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1 Adendas/correções
Existem adendas e correções para as seguintes publicações:
Tenha em atenção as informações que constam da presente adenda. Este documen-
to não substitui as instruções de operação completas/detalhadas!
• Instruções de Operação "MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV"
• Instruções de operação resumidas "MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/

DV"

1.1 Designação da versão "montagem próxima do motor"
1.1.1 Chapa de características

Chapa de caracterís-
ticas dependente da
encomenda

A figura seguinte mostra a título de exemplo a chapa de caracte-
rísticas dependente da encomenda do conversor MOVIMOT® na
montagem próxima do motor:

P-Motor = 1,5kW
95.7416041003.0001.17S0#:

/APG4 IP65 ML 0001
MM15D-503-00/0/P21A/RO1AType:

U= 3x380...500V I= 3,5A ACInput:

Made in Germany
Feldverteiler

Field Distributor
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UL®

LISTED
IND.CONT.EQ.

2D06

C US

Chapa de caracterís-
ticas geral

A figura seguinte mostra a título de exemplo a chapa de caracte-
rísticas geral do conversor MOVIMOT® na montagem próxima do
motor:

Input:

Input:

Output to next Field Distributor:

Output to drive:

3x200...500VU=
–Imax= Imax=

3x200...500V

50...60Hz

U=

f=
1,3...3,5A ACImax=

–U=
–

3x0...Uinput

0,25...1,5kW

U=

P-Motor=
1,6...4,0A ACImax=
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2 Instalação mecânica
Posição de montagem
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2 Instalação mecânica

2.1 Posição de montagem

A versão próxima do motor do conversor
MOVIMOT® MM40D (4 kW) só pode ser mon-
tada na posição de montagem M2 (dissipa-
dor em baixo, ver figura à direita) se a tempe-
ratura ambiente for ϑu ≤ 35 °C.

MM40D

ϑ
u
 ≤ 35 °C
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3 Instalação elétrica

3.1 Instruções de instalação

3.1.1 Instalação em conformidade com a UL

NOTA
Devido a exigências da UL, o capítulo seguinte será sempre impresso em inglês, in-
dependentemente do idioma da presente documentação.

Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms sym-
metrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
For maximum branch circuit protection see table below.

Series non-semiconductor fuses inverse time circuit breaker
MOVIMOT®

MM..D
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum

Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.
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Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40  °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
• Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with

voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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4 Operação
4.1 Notas de funcionamento

 AVISO
Choque elétrico devido a tensões perigosas nas ligações, cabos e terminais do mo-
tor.
Se o aparelho estiver ligado, existem tensões perigosas nas ligações e nos cabos e
terminais do motor ligados às mesmas. Isto acontece mesmo em caso de bloqueio
do aparelho e de paragem do motor.
Morte ou ferimentos graves.
• Evitar o acionamento sob carga.
• Antes de iniciar os trabalhos do aparelho, desligá-lo da alimentação de tensão.

Tomar em consideração que durante cerca de 1 minuto após o desligar do con-
trolador ainda podem ocorrer tensões perigosas nos terminais e nas ligações.

• Bloquear o estágio de saída do conversor antes de comutar para a saída do
aparelho.

 AVISO
Choque elétrico devido a condensadores não descarregados completamente.
Ferimentos graves ou morte.
• Desligue a tensão no conversor. Cumpra, após a desconexão da alimentação, o

seguinte intervalo mínimo:
– 1 minuto

 AVISO
Perigo devido a arranque inadvertido do motor
Morte ou ferimentos graves
• Observar as instruções de colocação em funcionamento.
• Desativar todos os sinais de controlo.

 AVISO
Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes da unidade (por exemplo, do
dissipador).
Ferimentos graves.
• Não toque na unidade até ela ter arrefecido suficientemente.

NOTA
• A frequência de saída máxima é de 120 Hz em todos os modos de operação.
• Se a frequência de saída máxima for excedida, o LED de estado no conversor

MOVIMOT® pisca lentamente a vermelho (falha 08 "Monitorização da velocida-
de").
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Correção – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV8

5 Serviço

5.1 Inspeção/Manutenção
5.1.1 Conversor MOVIMOT®

O conversor MOVIMOT® não requer manutenção. A SEW-EURODRIVE não prescre-
ve períodos de inspecção/manutenção para o conversor MOVIMOT®.
Excepção: Em caso de armazenamento prolongado, observe as notas apresentadas
no capítulo "Serviço de apoio a clientes" > "Armazenamento prolongado".

5.1.2 Motor
Para o motor são necessários trabalhos de inspecção e manutenção regulares.
Observe as notas apresentadas no capítulo "Inspeção/Manutenção" do manual de
operação do motor.

5.1.3 Redutor (apenas para moto-redutores MOVIMOT®)
Para o redutor são necessários trabalhos de inspecção e manutenção regulares.
Observe as notas apresentadas no capítulo "Inspeção/Manutenção" do manual de
operação do redutor.

5.1.4 Reparações
A reparação da unidade pode ser realizada apenas pela SEW-EURODRIVE.

23
58

24
80

/P
T 

– 
08

/2
01

7



6Declaração de Conformidade

Correção – MOVIMOT® MM..D com motor trifásico DT/DV 9

6 Declaração de Conformidade

Declaração de Conformidade UE
Tradução do texto original 900030410/PT

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, a conformidade dos seguintes produtos

Bruchsal

a) Pessoa autorizada para elaboração desta declaração em nome do fabricante
b) Pessoa autorizada para a elaboração da documentação técnica com o mesmo endereço do fabricante

Localidade Data

20/07/2017

Director do Dpto. Técnico
Johann Soder

a) b)

Conversor de frequência da família de
produtos

MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

segundo

Diretiva Máquinas 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Isto inclui o cumprimento dos objetivos de segurança para "Alimentação elétrica" de acordo com o anexo I, n.º 1.5.1, em
conformidade com a Diretiva relativa a equipamento de baixa tensão 73/23/CEE -- Observação: a versão atualmente
válida é a 2014/35/UE.

Diretiva CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Diretiva RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

normas harmonizadas aplicadas: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) De acordo com o disposto na diretiva CEM, os produtos mencionados não são produtos de funcionamento independente. Só após
a integração dos produtos num sistema completo é que estes podem ser avaliados relativamente à CEM. A avaliação do produto
foi comprovada num conjunto de sistemas típico.
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