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1Kiegészítések/helyesbítések
"Motorhoz közeli szerelés" kivitel típusjelölése
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1 Kiegészítések/helyesbítések
A következő kiadványokhoz készültek kiegészítések és helyesbítések:
Kérjük, vegye figyelembe az ebben a kiegészítésben megadott információkat is. Ez a
dokumentum nem pótolja a részletes üzemeltetési utasítást/kompakt üzemeltetési uta-
sítást!
• "MOVIMOT® MM..D frekvenciaváltó DT/DV háromfázisú váltakozó áramú motorral"

üzemeltetési utasítás
• "MOVIMOT® MM..D frekvenciaváltó DT/DV háromfázisú váltakozó áramú motorral"

kompakt üzemeltetési utasítás

1.1 "Motorhoz közeli szerelés" kivitel típusjelölése
1.1.1 Típustábla

Célspecifikus 
típustábla

A következő ábra a MOVIMOT® frekvenciaváltó célspecifikus tí-
pustáblájára ad példát motorhoz közeli szerelés esetén:

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

01
UL®

LISTED
IND.CONT.EQ.

2D06

C US

Általános 
típustábla

A következő ábra a MOVIMOT® frekvenciaváltó általános típus-
táblájára ad példát motorhoz közeli szerelés esetén:

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 Mechanikai telepítés
Beépítési helyzet
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2 Mechanikai telepítés

2.1 Beépítési helyzet

A MOVIMOT® MM40D frekvenciaváltó (4 kW)
motorhoz közeli kivitelét az M2 (alsó hűtőtest,
lásd jobb oldali kép) beépítési helyzetben csak
akkor szerelheti fel, ha a környezeti hőmérsék-
let ϑu ≤ 35 °C.

MM40D

ϑ
u
 ≤ 35 °C
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3Elektromos szerelés
Szerelési előírások
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3 Elektromos szerelés

3.1 Szerelési előírások

3.1.1 UL szerinti telepítés

MEGJEGYZÉS
A következő fejezetet az Ön rendelkezésére álló dokumentumától függetlenül az UL-
követelmények alapján mindig angol nyelven nyomtatjuk ki.

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 Elektromos szerelés
Szerelési előírások
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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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4Üzemeltetés
Üzemeltetési tudnivalók
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4 Üzemeltetés
4.1 Üzemeltetési tudnivalók

 FIGYELMEZTETÉS
Áramütésveszély a csatlakozásoknál, kábeleknél és motorkapcsoknál fellépő fe-
szültségek miatt.
A berendezés bekapcsolt állapotában a csatlakozásokon, valamint az azokra csatla-
koztatott kábeleken és motorkapcsokon veszélyes feszültség lehet. Ez akkor is így
van, ha a készülék le van tiltva és a motor áll.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Kerülje el a terhelés alatti kapcsolást.
• A berendezésen történő bármely munkavégzés előtt válassza le a készüléket a

tápfeszültségről! Vegye figyelembe, hogy a vezérlő kikapcsolása után 1 perccel
még veszélyes feszültség lehet a kapcsokon és a csatlakozókon.

• Mielőtt a berendezés kimenetére rákapcsolódik, tiltsa le a frekvenciaváltók végfo-
kozatát.

 FIGYELMEZTETÉS
Áramütés nem teljesen kisütött kondenzátorok következtében.
Halál vagy súlyos sérülések.
• Feszültségmentesítse a frekvenciaváltót. A hálózat lekapcsolása után tartsa be a

következő min. kikapcsolási időt:
– 1 perc

 FIGYELMEZTETÉS
A motor véletlen elindulása veszélyt okozhat.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Vegye figyelembe az üzembe helyezési tudnivalókat.
• Inaktiváljon minden vezetési jelet.

 FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülés veszélye a készülék (pl. a hűtőtest) forró felületei következtében.
Súlyos sérülések.
• Csak akkor érjen a készülékhez, ha az kellő mértékben lehűlt.

MEGJEGYZÉS
• A kimeneti frekvencia értéke minden üzemmódban maximum 120 Hz.
• Ha túllépi a maximális kimeneti frekvencia értékét, a MOVIMOT®-frekvenciaváltó

piros állapotjelző LED-je lassan villog (08-as hiba "Fordulatszám-felügyelet").
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5 Szerviz
Ellenőrzés és karbantartás
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5 Szerviz

5.1 Ellenőrzés és karbantartás
5.1.1 MOVIMOT® frekvenciaváltó

A MOVIMOT® frekvenciaváltó nem igényel karbantartást. Az SEW-EURODRIVE nem
határoz meg ellenőrzési és karbantartási műveleteket a MOVIMOT® frekvenciaváltó-
hoz.
Kivétel: Tartós tárolás esetén vegye figyelembe a "Szerviz" és a "Tartós tárolás" c. fe-
jezetekben található tudnivalókat.

5.1.2 Motor
A motornál rendszeres ellenőrzési és karbantartási munkákra van szükség.
Vegye figyelembe a motor kezelési utasításának "Ellenőrzés és karbantartás" c. feje-
zetében leírt információkat és útmutatásokat!

5.1.3 Hajtómű (csak MOVIMOT® hajtóműves motorok esetén)
A hajtóműnél rendszeres ellenőrzési és karbantartási munkákra van szükség.
Vegye figyelembe a hajtómű kezelési utasításának "Ellenőrzés és karbantartás" c. fe-
jezetében leírt információkat és útmutatásokat!

5.1.4 Javítások
Javítást csak az SEW-EURODRIVE végezhet!
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6Megfelelőségi nyilatkozat
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6 Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat
Forrásszöveg fordítása 900030410/HU

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi termékek

Bruchsal

a) a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy
b) a műszaki dokumentáció összeállítására, a gyártó címével azonos címre bejegyzett, meghatalmazott személy

Helység Dátum
Ügyvezető műszaki igazgató
Johann Soder

a) b)

A termékcsalád frekvenciaváltója MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

megfelelnek az alábbi irányelveknek:

Gépekről szóló irányelv 2006/42/EK
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ez az "Elektromos energiaellátás" védelmi céljainak teljesítését is magában foglalja, a 73/23/EGK sz. kisfeszültségi
irányelv I. függeléke 1.5.1. pontja szerint -- Megjegyzés: jelenleg a 2014/35/EU sz. irányelv érvényes.

az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelv

2014/30/EU 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

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

Alkalmazott harmonizált szabványok: 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) A felsorolt termékek az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv értelmében nem számítanak önállóan üzemeltethető
terméknek. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) csak a terméknek a teljes rendszerbe történő bevonását követően
értékelhető. A termék értékelésének igazolása egy jellemző berendezés-összeállításra vonatkozóan történt.

2017.07.20.
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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