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Structura instrucţiunilor de avertizare
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1 Observaţii generale
1.1 Structura instrucţiunilor de avertizare
1.1.1 Semnificaţia cuvintelor-semnal

Următorul tabel indică clasificarea şi semnificaţia cuvintelor-semnal utilizate în instruc-
ţiunile de avertizare.

Cuvânt-semnal Legendă Urmări în cazul nerespectării

 PERICOL Pericol iminent Accidente mortale sau grave

 AVERTIZARE Situaţie posibil periculoasă Accidente mortale sau grave

 ATENŢIE Situaţie posibil periculoasă Răniri uşoare

ATENŢIE Pericol de daune materiale Deteriorarea sistemului de acţionare
sau a perifericelor sale

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

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 Exonerarea de răspundere
Respectaţi informaţiile din această documentaţie. Aceasta reprezintă condiţia de bază
pentru o funcţionare sigură. Produsele îşi păstrează proprietăţile şi caracteristicile de
performanţă numai dacă se respectă această condiţie. SEW-EURODRIVE nu-şi
asumă nicio răspundere pentru accidentele, daunele materiale sau economice produ-
se din cauza nerespectării manualului de utilizare. SEW‑EURODRIVE exclude în
acest caz răspunderea pentru defectele apărute.

1.4 Documentaţia aplicabilă
Această informaţie suplimentară nu înlocuieşte manualul de operare detaliat.
Instalarea şi punerea în funcţiune se face numai de către electricieni specializaţi, res-
pectând normele în vigoare de prevenire a accidentelor, precum şi următoarele mate-
riale tipărite:
• Manual de operare "MOVIMOT® MM..D"

1.5 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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Seturi de utilare ulterioară livrabile
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1.6 Seturi de utilare ulterioară livrabile

Este permisă doar utilarea ulterioară a motoarelor (cu frână) având următoarele spe-
cificaţii:

• Tensiune nominală a moto-
rului:

AC 230/400 V, 50 Hz

• Tensiune nominală de frâ-
nare:

AC 230 V pentru MM03 – MM15 
AC 120 V pentru MM22 – MM40

Pentru sisteme de acţionare în vederea instalării cu omologare UL nu este livrabil ni-
ciun set de utilare ulterioară!

Pentru seturile de utilare ulterioară MOVIMOT® nu este stabilit niciun cod de articol.

1.6.1 Seturi de utilare ulterioară pentru motoare aparţinând seriei DRN..

Putere Motor + set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

0.75 kW DRN80M4 MM07D, W, DRN DRN80M4/.../MM07D

1.1 kW DRN90S4 MM11D, W, DRN DRN90S4/.../MM11D

1.5 kW DRN90L4 MM15D, W, DRN DRN90L4/.../MM15D

2.2 kW DRN100LS4 MM22D, W, DRN DRN100LS4/.../MM22D

3.0 kW DRN100L4 MM30D, W, DRN DRN100L4/.../MM30D

4.0 kW DRN112M4 MM40D, W, DRN DRN112S4/.../MM40D

Putere Motor + Set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

1.1 kW DRN80M4 MM11D, m, DRN DRN80M4/.../MM11D

1.5 kW DRN90S4 MM15D, m, DRN DRN90S4/.../MM15D

2.2 kW DRN90L4 MM22D, m, DRN DRN90L4/.../MM22D

3.0 kW DRN100LS4 MM30D, m, DRN DRN100LS4/.../MM30D

4.0 kW DRN100L4 MM40D, m, DRN DRN100L4/.../MM40D

1.6.2 Seturi de utilare ulterioară pentru motoare aparţinând seriei DRE..

Putere Motor + Set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

0.75 kW DRE80M4 MM07D, W, DRE DRE80M4/.../MM07D

1.1 kW DRE90M4 MM11D, W, DRE DRE90M4/.../MM11D

1.5 kW DRE90L4 MM15D, W, DRE DRE90L4/.../MM15D

2.2 kW DRE100M4 MM22D, W, DRE DRE100M4/.../MM22D

3.0 kW DRE100LC4 MM30D, W, DRE DRE100LC4/.../MM30D

4.0 kW DRE132S4 MM40D, W, DRE DRE132S4/.../MM40D

 

1400 1/min W

2900 1/min m

1400 1/min W
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Putere Motor + Set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

1.1 kW DRE80M4 MM11D, m, DRE DRE80M4/.../MM11D

1.5 kW DRE90M4 MM15D, m, DRE DRE90M4/.../MM15D

2.2 kW DRE90L4 MM22D, m, DRE DRE90L4/.../MM22D

3.0 kW DRE100M4 MM30D, m, DRE DRE100M4/.../MM30D

4.0 kW DRE100LC4 MM40D, m, DRE DRE100LC4/.../MM40D

1.6.3 Seturi de utilare ulterioară pentru motoare aparţinând seriei DRS..

Putere Motor + Set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

0.37 kW DRS71S4 MM03D, W, DRS DRS71S4/.../MM03D

0.55 kW DRS71M4 MM05D, W, DRS DRS71M4/.../MM05D

0.75 kW DRS80S4 MM07D, W, DRS DRS80S4/.../MM07D

1.1 kW DRS80M4 MM11D, W, DRS DRS80M4/.../MM11D

1.5 kW DRS90M4 MM15D, W, DRS DRS90M4/.../MM15D

2.2 kW DRS90L4 MM22D, W, DRS DRS90L4/.../MM22D

3.0 kW DRS100M4 MM30D, W, DRS DRS100M4/.../MM30D

4.0 kW DRS100LC4 MM40D, W, DRS DRS100LC4/.../MM40D

Putere Motor + Set de utilare ulterioară
MOVIMOT®

= sistem de acţionare
MOVIMOT®

0.55 kW DRS71S4 MM05D, m, DRS DRS71S4/.../MM05D

0.75 kW DRS71M4 MM07D, m, DRS DRS71M4/.../MM07D

1.1 kW DRS80S4 MM11D, m, DRS DRS80S4/.../MM11D

1.5 kW DRS80M4 MM15D, m, DRS DRS80M4/.../MM15D

2.2 kW DRS90M4 MM22D, m, DRS DRS90M4/.../MM22D

3.0 kW DRS90L4 MM30D, m, DRS DRS90L4/.../MM30D

4.0 kW DRS100M4 MM40D, m, DRS DRS100M4/.../MM40D

1.6.4 Rezistoare de frânare pentru motoarele fără frână
În cazul motoarelor fără frână mecanică, SEW-EURODRIVE recomandă instalarea
unui rezistor de frânare BW. în cutia de conexiuni. Rezistorul de frânare nu este inclus
în pachetul de livrare al setului de utilare ulterioară şi trebuie comandat separat:

Model MOVIMOT® Rezistor de frânare Cod articol

MM03D-503-00 – MM15D-503-00

MM03D-233-00 – MM07D-233-00
BW1 08228973 1)

MM22D-503-00 – MM40D-503-00

MM11D-233-00 – MM22D-233-00
BW2 08231362 1)

1) 2 şuruburi M4 x 8 sunt conţinute în pachetul de livrare.

2900 1/min m

1400 1/min W

2900 1/min m
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2 Instalare mecanică
2.1 Montare

 AVERTIZARE
Pericol de electrocutare din cauza condensatoarelor, care nu s-au descărcat com-
plet.

Accidente mortale sau grave.

• Scoateţi convertizorul de sub tensiune. După deconectare de la reţeaua de ali-
mentare respectaţi timpul de deconectare minim următor:
– 1 minut

1. Deşurubaţi capacul cutiei de borne şi
îndepărtaţi cablul de reţea. 

 Pentru rezultat, a se vedea imaginea
din dreapta:

• Modul de comandă a frânei, op-
ţional 
(numai în cazul motoarelor cu
frână)

•

18014399297069579

[1] [2] [3] [4]

9007200042336011

2. Dacă există, scoateţi din borne cablul modulului de comandă a frânei [1] şi [2].

3. Îndepărtaţi piuliţele [4] şi punţile [3].
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[A][7] [6] [5] [B]

9007200042421003

4. Deşurubaţi partea de jos a cutiei de conexiuni [5].

5. Îndepărtaţi garnitura existentă [6].

6. Curăţaţi suprafaţa de etanşare [7].

7. Montaţi noua garnitură [A] pe cutia de conexiuni [B].

8. Aşezaţi cutia de conexiuni [B] pe
motor şi fixaţi-o ferm cu cele 4 şuru-
buri [C].

 (cuplu de strângere 3.1 – 5.3 Nm)

 Aveţi grijă la aşezarea cores-
punzătoare a garniturii şi la poziţia
de montare corectă. Decupajul pen-
tru placa de borne de pe latura infe-
rioară a cutiei de conexiuni trebuie
să fie orientată spre carcasa ventila-
torului.

[B] [C]

9007200042429195
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9. Conectaţi cablurile de legătură [F]
conform schemei de conectare, la
bolţurile plăcii de borne. Înşurubaţi
ferm cablurile de legătură cu ajutorul
piuliţelor care au fost deşurubate an-
terior.

 (cuplu de strângere 1.6 – 2.0 Nm)

10.Conectaţi cablurile de legătură [F]
conform schemei de conectare, în
dreapta, la bornele [1] plăcii de co-
nectare.

[F]

RD

BK

BU

W
H

YE

BN

[1]

W2

U2

V2

W1

V1

U1

-

-

-

-

-

-

YE

WH

BN

BU

RD

BK

9007200043039883

11.Introduceţi placa de conectare [D] în
cutia de conexiuni şi fixaţi-o ferm cu
cele 2 şuruburi [J].

 (cuplu de strângere 2.0 – 3.3 Nm).

 Aveţi grijă să nu presați sau deterio-
rați cablurile.

[D] [J]

788423563

12.Numai pentru motoarele cu frână:
 Conectaţi cablul de racordare al frâ-

nei BE.. după cum urmează:

• roşu la borna X1:13

• alb la borna X1:14

• albastru la borna X1:15

BE

X
1

: 
1

3

X
1

: 
1

4

X
1

: 
1

5

R
D

W
H

B
L

9007200043226123
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13.Numai pentru motoarele fără frână
 Instalaţi rezistorul de frânare BW. în

cutia de conexiuni, cu ajutorul celor
2 şuruburi.

 (cuplu de strângere 1.4 – 1.6 Nm)

 Conectaţi rezistorul de frânare BW.
la bornele X1:13 şi X1:15.

 (cuplu de strângere al bornelor 0.8 –
1.1 Nm)

 Borna X1:14 trebuie să rămână li-
beră.

X
1
: 
1
3

X
1
: 
1
4

X
1
: 
1
5

BW1 / BW2

9007200043479691

14.Aşezaţi convertizorul MOVIMOT® pe
cutia de conexiuni şi fixaţi-l ferm cu
cele 4 şuruburi.

 (cuplu de strângere 3.0 Nm)

9007201856916491

După utilarea cu succes, puneţi în funcţiune sistemul de acţionare MOVIMOT® con-
form manualului de operare "MOVIMOT® MM..D".
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