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1 Allmänna anvisningar
Syftet med dokumentationen
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1 Allmänna anvisningar
1.1 Syftet med dokumentationen

Den här versionen av dokumentationen är en översättning av originalet.
Den här dokumentationen är en del av produkten. Dokumentationen vänder sig till alla
som arbetar med montering, installation, driftstart och underhåll av produkten.
Se till att dokumentationen är i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga samt
personer som under eget ansvar arbetar med produkten, måste läsa dokumentationen
i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW‑EURODRIVE om något är oklart
eller om du behöver ytterligare information.

1.2 Varningsanvisningarnas uppbyggnad
1.2.1 Signalordens betydelse

Tabellen nedan visar signalordens viktighet och varningsanvisningarnas betydelse:

Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen in-
te följs

 FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

 VARNING Eventuellt farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

 OBS! Eventuellt farlig situation Lättare kroppsskador

OBS! Risk för skador på utrustning och
material

Risk för skador på produkten eller
dess omgivning

OBS! Praktisk information eller tips: Under-
lättar hanteringen av produkten.

1.2.2 Uppbyggnad av varningsanvisningarna i avsnitten
Varningarna i avsnitten gäller inte bara för en viss handling utan för flera handlingar in-
om ett och samma ämne. Varningssymbolerna varnar antingen för en allmän eller
specifik fara.
Här visas uppbyggnaden av en varningsanvisning i ett avsnitt:

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
• Åtgärder för att avvärja faran.

Varningssymbolernas betydelse
Varningssymbolerna som finns i varningarna har följande betydelse:

Varningssymbol Betydelse
Allmän faropunkt
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1Allmänna anvisningar
Garantianspråk
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Varningssymbol Betydelse
Varning för livsfarlig spänning

Varning för heta ytor

Klämrisk

Varning för hängande last

Varning för automatisk start

1.2.3 Här visas uppbyggnaden av en integrerad varningsanvisning
De integrerade varningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det riskfyllda mo-
mentet.
Här visas uppbyggnaden av en integrerad varningsanvisning:

 SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla. Möjliga konsekvenser om anvisningen in-
te följs. Åtgärder för att avvärja faran.

1.3 Garantianspråk
Följ informationen i den här dokumentationen. Detta är en förutsättning för felfri drift
och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs dokumentationen innan du
börjar arbeta med produkten!

1.4 Ansvarsbegränsning
Följ informationen i den här dokumentationen. Detta är en grundförutsättning för kor-
rekt drift. Produkterna uppnår de angivna produktegenskaperna och effektegenska-
perna endast under denna förutsättning. SEW-EURODRIVE tar sig inget ansvar för
person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktio-
nen inte har följts. SEW‑EURODRIVE tar inget garantiansvar i sådana fall.

1.5 Kompletterande information
För alla andra komponenter gäller respektive dokumentation.
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1 Allmänna anvisningar
Produktnamn och varumärken
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1.6 Produktnamn och varumärken

Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller regi-
strerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

1.7 Upphovsrätt

©  2017  SEW‑EURODRIVE. Med ensamrätt. Varje form av kopiering, bearbetning,
spridning eller annat utnyttjande, helt eller delvis, är förbjuden.
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2Säkerhetsanvisningar
Allmänt
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2 Säkerhetsanvisningar
Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och
utrustningsskador. Användaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvis-
ningarna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga samt personer som
under eget ansvar arbetar med enheten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i
sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller
behov av ytterligare information.

2.1 Allmänt
Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella
transportskador till transportföretaget.
Under drift kan multiomformare, beroende på aktuell kapslingsklass, ha åtkomliga
spänningsförande, rörliga eller roterande delar samt heta ytor.
Vid otillåten borttagning av kåpor eller felaktig tillämpning, installation eller manövre-
ring finns det risk för allvarliga person- och materialskador.
Mer information finns i dokumentationen.

2.2 Målgrupp
Allt arbete med installation, idrifttagning, reparation och underhåll får endast utföras av
kvalificerad elektriker (IEC 60364 resp. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 och
IEC 60664 eller DIN VDE 0110 samt nationella arbetarskyddsföreskrifter måste följas).
Med elektriker avses, enligt dessa grundläggande säkerhetsanvisningar, personer
som är förtrogna med uppställning, montering, idrifttagning och drift av produkten, och
som är adekvat kvalificerade för dessa uppgifter.
Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som
har fått utbildning om detta.
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2 Säkerhetsanvisningar
Avsedd användning
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2.3 Avsedd användning
Multiomformare är komponenter avsedda för inbyggnad i elektriska anläggningar eller
maskiner.
Vid inbyggnad i maskin är idrifttagning av multiomformaren (dvs. inledning av reguljär
drift) inte tillåten förrän det är fastställt att maskinen uppfyller rådets direktiv 2006/42/
EG (maskindirektivet); observera EN 60204.
Idrifttagning (dvs. inledning av reguljär drift) är tillåten endast under förutsättning att
kraven i rådets direktiv 2014/30/EU (EMC-direktivet) uppfylls.
Multiomformarna uppfyller kraven enligt rådets direktiv 2014/35/EU (lågspänningsdi-
rektivet). De harmoniserade standarderna i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 till-
sammans med EN 60439-1/VDE 0660 del 500 och EN 60146/VDE 0558 tillämpas för
multiomformarna.
Tekniska data och uppgifter om anslutningsvillkor finns på typskylten och i dokumen-
tationen. Dessa ska följas!

2.3.1 Säkerhetsfunktioner
Multiomformarna MOVIDRIVE® MDX60B/61B får inte fylla några säkerhetsfunktioner
utan överordnade säkerhetssystem. Använd överordnade säkerhetssystem för att sä-
kerställa utrustnings- och personskydd.
Följ anvisningarna i handboken "MOVIDRIVE® MDX60B/61B funktionell säkerhet" för
säkerhetstillämpningar.

2.4 Transport och lagring
Anvisningarna för transport, lagring och korrekt hantering måste följas. Miljöförhållan-
dena i kapitlet "Allmänna tekniska data" måste uppfyllas.

2.5 Uppställning
Uppställningen och kylningen av enheten måste uppfylla föreskrifterna i tillhörande do-
kumentation.
Multiomformarna ska skyddas mot otillåten belastning. Framför allt vid transport och
hantering är det viktigt att inga komponenter deformeras och/eller isolationsavstånd
förändras. Undvik att vidröra elektroniska komponenter och kontakter.
Multiomformare innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladd-
ningar och som kan skadas av felaktig hantering. Elektriska komponenter får inte ska-
das eller förstöras mekaniskt (detta kan under vissa omständigheter medföra hälsoris-
ker).
Om inget annat uttryckligen anges är följande tillämpningar förbjudna:
• Användning i explosionsfarlig miljö.
• Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc.
• Användning i ej stationära tillämpningar där det förekommer mekaniska vibrations-

och stötbelastningar som överstiger vad som tillåts enligt EN 61800-5-1.

24
77

05
90

/S
V 

– 
11

/2
01

7



2Säkerhetsanvisningar
Elektrisk anslutning
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2.6 Elektrisk anslutning
Vid arbeten på spänningsförande multiomformare ska gällande nationella arbetar-
skyddsföreskrifter (t.ex. BGV A3 i Tyskland) följas.
Den elektriska installation ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter (gällande
t.ex. ledararea, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad information finns
i dokumentationen.

 VARNING
Risk för elektrisk stöt om kondensatorerna inte är urladdade. Det kan förekomma
hög spänning i plintarna och i enheten upp till 10 minuter efter att den har skilts från
elnätet.
Dödsfall eller allvarliga skador.
• Vänta i 10 minuter när frekvensomformaren har skilts från spänningsmatningen.

Kontrollera att det inte finns någon spänning i enheten. Utför sedan arbetet på
enheten.

• Se varningsskyltarna på frekvensomformaren.

Anvisningar för EMC-riktig installation, som skärmning, jordning, filterinstallation och
kabelförläggning, finns i multiomformarens dokumentation. Dessa anvisningar ska all-
tid följas, även för CE-märkta multiomformare. Tillverkaren av anläggningen eller ma-
skinen ansvarar för att EMC-gränsvärdena enligt lag respekteras.
Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter (t.ex.
EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Nödvändig skyddsåtgärd: Jordning av enheten.
MOVIDRIVE® B, byggstorlek 7, har en indikeringslampa under den nedre frontkåpan.
Om indikeringslampan lyser tyder det på att det finns mellankretsspänning. Matnings-
anslutningarna får då inte vidröras. Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita
inte på lampan) innan du vidrör matningsanslutningar.

2.7 Säker isolering
Enheten uppfyller alla krav för säker isolering mellan matnings- och elektronikanslut-
ningar enligt EN  61800-5-1. För att säkerställa säker isolering måste alla anslutna
strömkretsar också uppfylla kraven för säker isolering.

2.8 Drift
Anläggningar som multiomformare är inbyggda i måste vid behov kompletteras med
ytterligare övervaknings- och skyddsanordningar i enlighet med gällande säkerhetsfö-
reskrifter, t.ex. lagar om maskinutrustning, arbetarskyddsföreskrifter etc. Ändringar av
multiomformarna med hjälp av programvaran tillåts.
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2 Säkerhetsanvisningar
Drift
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 VARNING
Risk för elektrisk stöt om kondensatorerna inte är urladdade. Det kan förekomma
hög spänning i plintarna och i enheten upp till 10 minuter efter att den har skilts från
elnätet.
Dödsfall eller allvarliga skador.
• Vänta i 10 minuter när frekvensomformaren har skilts från spänningsmatningen.

Kontrollera att det inte finns någon spänning i enheten. Utför sedan arbetet på
enheten.

• Se varningsskyltarna på frekvensomformaren.

Under driften ska alla kåpor och dörrar hållas stängda.
Att driftindikeringen eller annan indikering (t.ex. indikeringslampan på byggstorlek 7)
är släckt, är ingen garanti för att enheten är spänningslös och skild från nätspänning-
en.
Kontrollera att det inte finns någon spänning (lita inte på lampan) innan du vidrör mat-
ningsanslutningar.
Mekanisk blockering eller enhetens interna säkerhetsfunktioner kan leda till att motorn
stannar. När man åtgärdar felet eller återställer enheten kan drivenheten starta av sig
själv. Om detta av säkerhetsskäl inte kan tillåtas för den drivna maskinen ska enheten
kopplas bort från elnätet innan felet åtgärdas.
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3Installation
Kretsscheman för grundenheten
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3 Installation
Applikationsomformare MOVIDRIVE® B får bara monteras i elskåp på grund av kaps-
lingsklassen.

3.1 Kretsscheman för grundenheten
3.1.1 Effektdel (byggstorlek 0–6) och broms

X1:

X2: X3:

F14/F15F14/F15

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

K12
(AC-3)

K12
(AC-3)

DBØØDBØØDBØØ

DGNDDGND

DGND

BG
BGE

BG
BGE

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

1
2
3
4

13
14
15

BMK

UAC UAC UAC

CT/CV, CM71 ... 112: lik- och växelströmssidig frånkoppling

Broms-
kontaktdon**

X4:

-UZ +UZ

PE

Mellankrets-
anslutning***

M
3-fas

Skyddsjord (skärm)

Tillval nätfilter NF...

CT/CV/DR/DT/DV:
växelströmssidig frånkoppling

CT/CV/DR/DT/DV:
lik- och växelströmssidig 
frånkoppling

Vit

Röd

Blå

Vit

Röd

Blå

Effektdel

W +R -R

PE

BE BE

→ Avsnittet "Anslutning av 
bromsmotstånd BW… / 
BW..-T / BW…-P"

9007201060300683

** Observera ordningsföljden när bromskontaktdonet ansluts. Felaktig anslutning förstör bromsen.
Observera montage- och driftsinstruktionen för aktuell motor i samband med anslutning av
bromsen till anslutningslådan!

*** För byggstorlekarna 1, 2 och 2S finns, förutom nät- och motoranslutningsplintarna (X1, X2), ingen
skyddsjordanslutning. Använd jordplinten (PE) som sitter intill mellankretsanslutningen (X4).

OBS!

• Anslut bromslikriktaren via en separat strömkabel.
• Matning via motorspänningen är inte tillåten!
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3 Installation
Kretsscheman för grundenheten
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Tillämpa alltid lik- och växelströmssidig frånkoppling av bromsen vid
• lyftanordningar
• drivsystem som kräver snabb bromsreaktionstid och
• driftsätten CFC och SERVO

3.1.2 Effektdel och DC-nätdel (byggstorlek 7)
Följ kretsschemat för byggstorlek 1–6 när bromsen ansluts.

X1:

X2: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

M
3-fas

Tillval nätfilter NF...

Effektdel

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L
1

L
2

L
3

9
1

0
11

1
2

D
C
-n
ä
td
e
l

→ Avsnittet "Anslutning av 
bromsmotstånd BW… / 
BW..-T / BW…-P"

9007201440755083

Tekniska data för DC-nätdel:
• Nominell nätström: 2,4 A AC
• Inkopplingsström 30 A AC/380–500 V AC

OBS!
Observera vid stöddrift med nätdel att det inte är tillåtet att ansluta externa +24 V-
nätdelar till styrplint X10:9. Felaktig anslutning leder till felmeddelanden!
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3Installation
Kretsscheman för grundenheten
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3.1.3 Bromslikriktare i elskåp
Vid installation av bromslikriktare i elskåp: Dra anslutningsledningarna mellan broms-
likriktaren och bromsen separat från andra matningskablar. Gemensam dragning med
andra kablar är tillåten endast om matningskabeln är skärmad.

3.1.4 Bromsmotstånd BW... / BW...-...-T / BW...-...-P

Effektdel

T2

T1

påverkar 
K11

BW...-...-T

RB2

RB1

X3:

+R -R

PE

BW...

F16

X3:

+R -R

PE

Effektdel Effektdel

påverkar 
K11

4 6

X3:

+R -R

PE

BW...-...-P

påverkar 
K11

97 95

98 96

F16

9007201060304139
När signalkontakten F16 löser ut måste
K11 öppnas och DIØØ "/reglerspärr" ta
emot en "0"-signal. Motståndskretsen får
inte brytas!

När den interna temperaturvakten
löser ut måste K11 öppnas och
DIØØ "/reglerspärr" ta emot en "0"-
signal. Motståndskretsen får inte
brytas!

När det externa bimetallrelät (F16)
löser ut måste K11 öppnas och
DIØØ "/reglerspärr" ta emot en "0"-
signal. Motståndskretsen får inte
brytas!

Överbelastningsskydd
Bromsmotstånd, typ Konstruktions-

mässigt före-
skrivet

Inbyggd temperaturvakt
(..T), (..P)

Externt bimetallrelä (F16)

BW... - - Nödvändigt
BW...-...-T/P - Ett av de båda tillvalen (inbyggd temperaturvakt/externt bimetall-

relä) är nödvändigt.
BW...-003/BW...-005 Tillräckligt - Tillåtet
BW090-P52B Tillräckligt - -

3.1.5 Funktionsbeskrivning för plintarna på grundenheten (effektdel och styrenhet)
Plint Funktion
X1:1/2/3 L1/L2/L3 (PE) Nätanslutning
X2:4/5/6 U/V/W (PE) Motoranslutning
X3:8/9 +R/-R (PE) Anslutning av bromsmotstånd
X4: +Um/-Um (PE) Mellankretsanslutning
9,10,11,12 L1/L2/L3/PE Anslutning för switchat matningsdon (endast byggstorlek 7)
S11: Omkoppling I-signal DC(0(4)–20 mA) ↔ U-signal DC(-10 V–0–10 V, 0–10 V), från fabrik inställd på U-sig-

nal.
S12: Till- eller frånkoppling av termineringsmotstånd för systembuss, frånkopplat från fabrik.
S13: Inställning av baudrate för RS485-gränssnittet XT.

Antingen 9,6 eller 57,6 kBaud, som standard 57,6 kBaud.
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3 Installation
Kretsscheman för grundenheten
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Plint Funktion
S14: Till- eller frånkoppling av frekvensingång, frånkopplad från fabrik.
X12:1 DGND Referensspänning för systembuss
X12:2 SC11 Systembuss High
X12:3 SC12 Systembuss Low
X11:1 REF1 +10 V DC (max. 3 mA DC) för börvärdespotentiometer
X11:2/3 AI11/12 Börvärdesingång n1 (differentialingång eller ingång med AGND-referensspänning), signalform →  P11_ /

S11
X11:4 AGND Referensspänning för analoga signaler (REF1, REF2, AI.., AO..)
X11:5 REF2 -10 V DC (max. 3 mA DC) för börvärdespotentiometer
X13:1 DIØØ Digital ingång 1, fast tilldelad med "/reglerspärr" • De digitala ingångarna är potentialskilda via op-

tokopplare.
• Alternativ för de digitala ingångarna 2 till 6

(DIØ1–DIØ5)→  parametermeny P60_

X13:2 DIØ1 Digital ingång 2, fabriksinställning "höger/stopp"
X13:3 DIØ2 Digital ingång 3, fabriksinställning "vänster/stopp"
X13:4 DIØ3 Digital ingång 4, fabriksinställning "frigivning/stopp"
X13:5 DIØ4 Digital ingång 5, fabriksinställning "n11/n21"
X13:6 DIØ5 Digital ingång 6, fabriksinställning "n12/n22"
X13:7 DCOM Referens för de digitala ingångarna X13:1 till X13:6 (DIØØ–DIØ5) och X16:1/X16:2 (DIØ6–DIØ7)

• Anslutning av de digitala ingångarna med extern spänning +24 V DC: Anslutning X13:7 (DCOM) till den
externa spänningens referensspänning är nödvändig.

– Utan bygling X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialfria digitala ingångar

– Med bygling X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialbundna digitala ingångar
• Koppling av digitala ingångar med +24 V DC från X13:8 eller X10:8 (VO24) → bygling X13:7-X13:9

(DCOM-DGND) krävs.
X13:8 VO24 Hjälpspänningsutgång +24 V DC (max. belastning X13:8 och X10:8 = 400 mA) för extern kommandoom-

kopplare
X13:9 DGND Referensspänning för digitala signaler
X13:10 ST11 RS485+ (baudrate fast inställd på 9,6 kBaud)
X13:11 ST12 RS485-
X16:1 DIØ6 Digital ingång 7, fabriksinställning "utan funktion" • De digitala ingångarna är potentialskilda via op-

tokopplare.
• Alternativ för de digitala ingångarna 7 och 8

(DIØ6/DIØ7) → parametermeny P60_
• Alternativ för de digitala utgångarna 3 till 5

(DOØ3–DOØ5) → parametermeny P62_

X16:2 DIØ7 Digital ingång 8, fabriksinställning "utan funktion"
X16:3 DOØ3 Digital utgång 3, fabriksinställning "IPOS-utgång"
X16:4 DOØ4 Digital utgång 4, fabriksinställning "IPOS-utgång"
X16:5 DOØ5 Digital utgång 5, fabriksinställning "IPOS-utgång"

Anslut ingen extern spänning till de digitala ut-
gångarna X16:3 (DOØ3) till X16:5 (DOØ5)!

X16:6 DGND Referensspänning för digitala signaler
X10:1 TF1 KTY+/TF-/TH-anslutning (anslut via TF/TH med X10:2), fabriksinställning "ingen reaktion" (→ P835)
X10:2 DGND Referensspänning för digitala signaler/KTY–
X10:3 DBØØ Digital utgång DBØØ, fast inställd på "/broms", max. belastning. 150 mA DC (kortslutningssäker, skyddad

mot extern spänning upp till 30 V DC)
X10:4 DOØ1-C Gemensam kontakt, digital utgång 1, fabriksinställning "driftklar"
X10:5 DOØ1-NO Slutande kontakt, digital utgång 1, max. belastbarhet för reläkontakter 30 V DC och 0,8 A DC
X10:6 DOØ1-NC Öppnande kontakt, digital utgång 1
X10:7 DOØ2 Digital utgång DBØ2, fabriksinställning "/störning", max. belastning. 50 mA DC (kortslutningssäker, skyd-

dad mot extern spänning upp till 30 V DC). Alternativ för de digitala utgångarna 1 och 2 (DOØ1 och
DOØ2) → parametermeny P62_. Anslut ingen extern spänning till de digitala utgångarna X10:3 (DBØØ)
och X10:7 (DOØ2)!

X10:8 VO24 Hjälpspänningsutgång +24 V DC (max. ytterligare belastning X13:8 och X10:8 = 400 mA) för extern kom-
mandoomkopplare

X10:9 VI24 Ingång för matning +24 V DC (stödspänning beroende på tillval, enhetsdiagnos vid matningsbortfall)
X10:10 DGND Referensspänning för digitala signaler

Observera i samband med X:10.9: Anslut endast extern stödspänning +24 V DC på byggstorlek 0–
6. På byggstorlek 7 måste DC-nätdelen matas med nätspänning. Se kapitlet "Effektdel och DC-nätdel
(byggstorlek 7)" (→ 2 12).

X17:1 DGND Referensspänning för X17:2
X17:2 VO24 Hjälpspänningsutgång +24 V DC, endast för matning från X17:4 på samma enhet. Max. 1 ytterligare

BST får anslutas
X17:3 SOV24 Referensspänning för +24 V DC-ingången "STO" (säkerhetskontakt)
X17:4 SVI24 +24 V DC-ingång "STO" (säkerhetskontakt)
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Plint Funktion
XT Endast servicegränssnitt. Tillvalsplats: DBG60B/UWS21B/USB11A
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4 Idrifttagning
4.1 Allmänna anvisningar för idrifttagning

 VARNING
Matningsanslutningarna är inte beröringsskyddade.
Risk för dödsfall eller allvarliga skador på grund av elektrisk stöt.
• Installera beröringsskyddet enligt gällande föreskrifter.
• Ta inte enheten i drift utan monterat beröringsskydd.

4.1.1 Förutsättning
En förutsättning för lyckad idrifttagning är korrekt projektering av drivenheten. Utförliga
projekteringsanvisningar och parameterförklaringar finns i systemhandboken till
MOVIDRIVE® MDX60/61B.

4.2 Drift av MOVITOOLS® MotionStudio
Drift avMOVITOOLSMotionStudio

4.2.1 Med MOVITOOLS® MotionStudio

Uppgifter
Programvarupaketet förenklar följande uppgifter:
• Upprätta kommunikation med enheter
• Utföra funktioner med enheterna

Upprätta kommunikation med apparater
SEW-kommunikationsservern i programvarupaketet MOVITOOLS®  MotionStudio an-
vänds för att upprätta kommunikationen med enheterna.
Med SEW-kommunikationsservern konfigureras kommunikationskanaler. När de väl
har konfigurerats kommunicerar enheterna via dessa kommunikationskanaler med
hjälp av kommunikationsalternativen. Max. 4 kommunikationskanaler kan användas
samtidigt.
MOVITOOLS® MotionStudio kan användas för följande typer av kommunikationskana-
ler:
• Seriell (RS-485) via gränssnittsomvandlare
• Systembuss (SBus) via gränssnittsomvandlare
• Ethernet
• EtherCAT®

• Fältbuss (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
Det finns olika typer av kommunikationskanaler beroende på enheten och kommuni-
kationsalternativen.
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Utför funktioner med apparaterna
Programvarupaketet förenklar följande funktioner:
• Parameterinställning (till exempel i enhetens parameterstruktur)
• Idrifttagning
• Visualisering och diagnos
• Programmering
För att utföra funktionerna med enheterna ingår följande grundkomponenter i pro-
gramvarupaketet MOVITOOLS® MotionStudio:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Alla funktioner korresponderar med verktyg. MOVITOOLS® MotionStudio har passan-
de verktyg för alla enhetstyper.

Teknisk support
SEW-EURODRIVE tillhandahåller service dygnet runt.
Vi finns på telefonnummer 0703-44 49 55. Naturligtvis kan man också ringa på (+49) 0
18 05 - 7 39 43 57.

Online-hjälp
Efter installationen finns följande hjälp:
• Det här dokumentet visas i ett hjälpfönster när programmet startas.

Om du inte vill att hjälpfönstret ska visas vid start avaktiverar du rutan "Dis-
play" (Visa) i menyalternativet [Settings] (Inställningar)/[Options] (Alternativ)/[Help]
(Hjälp).
Om du vill att hjälpfönstret ska visas igen vid start aktiverar du rutan "Display" (Vi-
sa) i menyalternativet [Settings] (Inställningar)/[Options] (Alternativ)/[Help] (Hjälp).

• Rutor som du ska ange något i har en innehållsbaserad hjälp. När du t.ex. trycker
på <F1> visas enhetsparametrarnas värdeområden.

4.2.2 Kom igång

Starta programmet och skapa projekt
Gör så här för att starta MOVITOOLS® MotionStudio och skapa ett projekt:
1. Starta MOVITOOLS® MotionStudio i Windows-startmeny via:

[Start]/[Alla program]/[SEW]/[MOVITOOLS-MotionStudio]/[MOVITOOLS-
MotionStudio]

2. Skapa ett projekt med namn och lagringsplats.

Upprätta kommunikation och skanna nätverk
Gör så här för att upprätta kommunikation och skanna nätverket med MOVITOOLS®

MotionStudio:
1. Konfigurera en kommunikationskanal för att kommunicera med enheterna.

Mer information om hur en kommunikationskanal konfigureras finns i avsnittet om
aktuell kommunikationstyp.
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2. Scanna nätverket (enhetsscan). Klicka på [Start network scan] (Starta nätverks-
sökning) [1] i verktygsfältet.

3. Markera enheten som ska konfigureras.
4. Öppna snabbmenyn med höger musknapp.

Som resultat visas enhetsspecifika verktyg som kan användas för att utföra funk-
tioner med enheterna.

5. Markera enheten som ska konfigureras.
6. Öppna snabbmenyn med höger musknapp.

Som resultat visas enhetsspecifika verktyg som kan användas för att utföra funk-
tioner med enheterna.

Idrifttagning av apparater (online)
Gör så här för att ta enheter i drift (online):
1. Gå till nätverksvyn.
2. Klicka i verktygsfältet på symbolen "Gå till online-läget" [1].

[1]

[1] Symbol "Gå till online-läget"

3. Välj enheten som ska tas i drift.
4. Välj kommandot [Startup]/[Startup] (Idrifttagning) via snabbmenyn.

Idrifttagningsassistenten öppnas.
5. Följ anvisningarna i idrifttagningsassistenten och ladda de uppgifter som behövs i

enheten.
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5 Drift
5.1 Driftindikeringar
5.1.1 7-segmentsdisplay

7-segmentsdisplayen visar driftsstatusen för MOVIDRIVE® och vid fel en felkod eller
varningskod.

7-segmentsdis-
play

Enhetsstatus
(High-byte i statusord
1)

Betydelse

0 0 24 V-drift (omformaren ej driftklar)

1 1 Reglerspärr aktiv

2 2 Ingen frigivning

3 3 Stilleståndsström

4 4 Frigivning

5 5 n-reglering

6 6 M-reglering

7 7 Hållreglering

8 8 Fabriksinställning

9 9 Gränslägesbrytare nådd

A 10 Teknologitillval

c 12 Referenskörning IPOSplus®

d 13 Varvtalssökning

E 14 Givarkalibrering

F Felnummer Felindikering (blinkar)

H Statusindikering Manuell drift

t 16 Omformaren väntar på data

U 17 "STO" aktiv

• (blinkande
punkt)

- IPOSplus®-program körs

Blinkande indike-
ring

- STOPP via DBG 60B

- RAM defekt

 VARNING
Feltolkning av indikeringen U = "STO" aktiv.
Dödsfall eller allvarliga kroppsskador.
• Indikeringen U = "STO" aktiv är inte säkerhetsrelaterad och får inte användas

som säkerhet.
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5.1.2 Indikering av mellankretsspänning på byggstorlek 7

OBS!
Ca 20 s efter spänningsavbrott slocknar indikeringen av mellankretsspänningen.

5.1.3 Manöverenhet DBG60B
Grundindikeringar:

0,00rpm
0,000Amp
REGLERSPÄRR

Indikering vid X13:1 (DIØØ "/reglerspärr") = "0".

0,00rpm
0,000Amp
INGEN FRIGIVNING

Indikering vid X13:1 (DIØØ "/reglerspärr") = "1" och ingen
frigiven omformare ("Frigivning/stopp" = "0").

950,00rpm
0,990Amp
FRIGIVNING (VFC)

Indikering vid frigiven omformare.

OBS 6:
FÖR STORT VÄR-
DE

Anmärkning

(DEL)=Quit
FEL 9
IDRIFTTAGNING

Felindikering

5.2 Meddelanden

Meddelanden på DBG60B (ca 2 s) eller i MOVITOOLS® MotionStudio (kvitteringsbart
meddelande):

Nr Text DBG60B/
MotionStudio

Beskrivning

1 OTILL. INDEX Det index som adresserats via gränssnittet finns ej.

2 EJ INSTALLERAD • Försök har gjorts att utföra en funktion som inte är in-
stallerad.

• Felaktig kommunikationstjänst har valts.
• Manuell drift via otillåtet gränssnitt (t.ex. fältbuss) har

valts.

3 END.LÄSN.MÖJ-
LIG

Försök har gjorts att ändra ett värde som endast kan läsas.

4 PARAM. SPÄR-
RAD

Parameterspärr P 803 = "PÅ", parametern kan inte ändras.
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Nr Text DBG60B/
MotionStudio

Beskrivning

5 SETUP AKTIV Försök har gjorts att ändra en parameter under pågående
fabriksinställning.

6 FÖR STORT VÄR-
DE

Försök har gjorts att mata in för stort värde.

7 FÖR LITET VÄR-
DE

Försök har gjorts att mata in för litet värde.

8 NÖDV. KORT
SAKNAS

Tillvalskort saknas för vald funktion.

10 ENDAST VIA ST1 Manuell drift måste avslutas via X13:ST11/ST12 (RS485).

11 ENDAST TERMI-
NAL

Manuell drift måste avslutas via TERMINAL (DBG60B eller
USB11A/UWS21B).

12 EJ TILLTRÄDE Åtkomst till vald parameter vägras.

13 REGLERSP.
KRÄVS

För den valda funktionen ska plint DIØØ "/reglerspärr" = "0"
ställas in.

14 FELAKTIGT VÄR-
DE

Försök har gjorts att mata in otillåtet värde

16 PARAM. EJ SPA-
RAD

Spill i EEPROM-buffert genom t.ex. cyklisk skrivåtkomst.
Parametern lagras inte nätfrånkopplingssäkert i EEPROM.

17 OMFORMARE
FRIGIVEN

• Parametern som ska ändras kan endast ändras i statu-
sen "REGLERSPÄRR".

• Försök har gjorts att övergå till manuell drift i frigivet lä-
ge.

5.3 Minneskort

Minneskortet är monterat i grundenheten. Minneskoret innehåller enhetsdata och är
alltid aktuellt. Om en enhet måste bytas ut kan anläggningen enkelt tas i drift igen ge-
nom att minneskoret flyttas, ingen dator eller backup behövs. Valfritt antal tillvalskort
kan monteras.
På bilden nedan visas minneskortet MDX60B/61B.

1810728715

Artikelnummer: 08248834
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5.3.1 Byte av minneskort
• Sätt bara in minneskortet när MOVIDRIVE® B är avstängd.
• Minneskortet från den ursprungliga enheten kan sättas in i en ny omformare. Föl-

jande kombinationer är tillåtna:

Ursprungsenhet MOVIDRIVE®

MDX60B/61B...
Ny omformare MOVIDRIVE®

MDX60B/61B...
00 00 eller 0T

0T 0T

• I den nya omformaren måste det finnas samma tillbehör som i den ursprungliga
enheten.
Om inte visas felmeddelandet "79 HV-konfiguration" (maskinvarukonfiguration).
Felet kan åtgärdas genom att man i snabbmenyn öppnar menyalternativet "LEVE-
RANSST." (P802 Fabriksinställning). Enheten återställs till leveransstatusen. Den
måste sedan tas i drift på nytt.

• Mätarställningar för tillvalet DRS11B och data för tillvalen DH..1B och
DCS21B/22B/31B/32B lagras inte på minneskortet. När minneskortet byts ut mås-
te tillvalskorten DRS11B, DH..1B och DCS21B/22B/31B/32B från den ursprungliga
enheten sättas in i den nya omformaren.
Om den ursprungliga enheten var en MOVIDRIVE® B byggstorlek 0 med tillvalet
DHP11B, måste ett nytt tillval DHP11B med den gamla konfigurationsdatasatsen
(filnamn.sewcopy) lagras i den nya enheten.

• Om en absolutgivare används som motor- eller synkroniseringsgivare måste giva-
ren referenseras vid bytet.

• När en absolutgivare byts måste den referensköras på nytt.
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6 Service
6.1 Störningsinformation
6.1.1 Felminne

I felminnet (P080) lagras de senaste fem felmeddelandena (fel t-0–t-4). Det äldsta
meddelandet raderas vid fler än fem felhändelser. Vid tidpunkten för felet lagras följan-
de information:
Inträffat fel De digitala in-/utgångarnas status Omformarens driftstatus Omformarsta-
tus Kylelementtemperatur Varvtal Utström Aktiv ström Enhetsbelastning Mellankrets-
spänning Inkopplingstimmar Frigivningstimmar Parameteruppsättning Motorbelast-
ning.

6.1.2 Frånkopplingsreaktioner
Beroende på störningen kan tre frånkopplingsreaktioner bli aktuella: Omformaren
spärras i felstatus:

Omedelbar frånkoppling
Enheten kan inte längre bromsa drivsystemet, slutsteget blir högresistivt vid fel och
bromsen slår till (DBØØ "/broms" = "0").

Snabbstopp
Drivenheten bromsas med stopprampen t13/t23. När stoppvarvtalet har uppnåtts slår
bromsen till (DBØØ "/broms" = "0"). När bromstillslagstiden (P732/P735) har gått ut
blir slutsteget högresistivt.

Nödstopp
Motorn bromsas med nödstoppsrampen t14/t24. När stoppvarvtalet har uppnåtts slår
bromsen till (DBØØ "/broms" = "0"). När bromstillslagstiden (P732/P735) har gått ut
blir slutsteget högresistivt.

6.1.3 Återställning
Ett felmeddelande kvitteras genom:
• Att strömmen stängs av och sätts på igen

– Nätkontaktor K11 får inte manövreras med kortare intervall än 10 s
• Återställning via ingångsplintarna, dvs. via en tilldelad digital ingång (DIØ1–DIØ7 i

grundenheten, DI1Ø–DI17 vid tillval DIO11B).
• Manuell återställning i MotionStudio (P840 = "YES" (JA))
• Manuell återställning med DBG60B
• Automatisk återställning med inställbar återställningstid genomför maximalt fem

enhetsåterställningar.
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 VARNING
Klämrisk på grund av att motorn kan starta plötsligt efter automatisk återställning.
Dödsolycka eller allvarliga skador.
• Denna funktion får inte användas för motorer där automatisk start kan innebära

fara för personer eller utrustning.
• Utför manuell återställning.

6.1.4 Omformaren väntar på data
Om omformaren styrs via ett kommunikationsgränssnitt (fältbuss, RS485 eller SBus)
och om nätfrånkoppling/-återinkoppling eller felåterställning har gjorts, sker ingen fri-
givningssignal förrän omformaren åter tar emot giltiga data via det gränssnitt som
övervakas med timeout.

6.2 Felmeddelanden och fellista
6.2.1 Felmeddelanden på 7-segmentsdisplayen

Felkoden indikeras på 7-segmentsdisplayen, följande indikeringsordningsföljd gäller
(t.ex. felkod 100):

1939352587

Blinkar ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Hundratal (om sådant finns) ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Tiotal ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Heltal ca 1 s

Indikeringen släcks ca 0,2 s

Efter en återställning eller när felkoden har värdet "0" igen går indikeringen över till
driftsindikering.

6.2.2 Indikering av subfelkod
Subfelkoden indikeras i MOVITOOLS® MotionStudio eller i manöverenheten DBG60B. 24
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6.2.3 Fellista
I kolumnen "Reaktion P" visas den fabriksinställda felreaktionen. Uppgiften (P) betyder
att reaktionen kan programmeras (via P83_ Felreaktion eller med IPOSplus®). Vid fel
108 betyder (P) att reaktionen kan programmeras via P555 Felreaktion DCS. Vid fel
109 betyder (P) att reaktionen kan programmeras via P556 Larmreaktion DCS.

Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
00 Inget fel
01 Överström Omedelbart

stopp
0 Slutsteg • Kortslutning i utgången

• För stor motor
• Defekt slutsteg
• Strömmatning strömomvand-

lare
• Rampbegränsning frånkopp-

lad och den inställda rampti-
den är för kort

• Fasmodulen är defekt
• Matningsspänningen 24 V el-

ler 24 V ur den är instabil
• Avbrott eller kortslutning i

signalledningarna från fas-
modulerna

• Åtgärda kortslutningen
• Anslut en mindre motor
• Kontakta SEW:s serviceav-

delning om slutsteget är de-
fekt

• Aktivera P 138 och/eller
öka ramptiden

1 UCE-övervakning eller un-
derspänningsövervakning
av gate-drivkretsen

5 Omformaren stannar kvar i
strömbegränsningen för
maskinvaran

6 UCE-övervakning eller un-
derspänningsövervakning
av gate-drivkretsen eller
överström från strömom-
vandlaren..
..fas U

7 ..fas V
8 ..fas W
9 ..fas U och V
10 ..fas U och W
11 ..fas V och W
12 ..fas U och V och W
13 Spänningsmatning strö-

momvandlare i läget nät-
drift

14 MFE-signalledningar
03 Jordfel Omedelbart

stopp
0 Jordfel Jordfel

• i motorkabeln
• i omformaren
• i motorn

• Avhjälp jordfelet
• Kontakta SEW:s serviceav-

delning

04 Bromschop-
per

Omedelbart
stopp

0 För hög mellankretsspän-
ning i 4-kvadrantdrift

• För hög generatorisk effekt
• Bromsmotståndskrets bruten
• Kortslutning i bromsmot-

ståndskrets
• För högresistivt bromsmot-

stånd
• Bromschopper defekt

• Förläng retardationsram-
perna

• Kontrollera bromsmotstån-
dets kabel

• Kontrollera bromsmotstån-
dets tekniska data

• Byt MOVIDRIVE® vid defekt
bromschopper

1

06 Fasbortfall Omedelbart
stopp

0 Tidvis för låg mellankrets-
spänning

• Fasbortfall
• Dålig nätspänningskvalitet

• Kontrollera matningskabeln
• Kontrollera projekteringen

av det matande nätet
• Kontrollera matningen (säk-

ringar, kontaktor)

3 Nätspänningsfel
4 Nätfrekvensfel

07 För hög mel-
lankretsspän-
ning

Omedelbart
stopp

0 För hög mellankretsspän-
ning i 2-kvadrantdrift

För hög mellankretsspänning • Förläng retardationsram-
perna

• Kontrollera bromsmotstån-
dets kabel

• Kontrollera bromsmotstån-
dets tekniska data

1
2 För hög mellankretsspän-

ning i 4-kvadrantdrift..
..fas U

3 ..fas V
4 ..fas W
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
08 Varvtalsöver-

vakning
Omedelbart
stopp (P)

0 Omformaren i strömbe-
gränsning eller eftersläp-
ningsbegränsning

• Varvtalsregulatorn eller
strömregulatorn (i driftsätt
VFC utan givare) arbetar vid
reglerområdets gräns p.g.a.
mekanisk överbelastning el-
ler fasbortfall i nät eller motor

• Givare ej korrekt ansluten el-
ler fel rotationsriktning

• Vid vridmomentsreglering
överskrids nmax.

• I driftsätt VFC: utfrekvens ≥
150 Hz

• I driftsätt U/f: utfrekvens ≥
599 Hz

• Minska belastningen
• Öka inställd fördröjningstid

(P501 resp. P503)
• Kontrollera givaranslutning-

en, byt ev. A/A och B/B par-
vis

• Kontrollera givarens spän-
ningsmatning

• Kontrollera strömbegräns-
ningen

• Förläng ramperna om det
behövs

• Kontrollera motorkabel och
motor

• Kontrollera nätfaserna

3 Systemgränsen för "är-
varvtal" har överskridits
Varvtalsdifferens mellan
rampbörvärde och ärvärde
för 2×ramptid större än
den förväntade eftersläp-
ningen

4 Maximalt rotations-
fältsvarvtal överskridet
Maximal rotationsfältsfre-
kvens (VFC max. 150 Hz
och U/f max. 599 Hz) har
överskridits

09 Idrifttagning Omedelbart
stopp

0 Ingen idrifttagning Omformaren ännu inte driftsatt
för valt driftsätt

Driftsätt för respektive driftsätt
1 Fel driftsätt har valts
2 Fel givartyp eller defekt

givarkort
10 IPOS-ILLOP Nödstopp 0 Ogiltigt IPOS-kommando • Felaktigt kommando upp-

täckt vid körning av
IPOSplus®-programmet

• Felaktiga villkor vid program-
körning

• Kontrollera och korrigera
vid behov innehållet i pro-
gramminnet

• Läs in korrekt program i
programminnet

• Kontrollera programkör-
ningen (→ IPOSplus®-hand-
boken)

11 Övertempera-
tur

Nödstopp (P) 0 För hög kylelementstem-
peratur eller defekt tempe-
ratursensor

• Termisk överlast på omfor-
maren

• Temperaturmätningen i en
fasmodul är defekt

(byggstorlek 7)

• Minska belastningen och/el-
ler ordna tillräcklig kylning

• Kontrollera fläkten
• Om F-11 signaleras fastän

det inte finns någon över-
temperatur kan temperatur-
mätningen i fasmodulen va-
ra defekt.
Byt fasmodulen
(byggstorlek 7)

3 För hög temperatur i swit-
chat matningsdon

6 För hög kylelementstem-
peratur eller defekt tempe-
ratursensor..
..fas U
(byggstorlek 7)

7 ..fas V
(byggstorlek 7)

8 ..fas W
(byggstorlek 7)

13 Styrkälla Omedelbart
stopp

0 Ingen styrkälla tillgänglig,
t.ex. styrkälla fältbuss utan
fältbusskort

Styrkällan inte definierad eller
felaktigt definierad

Ställ in korrekt styrkälla
(P101)
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
14 Givare Omedelbart

stopp
0 Givaren är inte ansluten,

givaren är defekt, givarka-
beln är defekt

• Givarkabel eller skärm är inte
korrekt anslutna.

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givaren är defekt.
• Vid koppling av 2 omformare

via X14 och P505 inställd på
JA F14 SubC 27.

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott25 Givarfel X15 - varvtalsom-

rådet överskridet
Givaren på X15 roterar
snabbare än 6542 min-1

26 Givarfel X15 - defekt kort
Fel i kvadrantanalysen

27 Givarfel - givaranslutning
eller givare defekt

28 Givarfel X15 - kommunika-
tionsfel RS485-kanal

29 Givarfel X14 - kommunika-
tionsfel RS485-kanal

• Givarkabel eller skärm är inte
korrekt anslutna.

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givaren är defekt.
• Vid koppling av 2 omformare

via X14 och P505 inställd på
JA F14 SubC 27.

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

30 Okänd typ av givare på
X14/X15

31 Fel, rimlighetskontroll
HIPERFACE® X14/X15
Inkrement har försvunnit

32 Givarfel X15 HIPERFACE®

HIPERFACE®-givare på
X15 meddelar fel

33 Givarfel X14 HIPERFACE®

HIPERFACE®-givare på
X14 meddelar fel

34 Givarfel X15 resolver giva-
ranslutning eller givare de-
fekt

17 Systemstör-
ning

Omedelbart
stopp

0 Fel "Stack overflow" Störning i omformarelektroni-
ken, ev. pga. EMC-inverkan

• Kontrollera jordanslutningar
och skärmningar och för-
bättra vid behov

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

18 Fel "Stack underflow"
19 Fel "External NMI"
20 Fel "Undefined Opcode"
21 Fel "Protection Fault"
22 Fel "Illegal Word Operand

Access"
23 Fel "Illegal Instruction Ac-

cess"
24 Fel "Illegal External Bus

Access"
25 EEPROM Snabbstopp 0 Läs- eller skrivfel i

EEPROM-effektdelen
Fel vid åtkomst till EEPROM el-
ler minneskortet

• Hämta fabriksinställningen,
återställ och gör en ny pa-
rameterinställning

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

• Byt ut minneskortet

11 NV-lagring läsfel
NV-RAM enhetsinternt

13 NV-lagring chipkort min-
nesmodul defekt

14 NV-lagring chipkort min-
neskort defekt

16 NV-lagring, initieringsfel
26 Extern plint Nödstopp (P) 0 Extern plint Extern felsignal inläst via pro-

grammerbar ingång
Åtgärda felorsaken och pro-
grammera om anslutningsplin-
ten vid behov

27 Gränsläges-
brytare sak-
nas

Nödstopp 0 Gränslägesbrytare saknas
eller ledarbrott

• Ledarbrott/fel på båda gräns-
lägesbrytarna

• Gränslägesbrytarna förväxla-
de i förhållande till motorns
rotationsriktning

• Kontrollera gränslägesbry-
tarnas anslutning

• Byt gränslägesbrytarnas
anslutningar

• Programmera om plintarna

2 Gränslägesbrytare omkas-
tade

3 Båda gränslägesbrytarna
aktiva samtidigt
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
28 Fältbusstime-

out
Snabbstopp
(P)

0 Fel "Fältbusstimeout" Ingen kommunikation har ägt
rum mellan master och slav in-
om den projekterade aktive-
ringsövervakningen

• Kontrollera masterns kom-
munikationsrutiner

• Öka fältbussens timeouttid
(P819) eller avaktivera
övervakningen

2 Fältbusskortet bootar inte

29 Gränsläges-
brytare nådd

Nödstopp 0 Maskinvarugränslägesbry-
tare nådd

I driftsättet IPOSplus® har en
gränslägesbrytare nåtts

• Kontrollera rörelseområdet
• Korrigera tillämpningspro-

grammet
30 Nödstopp ti-

meout
Omedelbart
stopp

0 Överskriden tid,
nödstoppsramp

• Drivenheten överbelastad
• Nödstoppsrampen är för kort

• Kontrollera projekteringen
• Förläng nödstoppsrampen

31 TF/TH-utlös-
ning

Ingen reak-
tion (P)

0 Fel, termiskt motorskydd • Motorn överhettad, TF/TH
har löst ut

• Motorns TF/TH inte anslutet
eller felanslutet

• Avbrott i förbindelsen mellan
MOVIDRIVE® och TF/TH på
motorn

• Motorn måste svalna, åter-
ställ sedan felet

• Kontrollera anslutningarna/
förbindelsen mellan
MOVIDRIVE® och TF/TH

• Om ingen TF/TH ansluts:
Bygla X10:1 till X10:2

• Ställ in P835 på "Ingen re-
aktion".

32 Spill, IPOS-in-
dex

Nödstopp 0 Felaktigt IPOS-program Programmeringsfel som orsa-
kar systeminternt spill

Kontrollera och korrigera
IPOSplus®-tillämpningspro-
grammet (→ IPOSplus®-hand-
boken)

33 Börvärdeskäl-
la

Omedelbart
stopp

0 "Börvärdeskälla inte till-
gänglig"
t.ex. styrkälla fältbuss utan
fältbussgränssnitt

Börvärdeskälla ej definierad el-
ler feldefinierad

Ställ in korrekt börvärdeskälla
(P100)

34 Ramptimeout Omedelbart
stopp

0 Överskriden tid, snabb-
stoppsramp

Överskriden tid för nedåtram-
perna, t.ex. pga. överbelastning

• Förläng nedåtramperna
• Åtgärda överbelastningen

35 Driftsätt Omedelbart
stopp

0 Driftsättet ej tillgängligt • Driftsätt ej definierat eller fel-
definierat

• I P916 har en rampform
ställts in som kräver en
MOVIDRIVE® med teknologi-
utförande

• I P916 har en rampform
ställts in som inte passar den
valda teknologifunktionen

• I P916 har en rampform
ställts in som inte passar den
inställda synkroniseringsti-
den (P888)

• Ställ in korrekt driftsätt med
P700 eller P701

• Använd en MOVIDRIVE® i
teknologiutförande (..OT).

• Välj en teknologifunktion i
menyn "Idrifttagning → Välj
teknologifunktion..." som
passar P916.

• Kontrollera inställningarna
P916 och P888

1 Felaktig tilldelning driftsätt
- maskinvara

2 Felaktig tilldelning driftsätt
- teknologifunktion

36 Tillval saknas Omedelbart
stopp

0 Maskinvara saknas eller är
inte godkänd

• Otillåtet tillvalskort
• Börvärdeskälla, styrkälla eller

driftsätt för detta tillvalskort
otillåtet

• Fel typ av givare inställd för
DIP11B

• Sätt i rätt tillvalskort
• Ställ in korrekt börvär-

deskälla (P100)
• Ställ in korrekt styrkälla

(P101)
• Ställ in korrekt driftsätt

(P700 resp. P701)
• Ställ in korrekt givartyp

37 System-
watchdog

Omedelbart
stopp

0 Fel "Watchdog-spill sy-
stem"

Fel i körningen av systempro-
gramvaran

Kontakta SEW:s serviceavdel-
ning

38 Systempro-
gramvara

Omedelbart
stopp

0 Fel "Systemprogramvara" Systemstörning Kontakta SEW:s serviceavdel-
ning

39 Referenskör-
ning

Omedelbart
stopp (P)

0 Fel "Referenskörning" • Ingen referenskam eller
kopplar inte

• Felaktig anslutning av gräns-
lägesbrytare

• Referenskörningstyp föränd-
rad under referenskörning

• Kontrollera referenskam-
men

• Kontrollera anslutning av
gränslägesbrytaren

• Kontrollera inställningen av
referenskörningstyp och
nödvändiga parametrar

40 Boot-synkro-
nisering

Omedelbart
stopp

0 Timeout vid boot-synkroni-
sering med tillval

• Fel vid boot-synkronisering
mellan omformare och tillval

• Synkronisering-ID ankommer
felaktigt eller inte alls

Byt tillvalskortet om problemet
återkommer
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
41 Tillval watch-

dog
Omedelbart
stopp

0 Fel, watchdog-timer från/
till tillval

• Fel vid kommunikation mel-
lan systemprogramvara och
tillvalsprogramvara

• Watchdog i IPOSplus®-pro-
grammet

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning

17 Fel, watchdog IPOS • En tillämpningsmodul har
laddats i en MOVIDRIVE®

som saknar teknologiutföran-
de

• Vid användning av en
tillämpningsmodul har fel tek-
nologifunktion ställts in

• Kontrollera IPOS-program-
met

• Kontrollera enhetens tekno-
logiaktivering (P079)

• Kontrollera inställd teknolo-
gifunktion (P078)

42 Släpfel Omedelbart
stopp (P)

0 Släpfel positionering • Pulsgivaren felansluten
• För kort accelerationsramp
• Positioneringsregulatorns P-

andel för liten
• Felaktig parameterinställning

i varvtalsregulatorn
• För litet värde för släpfelsto-

lerans

• Kontrollera anslutning av
pulsgivare

• Förläng ramperna
• Öka P-andelen
• Gör ny parameterinställning

för varvtalsregulatorn
• Öka släpfelstoleransen
• Kontrollera ledningsanslut-

ningen för givare, motor
och nätfaser

• Kontrollera om mekaniken
eventuellt kärvar eller bloc-
keras

43 RS485-time-
out

Snabbstopp
(P)

0 Kommunikationstimeout i
RS485-gränssnitt

Fel vid kommunikation via
gränssnitt RS485

Kontrollera RS485-förbindel-
sen (t.ex. omformare - dator,
omformare - DBG60B). Kon-
takta vid behov SEW:s ser-
viceavdelning

43 RS485-time-
out

Snabbstopp
(P)

3 Timeout vid manuell drift Kommunikationen med källan
som styr manuell drift bröts
(oberoende av använt använ-
dargränssnitt).

Kontrollera anslutningen till
styrkällan

44 Enhetsbelast-
ning

Omedelbart
stopp

0 Fel, enhetsbelastning • Enhetsbelastningen (I×T-vär-
de) > 125 %

• Minska uteffekten
• Förläng ramperna
• Använd en större omforma-

re om problemen ovan inte
kan åtgärdas

• Minska belastningen

8 Fel, UL-övervakning

45 Initiering Omedelbart
stopp

0 Allmänt fel vid initieringen • EEPROM är inte inställd eller
är felinställd i effektdelen

• Tillvalskortet har ingen kon-
takt med bakplansbussen

• Återställ fabriksinställning-
en. Kontakta SEW:s ser-
viceavdelning om felet inte
kan återställas

• Sätt i tillvalskortet korrekt

3 Databussfel vid RAM-
check

6 CPU-clock-fel.
7 Fel i strömmätningen
10 Fel vid inställning av flash-

skyddet
11 Databussfel vid RAM-

check
12 Parameterinställningsfel

synkronkörning (intern
synkronkörning)

46 Systembuss 2
timeout

Snabbstopp
(P)

0 Timeout systembuss
CAN2

Fel vid kommunikationen via
systembuss 2

Kontrollera systembussanslut-
ningen

47 Systembuss 1
timeout

Snabbstopp
(P)

0 Timeout systembuss
CAN1

Fel vid kommunikationen via
systembuss 1

Kontrollera systembussanslut-
ningen

48 Maskinvara
DRS

Omedelbart
stopp

0 Maskinvarusynkronkörning Endast med DRS11B:
• Felaktig givarsignal från

master-/synkroniseringsgiva-
ren

• Maskinvaran som behövs för
synkronkörningen är defekt

• Kontrollera givarsignalerna
från master-/synkronise-
ringsgivaren

• Kontrollera anslutningen till
givaren

• Byt ut synkroniseringskortet
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
57 TTL-givare Omedelbart

stopp
512 X15: fel vid amplitudkon-

troll
• Givarkabel eller skärm inte

korrekt anslutna
• Kortslutning/ledarbrott i

givarkabel
• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

16896 X14: fel vid amplitudkon-
troll

514 X15: felaktig inställning av
värden för täljare/nämnare

Fel värden för täljare/nämnare Kontrollera värden för täljare/
nämnare

16898 X14: felaktig inställning av
värden för täljare/nämnare

58 Sinus-/cosi-
nusgivare

Omedelbart
stopp

512 X15: fel vid amplitudkon-
troll

• Givarkabel eller skärm inte
korrekt anslutna

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

514 X15: kanalsignalfel
16896 X14: fel vid amplitudkon-

troll
16897 X14: initiering
16898 X14: kanalsignalfel
513 X15: initiering Givare defekt Byt givare
515 C15: felaktig inställning av

värden för täljare/nämnare
Fel värden för täljare/nämnare Kontrollera värden för täljare/

nämnare
16899 X14: felaktig inställning av

värden för täljare/nämnare
59 Givarkommu-

nikation
Snabbstopp 1 X15: kanalsignalfel • Givarkabel eller skärm inte

korrekt anslutna
• Kortslutning/ledarbrott i

givarkabel
• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

16 Dataledningsfel
64–576 X15: RS485-kommunika-

tion
1088–
1388

X15: EnDat-kommunika-
tion

16385 X14: kanalsignalfel
16400 X14: dataledningsfel
16448–
16832

X14: RS485-kommunika-
tion

17472–
17772

X14: EnDat-kommunika-
tion

2 X15: givaren är felkalibre-
rad

Givaren är felkalibrerad eller
mekaniskt förskjuten mot mo-
torn

Leveransstatus + ny IBN

16386 X15: givaren är felkalibre-
rad

1024 X15: takt- och/eller data-
ledning inte ansluten

Takt- och/eller dataledning inte
ansluten

Anslut takt- och/eller dataled-
ning

17408 X14: takt- och/eller data-
ledning inte ansluten

77 IPOS-kon-
trollord

Ingen reak-
tion (P)

0 Ogiltigt kontrollord IPOS Endast i driftsättet IPOSplus®:
• Försök har gjorts att ställa in

ogiltigt automatikläge (via ex-
tern styrning)

• P916 = BUSSRAMP inställd

• Kontrollera den seriella för-
bindelsen till den externa
styrenheten

• Kontrollera den externa sty-
renhetens skrivvärden

• Ställ in P916 korrekt
78 IPOS pro-

gramvarulag-
rad gränslä-
gesbrytare

Ingen reak-
tion (P)

0 Programvarulagrad gräns-
lägesbrytare nådd

Endast i driftsättet IPOSplus®:
Programmerad målposition lig-
ger utanför det rörelseområde
som begränsas av de program-
varulagrade gränslägesbrytar-
na

• Kontrollera tillämpningspro-
grammet

• Kontrollera de programva-
rulagrade gränslägesbrytar-
nas positioner

79 Maskinvaru-
konfiguration

Omedelbart
stopp

0 Avvikande maskinvarukon-
figuration vid byte av min-
neskort

Efter bytet av minneskort över-
ensstämmer inte längre:
• Effekt
• Märkspänning
• Variantbeteckning
• Enhetsserie
• Utförande som teknologi-/

standardenhet
• Tillvalskort

Kontrollera att maskinvaran är
identisk eller återställ leve-
ransstatus (parametrar = fa-
briksinställning)
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
80 RAM-test Omedelbart

stopp
0 Fel "RAM-test" Internt enhetsfel, RAM-minnet

defekt
Kontakta SEW:s serviceavdel-
ning

81 Startvillkor Omedelbart
stopp

0 Fel, startvillkor vid lyftan-
ordningar VFC

Endast i driftsättet "VFC-lyft-
funktion":
Strömmen var för låg under för-
magnetiseringstiden och kunde
inte levereras till motorn:
• Motorns märkeffekt för låg i

förhållande till omformarens
• Motorkabeln har för liten le-

dararea.
Endast vid drift med linjärmotor
(fr.o.m. firmware 18):
• Drivenheten har försatts i lä-

get "Frigivning" utan att kom-
muteringsoffset mellan linjär-
motor och linjärgivare är
känd. Strömvisaren kan där-
för inte ställas in korrekt från
omformaren.

• Kontrollera idrifttagningsda-
ta och ta i drift på nytt om
det behövs

• Kontrollera anslutningen
mellan omformaren och
motorn

• Kontrollera och öka vid be-
hov motorkabelns tvärsnitt

• Utför en kommuteringskör-
ning i läget "Ingen frigiv-
ning" och övergå till läget
"Frigivning" först när omfor-
maren via statusord bit 25
kvitterar att den kommute-
rats.

82 Utgång öp-
pen

Omedelbart
stopp

0 Utgång öppen vid VFC-
lyftfunktion

Endast i driftsättet "VFC-lyft-
funktion":
• Avbrott i två eller alla ut-

gångsfaser
• Motorns märkeffekt för låg i

förhållande till omformarens

• Kontrollera anslutningen
mellan omformaren och
motorn

• Kontrollera idrifttagningsda-
ta och ta i drift på nytt om
det behövs

84 Motorskydd Nödstopp (P) 0 Fel "Motortemperatursimu-
lering"

• För hög motorbelastning
• IN-UL-övervakningen har löst

ut
• P530 har ställts in på "KTY" i

efterhand

• Motorn måste svalna, åter-
ställ sedan felet

• Minska belastningen
• Förläng ramperna
• Öka paustiderna
• Kontrollera P345/346
• Använd en större motor

2 Ledarbrott temperatursen-
sor

3 Ingen termisk motormodell
finns

4 Fel i UL-övervakning
11 Kortslutning temperatur-

sensor
86 Minnesmodul Omedelbart

stopp
0 Fel i samband med min-

nesmodulen
• Minneskort saknas
• Minneskortet är defekt

• Dra åt den räfflade skruven
• Sätt in minneskortet och

fäst det
• Byt ut minneskortet
• För över leveransstatus och

parameterpost
87 Teknologi-

funktion
Omedelbart
stopp

0 Teknologifunktionhar valts
på standardenhet

En teknologifunktion har aktive-
rats i en enhet med standardut-
förande

Avaktivera teknologifunktio-
nen

88 Varvtalssök-
ning

Omedelbart
stopp

0 Fel "Varvtalssökning" Endast i driftsättet VFC n-reg.:
Ärvarvtal > 6 000 min-1 vid fri-
givning av omformaren

Frigivning först vid ärvarvtal
≤ 6 000 min-1

92 DIP-givarpro-
blem

Felindikering
(P)

1 Nedsmutsning stål WCS3 Givaren meddelar ett fel Möjlig orsak: Givaren är smut-
sig → rengör givaren

93 DIP-givarfel Nödstopp (P) 0 Fel "Absolutgivare" Givaren meddelar ett fel, t.ex.
Powerfail.
• Anslutningskabeln för givar-

DIP11B motsvarar inte kra-
ven (parvist tvinnad, skär-
mad)

• Pulsfrekvensen är för hög för
ledningslängden

• Den maximala hastigheten/
accelerationen för givaren
har överskridits

• Givare defekt

• Kontrollera anslutningen av
absolutgivaren

• Kontrollera anslutningska-
beln

• Ställ in korrekt pulsfrekvens
• Minska den maximala has-

tigheten eller rampen
• Byt ut absolutgivaren

94 Kontrollsum-
ma EEPROM

Omedelbart
stopp

0 Effektdelsparametrar Omformarelektroniken störd.
Ev. pga. EMC-påverkan eller
defekt

Skicka in omformaren för re-
paration5 Styrenhetsdata

6 Effektdelsdata
7 Ogiltig version av konfigu-

rationsdataposten
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
95 DIP-rimlig-

hetsfel
Nödstopp (P) 0 Rimlighetskontroll vid ab-

solutposition
Det gick inte att fastställa nå-
gon rimlig position
• Fel givartyp är inställd
• Felinställda IPOSplus®-förflytt-

ningsparametrar
• Felinställda täljar-/nämnar-

faktorer
• Nollkalibrering genomförd
• Givare defekt

• Ställ in korrekt givartyp
• Kontrollera IPOSplus®-rörel-

separametrarna
• Kontrollera hastigheten
• Korrigera täljar-/nämnarfak-

torerna
• Återställning efter nollka-

librering
• Byt ut absolutgivaren

97 Kopieringsfel Omedelbart
stopp

0 Överföringen av parame-
terposten är eller var felak-
tig

• Det går inte att läsa av eller
spara på minneskortet

• Fel vid dataöverföringen

• Upprepa kopieringen
• Återställ leveransstatusen

(P802) och upprepa kopie-
ringen1 Avbrott i nedladdningen av

en parameterpost till enhe-
ten

2 Det går inte att spara pa-
rametern
Det går inte att spara pa-
rametrarna från min-
neskortet

98 CRC Error Omedelbart
stopp

0 Fel "CRC via intern flash" Internt enhetsfel, flashminnet
defekt

Skicka in omformaren för re-
paration

99 IPOS ramp-
beräkning

Omedelbart
stopp

0 Fel "Rampberäkning" Endast i driftsättet IPOSplus®:
Försök har gjorts att ändra
ramptider och körhastigheter
vid sinusformig eller kvadratisk
positioneringsramp och med fri-
given omformare

Ändra IPOSplus®-programmet
så att ramptiderna och kör-
hastigheterna bara kan änd-
ras när omformaren är spär-
rad.

100 Oscillations-
varning

Felindikering
(P)

0 Oscillationsdiagnos var-
ning

Oscillationssensorn varnar (→
montage- och driftsinstruktio-
nen till "DUV10A").

Fastställ orsaken till oscillatio-
nen. Fortsatt drift möjlig tills
F101 uppträder.

101 Oscillationsfel Snabbstopp
(P)

0 Oscillationsdiagnos fel Oscillationssensorn meddelar
fel

SEW-EURODRIVE rekom-
menderar att orsaken till oscil-
lationen orsakas omgående

102 Varning för
oljeåldring

Felindikering
(P)

0 Varning för oljeåldring Oljeåldringssensorn har skickat
ett varningsmeddelande

Planera ett oljebyte

103 Fel, oljeåld-
ring

Felindikering
(P)

0 Fel, oljeåldring Oljeåldringssensorn har skickat
ett felmeddelande

SEW-EURODRIVE rekom-
menderar att växellådsoljan
byts ut omgående

104 Olja - tempe-
ratur

Felindikering
(P)

0 Oljan åldras vid övertem-
peratur

Oljeåldringssensorn har med-
delat för hög temperatur

• Låt oljan svalna
• Kontrollera att växelkylning-

en fungerar korrekt
105 Olja OK Felindikering

(P)
0 Olja OK Oljesensorn är inte driftklar • Kontrollera spänningsmat-

ningen till oljesensorn
• Kontrollera oljesensorn och

byt den om det behövs
106 Bromsslitage Felindikering

(P)
0 Bromsfel Slitet bromsbelägg Byt bromsbelägg (→ mon-

tage- och driftsinstruktionen
till motorerna)

107 Nätkompo-
nenter

Omedelbart
stopp

1 Endast för nätåtermatning:
Ingen svarssignal från hu-
vudkontaktorn

Huvudkontaktorn är defekt • Kontrollera huvudreläet
• Kontrollera styrledningarna
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 0 Fel, DCS

1 Konfigurationsdata felak-
tigt laddade i DCS..B.

Anslutningsfel när programmet
lästes in i DCS..B

• För över konfigurationsfiler-
na igen.

• Slå sedan av och på
DCS..B igen.

2 Konfigurationsdata för pro-
gramvaruversionen till till-
valet DCS..B är ogiltiga.

Tillvalet DCS..B har konfigure-
rats med fel programvaruver-
sion.

• Ställ in tillvalet DCS..B med
rätt version av
MOVISAFE®-programva-
ran.

• Slå sedan av och på
DCS..B igen.

3 Enheten har inte program-
merats med korrekt pro-
gramgränssnitt.

Programmet eller konfigura-
tionsdata har överförts till enhe-
ten med fel MOVISAFE®-pro-
gramvara.

• Kontrollera körningen av
DCS..B och ställ in igen
med en giltig version av
MOVISAFE®-programva-
ran.

• Slå sedan av och på
DCS..B igen.

4 Felaktig referensspänning • Referensspänningen är fel-
aktig

• Matningsspänningen till
DCS..B är felaktig

• Defekt komponent på
DCS..B

• Kontrollera matningsspän-
ningen till DCS..B.

• Stäng av och sätt på
DCS..B.

5

6 Felaktig systemspänning • Matningsspänningen till
DCS..B är felaktig

• Defekt komponent på
DCS..B

• Kontrollera matningsspän-
ningen till DCS..B.

• Stäng av och sätt på
DCS..B.

7

10 Felaktig matningsspän-
ning.

• 24 V DC-matningsspänning-
en till DCS..B är felaktig.

• Komponentfel på DCS..B

• Kontrollera matningsspän-
ningen till DCS..B.

• Stäng av och sätt på
DCS..B.

108 Fel, DCS Felindikering 11 Enhetens omgivningstem-
peratur ej inom tillåtet om-
råde

Omgivningstemperaturen ej in-
om tillåtet område

Kontrollera omgivningstempe-
raturen

12 Rimlighetsfel, positionsom-
koppling

Vid positionsomkoppling är
ZSC, JSS eller DMC kontinuer-
ligt aktiverad

• Kontrollera aktiveringen av
ZSC

• Kontrollera aktiveringen av
JSS

• Aktivera DMC (endast vid
övervakning via position)

13 Felaktig anslutning av LO-
SIDE-drivkretsen DO02_P/
DO02_M

Kortslutning i utgången Kontrollera anslutningen till ut-
gången

14 Felaktig anslutning av HI-
SIDE-drivkretsen DO02_P/
DO02_M

15 Felaktig anslutning av LO-
SIDE-drivkretsen DO0_M

16 Felaktig anslutning av HI-
SIDE-drivkretsen DO0_P

17 Felaktig anslutning av LO-
SIDE-drivkretsen DO01_M

18 Felaktig anslutning av HI-
SIDE-drivkretsen DO01_P

19 Enheten har inte program-
merats med korrekt pro-
gramgränssnitt.

Programmet eller konfigura-
tionsdata har överförts till enhe-
ten med fel MOVISAFE®-pro-
gramvara.

• Kontrollera körningen av
DCS..B och ställ in igen
med en giltig version av
MOVISAFE®-programva-
ran.

• Slå sedan av och på
DCS..B igen.

20

21 Ogiltig CRC för konfigura-
tionsdata.

Konfigurationsdata har över-
förts felaktigt till enheten.

Överför konfigurationsdata till
enheten igen.2224
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 23 Fel vid intern överföring av

konfigurationsdata.
- • Byt DCS..B.

• Skicka den defekta DCS..B
med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

24

25 Fel vid beräkning av firm-
warekonfigurationsdata.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

26

27 Ogiltig CRC för firmware-
konfigurationsdata.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

28

29 Fel vid intern överföring av
firmwarekonfigurationsda-
ta.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

30

31 Områdeskontrollen av
"Device Description" är fel-
aktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
enhetsbeskrivningen.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

108 Fel, DCS Felindikering 32 Områdeskontrollen av "Ac-
cess Data" är felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
enhetsbeskrivningen.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

33 EMU-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
EMU-funktionen.

• Ångra ändringarna i EMU-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

34 PSC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
PSC-funktionen.

• Ångra ändringarna i PSC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 35 ESS-områdeskontrollen är

felaktig.
Felaktiga konfigurationsdata för
ESS-funktionen.

• Ångra ändringarna i ESS-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

36 ELC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
ELC-funktionen.

• Ångra ändringarna i ELC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

37 OLC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
OLC-funktionen.

• Ångra ändringarna i OLC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

108 Fel, DCS Felindikering 38 ZSC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
ZSC-funktionen.

• Ångra ändringarna i ZSC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

39 MSC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
MSC-funktionen.

• Ångra ändringarna i MSC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

40 DMC-områdeskontrollen
är felaktig.

Felaktiga konfigurationsdata för
DMC-funktionen.

• Ångra ändringarna i DMC-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 41 JSS-områdeskontrollen är

felaktig.
Felaktiga konfigurationsdata för
JSS-funktionen.

• Ångra ändringarna i JSS-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

42 PLC-områdeskontrollen är
felaktig.

Felaktigt AWL-tillämpningspro-
gram.

• Översätt tillämpningspro-
grammet på nytt, överför
det och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

43 Felaktig områdeskontroll
för frånkopplingskanal.

Internt fel i konfigurationsdata. • Ångra ändringarna i från-
kopplingen (konfiguratio-
nen) eller ställ in på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

108 Fel, DCS Felindikering 44 Felaktig områdeskontroll
för digitala utgångar.

Felaktiga konfigurationsdata för
digitala utgångar.

• Ångra ändringarna i från-
kopplingsmatrisen för digi-
tala utgångar eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

45 Felaktig områdeskontroll
för digitala utgångar.

Felaktiga konfigurationsdata för
digitala utgångar.

• Ångra ändringarna i från-
kopplingsmatrisen för digi-
tala utgångar eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

46 Felaktig områdeskontroll
för givartyp.

Felaktig konfiguration av givar-
typen.

• Ångra ändringarna i konfi-
gurationen av givartypen el-
ler ställ in på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 47 Felaktig områdeskontroll

för givarnormering.
Felaktig konfiguration av givar-
sträckan.

• Ångra ändringarna av givar-
sträckan (mätlängd, upplös-
ning eller max. hastighet)
eller ställ in på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

48 Felaktig områdeskontroll
för givarposition.

Felaktig konfiguration av givar-
sträckan.

• Ångra ändringarna av givar-
sträckan (mätlängd, upplös-
ning eller max. hastighet)
eller ställ in på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

49 Felaktig områdeskontroll
för PDM.

Felaktig konfiguration av PDM-
funktionen.

• Ångra ändringarna i PDM-
konfigurationen eller ställ in
på nytt.

• Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

108 Fel, DCS Felindikering 50 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

51

52 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

53

54 Internt programfel. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

55

56 Felaktigt watchdogtest. Felaktig återkoppling från den
interna frånkopplingskanalen
för digitala utgångar.

• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

57

58 Felaktiga processdata. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

59

62 Internt bearbetningsfel i
tillämpningsprogrammet.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

63
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 64 Internt bearbetningsfel i

tillämpningsprogrammet.
- • Byt DCS..B.

• Skicka den defekta DCS..B
med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

65

66 Internt bearbetningsfel i
tillämpningsprogrammet.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

67

68 Internt bearbetningsfel i in-
gångselementet

- • Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

69

70 Internt bearbetningsfel i in-
gångselementet

- • Överför konfigurationsdata
igen och stäng av och sätt
på DCS..B.

• Om felet finns kvar måste
versionen av MOVISAFE®-
programmet kontrolleras av
SEW-EURODRIVE:s ser-
viceavdelning.

71

72 Internt bearbetningsfel i
tillämpningsprogrammet

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

73

108 Fel, DCS Felindikering 74 Gångtidsfel. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

75

80 Gångtidsfel - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

82 Interrupt-fel i tidsövervak-
ningen.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

83

85 Gångtidsfel. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

86

87 Programfel. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

88

89 Internt fel i CPU. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

90
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 91 Internt fel i CPU. - • Byt DCS..B.

• Skicka den defekta DCS..B
med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

92

93 Internt fel i CPU. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

94

95 Internt fel i RAM. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

96

97 Internt fel i flash-minnet. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

98

99 Internt fel i CPU - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

100

101 Internt bearbetningsfel i
PROFIsafe.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

102

108 Fel, DCS Felindikering 103 Internt bearbetningsfel i
PROFIsafe.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

104

105 Internt bearbetningsfel i
PROFIsafe.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

106

107 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

108

109 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

110

111 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

112
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
108 Fel, DCS Felindikering 113 Fel vid intern dataöverfö-

ring.
- • Byt DCS..B.

• Skicka den defekta DCS..B
med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

114

117 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

118

119 Fel vid intern dataöverfö-
ring.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

140 Felaktig core-spänning
DMP1.

• Core-spänningen i tillvalet
DCS..B är inte korrekt.

• Komponentfel i DCS..B

• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

141

142 Felaktig core-spänning
DMPM.

• Core-spänningen i tillvalet
DCS..B är inte korrekt.

• Komponentfel i DCS..B

• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

143

156 Felaktigt RAM-test. - • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

157

108 Fel, DCS Felindikering 160 Felaktigt test av statiskt re-
gister.

- • Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

161

109 Larm DCS Felindikering 0 Larm DCS
1 Kommunikationsfel bak-

plansbuss
MOVIDRIVE® B.

DCS..B får inga giltiga data från
MOVIDRIVE® B.

• Kontrollera maskinvaruan-
slutningen till
MOVIDRIVE® B.

• Kontrollera firmwareversio-
nen i MOVIDRIVE® B.

• Anslut skärmflätan för gi-
var-, motor- och TF-led-
ningen med stor yta.

• Potentialutjämna.
2 Puls 1-rimlighetsfel på di-

gital ingång DI1.
Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI1
(X81:2).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI1 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

3

4 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI2.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI2
(X81:3).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI2 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

5

6 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI3.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI3
(X81:4).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI3 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

7

8 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI4.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI4
(X81:5).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI4 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

9
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 10 Puls 1-rimlighetsfel på di-

gital ingång DI5.
Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI5
(X81:7).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI5 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

11

12 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI6.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI6
(X81:8).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI6 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

13

14 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI7.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI7
(X81:9).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI7 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

15

16 Puls 1-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI8.

Ingen konfigurerad puls 1-
spänning till digital ingång DI8
(X81:10).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI8 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

17

18 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI1.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI1
(X81:2).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI1 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

19

20 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI2.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI2
(X81:3).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI2 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

21

22 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI3.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI3
(X81:4).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI3 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

23

24 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI4.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI4
(X81:5).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI4 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

25
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 26 Puls 2-rimlighetsfel på di-

gital ingång DI5.
Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI5
(X81:7).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI5 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

27

28 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI6.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI6
(X81:8).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI6 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

29

30 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI7.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI7
(X81:9).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI7 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

31

32 Puls 2-rimlighetsfel på di-
gital ingång DI8.

Ingen konfigurerad puls 2-
spänning till digital ingång DI8
(X81:10).

• Kontrollera konfigurationen
av den digitala ingången
DI8 enligt projekteringen
och kretsschemat.

• Kontrollera anslutningen.

33

34 Rimlighetsfel, hastighets-
registrering.

Skillnaden i värde mellan de
båda hastighetssensorerna
överstiger konfigurerad från-
kopplingsgräns för hastighet

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera hastighetssen-
sorn.

• Ställ in hastighetssignaler-
na så att de täcker samma
område med SCOPE-funk-
tionen.

35

109 Larm DCS Felindikering 36 Rimlighetsfel, positionsre-
gistrering.

Skillnaden mellan de båda po-
sitionssignalerna överstiger
konfigurerad frånkopplings-
gräns för inkrement.

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera positionssigna-
len.

• Är alla signaler i det 9-poli-
ga givarkontaktdonet an-
slutna?

• Kontrollera anslutningarna i
givarkontaktdonet.

• Ställ in positionssignalerna
så att de täcker samma om-
råde med SCOPE-funktio-
nen.

• När det absoluta värdet via
bakplansbussen används
måste eventuellt parame-
tern Frånkopplingsgräns in-
kr. ställas in.

37

38 Rimlighetsfel, felaktigt po-
sitionsområde.

Aktuell position ligger utanför
den konfigurerade mätlängden.

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera positionssigna-
len och korrigera offset om
det behövs.

• Ställ in positionssignalerna
så att de täcker samma om-
råde med SCOPE-funktio-
nen.

39

40 Rimlighetsfel, felaktig has-
tighet.

Aktuell hastighet ligger utanför
konfigurerat hastighetsområde

• Drivenheten rör sig utanför
tillåtet och konfigurerat has-
tighetsområde.

• Kontrollera konfigurationen
(givarfönster: maximalt in-
ställd hastighet).

• Analysera hastighetsförlop-
pet med SCOPE-funktio-
nen.

41
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 42 Rimlighetsfel, felaktig ac-

celeration.
Aktuell acceleration ligger utan-
för konfigurerad max. accelera-
tion.

• Kontrollera konfigurationen
(givarfönster: maximalt in-
ställd hastighet).

• Analysera hastighets-/acce-
lerationsförloppet med
SCOPE-funktionen.

43

44 Rimlighetsfel, givargräns-
snitt (A3401 = givare 1 och
A3402 = givare 2)

Anslutningen av givaren mot-
svarar inte konfigurerade data

• Kontrollera givartyp och
konfiguration (SSI/inkre-
mentell)

• Kontrollera givarens anslut-
ning/kablage

• Kontrollera polaritet i givar-
data

• Testa givarnas funktion

45

46 Givarens spänningsmat-
ning är felaktig (A3403 =
givare 1 och A3404 = giva-
re 2).

Givarmatningen ligger utanför
definierat område (min. 20 V
DC/max. 29 V DC).

• Överbelastning av givarens
matningsspänning, en in-
tern Polyswitch-säkring har
löst ut.

• Kontrollera matningsspän-
ningen till DCS..B.

47

48 Referensspänningsfel Givarsystemets referensspän-
ning ligger utanför definierat
område

Kontrollera givarsystemets re-
ferensspänningsingång49

50 Felaktig differensnivå i
RS485-drivkrets 1. Fel:
signal "B" eller signal
"Takt" är felaktig.

• Ingen givaranslutning.
• Fel typ av givare ansluten.

• Kontrollera givaranslutning-
en.

• Kontrollera givarkabeln.
51

52 Felaktig differensnivå i
RS485-drivkrets 2. Fel:
signal "A" eller signal "DA-
TA" är felaktig.

53

54 Avvikelse i inkrementräk-
nare55

109 Larm DCS Felindikering 56 Rimlighetsfel, givargräns-
snitt (A3401 = givare 1 och
A3402 = givare 2)

Anslutningen av givaren mot-
svarar inte konfigurerade data

• Kontrollera givartyp och
konfiguration (SSI/inkre-
mentell)

• Kontrollera givarens anslut-
ning/kablage

• Kontrollera polaritet i givar-
data

• Testa givarnas funktion

57

58 Rimlighetsfel, SIN/COS-gi-
varanslutning.

Fel typ av givare ansluten. Kontrollera givarens anslut-
ning och kablage.59

60 Rimlighetsfel, inkremental-
givaranslutning

Fasfel hos inkremental- eller
sin/cos-givare

• Kontrollera givaranslutning-
en

• Byt defekt givare
61
62
63
64 Rimlighetsfel, SSI-givaran-

slutning (masterläge).
Ansluten givartyp stämmer inte
överens med konfigurationen.

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
65

66 Rimlighetsfel, SSI-givaran-
slutning (slavläge).

Ansluten givartyp stämmer inte
överens med konfigurationen.

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
67

68 Felaktig koppling av High
Side-drivkretsen DO0_P.

DC-24 V-kortslutning i digital
utgång DO0_P (X82:1).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.69

70 Felaktig koppling av Low
Side-drivkretsen DO0_M.

DC-0 V-kortslutning i digital ut-
gång DO0_M (X82:2).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.71

72 Felaktig koppling av High
Side-drivkretsen DO1_P.

DC-24 V-kortslutning i digital
utgång DO1_P (X82:3).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.73
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 74 Felaktig koppling av Low

Side-drivkretsen DO1_M.
DC-0 V-kortslutning i digital ut-
gång DO1_M (X82:4).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.75

76 Övervakning av moturs
och medurs rotationsrikt-
ning har aktiverats samti-
digt i säkerhetsfunktion
DMC.

Flerfaldig aktivering av säker-
hetsfunktionen DMC.

Aktivera endast bara en
"Enable" i styrningen av sä-
kerhetsfunktionen DMC.

77

78 Övervakningsområdet för
moturs och medurs rota-
tionsriktning har aktiverats
samtidigt i säkerhetsfunk-
tionen OLC.

Flerfaldig aktivering av säker-
hetsfunktionen OLC.

Aktivera endast bara en
"Enable" i styrningen av sä-
kerhetsfunktionen OLC.

79

80 Övervakning av moturs
och medurs rotationsrikt-
ning har aktiverats samti-
digt i säkerhetsfunktion
JSS.

Flerfaldig aktivering av säker-
hetsfunktionen JSS.

Aktivera endast bara en
"Enable" i styrningen av sä-
kerhetsfunktionen JSS.

81

82 Timeoutfel MET. Defekt ingångselement med
tidsövervakning.

Kontrollera anslutningen till in-
gångselementet.83

84 Timeoutfel MEZ. Defekt tvåhandsmanövrering
med tidsövervakning.

Kontrollera anslutningen till in-
gångselementet.85

86 Fel, EMU1-övervakning. • Felaktig styrning av utgång-
en

• Felaktig återföring

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.87

88 Fel, EMU2-övervakning
89
90 Rimlighetsfel, positionsom-

koppling.
Positionsomkopplingen för
ZSC, JSS eller DMC är konti-
nuerligt aktiverad.

• Kontrollera aktiveringen av
ZSC (SOS).

• Kontrollera aktiveringen av
JSS (SDI).

• Aktivera DMC (SDI) endast
vid övervakning av position.

91
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 92 SSI-givarfel. Givarhopp SSI-värde inom en

cykel för långt.
• Kontrollera givarens konfi-

guration.
• Kontrollera givarens kab-

lage.

93

94 SSI-givarfel. Rimlighetsfel för positionsrikt-
ning.

• Kontrollera givarens konfi-
guration.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

95

96 Rimlighetsfel för inkremen-
talgivarens kanaler.

• Olika räknarsignaler i givar-
kanal A/B.

• Defekt komponent i RS485-
gränssnittet.

• Givaren arbetar utanför gi-
vargränssnittets toleranser.

• Kontrollera givarens konfi-
guration.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

• Kontrollera givarsignalernas
nivå.

• Kontrollera inkrementalgi-
varens maximala räknefre-
kvens.

97

98 Rimlighetsfel analog-/digi-
taljämförelse på Schmitt-
triggern utgång-givarin-
gång X84.

• Ansluten givartyp stämmer
inte överens med konfigura-
tionen.

• Felaktiga givarsignaler
• Defekt maskinvara

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

99

100 Rimlighetsfel analog-/digi-
taljämförelse på Schmitt-
triggern utgång-givarin-
gång X85.

• Ansluten givartyp stämmer
inte överens med konfigura-
tionen.

• Felaktiga givarsignaler
• Defekt maskinvara

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

101

110 Områdeskontroll positions-
behandling i DCS22B/32B.

Positionsbehandling har aktive-
rats på DCS22B/32B.

• Kontrollera konfigurations-
data.

• Avaktivera positionsbe-
handling.

111

112 Felaktig OSSD-ingångs-
kontroll.

Felaktigt OSSD-test. • Kontrollera 24 V DC-in-
spänningen för alla OSSD-
ingångar.

• Stäng av och sätt på
DCS..B.

113
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 114 Felaktig koppling av High

Side-drivkretsen DO2_P.
DC-24 V-kortslutning i digital
utgång DO2_P (X83:1).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.115

116 Felaktig koppling av Low
Side-drivkretsen DO2_M.

DC-0 V-kortslutning i digital ut-
gång DO2_M (X83:2).

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.117

118 Dynamiskt test för High
Side-drivkrets DO0_P.

24 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO0_P.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

119 Dynamiskt test för Low
Side-drivkrets DO0_M.

0 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO0_M.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

120 Dynamiskt test för High
Side-drivkrets DO1_P.

24 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO1_P.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

121 Dynamiskt test för Low
Side-drivkrets DO1_M.

0 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO1_M.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

122 Dynamiskt test för High
Side-drivkrets DO2_P.

24 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO2_P.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

123 Dynamiskt test för Low
Side-drivkrets DO2_M.

0 V DC-kortslutning i digital ut-
gång DO2_M.

Kontrollera anslutningen till
den digitala utgången.

124 Testet för avaktivering av
digitala ingångar är felak-
tigt.

Ingångarna är fortfarande akti-
va efter avaktiveringen.

• Kontrollera anslutningen till
de digitala ingångarna.

• Stäng av och sätt på
DCS..B.

• Byt DCS..B.

125

134 Rimlighetsfel, hastighets-
detektering

Skillnaden i värde mellan de
båda hastighetssensorerna
överstiger konfigurerad från-
kopplingsgräns för hastighet

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera hastighetssen-
sorn.

• Ställ in hastighetssignaler-
na så att de täcker samma
område med SCOPE-funk-
tionen.

135
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 136 Rimlighetsfel, positionsre-

gistrering.
Skillnaden mellan de båda po-
sitionssignalerna överstiger
konfigurerad frånkopplings-
gräns för inkrement.

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera positionssigna-
len.

• Är alla signaler i det 9-poli-
ga givarkontaktdonet kor-
rekt anslutna?

• Kontrollera anslutningarna i
givarkontaktdonet

• Ställ in positionssignalerna
så att de täcker samma om-
råde med SCOPE-funktio-
nen.

137

138 Rimlighetsfel, felaktigt po-
sitionsområde.

Aktuell position ligger utanför
den konfigurerade mätlängden.

• Kontrollera sträckan i för-
hållande till inställda data i
givarkonfigurationen.

• Kontrollera positionssigna-
len och korrigera offset om
det behövs.

• Ställ in positionssignalerna
så att de täcker samma om-
råde med SCOPE-funktio-
nen.

139

140 Rimlighetsfel, felaktig has-
tighet.

Aktuell hastighet ligger utanför
konfigurerat hastighetsområde

• Drivenheten rör sig utanför
tillåtet och konfigurerat has-
tighetsområde.

• Kontrollera konfigurationen
(givarfönster: maximalt in-
ställd hastighet).

• Analysera hastighetsförlop-
pet med SCOPE-funktio-
nen.

141

142 Rimlighetsfel, felaktig ac-
celeration.

Den aktuella accelerationen lig-
ger utanför det konfigurerade
accelerationsområdet. Driven-
heten har överskridit det tillåtna
accelerationsområdet.

• Kontrollera konfigurationen
(givarfönster: maximalt in-
ställd hastighet).

• Analysera hastighets-/acce-
lerationsförloppet med
SCOPE-funktionen.

143
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 146 Givarens spänningsmat-

ning är felaktig (E3405 =
givare 1 och E3406 = giva-
re 2).

Givarens matningsspänning lig-
ger utanför definierat område
(min. 20 V DC/max. 29 V DC).

• Överbelastning av givarens
matningsspänning, en in-
tern Polyswitch-säkring har
löst ut.

• Kontrollera matningsspän-
ningen till DCS..B.

147

150 Differensnivå i RS485-driv-
krets. Fel: signal "B" eller
signal "Takt" är felaktig.

• Ingen givaranslutning.
• Fel typ av givare ansluten.

• Kontrollera givaranslutning-
en.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

151

152 Differensnivå i RS485-driv-
krets. Fel: signal "A" eller
signal "DATA" är felaktig.

• Ingen givaranslutning.
• Fel typ av givare ansluten.

• Kontrollera givaranslutning-
en.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

153

158 Rimlighetsfel, SIN/COS-gi-
varanslutning.

Fel typ av givare ansluten. Kontrollera givarens anslut-
ning och kablage.159

164 Rimlighetsfel, SSI-givaran-
slutning (masterläge).

Ansluten givartyp stämmer inte
överens med konfigurationen.

• Kontrollera givarens anslut-
ning och kablage.

• Kontrollera givaren.
165

166 Rimlighetsfel, SSI-givaran-
slutning (slavläge).

Ansluten givartyp stämmer inte
överens med konfigurationen.

• Kontrollera givarens anslut-
ning och kablage.

• Kontrollera givaren.
167

186 Fel, EMU1-övervakning. Felaktig övervakning av den
externa frånkopplingskanalen.

• Kontrollera maskinvaruan-
slutningarna.

• För kort åtdragnings- eller
falltid.

• Kontrollera reläkontakterna.

187

188 Fel, EMU2-övervakning. Felaktig övervakning av den
externa frånkopplingskanalen.

• Kontrollera maskinvaruan-
slutningarna.

• För kort åtdragnings- eller
falltid.

• Kontrollera reläkontakterna.

189
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
109 Larm DCS Felindikering 190 Rimlighetsfel, positionsom-

koppling.
Positionsomkopplingen för
ZSC, JSS eller DMC är konti-
nuerligt aktiverad.

• Kontrollera aktiveringen av
ZSC (SOS).

• Kontrollera aktiveringen av
JSS (SDI).

• Aktivera DMC (SDI) endast
vid övervakning av position.

191

192 SSI-givarfel. Givarhopp SSI-värde inom en
cykel för långt.

• Kontrollera givarens konfi-
guration.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

193

194 SSI-givarfel. Rimlighetsfel för positionsrikt-
ning.

• Kontrollera givarens konfi-
guration.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

195

196 Rimlighetsfel för inkremen-
talgivarens kanaler.

• Olika räknarsignaler i givar-
kanal A/B.

• Defekt komponent i RS485-
gränssnittet.

• Givaren arbetar utanför gi-
vargränssnittets toleranser.

• Kontrollera givarens konfi-
guration.

• Kontrollera givarens kab-
lage.

• Kontrollera givarsignalernas
nivå.

• Kontrollera inkrementalgi-
varens maximala räknefre-
kvens.

197

198 Rimlighetsfel analog-/digi-
taljämförelse på Schmitt-
triggern utgång-givarin-
gång X84.

• Ansluten givartyp stämmer
inte överens med konfigura-
tionen.

• Felaktiga givarsignaler
• Defekt maskinvara

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

199

200 Rimlighetsfel analog-/digi-
taljämförelse på Schmitt-
triggern utgång-givarin-
gång X85.

• Ansluten givartyp stämmer
inte överens med konfigura-
tionen.

• Felaktiga givarsignaler
• Defekt maskinvara

• Kontrollera konfigurationen.
• Kontrollera den anslutna gi-

varen.
• Byt DCS..B.
• Skicka den defekta DCS..B

med felnummer till SEW-
EURODRIVE för feldia-
gnos.

201

110 Fel, "Ex e-
skydd"

Nödstopp 0 Driftperioden under 5 Hz
överskriden

Driftperioden under 5 Hz över-
skriden

• Kontrollera projekteringen
• Förkorta driftperioden under

5 Hz
113 Ledarbrott,

analogingång
Ingen reak-
tion (P)

0 Ledarbrott, analog ingång
AI1

Ledarbrott, analog ingång AI1 Kontrollera ledningsdragning-
en

116 Fel, "Timeout
MOVI-PLC"

Snabbstopp/
varning

0 Kommunikationstimeout
MOVI-PLC®

• Kontrollera idrifttagningen
• Kontrollera ledningsdrag-

ningen
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
122 "Absolutgivar-

tillval"
Omedelbart
stopp

2 X15: okänd givartyp Okänd givartyp ansluten Byt givare
16386 X14: okänd givartyp
1 X15: rimlighetskontroll • Givarkabel eller skärm inte

korrekt anslutna
• Kortslutning/ledarbrott i

givarkabel
• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

33 X15: analog spänning ut-
anför toleransen

41–45 X15: RS485-kommunika-
tion

60 X15: analog spänning ut-
anför toleransen

63 X15: positionsfel, för högt
varvtal, ingen positions-
bildning möjlig

• Givarkabel eller skärm inte
korrekt anslutna

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

256 X15: spänningsfall
257 X15: avbrott i puls- eller

dataledning
258 X15: positionshopp
261 X15: ingen high-nivå • Givarkabel eller skärm inte

korrekt anslutna
• Kortslutning/ledarbrott i

givarkabel
• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

513 X15: rimlighetskontroll
768 X15: timeout PDO
770 X15: positionshopp

122 "Absolutgivar-
tillval"

Omedelbart
stopp

16385 X14: rimlighetskontroll • Givarkabel eller skärm inte
korrekt anslutna

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

16417 X14: analog spänning ut-
anför toleransen

16444 X14: analog spänning ut-
anför toleransen

16447 X14: positionsfel, för högt
varvtal, ingen positions-
bildning möjlig

16425–
16429

X14: RS485-kommunika-
tion

• Givarkabel eller skärm inte
korrekt anslutna

• Kortslutning/ledarbrott i
givarkabel

• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

16640 X14: givarens felbit aktive-
rad

16641 X14: avbrott i puls- eller
dataledning

16642 X14: positionshopp
16645 X14: ingen high-nivå • Givarkabel eller skärm inte

korrekt anslutna
• Kortslutning/ledarbrott i

givarkabel
• Givare defekt
• EMC-störning

• Kontrollera att givarkabel
och skärm är korrekt anslut-
na och att det inte finns
kortslutning eller ledarbrott

• Byt givare
• Vidta EMC-åtgärder

16897 X14: rimlighetskontroll
17152 X14: timeout PDO
17154 X14: positionshopp

34–40 X15: fel, intern givare Fel, intern givare Byt givare
46–50
64–67
514–544
772–774

122 "Absolutgivar-
tillval"

Omedelbart
stopp

16418–
16424

X14: fel, intern givare Fel, intern givare Byt givare

16430–
16434

X14: fel, intern givare

16448–
16451

X14: fel, intern givare

16898–
16928

X14: fel, intern givare

17156–
17158

X14: fel, intern givare
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
122 "Absolutgivar-

tillval"
Omedelbart
stopp

61 X15: för låg sändarström Smuts, sändarbrott Byt givare
16445 X14: för låg sändarström
62 X15: för låg givartempera-

tur
För hög givartemperatur Sänk motor- och omgivnings-

temperaturen
16446 X14: för låg givartempera-

tur
259 X15: för låg pulsfrekvens Felaktig givartemperatur Kontrollera givartemperatur
260 X15: givaren meddelar ett

programmerbart fel
576 X15: varning, intern givare
769 X15: givaren meddelar ett

programmerbart fel
16643 X14: för låg pulsfrekvens
16644 X14: givaren meddelar ett

programmerbart fel
16960 X14: varning, intern givare
17153 X14: givaren meddelar ett

programmerbart fel
771 X15: nödmeddelande
17155 X14: nödmeddelande

123 Positione-
ringsavbrott

Nödstopp (P) 0 Fel positionering/positio-
neringsavbrott

Målövervakning vid återgång till
en avbruten positionering. Må-
let skulle missas

Genomför positioneringen ut-
an avbrott tills den är avslu-
tad.

124 Omgivnings-
förhållanden

Nödstopp (P) 1 Tillåten omgivningstempe-
ratur överskriden

Omgivningstemperatur >60 °C • Förbättra ventilations- och
kylningsförhållandena

• Förbättra lufttillförseln till el-
skåpet; kontrollera filtren
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
196 Effektdel Omedelbart

stopp
1 Urladdningsmotstånd Urladdningsmotståndet överbe-

lastat
Håll väntetiden för in-/urkopp-
ling

2 Maskinvaruregistrering
för-/urladdningsstyrning

Fel variant av för-/urladdnings-
styrning

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning

• Byt för-/urladdningsstyr-
ningen

3 Växelriktarkoppling Defekt växelriktarkoppling • Kontakta SEW:s serviceav-
delning

• Byt växelriktarkoppling
4 Växelriktarkoppling refe-

rensspänning
Defekt växelriktarkoppling • Kontakta SEW:s serviceav-

delning
• Byt växelriktarkoppling

5 Konfiguration effektdelar Olika fasmoduler i enheten • Informera SEW:s service-
avdelning

• Kontrollera och byt fasmo-
duler

6 Konfiguration styrenhet Fel styrenhet nätväxelriktare el-
ler motorväxelriktare

Byt styrenhet nät- och motor-
växelriktare eller tilldela kor-
rekt

7 Kommunikation effektdel -
styrenhet

Ingen kommunikation Kontrollera monteringen av
styrenheten

8 Kommunikation för-/ur-
laddningsstyrning växelrik-
tarkoppling

Ingen kommunikation • Kontrollera kablaget
• Kontakta SEW:s serviceav-

delning
10 Kommunikation effektdel -

styrenhet
Växelriktarkopplingen stöder
inget protokoll

Byt växelriktarkoppling

11 Kommunikation effektdel -
styrenhet

Kommunikationen med växel-
riktarkopplingen vid Power up
är felaktig (CRC-fel)

Byt växelriktarkoppling

12 Kommunikation effektdel -
styrenhet

Växelriktarkopplingen för ett av-
vikande protokoll jämfört med
styrenheten

Byt växelriktarkoppling

13 Kommunikation effektdel -
styrenhet

Kommunikationen till växelrik-
tarkopplingen under driften är
felaktig: ett CRDC-fel mer än
1× per sekund

Byt växelriktarkoppling
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Fel Subfel
Kod Beteckning Reaktion (P) Kod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd
196 Effektdel Omedelbart

stopp
14 Konfiguration styrenhet För EEPROM-datapost bygg-

storlek 7 saknas PLD-funktion
Byt styrenheten

15 Fel växelriktarkoppling Processorn i växelriktarkopp-
lingen har meddelat ett internt
fel

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

• Byt växelriktarkoppling
16 Fel växelriktarkoppling: in-

kompatibel PLD-version
Byt växelriktarkoppling

17 Fel för-/urladdningsstyr-
ning

Processorn på för-/urladdnings-
styrningen har meddelat ett in-
ternt fel

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

• Byt för-/urladdningsstyr-
ningen

18 Fel, mellankretsfläkt defekt Mellankretsfläkten är defekt • Kontakta SEW:s serviceav-
delning

• Kontrollera om mellankrets-
drosselns fläkt är ansluten
eller defekt.

19 Kommunikation effektdel -
styrenhet

Kommunikationen till växelrik-
tarkopplingen under driften är
felaktig: ett CRDC-fel mer än
1× per sekund

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

• Byt växelriktarkoppling
20 Kommunikation effektdel -

styrenhet
Styrenheten har inte sänt några
meddelanden till WRK på länge

• Kontakta SEW:s serviceav-
delning om felet återkom-
mer

• Byt växelriktarkoppling
21 Orimlig Um-mätning

fas R
Fasmodulen är defekt Kontakta SEW:s serviceavdel-

ning om felet återkommer
22 Orimlig Ur-mätning

fas S
23 Orimlig Um-mätning

fas T
197 Nät Omedelbart

stopp
1 Nätöverspänning (motor-

växelriktare endast vis
start av förladdning)

Dålig nätspänningskvalitet • Kontrollera matningen (säk-
ringar, kontaktor)

• Kontrollera projekteringen
av det matande nätet2 Nätunderspänning (endast

vid nätväxelriktare)
199 Mellankrets-

laddning
Omedelbart
stopp

4 Förladdningen avbröts Mellankretsen kan inte laddas • Förladdningen är överbe-
lastad

• Den anslutna mellank-
retskapaciteten är för stor

• Kortslutning i mellankret-
sen;
kontrollera mellankretsan-
slutningen vid flera enheter

6.3 SEW:s elektronikservice

6.3.1 Skicka in för reparation
Kontakta SEW:s elektronikservice om ett fel inte kan åtgärdas (→ "Kundservice
och reservdelar").
Vid kontakt med SEW:s elektronikservice ska alltid siffrorna på statusetiketten anges
så att vår serviceavdelning kan hjälpa till på bästa sätt.

När enheten skickas in för reparation ska följande anges:
• Serienummer (→ typskylt)
• Typbeteckning
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• Standardutförande eller teknologiutförande
• Siffror på statusetiketten
• Kort tillämpningsbeskrivning (driftfall, styrning via plintar eller seriell)
• Ansluten motor (motortyp, motorspänning, koppling W  eller m)
• Beskrivning av felet
• Omständigheterna då felet uppträder
• Egna åsikter om felorsaken
• Ovanliga händelser etc. som har föregått felet

6.4 Långtidslagring

Vid långtidslagring av enheten måste nätspänning anslutas minst 5 minuter vartannat
år. Annars förkortas enhetens livslängd.
Vid försummat underhåll:
I omformaren finns elektrolytkondensatorer som åldras i spänningslöst tillstånd. Detta
kan medföra skador på elektrolytkondensatorerna om enheten ansluts direkt till nät-
spänning efter en längre tids lagring.
Vid försummat underhåll rekommenderar SEW-EURODRIVE att nätspänningen lång-
samt ökas till maximal spänning. Detta kan t.ex. ske med hjälp av en reglertransforma-
tor, vars utspänning ställs in i enlighet med följande tabell.
Följande nivåer rekommenderas:
400/500 V AC-enheter:
• Steg 1: 0 V AC till 350 V AC inom några sekunder
• Steg 2: 350 V AC i 15 minuter
• Steg 3: 420 V AC i 15 minuter
• Steg 4: 500 V AC i 1 timme
230 V AC-enheter:
• Steg 1: 170 V AC i 15 minuter
• Steg 2: 200 V AC i 15 minuter
• Steg 3: 240 V AC i 1 timme
Efter denna regenerering kan enheten omgående sättas i drift eller lagras ytterligare
med korrekt underhåll.

6.5 Återvinning
Gällande föreskrifter ska följas. Ta hand om kasserat material allt efter beskaffenhet
och gällande föreskrifter som t ex:
• Elektronikskrot (kretskort)
• Plast (kapslingar)
• Plåt
• Koppar
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7 Försäkran om överensstämmelse
7.1 MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE

7.1.1 Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse
Översättning av originaltexten 900230310/SV

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar för följande produkter

Bruchsal

a) Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn
b) Med fullmakt att sammanställa teknisk dokumentation och har samma adress som tillverkaren

Plats Datum
VD teknik
Johann Soder

a) b)

Frekvensomformare i serien MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

enligt

Maskindirektivet 2006/42/EG
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Detta omfattar uppfyllandet av skyddsmålen för "elektrisk energiförsörjning" enligt bilaga I nr 1.5.1 i enlighet med
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG -- Kommentar: 2014/35/EU gäller nu.

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

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

Tillämpade harmoniserade standarder: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Angivna produkter är i enlighet med EMC-direktivet inga produkter som kan drivas självständigt. Produkten kan bedömas ur EMC-
synpunkt först efter inbyggnad i ett totalt system. Bedömningen av produkten har gjorts för en typisk anläggningskonstellation

2017-06-21
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7.2 MOVIDRIVE® med DFS11B/DFS21B
MOVIDRIVEmedDFS11B/DFS21B

7.2.1 Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse
Översättning av originaltexten 900010510/SV

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar för följande produkter

Bruchsal

a) Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn
b) Med fullmakt att sammanställa teknisk dokumentation och har samma adress som tillverkaren

Plats Datum
VD teknik
Johann Soder

a) b)

Frekvensomformare i serien MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

inbyggd DFS11B PROFIBUS-DP-V1 med PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe

enligt

Maskindirektivet 2006/42/EG
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Detta omfattar uppfyllandet av skyddsmålen för "elektrisk energiförsörjning" enligt bilaga I nr 1.5.1 i enlighet med
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG -- Kommentar: 2014/35/EU gäller nu.

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

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

Tillämpade harmoniserade standarder: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

Andra tillämpade standarder: EN 61508:2001 (del 1-7)
EN 62061:2005

4) Angivna produkter är i enlighet med EMC-direktivet inga produkter som kan drivas självständigt. Produkten kan bedömas ur EMC-
synpunkt först efter inbyggnad i ett totalt system. Bedömningen av produkten har gjorts för en typisk anläggningskonstellation
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7Försäkran om överensstämmelse
MOVIDRIVE med DCS2.B/DCS3.B
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7.3 MOVIDRIVE® med DCS2.B/DCS3.B
MOVIDRIVEmedDCS2.B/DCS3.B

7.3.1 Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse
Översättning av originaltexten 901920513/SV

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar för följande produkter

Bruchsal

a) Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn
b) Med fullmakt att sammanställa teknisk dokumentation och har samma adress som tillverkaren

Plats Datum
VD teknik
Johann Soder

a) b)

Frekvensomformare i serien MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

inbyggd DCS2.B med DFS12B PROFIBUS-DP-V1 med PROFIsafe
DCS2.B med DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe
DCS3.B

enligt

Maskindirektivet 2006/42/EG
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Detta omfattar uppfyllandet av skyddsmålen för "elektrisk energiförsörjning" enligt bilaga I nr 1.5.1 i enlighet med
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG -- Kommentar: 2014/35/EU gäller nu.

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

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

Tillämpade harmoniserade standarder: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Andra tillämpade standarder: EN 61508:2001 (del 1-7)
EN 62061:2005

4) Angivna produkter är i enlighet med EMC-direktivet inga produkter som kan drivas självständigt. Produkten kan bedömas ur EMC-
synpunkt först efter inbyggnad i ett totalt system. Bedömningen av produkten har gjorts för en typisk anläggningskonstellation

Fritt programmeringsbar säkerhetsstyrning för övervakning av drivsystem, för SIL 3 IEC 61508:2010, resp. PL e enligt EN
ISO 13849-1:2008. Säkerhetskomponenten har EG-typgodkänts av följande instans: TÜV Rheinland Industrie Service
GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin. ID-nummer Notified Body NB 0035
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