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1Dodatky a revize
Typové označení provedení "montáž poblíž motoru"
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1 Dodatky a revize
Pro následující dokumenty byly vydány dodatky a revize:
Respektujte prosím informace uvedené v  tomto dodatku. Tento dokument nena-
hrazuje podrobný návod k obsluze/kompaktní návod k obsluze!
• Návod k obsluze "MOVIMOT® MM..D s třífázovým motorem DT/DV"
• Kompaktní návod k obsluze "MOVIMOT® MM..D s třífázovým motorem DT/DV"

1.1 Typové označení provedení "montáž poblíž motoru"
1.1.1 Typový štítek

Typový štítek 
pro konkrétní zakáz-
ku

Na následujícím obrázku je uveden příklad typového štítku mě-
niče MOVIMOT® pro konkrétní zakázku u montáže poblíž motoru:

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

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

Na následujícím obrázku je uveden příklad obecného typového
štítku měniče MOVIMOT® u montáže poblíž motoru:

Input:

Input:

Output to next Field Distributor:

Output to drive:
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2 Mechanická instalace
Pracovní poloha
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2 Mechanická instalace

2.1 Pracovní poloha

Měniče MOVIMOT® MM40D (4 kW) v prove-
dení poblíž motoru smíte namontovat v pra-
covní poloze M2 (chladič dole, viz obrázek
vpravo) pouze tehdy, pokud okolní teplota činí
ϑu ≤ 35 °C.

MM40D

ϑ
u
 ≤ 35 °C
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3Elektrická instalace
Instalační předpisy
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3 Elektrická instalace

3.1 Instalační předpisy

3.1.1 Instalace podle standardů UL

UPOZORNĚNÍ
Následující kapitola je dle požadavků UL bez ohledu na jazyk této dokumentace vždy
vytištěna v anglickém jazyce.

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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3 Elektrická instalace
Instalační předpisy
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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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4Provoz
Provozní pokyny
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4 Provoz
4.1 Provozní pokyny

 VAROVÁNÍ
Z důvodu nebezpečného napětí na přípojkách, kabelech a svorkovnicích motoru
hrozí zasažení elektrickým proudem.
Je-li přístroj zapnutý, jsou příslušné přípojky a napojené kabely a svorkovnice moto-
ru pod nebezpečným napětím. Je tomu tak i v případě, kdy je přístroj zablokován
a motor stojí.
Smrt nebo těžká poranění.
• Vyhýbejte se zapnutí pod zátěží.
• Před veškerými pracemi na přístroji ho odpojte od napájecího napětí. Upozorňu-

jeme, že po dobu ještě 1 minuty po vypnutí řízení mohou být svorky a připojení
pod nebezpečným napětím.

• Před spínáním na výstupu přístroje zablokujte koncový stupeň měniče.

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli ne zcela vybitým kondenzátorům.
Smrt nebo těžká poranění.
• Uveďte měnič do stavu bez napětí. Po odpojení sítě dodržujte následující mi-

nimální dobu vypnutí:
– 1 minuta

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí kvůli nezamýšlenému rozběhnutí motoru
Smrt nebo těžká poranění
• Respektujte pokyny pro uvádění do provozu.
• Deaktivujte všechny ovládací signály.

 VAROVÁNÍ
Hrozí nebezpečí popálení o horké povrchy přístroje (například chladiče).
Těžká poranění.
• Zařízení se dotýkejte pouze poté, co dostatečně vychladne.

UPOZORNĚNÍ
• Maximální výstupní frekvence činí ve všech druzích provozu 120 Hz.
• Pokud je překročena maximální výstupní frekvence, bliká stavová kontrolka LED

na měniči MOVIMOT® pomalu červeně (chyba 08 "Monitorování otáček").
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5 Servis
Prohlídka/údržba
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5 Servis

5.1 Prohlídka/údržba
5.1.1 Měnič MOVIMOT®

Měnič MOVIMOT® je bezúdržbový. Společnost SEW-EURODRIVE nestanovuje pro
měniče MOVIMOT® žádné inspekční ani údržbové práce.
Výjimka: Při dlouhodobém uskladnění respektujte pokyny v  kapitole "Servis" >
"Dlouhodobé uskladnění".

5.1.2 Motor
U motoru je nezbytné provádět pravidelné inspekční a údržbové práce.
Respektujte upozornění a  pokyny v  kapitole "Prohlídka/údržba" v  návodu k  obsluze
k motoru.

5.1.3 Převodovka (pouze u převodových motorů MOVIMOT®)
U převodovky je nezbytné provádět pravidelné inspekční a údržbové práce.
Respektujte upozornění a  pokyny v  kapitole "Prohlídka/údržba" v  návodu k  obsluze
k převodovce.

5.1.4 Opravy
Opravy provádí pouze společnost SEW-EURODRIVE.
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6Prohlášení o shodě
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6 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU
Překlad originálního dokumentu 900030410/CS

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

Bruchsal

a) Osoba zmocněná pro vystavení tohoto prohlášení jménem výrobce
b) Osoba odpovědná za zpracování technické dokumentace s adresou shodnou s výrobcem

Místo Datum

20. 7. 2017

Technický ředitel
Johann Soder

a) b)

Frekvenční měnič produktové řady MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

podle

směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Zahrnuto je splnění cílů ochrany pro "Elektrické napájení" podle přílohy I č. 1.5.1 v souladu se směrnicí pro nízké napětí
73/23/EHS – Poznámka: aktuálně platná je 2014/35/EU.

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

směrnice RoHS 2011/65/EU
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Použité harmonizované normy: 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) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetické kompatibilitě samostatně provozovatelné výrobky. Ve smyslu
elektromagnetické kompatibility je lze posuzovat teprve po zapojení do celkového systému. Posouzení výrobku bylo doloženo
v typickém uspořádání zařízení.
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