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1 Všeobecné pokyny
Použití dokumentace
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1 Všeobecné pokyny
1.1 Použití dokumentace

Předkládaná verze dokumentace je překladem originální verze.
Tato dokumentace je součástí produktu. Dokumentace je určena všem osobám, které
provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis produktu.
Dokumentace musí být přístupná a v  čitelném stavu. Zajistěte, aby si osoby odpo-
vědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na produktu pracují na vlastní odpo-
vědnost, kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo
pokud potřebujete další informace, obraťte se na firmu SEW‑EURODRIVE.

1.2 Struktura varovných upozornění
1.2.1 Význam výstražných hesel

V následující tabulce najdete odstupňování a význam výstražných hesel jednotlivých
upozornění.

Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování
 NEBEZPEČÍ bezprostředně hrozící nebezpečí smrt nebo těžká poranění

 VAROVÁNÍ možný vznik nebezpečné situace smrt nebo těžká poranění

 POZOR možný vznik nebezpečné situace lehká zranění

POZOR možnost vzniku hmotných škod poškození výrobku nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip:
Usnadňuje manipulaci s výrobkem.

1.2.2 Struktura varovných upozornění pro daný odstavec
Varovná upozornění pro daný odstavec neplatí jen pro jeden speciální úkon, nýbrž pro
několik úkonů v  rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují buď na vše-
obecné nebo na specifické nebezpečí.
Zde vidíte formální strukturu varovného upozornění pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné následky při nerespektování.
• Opatření pro odvrácení nebezpečí.

Význam piktogramů
Piktogramy obsažené ve varovných upozorněních mají následující význam:

Piktogram Význam
Všeobecně nebezpečné místo
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1Všeobecné pokyny
Nároky vyplývající ze záruky

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 5

Piktogram Význam
Varování před nebezpečným elektrickým napětím

Varování před horkými povrchy

Varování před nebezpečím pohmoždění

Varování před zavěšeným břemenem

Varování před automatickým rozběhem

1.2.3 Struktura vložených varovných upozornění
Vložená varovná upozornění jsou integrována přímo v  návodu před příslušným ne-
bezpečným krokem.
Zde vidíte formální strukturu vloženého varovného upozornění:

 VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky při nerespek-
tování. Opatření pro odvrácení nebezpečí.

1.3 Nároky vyplývající ze záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. To je předpokladem provozu bez
rušení a uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete s pro-
duktem pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci!

1.4 Vyloučení záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. Toto je základním předpokladem pro
bezpečný provoz. Produkty dosahují uvedených vlastností a výkonových charakteristik
pouze za tohoto předpokladu. Za úrazy, věcné nebo finanční škody, ke kterým by
došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze, nepřebírá firma
SEW-EURODRIVE žádnou odpovědnost. SEW-EURODRIVE v těchto případech vy-
lučuje ručení za věcné vady.

1.5 Současně platné dokumenty
Pro všechny další komponenty platí příslušné dokumentace.24
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1 Všeobecné pokyny
Názvy produktů a značky

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B6

1.6 Názvy produktů a značky

Názvy produktů uváděné v  této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky
příslušných vlastníků.

1.7 Poznámka k autorským právům

©  2017  SEW‑EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli – i  dílčí – roz-
množování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno.
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2Bezpečnostní pokyny
Všeobecně
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2 Bezpečnostní pokyny
Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k  zamezení vzniku hmotných škod
a  ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a  dodržování základních
bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení
a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, si kompletně přečetly ná-
vod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další
informace, obraťte se prosím na firmu SEW‑EURODRIVE.

2.1 Všeobecně
Nikdy neinstalujte ani neuvádějte do provozu poškozené produkty. Poškození ne-
prodleně reklamujte u přepravní společnosti.
Za provozu mohou být pohonové měniče podle svého stupně ochrany IP pod napětím,
případně mohou mít také holé, pohyblivé nebo rotující části a horké povrchy.
V  případě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a  při
chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž
může dojít k velkým hmotným škodám.
Další informace naleznete v dokumentaci.

2.2 Cílová skupina
Veškeré práce při instalaci, uvedení do provozu, odstraňování poruch a údržbě musí
být prováděny kvalifikovaným elektrikářem (respektujte předpisy IEC  60364, příp.
CENELEC HD 384 či DIN VDE 0100 a IEC 60664 nebo DIN VDE 0110 a místní před-
pisy pro prevenci úrazů).
Kvalifikovanými elektrikáři ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů jsou
osoby, které jsou s  instalací, montáží, uváděním do provozu a s provozem produktu
důvěrně obeznámeny a mají pro tyto činnosti odpovídající kvalifikaci.
Všechny práce v ostatních oblastech, jako je transport, uskladnění, provoz a likvidace,
musí vykonávat osoby, které byly odpovídajícím způsobem proškoleny.
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2 Bezpečnostní pokyny
Použití v souladu s určeným účelem

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B8

2.3 Použití v souladu s určeným účelem
Pohonové měniče jsou komponenty určené k  montáži do elektrických zařízení či
strojů.
Při montáži do strojů je zakázáno uvádět pohonové měniče do provozu (tj. při zahájení
provozu v souladu s určeným účelem), dokud nebude shledáno, že stroje odpovídají
ustanovením směrnice pro stroje 2006/42/ES. Je nutno dodržovat normu EN 60204.
Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu k určenému účelu) je povoleno pouze při do-
držení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU).
Pohonové měniče splňují požadavky směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU. Pro po-
honové měniče se použijí harmonizované normy řady EN 61800-5-1/DIN VDE T105
ve spojení s normou EN 60439-1/VDE 660 část 500 a EN 60146/VDE 558.
Technické údaje i údaje týkající se připojovacích podmínek jsou uvedeny na typovém
štítku a v dokumentaci a musí být bezpodmínečně dodrženy.

2.3.1 Bezpečnostní funkce
Bez nadřazeného bezpečnostního systému nesmí pohonové měniče MOVIDRIVE®

MDX60B/61B vykonávat žádné bezpečnostní funkce. V zájmu zajištění ochrany strojů
a osob používejte nadřazené bezpečnostní systémy.
Pro bezpečnostní aplikace dbejte údajů v příručce "MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Funkční bezpečnost".

2.4 Přeprava, skladování
Řiďte se pokyny pro přepravu, skladování a odbornou manipulaci. Je nutné dodržet
klimatické podmínky podle kapitoly "Všeobecné technické údaje".

2.5 Instalace
Instalace a chlazení přístrojů musí být provedeny podle předpisů uvedených v přísluš-
né dokumentaci.
Pohonové měniče je nutné chránit před nedovoleným namáháním. Při přepravě
a manipulaci se zejména nesmějí deformovat žádné stavební prvky a/nebo měnit izo-
lační vzdálenosti. Zamezte dotyku elektronických stavebních prvků a kontaktů.
Pohonové měniče obsahují elektrostaticky citlivé stavební prvky, které mohou být
snadno poškozeny nesprávnou manipulací. Elektrické součásti se nesmějí me-
chanicky poškodit ani zničit (případně hrozí poškození zdraví!).
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití:
• použití v oblastech ohrožených explozí,
• použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, zá-

ření apod.,
• použití v  nestacionárních aplikacích, které překračují požadavek normy EN

61800-5-1 ohledně mechanických zátěží při vibracích a nárazech.
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2Bezpečnostní pokyny
Elektrické připojení

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 9

2.6 Elektrické připojení
Při práci na pohonových měničích, které jsou pod napětím, se řiďte platnými národní-
mi předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3).
Elektrickou instalaci je nutno provést podle příslušných předpisů (např. průřezy
kabelů, jištění, připojení ochranných vodičů). Pokyny nad rámec těchto předpisů jsou
uvedeny v dokumentaci.

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli nevybitým kondenzátorům. Vysoká napětí se mohou
vyskytovat ještě do 10 minut po odpojení od sítě na svorkách a uvnitř přístroje.
Smrt nebo těžká poranění.
• Po odpojení frekvenčního měniče od napájecího napětí počkejte 10 minut. Poté

zjistěte, zda je napětí od přístroje odpojené. Až poté zahajte práce na přístroji.
• Dbejte také odpovídajících výstražných štítků na frekvenčním měniči.

Pokyny pro instalaci s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu – jako je odstíně-
ní, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení – se nacházejí v dokumentaci k po-
honovým měničům. Tyto pokyny je nutné vždy dodržovat také u pohonových měničů
s označením CE. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je
na odpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje.
Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN
60204 nebo EN 61800-5-1).
Nutné ochranné opatření: Uzemnění zařízení.
MOVIDRIVE® B, konstrukční velikost 7 obsahuje také kontrolku LED pod spodním
předním krytem. Pokud kontrolka LED svítí, poukazuje to na napětí meziobvodu. Není
dovoleno se dotýkat přívodů. Než se dotknete přívodů, musí být nezávisle na indikaci
LED odpojeno napětí.

2.7 Bezpečné oddělení
Přístroj splňuje všechny požadavky pro bezpečné oddělení výkonových přípojek
a  elektronických přípojek podle EN 61800-5-1. Pro zajištění bezpečného oddělení
musí požadavkům bezpečného oddělení vyhovovat i všechny připojené obvody.

2.8 Provoz
Zařízení, do nichž se pohonové měniče montují, musí být příp. vybavena přídavnými
kontrolními a  ochrannými zařízeními v  souladu s  právě platnými bezpečnostními
ustanoveními, např. se zákonem o  technických pracovních prostředcích, s  předpisy
pro prevenci úrazů atd. Změny pohonových měničů pomocí ovládacího softwaru jsou
povoleny.
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2 Bezpečnostní pokyny
Provoz

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B10

 VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem kvůli nevybitým kondenzátorům. Vysoká napětí se mohou
vyskytovat ještě do 10 minut po odpojení od sítě na svorkách a uvnitř přístroje.
Smrt nebo těžká poranění.
• Po odpojení frekvenčního měniče od napájecího napětí počkejte 10 minut. Poté

zjistěte, zda je napětí od přístroje odpojené. Až poté zahajte práce na přístroji.
• Dbejte také odpovídajících výstražných štítků na frekvenčním měniči.

Během provozu musí být všechny kryty a dveře uzavřené.
Zhasnutí provozních kontrolek LED a  dalších zobrazovacích prvků (např. kontrolky
LED u konstrukční velikosti 7) není indikátorem toho, že je zařízení odpojeno od sítě
a že není přítomno napětí.
Než se dotknete přívodů, musí být nezávisle na indikaci LED odpojeno napětí.
Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou
mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést
k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj z bez-
pečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě dříve, než začnete poruchu od-
straňovat.
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3Instalace
Schémata zapojení základního zařízení

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 11

3 Instalace
Aplikační měniče MOVIDRIVE® B jsou v souladu se svým stupněm ochrany IP určeny
výhradně pro montáž do spínací skříně.

3.1 Schémata zapojení základního zařízení
3.1.1 Výkonová část (konstrukční velikost 0–6) a brzda

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: odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu 

brzdový 

konektor**

X4:

-UZ +UZ

PE

připojení 

meziobvodu ***

M
3fázové

ochranný vodič (stínění)

doplněk síťový filtr NF...

CT/CV/DR/DT/DV:

odpojení na straně 

střídavého proudu

CT/CV/DR/DT/DV:

odpojení na straně 

stejnosměrného 

a  střídavého proudu

bílá

červená

modrá

bílá

červená

modrá

výkonová část

W +R -R

PE

BE BE

→ kapitola "Připojení 

brzdového odporu 

BW.. / BW..-T / BW...-P"

9007201060300683

** Bezpodmínečně respektujte pořadí připojení konektoru brzdy. Chybné připojení vede ke zničení
brzdy. Při připojení brzdy přes svorkovou skříň dbejte na návod k obsluze použitých motorů!

*** U konstrukčních velikostí 1, 2 a 2S není kromě svorek síťové přípojky a připojení motoru (X1, X2)
k dispozici žádná přípojka uzemnění. Potom použijte zemnicí svorku vedle připojení meziobvodu
(X4).
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3 Instalace
Schémata zapojení základního zařízení

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B12

UPOZORNĚNÍ
Folgen
• Brzdový usměrňovač připojte přes samostatný síťový přívod.
• Napájení přes napětí motoru je nepřípustné!

Používejte vždy odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu brzdy u
• všech aplikací ve zvedací technice,
• pohonů, které vyžadují rychlou dobu reakce brzdy, a
• druhů provozu CFC a SERVO.

3.1.2 Výkonová část a síťový adaptér stejnosměrného proudu (konstrukční velikost 7)
K připojení brzdy dbejte na schéma zapojení konstrukční velikosti 1–6.

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
3fázové

doplněk síťový filtr NF...

výkonová část

W +R -R

PE

F21/F22/F23

L1
L2
L3
PE

L
1

L
2

L
3

9
1

0
1
1

1
2

síťový

adaptér

DC

→ kapitola "Připojení 

brzdového odporu 

BW.. / BW..-T / BW...-P"

9007201440755083

Technické údaje síťového adaptéru stejnosměrného proudu:
• Jmenovitý síťový proud: AC 2,4 A
• Spínací proud AC 30 A / AC 380 - 500 V
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UPOZORNĚNÍ
Respektujte při podpůrném provozu přes síťový adaptér, že připojení externích
síťových adaptérů +24 V k řídicí svorce X10:9 není přípustné. Chybné připojení vede
k chybovému hlášení!

3.1.3 Brzdový usměrňovač ve spínací skříni
Při montáži brzdového usměrňovače ve spínací skříni uložte spojovací vedení mezi
brzdový usměrňovač a brzdu odděleně od jiných výkonových kabelů. Společná
pokládka je přípustná, pouze pokud jsou výkonové kabely stíněné.

3.1.4 Brzdový odpor BW.. / BW...-...-T /BW...-...-P

výkonová část

T2

T1

působí 
na K11

BW...-...-T

RB2

RB1

X3:

+R -R

PE

BW...

F16

X3:

+R -R

PE

výkonová část výkonová část

Wirkt
auf K11

4 6

X3:

+R -R

PE

BW...-...-P

působí 
na K11

97 95

98 96

F16

9007201060304139
Pokud se aktivuje signalizační kontakt F16,
musí se K11 otevřít a DIØØ "/blokování
regulátoru" musí obdržet signál "0". Obvod
odporu nesmí být přerušen!

Pokud se aktivuje interní teplotní
spínač, musí se K11 otevřít a DIØØ
"/blokování regulátoru" musí obdržet
signál "0". Obvod odporu nesmí být
přerušen!

Pokud se aktivuje externí bi-
metalové relé (F16), musí se K11
otevřít a DIØØ "/blokování regulá-
toru" musí obdržet signál "0". Ob-
vod odporu nesmí být přerušen!

Ochrana proti přetížení
Typ brzdového odporu konstrukčně

zadáno
vnitřní teplotní spínač
(..T), (..P)

externí bimetalové relé (F16)

BW... - - nutné
BW...-...-T / P - Nutný je jeden ze dvou doplňků (vnitřní teplotní spínač / externí

bimetalové relé).
BW...-003 / BW...-005 dostatečné - povolené
BW090-P52B dostatečné - -

3.1.5 Popis funkce svorek základního zařízení (výkonová část a řídicí hlava)
Svorka Funkce
X1:1/2/3 L1/L2/L3 (PE) síťová přípojka
X2:4/5/6 U/V/W (PE) připojení motoru
X3:8/9 +R/-R (PE) připojení brzdového odporu
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Svorka Funkce
X4: +UZ/-UZ (PE) připojení meziobvodu
9,10,11,12 L1/L2/L3/PE připojení spínaného zdroje (pouze u konstrukční velikosti 7)
S11: Přepnutí signálu I DC(0(4) – 20 mA) ↔ signál U DC(-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V) továrně na signál U.
S12: Zapnutí nebo vypnutí zakončovacího odporu systémové sběrnice, továrně vypnuto.
S13: Nastavení přenosové rychlosti pro rozhraní RS485 XT.

Volitelně 9,6 nebo 57,6 kBaud, továrně na 57,6 kBaud.
S14: Zapnutí nebo vypnutí frekvenčního vstupu, továrně vypnuto.
X12:1 DGND vztažný potenciál systémové sběrnice
X12:2 SC11 syst. sběrnice High
X12:3 SC12 syst. sběrnice low
X11:1 REF1 DC+10 V (max. DC 3 mA) pro potenciometr žádané hodnoty
X11:2/3 AI11/12 vstup žádané hodnoty n1 (rozdílový vstup nebo vstup se vztažným potenciálem AGND), tvar signálu →

P11_ /S11
X11:4 AGND vztažný potenciál pro analogový signál (REF1, REF2, AI.., AO..)
X11:5 REF2 DC–10 V (max. DC 3 mA) pro potenciometr žádané hodnoty
X13:1 DIØØ binární vstup 1, pevně obsazeno "/blokování regulá-

toru"
• Binární vstupy jsou optickým vazebním členem

potenciálově oddělené.
• možnosti výběru pro binární vstupy 2 až 6

(DIØ1 – DIØ5)→ menu parametrů P60_
X13:2 DIØ1 binární vstup 2, továrně na "vpravo/zastavit"
X13:3 DIØ2 binární vstup 3, továrně na "vlevo/zastavit"
X13:4 DIØ3 binární vstup 4, továrně na "uvolnění/zastavení"
X13:5 DIØ4 binární vstup 5, továrně na "n11/n21"
X13:6 DIØ5 binární vstup 6, továrně na "n12/n22"
X13:7 DCOM vztažný potenciál binárních vstupů X13:1 až X13:6 (DIØØ – DIØ5) a X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7)

• Sepnutí binárních vstupů cizím napětím DC+24 V: Nutné spojení X13:7 (DCOM) se vztažným potenciá-
lem cizího napětí.

– bez můstku X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) →  bezpotenciálové binární vstupy

– s můstkem X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) →  potenciálové binární vstupy
• Nutné zapojení binárních vstupů s DC+24 V z X13:8 nebo X10:8 (VO24) →  můstek X13:7-X13:9

(DCOM-DGND).
X13:8 VO24 výstup pomocného napětí DC+24 V (max. zatížení X13:8 a X10:8 ≤ 400 mA) pro externí povelový spínač
X13:9 DGND vztažný potenciál pro binární signály
X13:10 ST11 RS485+ (přenosová rychlost pevně nastavená na 9,6 kBaud)
X13:11 ST12 RS485-
X16:1 DIØ6 binární vstup 7, továrně na "žádná funkce" • Binární vstupy jsou optickým vazebním členem

potenciálově oddělené.
• Možnosti výběru pro binární vstupy 7 a 8 (DIØ6/

DIØ7)→ menu parametrů P60_
• Možnost výběru pro binární výstupy 3 až 5

(DOØ3 – DOØ5)→ menu parametrů P62_

X16:2 DIØ7 binární vstup 8, továrně na "žádná funkce"
X16:3 DOØ3 binární výstup 3, továrně na "výstup IPOS"
X16:4 DOØ4 binární výstup 4, továrně na "výstup IPOS"
X16:5 DOØ5 binární výstup 5, továrně na "výstup IPOS"

Nepřivádět žádné cizí napětí na binární výstupy
X16:3 (DOØ3) až X16:5 (DOØ5)!

X16:6 DGND vztažný potenciál pro binární signály
X10:1 TF1 připojení KTY+/TF/TH (přes TF/TH spojeno s X10:2), továrně na "žádná reakce" (→  P835)
X10:2 DGND vztažný potenciál pro binární signály / KTY–
X10:3 DBØØ binární výstup DBØØ pevně obsazen "/brzda", zatížitelnost max. DC 150 mA (odolné proti zkratu, odolné

proti napájení do 30 V DC)
X10:4 DOØ1-C společný kontakt binární výstup 1, továrně na "připraveno k provozu"
X10:5 DOØ1-NO spínací kontakt binárního výstupu 1, zatížitelnost kontaktů relé max. DC 30 V a DC 0,8 A
X10:6 DOØ1-NC rozpínací kontakt binárního výstupu 1
X10:7 DOØ2 Binární výstup DBØ2, továrně na "/porucha", zatížitelnost max. DC 50 mA (odolné proti zkratu, odolné

proti napájení do 30 V DC). Možnosti výběru pro binární výstupy 1 a 2 (DOØ1 – DOØ2)→ menu para-
metrů P62_. Nepřivádět žádné cizí napětí na binární výstupy X10:3 (DBØØ) a X10:7 (DOØ2)!

X10:8 VO24 výstup pomocného napětí DC+24 V (dodatečné maximální zatížení X13:8 a X10:8 = 400 mA) pro externí
povelový spínač

X10:9 VI24 vstup napájecího napětí DC+24 V (záložní napětí podle doplňků, diagnostika zařízení při vypnutí sítě)
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Svorka Funkce
X10:10 DGND vztažný potenciál pro binární signály

Upozornění ohledně X:10.9: Externí podpůrné napětí DC+24 V přiveďte pouze u konstrukční veli-
kosti 0–6. U konstrukční velikosti 7 musí být síťový adaptér stejnosměrného proudu napájen
síťovým napětím. K tomu dbejte kapitoly "Výkonová část a síťový adaptér stejnosměrného proudu
(konstrukční velikost 7)" (→ 2 12).

X17:1 DGND vztažný potenciál pro X17:2
X17:2 VO24 Výstup pomocného napětí DC+24 V, pouze k napájení X17:4 stejného zařízení. Smí se navíc připojit

maximálně 1 BST
X17:3 SOV24 vztažný potenciál pro vstup +24 V DC "STO" (bezpečnostní kontakt)
X17:4 SVI24 vstup +24 V DC "STO" (bezpečnostní kontakt)
XT Pouze servisní rozhraní. Slot pro doplněk: DBG60B / UWS21B / USB11A
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4 Uvedení do provozu
4.1 Všeobecné pokyny k uvedení do provozu

 VAROVÁNÍ
Nezakryté výkonové přípojky.
Smrt nebo těžký úraz elektrickým proudem.
• Ochranu proti dotyku instalujte v souladu s předpisy.
• Nikdy neuvádějte přístroj do provozu bez namontované ochrany proti dotyku.

4.1.1 Předpoklad
Předpokladem pro úspěšné uvedení do provozu je správné projektování pohonu. Po-
drobné pokyny k projektování a vysvětlení parametrů najdete v systémové příručce
MOVIDRIVE® MDX60/61B.

4.2 Provoz MOVITOOLS® MotionStudio
ProvozMOVITOOLSMotionStudio

4.2.1 O MOVITOOLS® MotionStudio

Úkoly
Softwarový balík nabízí konzistenci při provádění následujících úloh:
• navázání komunikace se zařízeními
• provádění funkcí se zařízeními

Navazování komunikace se zařízeními
K nastavení komunikace se zařízeními je v softwarovém balíku
MOVITOOLS® MotionStudio integrován komunikační server SEW.
Pomocí komunikačního serveru SEW nastavte komunikační kanály. Jakmile jsou za-
řízení nastavena, komunikují pomocí těchto komunikačních doplňků prostřednictvím
komunikačních kanálů. Současně lze provozovat maximálně 4 komunikační kanály.
MOVITOOLS® MotionStudio podporuje následující druhy komunikačních kanálů:
• sériový (RS-485) přes převodník rozhraní
• systémová sběrnice (SBus) přes převodník rozhraní
• Ethernet
• EtherCAT®

• průmyslová sběrnice (PROFIBUS DP/DP-V1)
• rozhraní Tool Calling
V závislosti na zařízení a jeho komunikačních doplňcích si můžete z těchto komu-
nikačních kanálů vybrat.

Vykonávání funkcí pomocí zařízení
Softwarový balík nabízí konzistenci při provádění následujících funkcí:
• parametrizace (například ve stromě parametrů zařízení)
• uvedení do provozu
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• vizualizace a diagnostika
• programování
K provádění funkcí se zařízeními jsou v softwarovém balíku MOVITOOLS®

MotionStudio integrovány následující základní komponenty:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Všechny funkce odpovídají nástrojům. MOVITOOLS®  MotionStudio nabízí vhodné
nástroje pro každý typ zařízení.

Technická podpora
SEW-EURODRIVE nabízí službu 24hodinové horké linky.
Jednoduše vytočte předvolbu (+49) 0 18 05 – a poté zadejte kombinaci písmen
SEWHELP pomocí klávesnice telefonu. Samozřejmě můžete také volat na tel. (+49) 0
18 05 - 7 39 43 57.

On-line nápověda
Po instalaci jsou k dispozici následující druhy nápovědy:
• Dokumentace se vám po spuštění softwaru zobrazí v okně nápovědy.

Pokud se okno nápovědy při spuštění nemá zobrazit, potom deaktivujte kontrolní
políčko "Zobrazení" v bodě menu [Nastavení] / [Doplňky] / [Nápověda].
Pokud se má okno nápovědy opět zobrazit, potom aktivujte kontrolní políčko "Zob-
razení" v bodě menu [Nastavení] / [Doplňky] / [Nápověda].

• Kontextová nápověda je k dispozici pro pole, u nichž se očekává vaše zadání. Po-
mocí tlačítka <F1> se vám například zobrazí rozsahy hodnot parametrů zařízení.

4.2.2 První kroky

Spuštění softwaru a založení projektu
Pro spuštění nástroje MOVITOOLS® MotionStudio a založení projektu postupujte ná-
sledujícím způsobem:
1. Spusťte MOVITOOLS® MotionStudio z nabídky Start systému Windows pod násle-

dujícím bodem menu:
[Start] / [Všechny programy] / [SEW] / [MOVITOOLS‑MotionStudio] /
[MOVITOOLS‑MotionStudio]

2. Založte projekt s uvedením názvu a úložiště dat.

Navázání komunikace a prohledání sítě
Pro sestavení komunikace pomocí nástroje MOVITOOLS® MotionStudio a prohledání
vaší sítě postupujte následujícím způsobem:
1. Nastavte komunikační kanál pro komunikaci s vašimi zařízeními.

Podrobné údaje pro konfiguraci komunikačního kanálu naleznete v odstavci
k příslušnému druhu komunikace.

2. Prohledejte svou síť (vyhledávání zařízení). K tomu účelu stiskněte tlačítko
[Spustit procházení sítě] [1] v panelu zástupců.

3. Označte zařízení, které chcete konfigurovat.
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4. Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu.
V důsledku toho se zobrazí specifické nástroje zařízení k provádění funkcí se za-
řízeními.

5. Označte zařízení, které chcete konfigurovat.
6. Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu.

V důsledku toho se zobrazí specifické nástroje zařízení k provádění funkcí se za-
řízeními.

Uvádění přístrojů do provozu (on-line)
Při uvedení zařízení (online) do provozu postupujte takto:
1. Přepněte do zobrazení sítě.
2. Klikněte na symbol "Přepnout do režimu on-line" [1] na panelu zástupců.

[1]

[1] symbol "Přepnout do režimu
on-line"

3. Vyberte zařízení, které chcete uvést do provozu.
4. Otevřete kontextové menu a  vyberte příkaz [Uvedení do provozu] / [Uvedení do

provozu]
V důsledku toho se otevře asistent pro uvedení do provozu.

5. Postupujte podle pokynů asistenta pro uvedení do provozu a nakonec načtěte do
zařízení údaje o uvedení do provozu.
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5 Provoz
5.1 Provozní indikace
5.1.1 7segmentový displej

Na sedmisegmentovém displeji se zobrazuje provozní stav MOVIDRIVE® a v případě
chyby se zobrazí chybový resp. výstražný kód.

7segmentový
displej

Stav zařízení
(igh-byte ve
stavovém slově 1)

Význam

0 0 provoz 24 V (měnič nepřipraven)

1 1 blokování regulátoru aktivní

2 2 žádné uvolnění

3 3 klidový proud

4 4 uvolnění

5 5 n-regulace v uzavřené smyčce

6 6 M-regulace v uzavřené smyčce

7 7 regulace zastavení

8 8 výrobní nastavení

9 9 najeto na koncový spínač

A 10 technologický doplněk

c 12 referenční chod IPOSplus®

d 13 letmý start

E 14 kalibrace snímače

F číslo chyby chybové hlášení (blikající)

H stavový displej ruční provoz

t 16 měnič čeká na data

U 17 "STO" aktivní

• (blikající bod) - program IPOSplus® běží

blikající zob-
razení

- STOP přes DBG 60B

- RAM vadná

 VAROVÁNÍ
Chybná interpretace displeje U = "STO" aktivní.
Smrt nebo těžké úrazy.
• Displej U = "STO" aktivní není bezpečnostně orientováno a nesmí se dále použí-

vat z hlediska bezpečnostní techniky.
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5.1.2 Zobrazení napětí meziobvodu u konstrukční velikosti 7

UPOZORNĚNÍ
Cca 20 sekund po vypnutí sítě zhasne zobrazení napětí meziobvodu.

5.1.3 Ovládací zařízení DBG60B
Základní zobrazení:

0,00rpm
0,000Amp
BLOKOVÁNÍ
REGULÁTORU

Zobrazení u X13:1 (DIØØ "/blokování regulátoru") = "0".

0,00rpm
0,000Amp
ŽÁDNÉ UVOLNĚNÍ

Zobrazení při X13:1 (DIØØ "/blokování regulátoru") = "1"
a neuvolněném měniči ("Uvolnění/stop" = "0").

950,00rpm
0,990Amp
UVOLNĚNÍ (VFC)

Zobrazení při uvolněném měniči.

UPOZORNĚNÍ 6:
HODNOTA PŘÍLIŠ
VELKÁ

hlášení s upozorněním

(DEL)=Quit
CHYBA 9
UVEDENÍ DO
PROVOZU

chybové hlášení

5.2 Hlášení s upozorněním

Hlášení s upozorněním na DBG60B (délka cca 2 sekundy) nebo v MOVITOOLS®

MotionStudio (hlášení s možností potvrzení):

Č. Text DBG60B/
MotionStudio

Popis

1 NEPLATNÝ INDEX Index adresovaný přes rozhraní není k dispozici.

2 NEIMPLEMENT. • Došlo k pokusu provést neimplementovanou funkci.
• Byla vybrána chybná komunikační služba.
• Vybrán ruční provoz přes nepřípustné rozhraní (např.

průmyslová sběrnice).

3 HODNOTA JEN
PRO ČTENÍ

Došlo k pokusu změnit hodnotu pouze pro čtení.
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Č. Text DBG60B/
MotionStudio

Popis

4 PARAM. ZABLO-
KOVÁN

Blokování parametru P 803 = "ZAP", parametr nelze změ-
nit.

5 SETUP AKTIVNÍ Došlo k pokusu o změnu parametrů během probíhajícího
výrobního nastavení.

6 HODNOTA PŘÍLIŠ
VELKÁ

Došlo k pokusu nastavit příliš velkou hodnotu.

7 HODNOTA PŘÍLIŠ
MALÁ

Došlo k pokusu zadat příliš malou hodnotu.

8 NUTNÁ KARTA
CHYBÍ

Doplňková karta požadovaná pro zvolenou funkci chybí.

10 POUZE PŘES ST1 Ruční provoz musí být ukončen přes X13:ST11/ST12
(RS485).

11 POUZE TERMI-
NÁL

Ruční provoz musí být ukončen přes TERMINÁL (DBG60B
nebo USB11A/UWS21B).

12 ŽÁDNÝ PŘÍSTUP Přístup k vybranému parametru odepřen.

13 REG. BLOKOVÁNÍ
CHYBÍ

Pro vybranou funkci nastavte Svorka DIØØ "/blokování
regulátoru" = "0".

14 HODNOTA NE-
PŘÍPUSTNÁ

Došlo k pokusu zadat nepřípustnou hodnotu.

16 PARAM. NEBLOK. Přetečení vyrovnávací paměti EEPROM např. cyklickými
přístupy pro zápis. Parametr se v EEPROM neuloží se za-
bezpečením proti vypnutí sítě.

17 MĚNIČ UVOLNĚN • Parametr, který má být změněn, lze nastavit pouze ve
stavu "BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU".

• V uvolněném provozu došlo k pokusu o přepnutí do
ručního provozu.

5.3 Paměťová karta

Zásuvná paměťová karta je namontována v základním zařízení. Na paměťové kartě
jsou uložena data zařízení, která jsou vždy aktuální. Pokud je třeba zařízení vyměnit,
lze pouhým přepojením paměťové karty zařízení opět uvést do provozu v nejkratším
čase bez počítače a zálohy dat. Lze zabudovat libovolný počet doplňkových karet.
Následující obrázek znázorňuje paměťovou kartu MDX60B/61B.

1810728715

Objednací číslo: 0824883424
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5 Provoz
Paměťová karta

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B22

5.3.1 Pokyny pro výměnu paměťové karty
• Paměťovou kartu smíte zasunout nebo vyjmout pouze tehdy, je-li MOVIDRIVE® B

vypnutý.
• Paměťovou kartu původního zařízení smíte zabudovat do nového měniče. Pří-

pustné jsou následující kombinace:

Původní zařízení MOVIDRIVE®

MDX60B/61B...
Nový měnič MOVIDRIVE®

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

0T 0T

• V novém měniči musí být zabudovány stejné doplňky jako v původním zařízení.
Pokud tomu tak není, zobrazí se chybové hlášení "79 Konfigurace HW" (konfigura-
ce hardwaru). Chybu lze odstranit v kontextovém menu vyvoláním bodu menu
"STAV PŘI EXPEDICI" (P802 Výrobní nastavení). Zařízení se tak uvede zpět do
stavu při expedici. Následně je nutné nové uvedení do provozu.

• Stavy čítačů doplňku DRS11B a data doplňků DH..1B a DCS21B/22B/31B/32B se
nezálohují na paměťové kartě. Při výměně paměťové karty musíte doplňkové karty
DRS11B, DH..1B a DCS21B/22B/31B/32B původního zařízení zabudovat do
nového měniče.
Pokud se jako původní zařízení používá MOVIDRIVE® B konstrukční velikost 0
s  doplňkem DHP11B, musí být v náhradním zařízení nahrán nový doplněk
DHP11B s dříve zálohovanou sadou konfiguračních dat (název souboru.sewcopy).

• Pokud se jako snímač motoru nebo vzdálenosti použije snímač absolutních
hodnot, musíte po výměně zařízení nastavit referenci snímače.

• Při výměně snímače absolutních hodnot musíte znovu nastavit referenci snímače.
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6 Servis
6.1 Informace o poruše
6.1.1 Paměť chyb

Paměť chyb (P080) ukládá posledních 5 chybových hlášení (chyba t-0  –  t-4). Při
výskytu více než 5 chybových událostí se vždy nejstarší chybové hlášení vymaže.
V okamžiku výskytu poruchy se ukládají následující informace:
Vzniklá chyba · Stav binárních vstupů/výstupů · Provozní stav měniče · Stav měniče ·
Teplota chladiče · Otáčky · Výstupní proud · Činný proud · Využití zařízení · Napětí
meziobvodu · Hodiny spínání · Hodiny uvolnění · Sada parametrů · Využití motoru.

6.1.2 Vypínací reakce
V závislosti na poruše se vyskytují 3 vypínací reakce; měnič zůstane zablokován ve
stavu poruchy:

Okamžité vypnutí
Zařízení nemůže již zabrzdit pohon; v případě chyby je koncový stupeň vysoko-
ohmový a brzda se ihned přitáhne (DBØØ "/brzda" = "0").

Rychlé zastavení
Následuje brzdění pohonu na zastavovací rampě t13/t23. Brzda se přitáhne při do-
sažení zastavovacích otáček (DBØØ "/brzda" = "0"). Koncový stupeň je vysoko-
ohmový po uplynutí doby přítahu brzdy (P732 / P735).

Nouzové zastavení
Následuje brzdění pohonu na rampě nouzového zastavení t14/t24. Brzda se přitáhne
při dosažení zastavovacích otáček (DBØØ "/brzda" = "0"). Koncový stupeň je vysoko-
ohmový po uplynutí doby přítahu brzdy (P732 / P735).

6.1.3 Reset
Chybové hlášení lze potvrdit takto:
• vypnutí a opětovné zapnutí sítě

– u síťového stykače K11 dodržujte minimální dobu vypnutí 10 sekund
• reset přes vstupní svorky, tzn. přes vhodně obsazený binární vstup (DIØ1 – DIØ7

u základního zařízení, DI1Ø – DI17 u doplňku DIO11B)
• manuální reset v MotionStudio (P840 = "ANO")
• manuální reset s DBG60B
• Autoreset provádí s nastavitelnou dobou restartu maximálně 5 resetů zařízení.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli samočinnému rozběhnutí motoru autoresetem.
Smrt nebo těžká poranění.
• Autoreset nepoužívejte u pohonů, jejichž samočinný rozběh znamená nebezpečí

pro osoby nebo zařízení.
• Proveďte manuální reset.24
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6 Servis
Chybová hlášení a seznam chyb
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6.1.4 Měnič čeká na data
Je-li měnič ovládán přes komunikační rozhraní (průmyslová sběrnice, RS485 nebo
SBus) a bylo provedeno vypnutí a opět zapnutí sítě nebo se provede reset chyb,
zůstává uvolnění neúčinné, dokud měnič přes rozhraní monitorované časovým in-
tervalem opět neobdrží platná data.

6.2 Chybová hlášení a seznam chyb
6.2.1 Chybové hlášení přes sedmisegmentový displej

Chybový kód se zobrazuje na sedmisegmentovém displeji, přičemž je dodržena násle-
dující sekvence zobrazení (např. chybový kód 100):

1939352587

bliká, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

pozice setin (jsou-li k dispozici), cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

pozice desetin, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

pozice jednotek, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

Po resetu nebo když chybový kód opět přijme hodnotu "0", zobrazení se přepne na
provozní displej.

6.2.2 Zobrazení – kód podchyby
Kód podchyby se zobrazí v MOVITOOLS® MotionStudio nebo v ovládacím zařízení
DBG60B.
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Chybová hlášení a seznam chyb
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6.2.3 Seznam chyb
Ve sloupci "Reakce P" je uvedena továrně nastavená reakce na chybu. Znak (P) zna-
mená, že lze reakci naprogramovat (pomocí Reakce_na_chybu_P83 nebo pomocí
IPOSplus®). U chyby 108 znak (P) znamená, že lze reakci programovat pomocí DCS
reakce na chybu P555. U chyby 109 znak (P) znamená, že lze reakci programovat po-
mocí DCS reakce na alarm P556.

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
00 žádná chyba
01 nadproud okamžité za-

stavení
0 koncový stupeň • zkrat na výstupu

• příliš velký motor
• vadný koncový stupeň
• napájení proudového měniče
• omezení rampy je vypnuté

a je nastaven příliš krátký
čas rampy

• vadný fázový modul
• nestabilní napájecí napětí

24 V nebo z něj vytvářených
24 V

• přerušení nebo zkrat na ve-
dení pro hlášení fázových
modulů

• odstraňte zkrat
• připojte menší motor
• u vadného koncového

stupně se poraďte s od-
dělením služeb zákazníkům
společnosti SEW

• aktivujte P 138 a/nebo
prodlužte čas rampy

1 kontrola UCE nebo kontrola
podpětí ovladače brány

5 měnič setrvává v hardwa-
rovém omezení proudu

6 kontrola UCE nebo kontrola
podpětí ovladače brány
nebo nadproud od prou-
dového měniče..
..fáze U

7 ..fáze V
8 ..fáze W
9 ..fáze U a V
10 ..fáze U a W
11 ..fáze V a W
12 ..fáze U a V a W
13 napájecí napětí proudové-

ho měniče ve stavu provo-
zu na síti

14 vedení pro hlášení MFE
03 zemní spojení okamžité za-

stavení
0 zemní spojení zemní spojení

• v přívodu motoru
• v měniči
• v motoru

• odstraňte zemní spojení
• poraďte se s oddělením

služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

04 brzdový spí-
nač

okamžité za-
stavení

0 napětí meziobvodu je
ve 4kvadrantovém provo-
zu příliš vysoké

• generátorový výkon je příliš
vysoký

• přerušený obvod brzdového
odporu

• zkrat v obvodu brzdového
odporu

• brzdový odpor příliš vysoko-
ohmický

• vadný brzdový spínač

• prodlužte zpomalovací
rampu

• zkontrolujte přívodní vedení
k brzdovému odporu

• zkontrolujte technické údaje
brzdového odporu

• pokud je vadný brzdový
spínač, vyměňte
MOVIDRIVE®

1

06 výpadek
síťových fází

okamžité za-
stavení

0 periodicky příliš nízké na-
pětí meziobvodu

• výpadek fáze
• kvalita napětí v síti je neu-

spokojivá

• zkontrolujte přívod sítě
• zkontrolujte projektování

napájející sítě
• zkontrolujte napájení (po-

jistky, stykače)

3 chyba síťového napětí
4 chyba síťové frekvence

07 přepětí mezi-
obvodu

okamžité za-
stavení

0 napětí meziobvodu je
v 2kvadrantovém provozu
příliš vysoké

napětí meziobvodu je příliš vy-
soké

• prodlužte zpomalovací
rampu

• zkontrolujte přívodní vedení
brzdového odporu

• zkontrolujte technické údaje
brzdového odporu

1

2 napětí meziobvodu je
ve 4kvadrantovém provo-
zu příliš vysoké..
..fáze U

3 ..fáze V
4 ..fáze W

24
77

06
71

/C
S 

– 
11

/2
01

7



6 Servis
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
08 kontrola otá-

ček
okamžité za-
stavení (P)

0 měnič v proudovém ome-
zení nebo v omezení sklu-
zu

• Regulátor otáček resp.
regulátor proudu (v druhu
provozu VFC bez snímače)
pracuje na mezi spínání kvůli
mech. přetížení nebo vý-
padku fáze sítě nebo motoru

• snímač je připojen ne-
správně nebo chybný směr
otáčení

• u regulace momentu je pře-
kročeno nmax

• U druhu provozu VFC: vý-
stupní frekvence ≥ 150 Hz

• U druhu provozu U/f: vý-
stupní frekvence ≥ 599 Hz

• omezte zátěž
• Zvyšte nastavenou dobu

zpomalení (P501, resp.
P503).

• zkontrolujte připojení sní-
mače, příp. A/A a B/B po
párech vyměňte

• zkontrolujte napájecí napětí
snímače

• zkontrolujte proudové ome-
zení

• příp. prodlužte rampy
• zkontrolujte přívod motoru

a motor
• zkontrolujte síťové fáze

3 Byla překročena systé-
mová mez pro "skutečné
otáčky".
rozdíl otáček mezi žá-
danou hodnotou rampy
a skutečnou hodnotou pro
čas rampy x 2 je větší než
očekávaný skluz

4 překročeny maximální
otáčky točivého pole
překročena maximální
frekvence točivého pole
(u VFC max. 150 Hz a u
U/f max. 599 Hz)

09 Uvedení do
provozu

okamžité za-
stavení

0 chybí uvedení do provozu měnič pro zvolený druh provo-
zu ještě nebyl uveden do
provozu

proveďte uvedení do provozu
pro odpovídající druh provozu1 zvolen chybný druh provo-

zu
2 chybný typ snímače nebo

vadná karta snímače
10 IPOS-ILLOP nouzové za-

stavení
0 neplatný povel IPOS • rozeznán chybný povel při

provádění programu
IPOSplus®

• chybné podmínky při vyko-
návání povelu

• zkontrolujte obsah
programové paměti a v pří-
padě potřeby ho opravte

• do programové paměti na-
hrajte správný program

• zkontrolujte průběh progra-
mu (→ příručka IPOSplus®)

11 přehřátí nouzové za-
stavení (P)

0 příliš vysoká teplota chla-
diče nebo vadný teplotní
snímač

• tepelné přetížení měniče
• vadné měření teploty fázové-

ho modulu
(konstrukční velikost 7)

• snižte zatížení a/nebo zajis-
těte dostatečné chlazení

• zkontrolujte ventilátor
• Pokud je hlášena chyba

F-11 i přesto, že zjevně
k žádnému přehřívání ne-
dochází, jedná se o upo-
zornění na vadné měření
teploty fázového modulu.
vyměňte fázový modul
(konstrukční velikost 7)

3 přehřátí spínaného zdroje
6 příliš vysoká teplota chla-

diče nebo vadný teplotní
snímač..
..fáze U
(konstrukční velikost 7)

7 ..fáze V
(konstrukční velikost 7)

8 ..fáze W
(konstrukční velikost 7)

13 zdroj řízení okamžité za-
stavení

0 zdroj řízení není k dispozi-
ci, např. zdroj řízení
průmyslové sběrnice bez
rozhraní průmyslové
sběrnice

není definován zdroj řízení
nebo je definován chybně

nastavte správný zdroj řízení
(P101)

24
77

06
71

/C
S 

– 
11

/2
01

7



6Servis
Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 27

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
14 snímač okamžité za-

stavení
0 snímač není připojen, sní-

mač je vadný, vadný kabel
snímače

• Kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny.

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• Snímač je vadný.
• U vazby 2 měničů přes X14

a P505 nastaveno na ANO
F14 SubC 27.

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

25 chyba snímače X15 – pře-
kročen rozsah otáček
snímač u X15 se otáčí
rychleji než 6542 ot/min

26 chyba snímače X15 –
vadná karta
chyba ve vyhodnocování
kvadrantů

27 chyba snímače – vadné
připojení snímače nebo
vadný snímač

28 chyba snímače X15 – chy-
ba komunikace kanálu
RS485

29 chyba snímače X14 – chy-
ba komunikace kanálu
RS485

• Kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny.

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• Snímač je vadný.
• U vazby 2 měničů přes X14

a P505 nastaveno na ANO
F14 SubC 27.

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

30 neznámý typ snímače
u X14/X15

31 chyba kontroly plausibility
Hiperface® X14/X15
ztratily se inkrementy

32 chyba snímače X15
Hiperface®

snímač Hiperface® u X15
hlásí chybu

33 chyba snímače X14
Hiperface®

snímač Hiperface® u X14
hlásí chybu

34 chyba snímače X15 –
vadné připojení snímače
rezolveru nebo vadný sní-
mač

17 porucha sys-
tému

okamžité za-
stavení

0 chyba "Stack overflow" rušena elektronika měniče,
příp. vlivem elektromagnetické-
ho rušení

• zkontrolujte připojení
uzemnění a stínění a příp.
je vylepšete

• při opakovaném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

18 chyba "Stack underflow"
19 chyba "External NMI"
20 chyba "Undefined Op-

code"
21 chyba "Protection Fault"
22 chyba "Illegal Word Ope-

rand Access" (přístupu
s neplatným slovním ope-
randem)

23 chyba "Illegal Instruction
Access" (přístup s ne-
platnou instrukcí)

24 Chyba "Illegal External
Bus Access" (neplatný ex-
terní přístup ke sběrnici)
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
25 EEPROM rychlé zasta-

vení
0 chyba čtení nebo zápisu

na výkonové části
EEPROM

chyba přístupu do EEPROM
nebo do paměťové karty

• obnovte výrobní nastavení,
proveďte reset a novou pa-
rametrizaci

• Při opětovném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• vyměňte paměťovou kartu

11 chyba čtení při ukládání
do paměti NV
interní NV-RAM zařízení

13 ukládání do paměti NV na
čipové kartě - vadný
paměťový modul

14 ukládání do paměti NV na
čipové kartě – vadná
paměťová karta

16 chyba inicializace ukládání
do paměti NV

26 externí svorka nouzové za-
stavení (P)

0 externí svorka načten externí chybový signál
prostřednictvím programova-
telného vstupu

odstraňte příslušnou příčinu
chyby, příp. přeprogramujte
svorku

27 chybí kon-
cové spínače

nouzové za-
stavení

0 chybí koncové spínače
nebo přerušení vodiče

• přerušení vodiče/chybí oba
koncové spínače

• vzhledem ke směru otáčení
motoru jsou koncové spínače
zaměněné

• zkontrolujte zapojení kon-
cových spínačů

• vyměňte připojení kon-
cových spínačů

• přeprogramujte svorky

2 zaměněné koncové spí-
nače

3 oba koncové spínače jsou
aktivní současně

28 timeout
průmyslové
sběrnice

rychlé zasta-
vení (P)

0 chyba "Timeout průmys-
lové sběrnice"

během projektovaného sle-
dování odezvy nedošlo ke ko-
munikaci mezi master a slave

• zkontrolujte komunikační
rutinu master

• prodlužte dobu timeoutu
průmyslové sběrnice
(P819)/sledování vypněte

2 rozhraní průmyslové
sběrnice nebootuje

29 najeto na
koncový spí-
nač

nouzové za-
stavení

0 bylo najeto na HW kon-
cový spínač

při druhu provozu IPOSplus® bylo
najeto na jeden z koncových
spínačů

• zkontrolujte pracovní
prostor

• opravte uživatelský
program

30 timeout nou-
zového zasta-
vení

okamžité za-
stavení

0 překročení času rampy
nouzového zastavení

• pohon je přetížen
• rampa nouzového zastavení

příliš krátká

• zkontrolujte projektování
• prodlužte rampu nouzového

zastavení
31 spouštěče

TF/TH
žádná reak-
ce (P)

0 chyba tepelné ochrany
motoru

• motor je příliš horký, ak-
tivoval se TF/TH

• TF/TH motoru není připojen
nebo není připojen správně

• spojení MOVIDRIVE® a TF/
TH přerušeno u motoru

• motor nechte nutně vy-
chladnout a chybu resetujte

• zkontrolujte připojení/spo-
jení mezi MOVIDRIVE®

a TF/TH
• Pokud se žádný TH/TF ne-

připojuje: můstek X10:1
s X10:2

• P835 nastavte na "žádná
reakce".

32 přetečení in-
dexu IPOS

nouzové za-
stavení

0 chybný program IPOS porušeny zásady
programování, čímž došlo k in-
ternímu systémovému pře-
tečení zásobníku

zkontrolujte a opravte uživa-
telský program IPOSplus® (→
příručka IPOSplus®)

33 zdroj žá-
daných
hodnot

okamžité za-
stavení

0 "Není k dispozici zdroj žá-
daných hodnot"
např. zdroj řízení průmys-
lové sběrnice bez rozhraní
průmyslové sběrnice

není definován zdroj žádaných
hodnot nebo je definován
chybně

nastavte správný zdroj žá-
daných hodnot (P100)

34 timeout
rampy

okamžité za-
stavení

0 překročení času rampy pro
rychlé zastavení

překročení času ramp dolů, na-
příklad kvůli přetížení

• prodlužte rampy dolů
• odstraňte přetížení
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 29

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
35 druh provozu okamžité za-

stavení
0 druh provozu není k dispo-

zici
• není definován druh provozu

nebo je definován chybně
• pomocí P916 byl nastaven

typ rampy, který vyžaduje
MOVIDRIVE® v technolo-
gickém provedení

• pomocí P916 byl nastaven
typ rampy, který se nehodí
ke zvolené technologické
funkci

• pomocí P916 byl nastaven
typ rampy, který se nehodí
k nastavenému synchro-
nizačnímu času (P888)

• pomocí P700, resp. P701
nastavte správný druh
provozu

• použijte MOVIDRIVE®

v technologickém prove-
dení (..OT)

• v menu "Uvedení do provo-
zu → Zvolit technologickou
funkci..." zvolte vhodnou
technologickou funkci, která
se hodí pro P916

• zkontrolujte nastavení P916
a P888

1 přiřazení druhu provozu –
chybný hardware

2 přiřazení druhu provozu –
chybná technologická
funkce

36 chybí doplněk okamžité za-
stavení

0 chybí hardware nebo je
nepřípustný

• nepřípustný typ doplňkové
karty

• nepřípustný zdroj žádaných
hodnot, zdroj řízení nebo
druh provozu pro tuto doplň-
kovou kartu

• nastaven chybný typ sní-
mače pro DIP11B

• použijte správnou doplň-
kovou kartu

• nastavte správný zdroj žá-
daných hodnot (P100)

• nastavte správný zdroj
řízení (P101)

• nastavte správný druh
provozu (P700 resp. P701)

• nastavte správný typ sní-
mače

37 watchdog
systému

okamžité za-
stavení

0 chyba "přetečení watch-
dogu systému"

chyba v běhu systémového
software

poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

38 systémový
software

okamžité za-
stavení

0 chyba systémového soft-
waru

porucha systému poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

39 referenční
chod

okamžité za-
stavení (P)

0 chyba "referenční chod" • chybí nebo nespíná referenč-
ní vačka

• chybné připojení koncových
spínačů

• typ referenčního chodu byl
změněn během referenčního
chodu

• zkontrolujte referenční vač-
ky

• zkontrolujte připojení kon-
cových spínačů

• zkontrolujte nastavení typu
referenčního chodu a pro
něj potřebné parametry

40 synchroniza-
ce bootování

okamžité za-
stavení

0 timeout při synchronizaci
bootování u doplňku

• chyba při synchronizaci
bootování mezi měničem
a doplňkem

• ID synchronizace nepřichází
nebo přichází chybně

při opakovaném výskytu vy-
měňte doplňkovou kartu

41 doplněk
watchdog

okamžité za-
stavení

0 chyba watchdog timeru
od/k doplňku

• chyba při komunikaci mezi
systémovým softwarem
a softwarem doplňku

• Watchdog v programu
IPOSplus®

• poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

17 chyba watchdogu IPOS • do MOVIDRIVE® B byl na-
hrán aplikační modul bez
technologického provedení

• při používání aplikačního
modulu je nastavena chybná
technologická funkce

• zkontrolujte program IPOS
• zkontrolujte technologické

uvolnění zařízení (P079)
• zkontrolujte nastavenou

technologickou funkci
(P078)

42 vlečná chyba okamžité za-
stavení (P)

0 vlečná chyba polohování • snímač otáčení je nesprávně
připojen

• příliš krátké urychlovací
rampy

• podíl P regulátoru polohy je
příliš malý

• regulátor otáček je ne-
správně parametrizován

• příliš nízká hodnota pro tole-
ranci vlečné chyby

• zkontrolujte připojení sní-
mače otáčení

• prodlužte rampy
• nastavte větší podíl P
• proveďte novou paramet-

rizaci regulátoru otáček
• zvyšte toleranci vlečné chy-

by
• zkontrolujte zapojení sní-

mače, motoru a síťových
fází

• zkontrolujte mechaniku, zda
nemá chod těžký, příp. zda
není na doraz24
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B30

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
43 timeout

RS485
rychlé zasta-
vení (P)

0 timeout komunikace na
rozhraní RS485

chyba při komunikaci přes roz-
hraní RS485

Zkontrolujte spojení RS485
(např. měnič – počítač, měnič
– DBG60B). příp. se poraďte
s oddělením služeb zákaz-
níkům společnosti SEW

43 timeout
RS485

rychlé zasta-
vení (P)

3 timeout ručního provozu Komunikace se zdrojem
řízeným ručním provozem byla
přerušena. (nezávisle na použi-
tém ovládacím rozhraní)

zkontrolujte spojení se
zdrojem řízení

44 vytížení za-
řízení

okamžité za-
stavení

0 chyba vytížení zařízení • vytížení zařízení (hodnota
IxT) > 125 %

• snižte výstupní výkon
• prodlužte rampy
• pokud nelze postupovat po-

dle uvedených bodů,
použijte větší měnič

• omezte zátěž

8 chyba kontroly UL

45 inicializace okamžité za-
stavení

0 všeobecná chyba při inici-
alizaci

• EEPROM ve výkonové části
není parametrizována nebo
je parametrizována chybně

• doplňková karta nemá
kontakt s koncovou sběrnicí

• Proveďte výrobní nasta-
vení. pokud ani potom
nelze chybu resetovat, po-
raďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

• správně zasuňte doplň-
kovou kartu

3 chyba datové sběrnice při
kontrole paměti RAM

6 chyba taktování CPU
7 chyba v měření proudu
10 chyba při nastavování

ochrany flash
11 chyba datové sběrnice při

kontrole paměti RAM
12 chyba parametrizace syn-

chronního chodu (interní
synchronní chod)

46 timeout systé-
mové sběrni-
ce 2

rychlé zasta-
vení (P)

0 timeout systémové sběrni-
ce CAN2

chyba při komunikaci přes sys-
témovou sběrnici 2

zkontrolujte spojení přes sys-
témovou sběrnici

47 timeout systé-
mové sběrni-
ce 1

rychlé zasta-
vení (P)

0 timeout systémové sběrni-
ce CAN1

chyba při komunikaci přes sys-
témovou sběrnici 1

zkontrolujte spojení přes sys-
témovou sběrnici

48 hardware
DRS

okamžité za-
stavení

0 hardwarový synchronní
chod

Pouze s DRS11B:
• chybný signál snímače

master/vzdálenosti
• hardware nezbytný pro syn-

chronní chod je chybný

• zkontrolujte signály sní-
mače master/ snímače
vzdálenosti

• zkontrolujte zapojení sní-
mače

• vyměňte kartu synchronní-
ho chodu

57 "Snímač TTL" okamžité za-
stavení

512 X15: chyba při kontrole
amplitudy

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

16896 X14: chyba při kontrole
amplitudy

514 X15: chybné nastavení
hodnot čitatele a jmenova-
tele

chybné hodnoty čitatele
a jmenovatele

opravte hodnoty čitatele
a jmenovatele

16898 X14: chybné nastavení
hodnot čitatele a jmenova-
tele
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 31

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
58 "snímač sinus

kosinus"
okamžité za-
stavení

512 X15: chyba při kontrole
amplitudy

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

514 X15: chyba stopového
signálu

16896 X14: chyba při kontrole
amplitudy

16897 X14: inicializace
16898 X14: chyba stopového

signálu
513 X15: inicializace snímač vadný vyměňte snímač
515 C15: chybné nastavení

hodnot čitatele a jmenova-
tele

chybné hodnoty čitatele
a jmenovatele

opravte hodnoty čitatele
a jmenovatele

16899 X14: chybné nastavení
hodnot čitatele a jmenova-
tele

59 "komunikace
snímače"

rychlé zasta-
vení

1 X15: chyba stopového
signálu

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny a zda není pře-
rušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

16 chyba datového vedení
64 – 576 X15: komunikace RS485
1088 –
1388

X15: komunikace EnDat

16385 X14: chyba stopového
signálu

16400 X14: chyba datového ve-
dení

16448 –
16832

X14: komunikace RS485

17472 –
17772

X14: komunikace EnDat

2 X15: chybně kalibrovaný
snímač

chybně kalibrovaný snímač
nebo mechanické posunutí
k motoru

stav při expedici + nové IBN

16386 X15: chybně kalibrovaný
snímač

1024 X15: není připojené tak-
tovací a/nebo datové ve-
dení

není připojené taktovací a/nebo
datové vedení

připojte taktovací a/nebo da-
tové vedení

17408 X14: není připojené tak-
tovací a/nebo datové ve-
dení

77 řídicí slovo
IPOS

žádná reak-
ce (P)

0 neplatné řídicí slovo IPOS Jen v druhu provozu IPOSplus®:
• došlo k pokusu nastavit ne-

platný automatický režim
(přes externí řízení)

• nastaveno P916 =
BUSRAMPE

• zkontrolujte sériové spojení
s externím řízením

• zkontrolujte zápisové
hodnoty externího řízení

• P916 nastavte správně

78 SW koncový
spínač IPOS

žádná reak-
ce (P)

0 bylo najeto na softwarový
koncový spínač

Jen v druhu provozu IPOSplus®:
naprogramovaná cílová poloha
leží mimo rozsah pojezdu ome-
zený softwarovým koncovým
spínačem

• zkontrolujte uživatelský
program

• zkontrolujte polohu softwa-
rového koncového spínače

79 hardwarová
konfigurace

okamžité za-
stavení

0 jiná hardwarová konfigura-
ce při výměně paměťové
karty

Po výměně paměťové karty již
nesouhlasí:
• výkon
• jmenovité napětí
• označení varianty
• řada zařízení
• provedení jako technolo-

gické / standardní zařízení
• doplňkové karty

obstarejte si identický hard-
ware nebo zařízení uveďte do
stavu při expedici (parametr
= výrobní nastavení)

80 test RAM okamžité za-
stavení

0 chyba "testu RAM" interní chyba zařízení, vadná
paměť RAM

poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B32

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
81 podmínka

spuštění
okamžité za-
stavení

0 chyba podmínky spuštění
u zvedacího zařízení VFC

Pouze při druhu provozu "zve-
dací zařízení VFC":
Během doby předmagnetizace
se do motoru nepodařilo
v dostatečné výši zavést proud:
• jmenovitý výkon motoru je ve

vztahu ke jmenovitému výko-
nu měniče příliš nízký

• Průřez přívodu motoru je pří-
liš malý.

Pouze u provozu s lineárním
motorem (od firmware 18):
• Pohon byl uveden do stavu

"uvolnění", aniž byl znám ko-
mutační offset mezi line-
árním motorem a lineárním
snímačem. Ukazatel proudu
tak nemůže být měničem
správně nastaven.

• zkontrolujte údaje k uve-
dení do provozu a příp.
proveďte nové uvedení do
provozu

• zkontrolujte spojení měniče
a motoru

• zkontrolujte průřez přívodu
motoru a příp. průřez
zvětšete

• Ve stavu "bez uvolnění"
proveďte komutační chod
a do stavu "uvolnění"
přejděte, teprve když měnič
v bitu 25 stavového slova
potvrdí, že je komutován.

82 výstup
otevřen

okamžité za-
stavení

0 otevřený výstup u zvedací-
ho zařízení VFC

Pouze při druhu provozu "zve-
dací zařízení VFC":
• došlo k přerušení dvou nebo

všech výstupních fází
• jmenovitý výkon motoru je ve

vztahu ke jmenovitému výko-
nu měniče příliš nízký

• zkontrolujte spojení měniče
a motoru

• zkontrolujte údaje k uve-
dení do provozu a příp.
proveďte nové uvedení do
provozu

84 ochrana
motoru

nouzové za-
stavení (P)

0 chyba "Odvozená teplota
motoru"

• příliš velké vytížení motoru
• aktivovala se kontrola IN-UL
• P530 se dodatečně nastavil

na "KTY"

• motor nechte nutně vy-
chladnout a chybu resetujte

• omezte zátěž
• prodlužte rampy
• dělejte delší přestávky
• zkontrolujte P345/346
• použijte větší motor

2 přerušení vodiče teplotní-
ho snímače

3 tepelný model motoru není
k dispozici

4 chyba v kontrole UL
11 zkrat teplotního snímače

86 modul pro
akumulaci
energie

okamžité za-
stavení

0 chyba ve spojení s mo-
dulem pro akumulaci ener-
gie

• chybí paměťová karta
• vadná paměťová karta

• dotáhněte šroub s rý-
hovanou hlavou

• vložte a upevněte
paměťovou kartu

• vyměňte paměťovou kartu
• nahrajte stav při expedici

a sadu parametrů
87 technologická

funkce
okamžité za-
stavení

0 zvolena technologická
funkce u standardního za-
řízení

u zařízení ve standardním
provedení byla aktivována
technologická funkce

vypněte technologickou funkci

88 letmý start okamžité za-
stavení

0 chyba "letmého startu" Pouze při druhu provozu VFC
n-Reg.:
skutečné otáčky > 6000 ot./min
při uvolnění měniče

uvolnění teprve u skutečných
otáček ≤ 6000 ot./min

92 problém sní-
mače DIP

chybové
hlášení (P)

1 problém znečištění ocele
WCS3

snímač hlásí chybu Možná příčina: znečištění sní-
mače → vyčistěte snímač

93 chyba sní-
mače DIP

nouzové za-
stavení (P)

0 chyba "snímače absolut-
ních hodnot"

snímač hlásí chybu, např.
Powerfail
• spojovací kabel snímače

DIP11B neodpovídá poža-
davkům (párově zakroucený,
odstíněný)

• taktovací frekvence je pro
danou délku vedení příliš vy-
soká

• překročena max. přípustná
rychlost/zrychlení snímače

• snímač vadný

• zkontrolujte připojení sní-
mače absolutních hodnot

• zkontrolujte spojovací kabel
• nastavte správnou taktova-

cí frekvenci
• snižte max. rychlost pojez-

du, resp. zmenšete rampu
• vyměňte snímač absolut-

ních hodnot
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 33

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
94 kontrolní

součet
EEPROM

okamžité za-
stavení

0 parametry výkonové části Je rušena elektronika měniče.
příp. vlivem elektromagnetické-
ho rušení nebo je vadná

zašlete zařízení k opravě
5 data řídicí hlavy
6 data výkonové části
7 neplatná verze konfigurač-

ního datového záznamu
95 chyba plausi-

bility DIP
nouzové za-
stavení (P)

0 kontrola plausibility u ab-
solutní polohy

nepodařilo se zjistit plausibilní
polohu
• nastaven nesprávný typ sní-

mače
• nastaven nesprávný para-

metr pojezdu IPOSplus®

• chybně nastavený faktor čita-
tele/jmenovatele

• provedeno vyvážení nuly
• snímač vadný

• nastavte správný typ sní-
mače

• zkontrolujte parametr pojez-
du IPOSplus®

• zkontrolujte rychlost pojez-
du

• opravte faktor čitatele/
jmenovatele

• po vyvážení nuly reset
• vyměňte snímač absolut-

ních hodnot
97 chyba kopí-

rování
okamžité za-
stavení

0 nahrání sady parametrů je
nebo bylo chybné

• z paměťové karty nelze číst
nebo na ni zapisovat

• chyba při přenosu dat

• zopakujte kopírování
• nastolte stav při expedici

(P802) a opakujte kopí-
rování

1 zrušení downloadu sady
parametrů do zařízení

2 převzetí parametrů není
možné
převzetí parametrů
z paměťové karty není
možné

98 chyba cyk-
lické zkoušky
redundance
(CRC Error)

okamžité za-
stavení

0 chyba "cyklické zkoušky
redundance přes interní
flash"

interní chyba zařízení, vadná
paměť flash

zašlete zařízení k opravě

99 výpočet
rampy IPOS

okamžité za-
stavení

0 chyba "výpočtu rampy" Jen v druhu provozu IPOSplus®:
U sinusové nebo kvadratické
polohovací rampy dochází
k pokusu s uvolněným mě-
ničem měnit časy ramp a rych-
losti pojezdu.

Program IPOSplus® upravte
tak, aby bylo možné časy
ramp a rychlosti pojezdu mě-
nit pouze v zablokovaném
stavu měniče.

100 varování před
vibracemi

zobrazení
chyby (P)

0 varování diagnostiky vibra-
cí

snímač vibrací varuje (→ návod
k obsluze "DUV10A")

Zjistěte příčinu vibrací. Provoz
je i nadále možný až do
výskytu F101.

101 chyba vibrací rychlé zasta-
vení (P)

0 chyba diagnostiky vibrací snímač vibrací hlásí chybu společnost SEW-
EURODRIVE doporučuje
ihned příčinu vibrací odstranit

102 varování
stárnutí oleje

zobrazení
chyby (P)

0 varování stárnutí oleje senzor stárnutí oleje vydal va-
rovné hlášení

naplánujte výměnu oleje

103 chyba
stárnutí oleje

zobrazení
chyby (P)

0 chyba stárnutí oleje senzor stárnutí oleje vydal chy-
bové hlášení

společnost SEW-
EURODRIVE doporučuje
ihned vyměnit olej převodovky

104 stárnutí oleje
- přehřátí

zobrazení
chyby (P)

0 stárnutí oleje, přehřátí senzor stárnutí oleje nahlásil
přehřátí

• nechte olej vychladnout
• zkontrolujte, zda se převo-

dovka správně chladí
105 stárnutí oleje,

hlášení
provozní po-
hotovosti

zobrazení
chyby (P)

0 stárnutí oleje, hlášení
provozní pohotovosti

senzor stárnutí oleje není
připraven k provozu

• zkontrolujte napájení
senzoru stárnutí oleje

• zkontrolujte senzor stárnutí
oleje, příp. jej vyměňte

106 opotřebení
brzdy

zobrazení
chyby (P)

0 chyba opotřebení brzdy opotřebené brzdové obložení vyměňte brzdové obložení
(→ návod k obsluze "Motory")

107 síťové
komponenty

okamžité za-
stavení

1 Pouze pro rekuperační
jednotky: hlavní stykač ne-
vyslal signál zpětného
hlášení

hlavní stykač je vadný • zkontrolujte hlavní stykač
• zkontrolujte řídicí kabely
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
0 chyba DCS
1 Konfigurační data byla

chybně načtena do doplň-
ku DCS..B.

chyba spojení při načítání
programu do doplňku DCS..B

• Konfigurační soubory znovu
nahrajte.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

2 Konfigurační data pro
verzi softwaru doplňku
DCS..B jsou neplatná.

Doplněk DCS..B byl nakonfigu-
rován nesprávnou verzí softwa-
ru.

• Parametrizujte doplněk
DCS..B schválenou verzí
softwaru MOVISAFE®.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

3 Zařízení bylo napro-
gramováno pomocí ne-
správného softwarového
rozhraní.

Program nebo konfigurační da-
ta byla do zařízení nahrána po-
mocí nesprávného softwaru
MOVISAFE®.

• Zkontrolujte provedení do-
plňku DCS..B a znovu jej
parametrizujte platným soft-
warem MOVISAFE®.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

4 chybné referenční napětí • chybné referenční napětí
• chybné napájecí napětí do-

plňku DCS..B
• chybná součást na doplňku

DCS..B

• zkontrolujte napájecí napětí
doplňku DCS..B.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

5

6 chybné systémové napětí • chybné napájecí napětí do-
plňku DCS..B

• chybná součást na doplňku
DCS..B

• zkontrolujte napájecí napětí
doplňku DCS..B.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

7

10 Chybné napájecí napětí. • Napájecí napětí 24 V DC do-
plňku DCS..B je chybné.

• chyba součásti na doplňku
DCS..B

• Zkontrolujte napájecí napětí
doplňku DCS..B.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

108 chyba DCS zobrazení
chyby

11 teplota okolí zařízení se
nenachází v definovaném
rozpětí

teplota v místě použití není
v povolených mezích

zkontrolujte teplotu okolí

12 chyba plausibility přepí-
nání polohy

při přepínání polohy jsou ZSC,
JSS nebo DMC aktivovány
trvale

• zkontrolujte aktivaci ZSC
• zkontrolujte aktivaci JSS
• aktivace DMC (pouze

u kontroly polohy)
13 chybné sepnutí ovladače

LOSIDE DO02_P /
DO02_M

zkrat výstupu zkontrolujte zapojení na vý-
stupu

14 chybné sepnutí ovladače
HISIDE DO02_P /
DO02_M

15 chybné sepnutí ovladače
LOSIDE DO0_M

16 chybné sepnutí ovladače
HISIDE DO0_P

17 chybné sepnutí ovladače
LOSIDE DO01_M

18 chybné sepnutí ovladače
HISIDE DO01_P

19 Zařízení bylo napro-
gramováno pomocí ne-
správného softwarového
rozhraní.

Program nebo konfigurační da-
ta byla do zařízení nahrána po-
mocí nesprávného softwaru
MOVISAFE®.

• Zkontrolujte provedení do-
plňku DCS..B a znovu jej
parametrizujte platným soft-
warem MOVISAFE®.

• Doplněk DCS..B vypněte
a opět zapněte.

20

21 Cyklická zkouška redun-
dance konfiguračních dat
je neplatná.

Konfigurační data byla chybně
nahrána do přístroje.

Konfigurační data znovu na-
hrajte do přístroje.22
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 35

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
23 Chyba při interním přeno-

su konfiguračních dat.
- • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

24

25 Chyba při výpočtu konfigu-
račních dat firmwaru.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

26

27 Neplatná cyklická zkouška
redundance (CRC)
konfiguračních dat firmwa-
ru.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

28

29 Chyba při interním přeno-
su konfiguračních dat firm-
waru.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

30

31 Chyba při kontrole roz-
sahu Device Description.

Chybná konfigurační data popi-
su přístroje.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B36

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
32 Chyba při kontrole roz-

sahu přístupových dat.
Chybná konfigurační data popi-
su přístroje.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

33 Chyba při kontrole roz-
sahu EMU.

Chybná konfigurační data funk-
ce EMU.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci EMU nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

34 Chyba při kontrole roz-
sahu PSC.

Chybná konfigurační data funk-
ce PSC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci PSC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 37

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
35 Chyba při kontrole roz-

sahu ESS.
Chybná konfigurační data funk-
ce ESS.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci ESS nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

36 Chyba při kontrole roz-
sahu ELC.

Chybná konfigurační data funk-
ce ELC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci ELC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

37 Chyba při kontrole roz-
sahu OLC.

Chybná konfigurační data funk-
ce OLC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci OLC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B38

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
38 Chyba při kontrole roz-

sahu ZSC.
Chybná konfigurační data funk-
ce ZSC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci ZSC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

39 Chyba při kontrole roz-
sahu MSC.

Chybná konfigurační data funk-
ce MSC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci MSC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

40 Chyba při kontrole roz-
sahu DMC.

Chybná konfigurační data funk-
ce DMC.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci DMC nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 39

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
41 Chyba při kontrole roz-

sahu JSS.
Chybná konfigurační data funk-
ce JSS.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci JSS nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

42 Chyba při kontrole roz-
sahu PLC.

Chybný aplikační program se-
znamu instrukcí.

• Uživatelský program znovu
přeložte, nahrajte a poté vy-
pněte a opět zapněte do-
plněk DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

43 Chyba při kontrole roz-
sahu odpojovacího kanálu.

Interní chyba konfiguračních
dat.

• Zrušte změny provedené
v odpojení (konfiguraci)
nebo proveďte nové za-
dání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B40

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
44 Chyba při kontrole roz-

sahu binárních výstupů.
Chybná konfigurační data bi-
nárních výstupů.

• Zrušte změny provedené
v odpojovací matici bi-
nárních výstupů nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

45 Chyba při kontrole roz-
sahu binárních výstupů.

Chybná konfigurační data bi-
nárních výstupů.

• Zrušte změny provedené
v odpojovací matici bi-
nárních výstupů nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

46 Chyba při kontrole roz-
sahu typu snímače.

Chybná konfigurace typu sní-
mače.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci snímače nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 41

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
47 Chyba při kontrole roz-

sahu normování snímače.
Chybná konfigurace dráhy sní-
mače.

• Zrušte změny provedené
v dráze snímače (měřená
délka, rozlišení nebo max.
rychlost) nebo proveďte
nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

48 Chyba při kontrole roz-
sahu polohy snímače.

Chybná konfigurace dráhy sní-
mače.

• Zrušte změny provedené
v dráze snímače (měřená
délka, rozlišení nebo max.
rychlost) nebo proveďte
nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

49 Chyba při kontrole roz-
sahu PDM.

Chybná konfigurace funkce
PDM.

• Zrušte změny provedené
v konfiguraci PDM nebo
proveďte nové zadání.

• Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
50 Chyba při interním přeno-

su dat.
- • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

51

52 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

53

54 Interní chyba programu. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

55

56 Chybný test watchdogu. Chybná odezva interního kaná-
lu vypínání digitálních výstupů.

• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

57

58 Chybná procesní data. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

59

62 Interní chyba zpracování
uživatelského programu.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

63
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
64 Interní chyba zpracování

uživatelského programu.
- • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

65

66 Interní chyba zpracování
uživatelského programu.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

67

68 Interní chyba zpracování
vstupního prvku.

- • Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte a  pět
zapněte doplněk DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

69

70 Interní chyba zpracování
vstupního prvku.

- • Nahrajte konfigurační data
znovu a poté vypněte
a opět zapněte doplněk
DCS..B.

• Pokud chyba trvá i nadále,
odsouhlaste verzi softwaru
MOVISAFE® pomocí od-
dělení služeb zákazníkům
společnosti SEW-
EURODRIVE.

71

72 interní chyba zpracování
uživatelského programu

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

73
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
74 Chyba doby chodu. - • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

75

80 chyba doby chodu - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

82 Chyba přerušení při kont-
role času.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

83

85 Chyba doby chodu. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

86

87 Chyba programu. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

88

89 Interní chyba CPU. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

90
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
91 Interní chyba CPU. - • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

92

93 Interní chyba CPU. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

94

95 Interní chyba RAM. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

96

97 Interní chyba Flash. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

98

99 Interní chyba CPU - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

100

101 Interní chyba zpracování
PROFIsafe.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

102
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
103 Interní chyba zpracování

PROFIsafe.
- • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

104

105 Interní chyba zpracování
PROFIsafe.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

106

107 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

108

109 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

110

111 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

112
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
108 chyba DCS zobrazení

chyby
113 Chyba při interním přeno-

su dat.
- • Vyměňte doplněk DCS..B.

• Vadný doplněk DCS..B
spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

114

117 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

118

119 Chyba při interním přeno-
su dat.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

140 Chybné napětí Core
DMP1.

• Napětí Core doplňku DCS..B
není správné.

• chyba součásti na doplňku
DCS..B

• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

141

142 Chybné napětí Core
DMPM.

• Napětí Core doplňku DCS..B
není správné.

• chyba součásti na doplňku
DCS..B

• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

143

156 Chybný test RAM. - • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

157

108 chyba DCS zobrazení
chyby

160 Chybný test statického
registru.

- • Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

161
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
0 alarm DCS
1 Chyba komunikace kon-

cové sběrnice
MOVIDRIVE®® B.

Doplněk DCS..B nedostává od
MOVIDRIVE® B platná data.

• Zkontrolujte hardwarové
připojení k MOVIDRIVE® B

• Zkontrolujte verzi firmwaru
MOVIDRIVE® B.

• Na vedení snímače, motoru
a teplotního snímače uložte
velkoplošně stínicí opletení.

• Vytvořte vyrovnání potenci-
álů.

2 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI1.

Na binární vstup DI1 (X81:2)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI1, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

3

4 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI2.

Na binární vstup DI2 (X81:3)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI2, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

5

6 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI3.

Na binární vstup DI3 (X81:4)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI3, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

7

8 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI4.

Na binární vstup DI4 (X81:5)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI4, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

9
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
10 Chyba plausibility impulzu

1 na binárním vstupu DI5.
Na binární vstup DI5 (X81:7)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI5, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

11

12 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI6.

Na binární vstup DI6 (X81:8)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI6, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

13

14 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI7.

Na binární vstup DI7 (X81:9)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI7, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

15

16 Chyba plausibility impulzu
1 na binárním vstupu DI8.

Na binární vstup DI8 (X81:10)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 1.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI8, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

17

18 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI1.

Na binární vstup DI1 (X81:2)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI1, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

19

20 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI2.

Na binární vstup DI2 (X81:3)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI2, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

21

22 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI3.

Na binární vstup DI3 (X81:4)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI3, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

23

24 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI4.

Na binární vstup DI4 (X81:5)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI4, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

25
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
26 Chyba plausibility impulzu

2 na binárním vstupu DI5.
Na binární vstup DI5 (X81:7)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI5, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

27

28 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI6.

Na binární vstup DI6 (X81:8)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI6, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

29

30 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI7.

Na binární vstup DI7 (X81:9)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI7, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

31

32 Chyba plausibility impulzu
2 na binárním vstupu DI8.

Na binární vstup DI8 (X81:10)
není přiváděno nakonfigu-
rované napětí impulzu 2.

• Zkontrolujte konfiguraci bi-
nárního vstupu DI8, zda
souhlasí s projektováním
a schématem zapojení.

• Zkontrolujte zapojení.

33

34 Chyba plausibility měření
rychlosti.

Rozdíl mezi oběma snímači
rychlosti je větší než nakonfigu-
rovaný odpojovací práh rych-
losti.

• Znovu zkontrolujte průběh
dráhy pomocí dat nasta-
vených v konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte snímač rych-
losti.

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály rychlosti tak,
aby se kryly.

35

109 alarm DCS zobrazení
chyby

36 Chyba plausibility zjištění
polohy.

Rozdíl mezi oběma polohovými
signály je větší než nakonfigu-
rovaný odpojovací práh inkre-
mentů.

• Zkontrolujte průběh dráhy
pomocí nakonfigurovaných
dat nastavení snímače.

• Zkontrolujte polohový
signál.

• Jsou všechny signály 9pó-
lového konektoru snímače
připojeny?

• Zkontrolujte správné zapo-
jení konektoru snímače.

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály polohy tak,
aby se kryly.

• Pokud je prostřednictvím
koncové sběrnice použita
absolutní hodnota, může
být nutné přizpůsobení inkr.
parametru odpojovacího
prahu.

37

38 Chyba plausibility chybné
rozmezí poloh.

Aktuální poloha je mimo na-
konfigurovanou délku měření.

• Zkontrolujte průběh dráhy
pomocí nakonfigurovaných
dat nastavení snímače.

• Zkontrolujte polohový
signál, příp. opravte offset.

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály polohy tak,
aby se kryly.

39

40 Chyba plausibility chybná
rychlost.

Aktuální rychlost je mimo na-
konfigurovanou maximální
rychlost.

• Pohon se pohybuje mimo
přípustné a nakonfigu-
rované rozmezí rychlosti.

• Zkontrolujte konfiguraci
(maska snímače: maxi-
mální nastavená rychlost).

• Pomocí funkce SCOPE
analyzujte průběh rychlosti.

41
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
42 Chyba plausibility chybné

zrychlení.
Aktuální zrychlení je mimo na-
konfigurované maximální
zrychlení.

• Zkontrolujte konfiguraci
(maska snímače: maxi-
mální nastavená rychlost).

• Pomocí funkce SCOPE
analyzujte průběh rychlosti/
zrychlení.

43

44 chyba plausibility rozhraní
snímače (A3401 = snímač
1 a A3402 = snímač 2)

připojení snímače neodpovídá
nakonfigurovaným údajům

• zkontrolujte typ a konfigura-
ci snímače (SSI / inkre-
mentální)

• zkontrolujte připojení /
kabeláž snímače

• zkontrolujte polaritu dat sní-
mače

• vyzkoušejte snímač, zda
funguje

45

46 Chybné napájecího napětí
snímače (A3403 = snímač
1 a A3404 = snímač 2).

Napájecí napětí snímače je mi-
mo definované rozmezí (min.
DC 20 V / max. DC 29 V).

• Napájecí napětí snímače
bylo přetíženo a reagovala
interní tavná pojistka Poly-
switch.

• Zkontrolujte napájecí napětí
doplňku DCS..B.

47

48 chyba referenčního napětí vstup referenčního napětí sys-
tému snímačů je mimo defi-
nované rozmezí

zkontrolujte vstup referenční-
ho napětí systému snímačů49

50 Diferenciální úroveň ovla-
dače RS485 1. Chyba:
Signál "B" nebo signál
"Takt" chybný.

• Žádné spojení se snímačem.
• Je připojen nesprávný typ

snímače.

• Zkontrolujte připojení sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

51

52 Diferenciální úroveň ovla-
dače RS485 2. Chyba:
Signál "A" nebo signál
"DATA" chybný.

53

54 Odchylka inkrementálního
čítače55

109 alarm DCS zobrazení
chyby

56 chyba plausibility rozhraní
snímače (A3401 = snímač
1 a A3402 = snímač 2)

připojení snímače neodpovídá
nakonfigurovaným údajům

• zkontrolujte typ a konfigura-
ci snímače (SSI / inkre-
mentální)

• zkontrolujte připojení /
kabeláž snímače

• zkontrolujte polaritu dat sní-
mače

• vyzkoušejte snímač, zda
funguje

57

58 Chyba plausibility připojení
snímače SIN/COS.

Je připojen nesprávný typ sní-
mače.

Zkontrolujte připojení a kabe-
láž snímače.59

60 chyba plausibility připojení
inkrementálního snímače

fázová chyba inkrementálního
snímače, resp. snímače sin/cos

• zkontrolujte spojení se sní-
mačem

• vyměňte vadný snímač
61
62
63
64 Chyba plausibility připojení

snímače SSI, (režim
master).

Připojený typ snímače nesou-
hlasí s konfigurací.

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
65

66 Chyba plausibility připojení
snímače SSI (režim
Slave).

Připojený typ snímače nesou-
hlasí s konfigurací.

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
67

68 Chybné sepnutí ovladače
High-Side DO0_P.

Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO0_P (X82:1).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.69

70 Chybné sepnutí ovladače
Low-Side DO0_M.

Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO0_M (X82:2).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.71

72 Chybné sepnutí ovladače
High-Side DO1_P.

Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO1_P (X82:3).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.73
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
74 Chybné sepnutí ovladače

Low-Side DO1_M.
Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO1_M (X82:4).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.75

76 Kontroly chodu vlevo
a chodu vpravo od bez-
pečnostní funkce DMC
byly aktivovány současně.

Vícenásobná aktivace bezpeč-
nostní funkce DMC.

Dbejte na to, abyste v ovlá-
dání bezpečnostní funkce
DMC aktivovali pouze jedno
"Enable".

77

78 Kontroly rozsahu vlevo
a vpravo od bezpečnostní
funkce OLC byly aktivová-
ny současně.

Vícenásobná aktivace bezpeč-
nostní funkce OLC.

Dbejte na to, abyste v řízení
bezpečnostní funkce OLC ak-
tivovali pouze jedno "Enable".

79

80 Kontroly chodu vlevo
a chodu vpravo bezpeč-
nostní funkcí JSS byly ak-
tivovány současně.

Vícenásobná aktivace bezpeč-
nostní funkce JSS.

Dbejte na to, abyste v řízení
bezpečnostní funkce JSS ak-
tivovali pouze jedno "Enable".

81

82 Chyba timeoutu MET. Vstupní prvek s kontrolou času
je chybný.

Zkontrolujte zapojení vstupní-
ho prvku.83

84 Chyba timeoutu MEZ. Dvouruční ovládání s kontrolou
času je chybné.

Zkontrolujte zapojení vstupní-
ho prvku.85

86 Chyba kontroly EMU1. • chybné řízení výstupu
• chybná zpětná vazba

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.87

88 chyba kontroly EMU2
89
90 Chyba plausibility přepí-

nání polohy.
Přepínání polohy u ZSC, JSS
nebo DMC je trvale aktivováno.

• Zkontrolujte aktivaci ZSC
(SOS).

• Zkontrolujte aktivaci JSS
(SDI).

• Zkontrolujte aktivaci DMC
(SDI) pouze u kontroly
polohy.

91
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
92 Chyba snímače SSI. Hodnota skoku snímače SSI je

příliš vysoká v rámci jednoho
cyklu.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

93

94 Chyba snímače SSI. Chyba plausibility pro vy-
rovnání polohy.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

95

96 Chyba plausibility stop
inkrementálního snímače.

• Různé signály počítání na
stopách snímače A/B.

• Vadná součást na rozhraní
RS485.

• Snímač pracuje mimo tole-
rance rozhraní snímače.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

• Zkontrolujte hladinu signálů
snímače.

• Zkontrolujte maximální frek-
venci počítání inkre-
mentálního snímače.

97

98 Chyba plausibility
analogového/digitálního
srovnání na výstupu trig-
geru Schmitt – vstup sní-
mače X84.

• Připojený typ snímače ne-
souhlasí s konfigurací.

• chybné signály snímače
• Hardware vadný

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

99

100 Chyba plausibility
analogového/digitálního
srovnání na výstupu trig-
geru Schmitt – vstup sní-
mače X85.

• Připojený typ snímače ne-
souhlasí s konfigurací.

• chybné signály snímače
• Hardware vadný

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

101

110 Kontrola oblasti zpra-
cování polohy
u DCS22B/32B.

U doplňků DCS22B/32B bylo
aktivováno zpracování polohy.

• Zkontrolujte data konfigura-
ce.

• Deaktivujte zpracování
polohy.

111

112 Chybná zkouška vstupu
OSSD.

Test OSSD chybný. • Zkontrolujte vstupní napětí
24 V DC všech vstupů
OSSD.

• Vypněte a znovu zapněte
doplněk DCS..B.

113
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
114 Chybné sepnutí ovladače

High-Side DO2_P.
Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO2_P (X83:1).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.115

116 Chybné sepnutí ovladače
Low-Side DO2_M.

Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO2_M (X83:2).

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.117

118 Dynamický test pro ovla-
dač High-Side DO0_P.

Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO0_P.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

119 Dynamický test pro ovla-
dač Low-Side DO0_M.

Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO0_M.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

120 Dynamický test pro ovla-
dač High-Side DO1_P.

Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO1_P.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

121 Dynamický test pro ovla-
dač Low-Side DO1_M.

Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO1_M.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

122 Dynamický test pro ovla-
dač High-Side DO2_P.

Zkrat 24 V DC na binárním vý-
stupu DO2_P.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

123 Dynamický test pro ovla-
dač Low-Side DO2_M.

Zkrat 0 V DC na binárním vý-
stupu DO2_M.

Zkontrolujte zapojení na bi-
nárním výstupu.

124 Test deaktivace binárních
vstupů je chybný.

Binární vstupy jsou po deak-
tivaci stále aktivní.

• Zkontrolujte zapojení bi-
nárních vstupů.

• Vypněte a znovu zapněte
DCS..B.

• Vyměňte doplněk DCS..B.

125

134 chyba plausibility měření
rychlosti

Rozdíl mezi oběma snímači
rychlosti je větší než nakonfigu-
rovaný odpojovací práh rych-
losti.

• Znovu zkontrolujte průběh
dráhy pomocí dat nasta-
vených v konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte snímač rych-
losti.

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály rychlosti tak,
aby se kryly.

135

109 alarm DCS zobrazení
chyby

136 Chyba plausibility zjištění
polohy.

Rozdíl mezi oběma polohovými
signály je větší než nakonfigu-
rovaný odpojovací práh inkre-
mentů.

• Zkontrolujte průběh dráhy
pomocí nakonfigurovaných
dat nastavení snímače.

• Zkontrolujte polohový
signál.

• Jsou všechny signály 9pó-
lového konektoru snímače
správně připojeny?

• Zkontrolujte správné zapo-
jení konektoru snímače

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály polohy tak,
aby se kryly.

137

138 Chyba plausibility chybné
rozmezí poloh.

Aktuální poloha je mimo na-
konfigurovanou délku měření.

• Zkontrolujte průběh dráhy
pomocí nakonfigurovaných
dat nastavení snímače.

• Zkontrolujte polohový
signál, příp. opravte offset.

• Pomocí funkce SCOPE na-
stavte signály polohy tak,
aby se kryly.

139

140 Chyba plausibility chybná
rychlost.

Aktuální rychlost je mimo na-
konfigurovanou maximální
rychlost.

• Pohon se pohybuje mimo
přípustné a nakonfigu-
rované rozmezí rychlosti.

• Zkontrolujte konfiguraci
(maska snímače: maxi-
mální nastavená rychlost).

• Pomocí funkce SCOPE
analyzujte průběh rychlosti.

141

142 Chyba plausibility chybné
zrychlení.

Aktuální zrychlení je mimo na-
konfigurované rozmezí zrych-
lení. Pohon překročil přípustný
rozsah zrychlení.

• Zkontrolujte konfiguraci
(maska snímače: maxi-
mální nastavená rychlost).

• Pomocí funkce SCOPE
analyzujte průběh rychlosti/
zrychlení.

143
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
146 Chybné napájecí napětí

snímače (E3405 = snímač
1 a E3406 = snímač 2).

Napájecí napětí snímače je mi-
mo definované rozmezí (min.
DC 20 V / max. DC 29 V).

• Napájecí napětí snímače
bylo přetíženo a reagovala
interní tavná pojistka Poly-
switch.

• Zkontrolujte napájecí napětí
doplňku DCS..B.

147

150 Diferenciální úroveň ovla-
dače RS485. Chyba:
Signál "B" nebo signál
"Takt" chybný.

• Žádné spojení se snímačem.
• Je připojen nesprávný typ

snímače.

• Zkontrolujte připojení sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

151

152 Diferenciální úroveň ovla-
dače RS485. Chyba:
Signál "A" nebo signál
"DATA" chybný.

• Žádné spojení se snímačem.
• Je připojen nesprávný typ

snímače.

• Zkontrolujte připojení sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

153

158 Chyba plausibility připojení
snímače SIN/COS.

Je připojen nesprávný typ sní-
mače.

Zkontrolujte připojení a kabe-
láž snímače.159

164 Chyba plausibility připojení
snímače SSI, (režim
master).

Připojený typ snímače nesou-
hlasí s konfigurací.

• Zkontrolujte připojení
a kabeláž snímače.

• Zkontrolujte snímač.
165

166 Chyba plausibility připojení
snímače SSI (režim
Slave).

Připojený typ snímače nesou-
hlasí s konfigurací.

• Zkontrolujte připojení
a kabeláž snímače.

• Zkontrolujte snímač.
167

186 Chyba kontroly EMU1. Chybná kontrola externího
kanálu vypínání.

• Zkontrolujte hardwarová
spojení.

• Čas přitahování nebo
poklesu příliš krátký.

• Zkontrolujte spínací kontak-
ty.

187

188 Chyba kontroly EMU2. Chybná kontrola externího
kanálu vypínání.

• Zkontrolujte hardwarová
spojení.

• Čas přitahování nebo
poklesu příliš krátký.

• Zkontrolujte spínací kontak-
ty.

189
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
109 alarm DCS zobrazení

chyby
190 Chyba plausibility přepí-

nání polohy.
Přepínání polohy u ZSC, JSS
nebo DMC je trvale aktivováno.

• Zkontrolujte aktivaci ZSC
(SOS).

• Zkontrolujte aktivaci JSS
(SDI).

• Zkontrolujte aktivaci DMC
(SDI) pouze u kontroly
polohy.

191

192 Chyba snímače SSI. Hodnota skoku snímače SSI je
příliš vysoká v rámci jednoho
cyklu.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

193

194 Chyba snímače SSI. Chyba plausibility pro vy-
rovnání polohy.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

195

196 Chyba plausibility stop
inkrementálního snímače.

• Různé signály počítání na
stopách snímače A/B.

• Vadná součást na rozhraní
RS485.

• Snímač pracuje mimo tole-
rance rozhraní snímače.

• Zkontrolujte konfiguraci sní-
mače.

• Zkontrolujte kabeláž sní-
mače.

• Zkontrolujte hladinu signálů
snímače.

• Zkontrolujte maximální frek-
venci počítání inkre-
mentálního snímače.

197

198 Chyba plausibility
analogového/digitálního
srovnání na výstupu trig-
geru Schmitt – vstup sní-
mače X84.

• Připojený typ snímače ne-
souhlasí s konfigurací.

• chybné signály snímače
• Hardware vadný

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

199

200 Chyba plausibility
analogového/digitálního
srovnání na výstupu trig-
geru Schmitt – vstup sní-
mače X85.

• Připojený typ snímače ne-
souhlasí s konfigurací.

• chybné signály snímače
• Hardware vadný

• Zkontrolujte konfiguraci.
• Zkontrolujte připojený sní-

mač.
• Vyměňte doplněk DCS..B.
• Vadný doplněk DCS..B

spolu s číslem chyby zašle-
te společnosti SEW-
EURODRIVE za účelem
provedení diagnostiky chy-
by.

201

110 chyba "ochra-
ny elektrické-
ho zařízení
proti explozi"

nouzové za-
stavení

0 překročena doba trvání
provozu pod 5 Hz

překročena doba trvání provo-
zu pod 5 Hz

• zkontrolujte projektování
• zkraťte dobu trvání provozu

pod 5 Hz

113 přerušení vo-
diče na
analogovém
vstupu

žádná reak-
ce (P)

0 přerušení vodiče na
analogovém vstupu AI1

přerušení vodiče na analogo-
vém vstupu AI1

zkontrolujte zapojení

116 chyba "time-
out MOVI-
PLC"

rychlé zasta-
vení / va-
rování

0 Časový interval komunika-
ce MOVI-PLC®

• zkontrolujte uvedení do
provozu

• zkontrolujte zapojení
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
122 "doplněk sní-

mač absolut-
ních hodnot"

okamžité za-
stavení

2 X15: neznámý typ sní-
mače

je připojen neznámý typ sní-
mače

vyměňte snímač

16386 X14: neznámý typ sní-
mače

1 X15: kontrola plausibility • kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

33 X15: analogové napětí mi-
mo toleranci

41 – 45 X15: komunikace RS485
60 X15: analogové napětí mi-

mo toleranci

63 X15: chyba polohování,
příliš vysoké otáčky, nelze
vytvořit polohu

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

256 X15: pokles napětí
257 X15: přerušeno taktovací

nebo datové vedení
258 X15: skok polohy

261 X15: úroveň high (vysoká)
není k dispozici

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

513 X15: kontrola plausibility
768 X15: timeout PDO
770 X15: skok polohy

122 "doplněk sní-
mač absolut-
ních hodnot"

okamžité za-
stavení

16385 X14: kontrola plausibility • kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

16417 X14: analogové napětí mi-
mo toleranci

16444 X14: analogové napětí mi-
mo toleranci

16447 X14: chyba polohování,
příliš vysoké otáčky, nelze
vytvořit polohu

16425 –
16429

X14: komunikace RS485 • kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

16640 X14: nastaven chybový bit
snímače

16641 X14: přerušeno taktovací
nebo datové vedení

16642 X14: skok polohy

16645 X14: úroveň high (vysoká)
není k dispozici

• kabel snímače nebo stínění
nejsou správně připojeny

• zkrat/přerušení vodiče
v kabelu snímače

• snímač vadný
• rušení elektromagnetické

kompatibility

• zkontrolujte kabel snímače
a stínění, zda jsou správně
připojeny, zda zde nedo-
chází ke zkratu nebo není
přerušen vodič

• vyměňte snímač
• přijměte opatření pro za-

jištění elektromagnetické
kompatibility

16897 X14: kontrola plausibility
17152 X14: timeout PDO
17154 X14: skok polohy

34 – 40 X15: interní chyba sní-
mače

interní chyba snímače vyměňte snímač
46 – 50
64 – 67
514 –
544
772 –
774
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
122 "doplněk sní-

mač absolut-
ních hodnot"

okamžité za-
stavení

16418 –
16424

X14: interní chyba sní-
mače

interní chyba snímače vyměňte snímač

16430 –
16434

X14: interní chyba sní-
mače

16448 –
16451

X14: interní chyba sní-
mače

16898 –
16928

X14: interní chyba sní-
mače

17156 –
17158

X14: interní chyba sní-
mače

122 "doplněk sní-
mač absolut-
ních hodnot"

okamžité za-
stavení

61 X15: kritický proud vysí-
lače

znečištění, porušení vysílače vyměňte snímač

16445 X14: kritický proud vysí-
lače

62 X15: kritická teplota sní-
mače

teplota snímače příliš vysoká snižte teplotu motoru a okolí

16446 X14: kritická teplota sní-
mače

259 X15: taktovací frekvence
je příliš nízká

chybná parametrizace snímače zkontrolujte parametrizaci sní-
mače

260 X15: snímač hlásí
programovatelnou chybu

576 X15: interní varování sní-
mače

769 X15: snímač hlásí
programovatelnou chybu

16643 X14: taktovací frekvence
je příliš nízká

16644 X14: snímač hlásí
programovatelnou chybu

16960 X14: interní varování sní-
mače

17153 X14: snímač hlásí
programovatelnou chybu

771 X15: nouzové hlášení
17155 X14: nouzové hlášení

123 přerušení
polohování

nouzové za-
stavení (P)

0 chyba polohování / pře-
rušení polohování

Kontrola cíle při obnovení pře-
rušeného polohování. Cíl by byl
přejet.

proveďte proces polohování
bez přerušení až do ukončení

124 okolní pod-
mínka

nouzové za-
stavení (P)

1 překročena přípustná tep-
lota okolí

teplota okolí >60 °C • vylepšete podmínky ven-
tilace a chlazení

• Vylepšete přívod vzduchu
do spínací skříně, zkont-
rolujte pěnové filtry

24
77

06
71

/C
S 

– 
11

/2
01

7



6Servis
Chybová hlášení a seznam chyb

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 59

Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
196 výkonová

část
okamžité za-
stavení

1 vybíjecí odpor přetížený vybíjecí odpor dodržujte dobu čekání u zapí-
nání a vypínání

2 hardwarová identifikace
řízení přednabíjení/vybí-
jení

chybná varianta řízení předna-
bíjení/vybíjení

• poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

• vyměňte řízení přednabí-
jení, vybíjení

3 připojení střídače vadné připojení střídače • poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

• vyměňte připojení střídače
4 referenční napětí připojení

střídače
vadné připojení střídače • poraďte se s oddělením

služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

• vyměňte připojení střídače
5 konfigurace výkonových

částí
v zařízení jsou namontovány
rozdílné fázové moduly

• Informujte oddělení služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• zkontrolujte a vyměňte
fázové moduly

6 konfigurace řídicí hlavy chybný síťový střídač řídicí
hlavy nebo motorového stří-
dače

vyměňte, resp. správně přiřa-
ďte řídicí hlavu síťového
a motorového střídače

7 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

komunikace neprobíhá zkontrolujte montáž řídicí
hlavy

8 komunikace řízení připo-
jení střídače přednabíjení/
vybíjení

komunikace neprobíhá • zkontrolujte kabeláž
• poraďte se s oddělením

služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

10 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

připojení střídače nepodporuje
žádný protokol

vyměňte připojení střídače

11 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

chybná komunikace s připo-
jením střídače při nabíhání
(chyba cyklické zkoušky redun-
dance)

vyměňte připojení střídače

12 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

připojení střídače má jiný pro-
tokol než řídicí hlava

vyměňte připojení střídače

13 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

Komunikace s připojením stří-
dače v provozu je chybné: chy-
ba cyklické zkoušky redundan-
ce (CRC) se vyskytuje častěji
než 1× za sekundu

vyměňte připojení střídače
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Chyba Podchyba
Kód Označení Reakce (P) Kód Označení Možná příčina Opatření
196 výkonová

část
okamžité za-
stavení

14 konfigurace řídicí hlavy pro datový záznam EEPROM
konstrukční velikosti 7 chybí
funkce PLD

vyměňte řídicí hlavu

15 chyba připojení střídače procesor připojení střídače na-
hlásil interní chybu

• při opakovaném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• vyměňte připojení střídače
16 Chyba připojení střídače:

nekompatibilní verze PLD
vyměňte připojení střídače

17 chyba řízení přednabíjení/
vybíjení

procesor řízení přednabíjení/
vybíjení nahlásil interní chybu

• při opakovaném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• vyměňte řízení přednabí-
jení/vybíjení

18 chyba vadný ventilátor
meziobvodu

ventilátor meziobvodu je vadný • poraďte se s oddělením
služeb zákazníkům společ-
nosti SEW

• zkontrolujte, zda je ventilá-
tor tlumivky meziobvodu
připojený, či zda není vadný

19 komunikace výkonové
části s řídicí hlavou

Komunikace s připojením stří-
dače v provozu je chybná: chy-
ba se vyskytuje častěji než 1×
za sekundu

• při opakovaném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• vyměňte připojení střídače
20 komunikace výkonové

části s řídicí hlavou
řídicí hlava po delší dobu nevy-
slala žádné zprávy pro WRK

• při opakovaném výskytu se
poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti
SEW

• vyměňte připojení střídače
21 neplausibilní měření Uz

fáze R
vadný fázový modul při opakovaném výskytu se

poraďte s oddělením služeb
zákazníkům společnosti SEW22 neplausibilní měření Ur

fáze S
23 neplausibilní měření Uz

fáze T
197 síť okamžité za-

stavení
1 přepětí sítě (střídač moto-

ru pouze při spuštění
přednabíjení)

kvalita napětí v síti je neu-
spokojivá

• zkontrolujte napájení (po-
jistky, stykače)

• zkontrolujte projektování
napájející sítě2 podpětí sítě (pouze

u síťového střídače)
199 nabíjení

meziobvodu
okamžité za-
stavení

4 přednabíjení bylo pře-
rušeno

nelze nabít meziobvod • přednabíjení přetíženo
• připojená kapacita meziob-

vodu je příliš veliká
• Zkrat v meziobvodu;

zkontrolujte spojení mezi-
obvodu u více zařízení

6.3 Servis elektroniky SEW

6.3.1 Zaslání k opravě
Není-li možné určitou chybu odstranit, obraťte se na servis elektroniky SEW-
EURODRIVE (→ "Služba zákazníkům a náhradních dílů").
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Při konzultaci se servisem elektroniky SEW vždy uvádějte číslice ze stavového štítku
a naše oddělení služeb zákazníkům vám potom může pomoci efektivněji.

Pokud přístroj zašlete k opravě, uveďte prosím následující:
• sériové číslo (→ typový štítek)
• typové označení
• standardní provedení nebo technologické provedení
• číslice ze stavového štítku
• stručný popis aplikace (případ pohonu, řízení přes svorky nebo sériově)
• připojený motor (typ motoru, napětí motoru, zapojení W nebo m)
• druh chyby
• průvodní okolnosti
• vlastní domněnky
• předcházející neobvyklé události atd.

6.4 Dlouhodobé uskladnění

Při dlouhodobém uskladnění připojte přístroj každé 2 roky nejméně na 5  minut
k síťovému napětí. Jinak se zkracuje životnost přístroje.
Postup při zanedbané údržbě:
V měničích jsou použity elektrolytické kondenzátory, které při stavu bez napětí trpí
účinky stárnutí. Tento efekt může vést k poškození elektrolytických kondenzátorů, bu-
de-li přístroj po delší době uskladnění připojen přímo ke jmenovitému napětí.
Při zanedbané údržbě doporučuje společnost SEW-EURODRIVE síťové napětí po-
malu zvyšovat až na maximální hodnotu. Napětí se může zvyšovat např. regulačním
transformátorem, jehož výstupní napětí se nastavuje podle následujícího přehledu.
Doporučujeme následující odstupňování:
Zařízení AC 400/500 V:
• Stupeň 1: 0 V až 350 V AC během několika sekund
• Stupeň 2: 350 V AC po dobu 15 minut
• Stupeň 3: 420 V AC po dobu 15 minut
• Stupeň 4: 500 V AC po dobu 1 hodiny
Přístroje na 230 V AC:
• Stupeň 1: 170 V AC po dobu 15 minut
• Stupeň 2: 200 V AC po dobu 15 minut
• Stupeň 3: 240 V AC po dobu 1 hodiny
Po této regeneraci lze přístroj ihned použít nebo při řádné údržbě dále dlouhodobě
skladovat.

6.5 Likvidace
Respektujte aktuální ustanovení. Podle vlastností a existujících předpisů zlikvidujte
např. jako:
• elektronický odpad (desky s tištěným spojem)24
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• plast (kryt)
• plech
• měď
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7 Prohlášení o shodě
7.1 MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE

7.1.1 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU
Překlad originálního dokumentu 900230310/CS

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

Bruchsal

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

Místo Datum

21. 6. 2017

Technický ředitel
Johann Soder

a) b)

Frekvenční měnič produktové řady MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

podle

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

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

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

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

Použité harmonizované normy: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ČSN EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetické kompatibilitě samostatně provozovatelné výrobky. Ve smyslu
elektromagnetické kompatibility je lze posuzovat teprve po zapojení do celkového systému. Posouzení výrobku bylo doloženo v
typickém uspořádání zařízení.
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7.2 MOVIDRIVE® s DFS11B/DFS21B
MOVIDRIVEs DFS11B/DFS21B

7.2.1 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU
Překlad originálního dokumentu 900010510/CS

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

Bruchsal

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

Místo Datum

19. 6. 2017

Technický ředitel
Johann Soder

a) b)

Frekvenční měnič produktové řady MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

zabudováno DFS11B PROFIBUS-DP-V1 s PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO s PROFIsafe

podle

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

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

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

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

Použité harmonizované normy: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ČSN EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

Další použité normy: EN 61508:2001 (část 1–7)
ČSN EN 62061:2005

4) Uvedené výrobky nejsou ve smyslu směrnice o elektromagnetické kompatibilitě samostatně provozovatelné výrobky. Ve smyslu
elektromagnetické kompatibility je lze posuzovat teprve po zapojení do celkového systému. Posouzení výrobku bylo doloženo v
typickém uspořádání zařízení.
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7Prohlášení o shodě
MOVIDRIVE s DCS2.B/DCS3.B

Kompaktní návod k obsluze – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 65

7.3 MOVIDRIVE® s DCS2.B/DCS3.B
MOVIDRIVEs DCS2.B/DCS3.B

7.3.1 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU
Překlad originálního dokumentu 901920513/CS

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

Bruchsal

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

Místo Datum

23. 6. 2017

Technický ředitel
Johann Soder

a) b)

Frekvenční měnič produktové řady MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

zabudováno DCS2.B s DFS12B PROFIBUS-DP-V1 s PROFIsafe
DCS2.B s DFS22B PROFINET IO s PROFIsafe
DCS3.B

podle

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

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

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

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

Použité harmonizované normy: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Další použité normy: EN 61508:2001 (část 1–7)
ČSN EN 62061:2005

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

Volně programovatelné bezpečnostní řízení pro kontrolu systémů pohonu, vhodné pro SIL 3 IEC 61508:2010, resp. PL e
podle EN ISO 13849-1:2008. Pro bezpečnostní součást byla provedena zkouška vzorku výrobku podle EG v následujícím
zkušebním institutu: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlín. Identifikační číslo notifikované
osoby NB 0035
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