu intrările binare. Potenţiometrul este conectat cu intra-
rea analogică.

OBSERVAŢIE
Această opţiune este utilizată în scopuri de testare. Pentru aplicaţia efectivă este ne-
cesară o conexiune fixă pentru controlul acţionării.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5740830859

OBSERVAŢIE
Contactele bornelor de pe placa de comandă corespund celor ale MOVITRAC®

LTE‑B.

8.1.1 Date tehnice

Tip de protecţie IP00

Poziţie comutatoare Sus → deschis → 0 V → logic "0"

Jos → închis → 24 V → logic "1"

Poziţie potenţiometru Opritor stânga = 0 V

Opritor dreapta = 10 V

Temperatura ambiantă de la -10 până la +50 °C

Dimensiuni mm 56 × 33 (fără pini) × 16

in 2.20 × 1.31 (fără pini) × 0.64
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8.1.2 Instalare

 AVERTIZARE
Pericol de electrocutare din cauza condensatoarelor nedescărcate. Tensiunile ridi-
cate se pot menţine la borne şi în aparat timp de încă 10 minute după deconectarea
de la reţea.

Accidente mortale sau grave.

• Aşteptaţi 10 minute după ce aţi scos de sub tensiune convertizorul de frecvenţă,
şi după ce aţi decuplat tensiunea de reţea şi tensiunea CC de 24 V. Apoi consta-
taţi absenţa tensiunii din aparat. Abia după aceea începeţi lucrările la aparat.

1. Asiguraţi-vă că toate comutatoarele se află în poziţia superioară (comutator des-
chis).

2. Împingeţi placa de comandă în slotul bornelor.

3. Conectaţi cu o şurubelniţă bornele de la 1 până la 11.

8.1.3 Punerea în funcţiune şi operarea

Sistem de comandă
local

Comutator 1 Comutator 2 Comutator 3 Potenţiometru

Convertizor de frec-
venţă

DI1 DI2 DI3 AI/DI4

Comutatoarele de la 1 la 3 sunt intrări digitale fixe, potenţiometrul 1 este configurabil
ca intrare analogică sau digitală. Opritorul stâng al potenţiometrului corespunde unui
"0" logic. Opritorul din dreapta corespunde unui "1" logic.
Funcţionarea plăcii de comandă externe depinde de setările parametrilor P-12 şi P-15.
Vezi "Manualul de utilizare MOVITRAC® LTE-B".
După o setare din fabrică:
• P-12 = 0 funcţionarea bornelor (comandă sursă semnal)
• P-15 = 0 (intrări binare selectare funcţie).
În funcţie de configuraţia bornelor de intrare, pot fi utilizate diversele comutatoare şi
potenţiometre.
Funcţiile la setarea din fabrică:

P-15 Intrare binară 1 Intrare binară 2 Intrare binară 3 Intrare analo-
gică

0 0: Oprire / blocare
regulator

1: Validare / porni-
re

0: Funcţionare în
sens orar

1: Funcţionare în
sens antiorar

0: Referinţă valoa-
re analogică tura-
ţie

1: Turaţie 1 pres-
tabilită

Referinţă turaţie
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8.2 Placă de comandă LTZOBLOCMOB

Tip Cod articol LTE-B LTP-B

LTZOBLOCMOB 28205758 – X

X = disponibil − = indisponibil

Placa de comandă permite utilizatorului să utilizeze convertizorul de frecvenţă la faţa
locului, simplu şi rapid, prin intermediul sistemului de comandă cu borne. Placa de co-
mandă este conectată la borna cu 13 poli şi se alimentează prin borna 1 cu 24 V.

OBSERVAŢIE
Această opţiune este utilizată în scopuri de testare. Pentru aplicaţia efectivă este ne-
cesară o conexiune fixă pentru controlul acţionării.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13569271691 9007208926588939

8.2.1 Date tehnice

Tip de protecţie IP00

Poziţie comutatoare Sus → deschis → 0 V → logic "0"

Jos → închis → 24 V → logic "1"

Poziţie potenţiometru Opritor stânga = 0 V

Opritor dreapta = 10 V

Temperatura ambiantă de la -10 până la +50 °C

Dimensiuni mm 67 × 33 (fără pini) × 14

in 2.64 × 1.31 (fără pini) × 0.55
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8.2.2 Instalare

 AVERTIZARE
Pericol de electrocutare din cauza condensatoarelor nedescărcate. Tensiunile ridi-
cate se pot menţine la borne şi în aparat timp de încă 10 minute după deconectarea
de la reţea.

Accidente mortale sau grave.

• Aşteptaţi 10 minute după ce aţi scos de sub tensiune convertizorul de frecvenţă,
şi după ce aţi decuplat tensiunea de reţea şi tensiunea CC de 24 V. Apoi consta-
taţi absenţa tensiunii din aparat. Abia după aceea începeţi lucrările la aparat.

1. Asiguraţi-vă că toate comutatoarele se află în poziţia superioară (comutator des-
chis).

2. Împingeţi placa de comandă în slotul bornelor.

3. Conectaţi cu o şurubelniţă bornele de la 1 până la 13.

8.2.3 Punerea în funcţiune şi operarea

Sistem de comandă
local

Comutator
1

Comutator
2

Comutator
3

Poti 1 Poti 2 Comutator
4

Comutator
5

Convertizor de frec-
venţă

DI1 DI2 DI3 AI1/DI4 AI2/DI5 STO+ STO-

Comutatoarele de la 1 la 3 sunt intrări digitale fixe, potenţiometrele 1 şi 2 sunt configu-
rabile ca intrare analogică sau digitală. Opritorul stâng al potenţiometrului corespunde
unui "0" logic. Opritorul din dreapta corespunde unui "1" logic.
Comutatoarele 4 şi 5 separă intrarea STO+ şi STO-. Ambele comutatoare trebuie să
fie închise pentru a comuta convertizorul de frecvenţă de pe "Inhibit" pe "Stop".
Funcţionarea plăcii de comandă externe depinde de setările parametrilor P1-12 şi
P1-15. Vezi "Manualul de operare MOVITRAC® LTP-B".
După o setare din fabrică:
• P-12 = 0 funcţionarea bornelor (comandă sursă semnal)
• P1-15 = 1 (intrări binare selectare funcţie).
În funcţie de configuraţia bornelor de intrare, pot fi utilizate diversele comutatoare şi
potenţiometre.
Funcţiile la setarea din fabrică:

P1-15 Intrare binară 1 Intrare binară 2 Intrare binară 3 Intrare analogică
1/ 
Intrare binară 4

Intrare analogică
2/ 
Intrare binară 5

1 0: Oprire / blocare
regulator

1: Validare / porni-
re

0: Funcţionare în
sens orar

1: Funcţionare în
sens antiorar

0: Valoarea dorită
selectată a turaţiei

1: Turaţie 1, 2
prestabilită

Valoarea dorită a
turaţiei 1 analogică

0: Turaţie 1 presta-
bilită

1: Turaţie 2 presta-
bilită
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