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1 Általános tudnivalók
A dokumentáció használata

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B4

1 Általános tudnivalók
1.1 A dokumentáció használata

A dokumentáció jelen verziója az eredeti kivitel.
Ez a dokumentáció a termék részét képezi. A dokumentáció minden olyan személy-
nek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési
munkát végez.
A dokumentációt olvasható állapotban bocsássa rendelkezésre. Győződjön meg róla,
hogy a berendezésért és az üzemeltetésért felelős, illetve a terméken saját felelőssé-
gükre dolgozó személyek a dokumentációt végigolvasták és megértették. Bizonytalan-
ság esetén vagy ha további információra van szüksége, forduljon az
SEW‑EURODRIVE céghez.

1.2 A figyelmeztetések felépítése
1.2.1 A jelzőszavak jelentése

A következő táblázat a figyelmeztetések jelzőszavainak besorolását és jelentését mu-
tatja be.

Jelzőszó Jelentés Figyelmen kívül hagyás következ-
ményei

 VESZÉLY Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések

 FIGYELMEZTETÉS Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

 VIGYÁZAT Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb sérülések

FIGYELEM Lehetséges anyagi károk A termék vagy környezetének káro-
sodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács:
megkönnyíti a termék kezelését.

1.2.2 Az adott fejezetre vonatkozó figyelmeztetések felépítése
Az adott fejezetre vonatkozó figyelmeztetések nem csak egy adott cselekvésre, ha-
nem egy témához tartozó cselekvések sorozatára is érvényesek. Az alkalmazott ve-
szélyszimbólumok általános vagy különleges veszélyre utalnak.
A következőkben egy adott fejezetre vonatkozó figyelmeztetések formális felépítését
mutatjuk be:

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.
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1Általános tudnivalók
Szavatossági igények

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 5

A veszélyszimbólumok jelentése
A figyelmeztetéseknél szereplő veszélyszimbólumok jelentése a következő:

Veszélyszimbólum Jelentés
Általános veszélyzóna

Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre

Figyelmeztetés forró felületre

Figyelmeztetés zúzódásveszélyre

Figyelmeztetés lengő teherre

Figyelmeztetés automatikus indításra

1.2.3 A beágyazott figyelmeztetések felépítése
A beágyazott figyelmeztetések közvetlenül veszélyes művelet előtt vannak feltüntetve
a cselekvési útmutatóban.
A következőkben egy beágyazott figyelmeztetés formális felépítését mutatjuk be:

 JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása. A figyelmen kívül hagyás lehetséges kö-
vetkezménye(i). Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

1.3 Szavatossági igények
Vegye figyelembe az ebben a dokumentációban szereplő információkat. Ez a készü-
lék zavarmentes üzemeltetésének és az esetleges szavatossági igények érvényesíté-
sének feltétele. A terméken való munkavégzés megkezdése előtt olvassa el a doku-
mentációt!
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1 Általános tudnivalók
Felelősség kizárása

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B6

1.4 Felelősség kizárása
Vegye figyelembe az ebben a dokumentációban található információkat. Ez a bizton-
ságos üzemeltetés alapfeltétele. A termékek csak ezen előfeltétel teljesülése esetén
érik el a megadott terméktulajdonságokat és teljesítményjellemzőket. Az üzemeltetési
utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni károkért, vala-
mint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. Az ilyen
esetekben az SEW‑EURODRIVE kizárja a szavatosságot.

1.5 További vonatkozó dokumentáció
Minden további komponensre érvényesek a hozzá tartozó dokumentációk.

1.6 Terméknevek és márkanevek

A jelen dokumentációban található terméknevek az adott név tulajdonosának márka-
nevei vagy bejegyzett márkanevei.

1.7 Szerzői jogok

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Minden jog fenntartva. Mindennemű – akár kivonatos for-
mában történő – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos.
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2Biztonsági tudnivalók
Általános tudnivalók

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 7

2 Biztonsági tudnivalók
Az alábbi alapvető biztonsági tudnivalók a személyi sérülések és anyagi károk elkerü-
lését szolgálják. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető bizton-
sági tudnivalókat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy az üze-
meltetési utasítást a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját fe-
lelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bi-
zonytalan, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon az SEW-
EURODRIVE céghez.

2.1 Általános tudnivalók
Sérült terméket soha ne telepítsen és ne helyezzen üzembe. Kérjük, haladéktalanul
jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak.
Üzem közben a hajtásszabályozók védettségi fokozatuknak megfelelően feszültség
alatt álló, fedetlen, adott esetben mozgó vagy forgó alkatrészekkel rendelkezhetnek,
valamint felületük forró lehet.
A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen alkalmazás,
helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk ve-
szélye áll fenn.
További információk a dokumentációban találhatók.

2.2 Célcsoport
Minden telepítési és üzembe helyezési, zavarelhárítási és karbantartási munkát villa-
mos szakembernek kell végeznie (tartsa be az IEC 60364, ill. a CENELEC HD 384
vagy a DIN VDE 0100 és az IEC 60664 vagy a DIN VDE 0110 előírásait és a nemzeti
balesetvédelmi előírásokat).
Ezen alapvető biztonsági tudnivalók értelmében villamossági szakember az a sze-
mély, aki ismeri a termék telepítését, szerelését, üzembe helyezését és üzemelteté-
sét, valamint rendelkezik a tevékenységének megfelelő képzettséggel.
Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen vég-
zett munkát megfelelően betanított személyekkel kell végeztetni.
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2 Biztonsági tudnivalók
Rendeltetésszerű használat

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B8

2.3 Rendeltetésszerű használat
A hajtásszabályozók olyan elemek, amelyek elektromos berendezésekbe vagy gépek-
be történő beszerelésre szolgálnak.
Gépekbe történő beszerelés esetén a hajtásszabályozó üzembe helyezése (azaz a
rendeltetésszerű üzem megkezdése) mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy
a gép megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek. Az EN 60204 szabványt is
szem előtt kell tartani.
Az üzembe helyezés (tehát a rendeltetésszerű üzem megkezdése) csak az elektro-
mágneses összeférhetőségi irányelv (2014/30/EU) betartásával engedélyezett.
A hajtásszabályozók eleget tesznek a kisfeszültségről szóló 2014/35/EU irányelv elő-
írásainak. Az EN  61800-5-1 / DIN  VDE, 105. rész sorozat és az EN  60439-1 /
VDE 0660, 500. rész és az EN 60146 / VDE 0558 harmonizált szabványait alkalmaz-
tuk a hajtásszabályozókra.
A műszaki adatok, valamint a csatlakoztatási feltételek adatai a típustáblán és a doku-
mentációban találhatók, betartásuk kötelező.

2.3.1 Biztonsági funkciók
Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a MOVIDRIVE® MDX60B/61B hajtásszabályo-
zókkal tilos biztonsági funkciót megvalósítani. A gépek és az emberek védelmének
biztosítására alkalmazzon fölérendelt biztonsági rendszereket.
Biztonsági alkalmazásoknál vegye figyelembe a "MOVIDRIVE® MDX60B/61B funkcio-
nális biztonság" kézikönyvben leírtakat.

2.4 Szállítás, tárolás
Tartsa be a szállításra, tárolásra és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat. A
klimatikus feltételeket az "Általános műszaki adatok" c. fejezetnek megfelelően be kell
tartani.

2.5 Felállítás
A készülékek felállítását és hűtését a készülékhez tartozó dokumentáció előírásainak
megfelelően kell végezni.
A hajtásszabályozókat óvja a meg nem engedett igénybevételektől. Különösen a szál-
lítás és mozgatás alatt nem szabad az alkatrészeket elhajlítani és/vagy a szigetelési
távolságokat módosítani. Kerülni kell az elektromos érintkezők és alkatrészek érinté-
sét.
A hajtásszabályozók elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeket tartalmaznak,
amelyek könnyen tönkremehetnek szakszerűtlen kezelés esetén. Az elektromos ele-
meket tilos mechanikailag rongálni vagy tönkretenni (adott esetben egészségkárosí-
tó!).
Hacsak a készüléket nem kifejezetten arra tervezték, úgy a következő esetekben tilos
az alkalmazása:
• használat robbanásveszélyes helyeken,
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2Biztonsági tudnivalók
Felállítás

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 9

• használat káros olajoknak, savaknak, gázoknak, gőzöknek, pornak, sugárzásnak
stb. kitett környezetben,

• a nem telepített kialakítás olyan környezetben, ahol az EN  61800-5-1 szabvány
követelményeit meghaladó mechanikai rezgések és lökésszerű igénybevételek
fordulnak elő.
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2 Biztonsági tudnivalók
Elektromos csatlakoztatás

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B10

2.6 Elektromos csatlakoztatás
Feszültség alatt álló hajtásszabályozókon végzett munkáknál figyelembe kell venni a
vonatkozó nemzeti balesetvédelmi előírásokat (pl. BGV A3).
Az elektromos szerelést a vonatkozó előírások szerint kell végezni (pl. kábelkereszt-
metszetek, biztosítások, védővezeték-csatlakoztatás). Az ezen túlmutató tudnivalókat
a dokumentáció tartalmazza.

 FIGYELMEZTETÉS
A nem kisütött kondenzátorok áramütést eredményeznek. A kapcsokon és a készü-
léken belül a hálózatról való leválasztás után akár 10 percig is nagyfeszültség lehet.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Várjon 10 percig, miután a frekvenciaváltót feszültségellátásról leválasztotta.

Győződjön meg a készülék feszültségmentességéről. Csak ezután kezdjen el
dolgozni a készüléken.

• Vegye figyelembe a frekvenciaváltón lévő, megfelelő tájékoztató táblákat.

Az elektromágneses összeférhetőségnek megfelelő telepítésről – árnyékolás, földe-
lés, a szűrők elhelyezése és a vezetékek fektetése stb. – a hajtásszabályozók doku-
mentációjában található információ. Ezeket az utasításokat CE jelzéssel rendelkező
hajtásszabályozóknál is mindig be kell tartani. Az elektromágneses összeférhetőségre
vonatkozó törvények által megkövetelt határértékek betartása a gép vagy berendezés
gyártójának felelőssége.
Az óvintézkedéseknek és a védőberendezéseknek meg kell felelniük a hatályos elő-
írásoknak (pl. EN 60204 vagy EN 61800-5-1).
Szükséges óvintézkedés: a készülék földelése.
MOVIDRIVE® B, 7-es kiviteli méretben továbbá az elülső burkolat alatt kijelző LED-et
tartalmaz. Ha a kijelző LED világít, az közbensőköri feszültségre utal. Az erősáramú
csatlakozásokat tilos megérinteni. Az erősáramú csatlakozások megérintése előtt a ki-
jelző LED-től függetlenül meg kell győződni a feszültségmentességről.

2.7 Biztonságos leválasztás
A készülék eleget tesz az EN 61800-5-1 szabvány erősáramú és elektronikai csatla-
kozások biztonságos leválasztására vonatkozó összes követelményének. A biztonsá-
gos leválasztás eléréséhez az összes csatlakoztatott áramkörnek szintén teljesítenie
kell a biztonságos leválasztás követelményeit.

2.8 Üzemelés
Azokat a berendezéseket, amelyekbe a hajtásszabályozókat beépítik, adott esetben
az érvényes biztonsági rendelkezéseknek, például a műszaki munkaeszközökről szóló
törvénynek, a balesetvédelmi előírásoknak stb. megfelelő további ellenőrző és védő-
berendezésekkel kell felszerelni. A hajtásszabályzó módosítható kezelőszoftverrel.
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2Biztonsági tudnivalók
Üzemelés

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 11

 FIGYELMEZTETÉS
A nem kisütött kondenzátorok áramütést eredményeznek. A kapcsokon és a készü-
léken belül a hálózatról való leválasztás után akár 10 percig is nagyfeszültség lehet.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Várjon 10 percig, miután a frekvenciaváltót feszültségellátásról leválasztotta.

Győződjön meg a készülék feszültségmentességéről. Csak ezután kezdjen el
dolgozni a készüléken.

• Vegye figyelembe a frekvenciaváltón lévő, megfelelő tájékoztató táblákat.

Üzem közben minden burkolatot és ajtót zárva kell tartani.
Az üzemjelző LED és a többi kijelzőelem (pl. a 7-es kiviteli méretnél a kijelző LED) ki-
alvása nem jelenti, hogy a készülék le van választva a hálózatról és feszültségmentes.
Az erősáramú csatlakozások megérintése előtt a kijelző LED-től függetlenül meg kell
győződni a feszültségmentességről.
A mechanikai akadályok vagy a készüléken belüli biztonsági funkciók a motor leállá-
sához vezethetnek. A zavar okának elhárítása vagy a visszaállítás következtében a
hajtás önműködően ismét elindulhat. Ha ez a hajtott gépnél biztonsági okokból nem
megengedett, akkor a zavarelhárítás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.
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3 Telepítés
Az alapkészülék kapcsolási rajzai

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B12

3 Telepítés
A MOVIDRIVE® B alkalmazásátalakítók védettségi fokozata kizárólag a kapcsolószek-
rénybe történő beépítéshez megfelelően van ellátva.

3.1 Az alapkészülék kapcsolási rajzai
3.1.1 Erősáramú rész (0-s – 6-os kiviteli méret) és fék

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: egyen- és váltakozó áramú oldalon történő lekapcsolás

a fék csatlako-

zódugasza**

X4:

-UZ +UZ

PE

közbensőköri 

csatlakozó***

M
3 fázisú

védővezeték (árnyékolás)

opcionális NF… hálózati szűrő

CT/CV/DR/DT/DV:
váltakozó áramú oldalon

történő lekapcsolás

CT/CV/DR/DT/DV:
egyen- és váltakozó áramú

oldalon történő lekapcsolás

fehér

piros

kék

fehér

piros

kék

Erősáramú rész

W +R -R

PE

BE BE

→ "A BW… / BW..-T / 

BW…-P fékellenállás 

csatlakoztatása" szakasz 

9007201060300683

** Feltétlenül vegye figyelembe a fékcsatlakozó csatlakoztatási sorrendjét. A helytelen csatlakozta-
tás a fék tönkremenetelét eredményezi. A fék csatlakozódobozon keresztül történő csatlakoztatása-
kor vegye figyelembe az alkalmazott motorok üzemeltetési utasítását!

*** Az 1-es, 2-es és 2S kiviteli méret esetében a hálózati csatlakozókapcsok és a motor csatlakozókap-
csai (X1, X2) mellett nincs PE-csatlakozás. Ilyenkor a közbensőköri csatlakozó (X4) melletti PE kap-
csot használja.
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3Telepítés
Az alapkészülék kapcsolási rajzai
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MEGJEGYZÉS

• A fék-egyenirányítót külön hálózati tápvezetékkel csatlakoztassa.
• A motorfeszültséggel való táplálás nem megengedett!

Az alábbi esetekben a fékáramkör lekapcsolásakor mindig meg kell szakítani az
egyen- és a váltakozó áramú oldalt is:
• minden emelőmű-alkalmazásnál,
• a gyors fékreakciót igénylő hajtásoknál és
• CFC és SERVO üzemmódban.

3.1.2 Erősáramú rész és DC tápegység (7-es kiviteli méret)
A fék csatlakoztatásához vegye figyelembe az 1-es – -6-os kiviteli méret kapcsolási
rajzát.

X1:

X2: X3:

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11
(AC-3)

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

U V

M
3 fázisú

opcionális NF… hálózati szűrő

Erősáramú rész

W +R -R

PE

F11/F12/F13

L1
L2
L3
PE

L
1

L
2

L
3

9
1

0
1
1

1
2

D
C

-t
á

p
e

g
y

s
é

g

→ "A BW… / BW..-T / 

BW…-P fékellenállás 

csatlakoztatása" szakasz 

9007201440755083

A DC tápegység műszaki adatai:
• Névleges hálózati áram: AC 2,4 A
• Bekapcsolási áram AC 30 A / AC 380 - 500 V24
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3 Telepítés
Az alapkészülék kapcsolási rajzai
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MEGJEGYZÉS
A tápegységen át folytatott segédfeszültségi üzem esetén vegye figyelembe, hogy
külső +24 V-os tápegységek csatlakoztatása az X10:9 vezérlőkapocsra nem megen-
gedett. A helytelen csatlakoztatás hibaüzenetet eredményez!

3.1.3 A kapcsolószekrényben elhelyezett fék-egyenirányító
Amennyiben a fék-egyenirányítót a kapcsolószekrényben helyezik el, a fék-egyenirá-
nyító és a fék közötti összekötő vezetékeket a többi erősáramú kábeltől elkülönítve
kell vezetni. A közös fektetés csak akkor megengedett, ha az erősáramú kábelek ár-
nyékoltak.

3.1.4 Fékező ellenállás, BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Erősáramú rész

T2

T1

K11-re

kötve

BW...-...-T

RB2

RB1

X3:

+R -R

PE

BW...

F16

X3:

+R -R

PE

Erősáramú rész Erősáramú rész

K11-re

kötve

4 6

X3:

+R -R

PE

BW...-...-P

K11-re

kötve

97 95

98 96

F16

9007201060304139
Ha az F16 jelzőérintkező kiold, a K11-et
nyitni kell, és a DIØØ "/CONTROLLER IN-
HIBIT" (szabályozótiltás) kapocsnak "0" je-
let kell kapnia. Az ellenállás körét megsza-
kítani tilos!

Ha a belső hőkapcsoló kiold, a K11-
et nyitni kell, és a DIØØ "/CONT-
ROLLER INHIBIT" (szabályozótiltás)
kapocsnak "0" jelet kell kapnia. Az
ellenállás körét megszakítani tilos!

Ha a külső bimetál relé (F16) kiold,
a K11-et nyitni kell, és a DIØØ "/
CONTROLLER INHIBIT" (szabá-
lyozótiltás) kapocsnak "0" jelet kell
kapnia. Az ellenállás körét meg-
szakítani tilos!

Túlterhelésvédelem
Fékező ellenállás típu-
sa

szerkezetileg
meghatározott

belső hőkapcsoló
(..T), (..P)

külső bimetál relé (F16)

BW... - - szükséges
BW...-...-T / P - A két opció (belső hőkapcsoló / külső bimetál relé) egyike szük-

séges.
BW...-003 / BW...-005 kielégítő - megengedett
BW090-P52B kielégítő - -

3.1.5 Az alapkészüléken található kapcsok működési leírása (erősáramú rész és vezérlőfej)
Kapocs Funkció
X1:1/2/3 L1/L2/L3 (PE) hálózati csatlakozás

24
77

06
98

/H
U

 –
 2

01
7/

11



3Telepítés
Az alapkészülék kapcsolási rajzai

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 15

Kapocs Funkció
X2:4/5/6 U/V/W (PE) motorcsatlakozás
X3:8/9 +R/-R (PE) fékező ellenállás csatlakozása
X4: +UZ/-UZ (PE) közbensőköri csatlakozó
9,10,11,12 L1/L2/L3/PE kapcsolóüzemű tápegység csatlakozása (csak a 7-es kiviteli méretnél)
S11: áramjel DC (0(4) – 20 mA) ↔ feszültségjel DC (-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V) átkapcsolás, gyárilag feszült-

ségjelre állítva
S12: rendszerbusz-lezáró ellenállás be- vagy kikapcsolása, gyárilag kikapcsolva.
S13: az XT RS485 interfész adatátviteli sebességének beállítása.

választhatóan 9,6 vagy 57,6 kbaud, gyárilag 57,6 kbaudra állítva.
S14: frekvenciabemenet be- vagy kikapcsolása, gyárilag kikapcsolva.
X12:1 DGND rendszerbusz referenciapotenciálja
X12:2 SC11 rendszerbusz, High
X12:3 SC12 rendszerbusz, Low
X11:1 REF1 DC +10 V (max. DC 3 mA) az alapjel-potenciométer számára
X11:2/3 AI11/12 n1 alapjelbemenet (differenciális bemenet vagy AGND-referenciapotenciállal rendelkező bemenet), jelfor-

ma → P11_ / S11
X11:4 AGND az analóg jelek (REF1, REF2, AI.., AO..) referenciapotenciálja
X11:5 REF2 DC -10 V (max. DC 3 mA) az alapjel-potenciométer számára
X13:1 DIØØ 1. bináris bemenet, fix funkciója "/szabályozótiltás" • A bináris bemenetek potenciálleválasztását opto-

csatolók biztosítják.
• Választási lehetőségek a 2. – 6. bináris bemenet

(DIØ1 – DIØ5) számára → P60_ paramétermenü

X13:2 DIØ1 2. bináris bemenet, gyárilag "jobbra/állj" funkcióra ál-
lítva

X13:3 DIØ2 3. bináris bemenet, gyárilag "balra/állj" funkcióra állít-
va

X13:4 DIØ3 4. bináris bemenet, gyárilag "engedélyezés/leállás"
funkcióra állítva

X13:5 DIØ4 5. bináris bemenet, gyárilag "n11/n21" funkcióra állít-
va

X13:6 DIØ5 6. bináris bemenet, gyárilag "n12/n22" funkcióra állít-
va

X13:7 DCOM referencia az X13:1 – X13:6 (DIØØ – DIØ5) és X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7) bináris bemenet számára
• a bináris bemenetek kapcsolása DC +24 V-os idegen feszültséggel: az X13:7 (DCOM) és az idegen fe-

szültség referenciapotenciáljának összekötése szükséges.

– X13:7 – X13:9 (DCOM-DGND) átkötés nélkül → potenciálmentes bináris bemenetek

– X13:7 – X13:9 (DCOM-DGND) átkötéssel → potenciálhoz kötött bináris bemenetek
• A bináris bemenetek kapcsolása az X13:8 vagy az X10:8 (VO24) DC +24 V feszültségével → X13:7-

X13:9 (DCOM-DGND) átkötés szükséges.
X13:8 VO24 DC +24 V segédfeszültség-kimenet (X13:8 és X10:8 max. terhelése = 400 mA) külső parancskapcsoló

számára
X13:9 DGND a bináris jelek referenciapotenciálja
X13:10 ST11 RS485+ (az adatátviteli sebesség rögzített beállítása 9,6 kbaud)
X13:11 ST12 RS485-
X16:1 DIØ6 7. bináris bemenet, gyárilag "nincs funkciója" funkció-

ra állítva
• A bináris bemenetek potenciálleválasztását opto-

csatolók biztosítják.
• Választási lehetőségek a 7. és a 8. bináris beme-

net (DIØ6/DIØ7) számára → P60_ paraméterme-
nü

• Választási lehetőség a 3. – 5. bináris kimenet
(DOØ3 – DOØ5) számára → P62_ paraméter-
menü

X16:2 DIØ7 8. bináris bemenet, gyárilag "nincs funkciója" funkció-
ra állítva

X16:3 DOØ3 3. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra
állítva

X16:4 DOØ4 4. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra
állítva

X16:5 DOØ5 5. bináris kimenet, gyárilag "IPOS kimenet" funkcióra
állítva
Ne kapcsoljon idegen feszültséget az X16:3
(DOØ3) – X16:5 (DOØ5) bináris kimenetre!

X16:6 DGND a bináris jelek referenciapotenciálja
X10:1 TF1 KTY+/TF-/TH csatlakozás (kösse a TF/TH-n keresztül az X10:2-re), gyárilag "nincs reakció" funkcióra állít-

va (→ P835)
X10:2 DGND a bináris jelek referenciapotenciálja / KTY–
X10:3 DBØØ a DBØØ bináris kimenet fix funkciója "/fék", terhelhetősége max. DC 150 mA (rövidzárbiztos, betáplálás-

biztos DC 30 V-ig)
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3 Telepítés
Az alapkészülék kapcsolási rajzai

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B16

Kapocs Funkció
X10:4 DOØ1-C 1. bináris kimenet közös érintkezője, gyárilag "üzemkész" jelzési funkcióra állítva
X10:5 DOØ1-NO 1. bináris kimenet, záróérintkező, a reléérintkezők terhelhetősége max. DC 30 V és DC 0,8 A
X10:6 DOØ1-NC 1. bináris kimenet, nyitóérintkező
X10:7 DOØ2 DBØ2 bináris kimenet, gyárilag "/zavar" jelzési funkcióra állítva, terhelhetősége max. DC 50 mA (rövidzár-

biztos, betáplálásbiztos DC 30 V-ig). Választási lehetőség az 1. és 2. bináris kimenet (DOØ1 és DOØ2)
számára → P62_ paramétermenü. Ne kapcsoljon idegen feszültséget az X10:3 (DBØØ) és az X10:7
(DOØ2) bináris kimenetre!

X10:8 VO24 DC +24 V segédfeszültség-kimenet (továbbá X13:8 és X10:8 maximális terhelése = 400 mA) külső pa-
rancskapcsoló számára

X10:9 VI24 DC +24 V-os feszültségellátás bemenete (segéd-tápfeszültség az opcióktól függően, készülékdiagnoszti-
ka a hálózati feszültség kikapcsolásakor)

X10:10 DGND a bináris jelek referenciapotenciálja
Az X:10.9 kapocsra vonatkozó tudnivaló: külső DC +24 V-os segédfeszültséget csak 0-s – 6-os ki-
viteli méretnél kössön rá. A 7-es kiviteli méretnél a DC tápegységet kell hálózati feszültséggel ellát-
ni. Ide vonatkozólag vegye figyelembe az "Erősáramú rész és DC tápegység (7-es kiviteli mé-
ret)" (→ 2 13) c. fejezetet.

X17:1 DGND referenciapotenciál az X17:2 számára
X17:2 VO24 DC +24 V segédfeszültség-kimenet, csak egyazon készülék X17:4 kapcsának ellátására Ezenfelül

maximum 1 BST csatlakoztatható.
X17:3 SOV24 referenciapotenciál az "STO" DC +24 V-os bemenet számára (biztonsági érintkező)
X17:4 SVI24 "STO" DC +24 V-os bemenet (biztonsági érintkező)
XT Csak szervizinterfész. Kártyahely opció számára: DBG60B / UWS21B / USB11A
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4Üzembe helyezés
Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez
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4 Üzembe helyezés
4.1 Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez

 FIGYELMEZTETÉS
Fedetlen erősáramú csatlakozók.
Áramütés általi halál vagy súlyos testi sérülés.
• Az érintésvédelmi burkolatot előírásszerűen telepítse.
• A készüléket felszerelt érintésvédelmi burkolat nélkül soha ne helyezze üzembe.

4.1.1 Feltétel
A sikeres üzembe helyezés feltétele a hajtás helyes tervezése. Részletes tervezési
tudnivalók és a paraméterek magyarázata a MOVIDRIVE® MDX60/61B rendszerkézi-
könyvben találhatók.

4.2 A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése
AMOVITOOLSMotionStudioüzemeltetése

4.2.1 A MOVITOOLS® MotionStudio

Feladatok
Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi feladatok végrehajtásánál:
• Kommunikáció felépítése készülékekkel
• Funkciók végrehajtása a készülékekkel

Kommunikáció felépítése készülékekkel
A készülékekkel folytatott kommunikáció beállítására a MOVITOOLS® MotionStudio
szoftvercsomagba integrálták az SEW Communication Server-t.
Az SEW Communication Server segítségével elvégezhető a kommunikációs csator-
nák beállítása. Ha egyszer beállították őket, a készülékek a kommunikációs opciók
segítségével kommunikálnak ezeken a kommunikációs csatornákon át. Egyidejűleg
legfeljebb 4 kommunikációs csatorna üzemeltethető.
A MOVITOOLS® MotionStudio a kommunikációs csatornák következő fajtáit támogat-
ja:
• soros (RS485) interfészátalakítón át
• rendszerbusz (SBus) interfészátalakítón át
• Ethernet
• EtherCAT®

• terepi busz (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
A készüléktől és annak kommunikációs opcióitól függően e kommunikációs csatornák
némelyike közül választhat.
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4 Üzembe helyezés
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Funkciók végrehajtása a készülékekkel
Ez a szoftvercsomag átjárhatóságot biztosít az alábbi funkciók végrehajtásánál:
• paraméterezés (például a készülék paraméterfájában)
• üzembe helyezés
• megjelenítés és diagnosztika
• programozás
Annak érdekében, hogy a készülékkel funkciókat hajtathassunk végre, a
MOVITOOLS® MotionStudio szoftvercsomagba integrálták a következő alapkompo-
nenseket:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Minden funkció eszközök segítségével vált üzeneteket. A MOVITOOLS®

MotionStudio minden készüléktípushoz megfelelő eszközt kínál.

Műszaki támogatás
Az SEW-EURODRIVE 24 órás szerviz-forródrótot biztosít.
Csak tárcsázza a (+49) 0 18 05 előhívót, majd a telefon gombjaival üsse be a SEW-
HELP betűkombinációt. Természetesen tárcsázhatja a (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57 szá-
mot is.

Online súgó
A telepítést követően a súgók következő fajtái állnak rendelkezésre:
• A szoftver indítását követően egy súgóablakban megjelenik a dokumentáció.

Ha nem szeretné, hogy indításkor megjelenjen a súgóablak, akkor a [Settings] (be-
állítások) / [Options] (opciók) / [Help] (súgó) menüpontban szüntesse meg a "Disp-
lay" (megjelenítés) jelölőnégyzet bejelölését.
Ha azt szeretné, hogy indításkor ismét megjelenjen a súgóablak, akkor a [Settings]
(beállítások) / [Options] (opciók) / [Help] (súgó) menüpontban jelölje be a "Disp-
lay" (megjelenítés) jelölőnégyzetet.

• A bevitelt váró mezőknél kontextusérzékeny súgó áll rendelkezésre. Így például a
készülékparaméterek értéktartománya jeleníthető meg az <F1> gombbal.

4.2.2 Kezdőlépések

A szoftver indítása és projekt létrehozása
A MOVITOOLS® MotionStudio szoftver indításához és projekt létrehozásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio-t a Windows Start menü alábbi menüpont-

jának segítségével:
[Start]  (start)  / [Programs] (összes program)  / [SEW]  /
[MOVITOOLS‑MotionStudio] / [MOVITOOLS‑MotionStudio]

2. Nevét és tárolóhelyét megadva hozzon létre egy projektet.
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A kommunikáció felépítése és a hálózat pásztázása
Annak érdekében, hogy a MOVITOOLS® MotionStudio-val felépítse a kommunikációt
és végigpásztázza hálózatát, a következőképpen járjon el:
1. Rendezzen be egy kommunikációs csatornát a készülékeivel folytatott kommuni-

kációra.
A kommunikációs csatorna konfigurálásáról részletek az érintett kommunikációs
mód fejezetében találhatók.

2. Végezze el a hálózat pásztázását (készülékkeresés). Nyomja meg ehhez az ikon-
sorban lévő [Start network scan] (hálózatpásztázás indítása) [1] gombot.

3. Jelölje ki a konfigurálni kívánt készüléket.
4. A jobb egérgombbal nyissa meg a helyi menüt.

Eredményként a készülékekkel funkciókat végrehajtató készülékspecifikus eszkö-
zök jelennek meg.

5. Jelölje ki a konfigurálni kívánt készüléket.
6. A jobb egérgombbal nyissa meg a helyi menüt.

Eredményként a készülékekkel funkciókat végrehajtató készülékspecifikus eszkö-
zök jelennek meg.

A készülékek üzembe helyezése (online)
A készülékek (online) üzembe helyezéséhez a következőképpen járjon el:
1. Váltson hálózati nézetre.
2. Kattintson az eszköztár "Switch to online mode" (váltás online üzemmódra) ikonjá-

ra [1].

[1]

[1] "Váltás online üzemmódra"
szimbólum

3. Válassza ki az üzembe helyezni kívánt készüléket.
4. Nyissa meg a helyi menüt, és válassza ki a [Startup] (üzembe helyezés) / [Startup]

(üzembe helyezés) parancsot.
Ennek eredményeként megnyílik az üzembe helyezési varázsló.

5. Kövesse az üzembe helyezési varázsló utasításait és ezt követően töltse be ké-
szülékének üzembe helyezési adatait.
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5 Üzemelés
5.1 Üzemi kijelzések
5.1.1 7 szegmenses kijelző

A 7 szegmenses kijelző a MOVIDRIVE® üzemállapotát és hiba esetén a hibakódot, ill.
a figyelmeztetés kódját mutatja.

7 szegmenses
kijelző

Készülékállapot
(felső bájt az 1. álla-
potszóban)

Jelentés

0 0 24 V-os üzem (a frekvenciaváltó nem
üzemkész)

1 1 szabályozótiltás aktív

2 2 nincs engedélyezés

3 3 nyugalmi áram

4 4 engedélyezés

5 5 fordulatszám-szabályozás

6 6 nyomatékszabályozás

7 7 tartó szabályozás

8 8 gyári beállítás

9 9 végálláskapcsoló elérve

A 10 technológiai opció

c 12 IPOSplus® referenciamenet

d 13 repülőrajt

E 14 jeladó bemérése

F hibaszám hibajelzés (villogás)

H állapotkijelző kézi üzemmód

t 16 frekvenciaváltó adatokra vár

U 17 "STO" aktív

• (villogó pont) - az IPOSplus® program fut

villogó kijelzés - STOP parancs DBG 60B kezelőkészü-
lékről

- hibás RAM

 FIGYELMEZTETÉS
Az U = "STO" aktív kijelzés helytelen értelmezése.
Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye.
• Az U = "STO" aktív kijelzés nem biztonsági funkció, tilos biztonságtechnikai célra

használni.
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5.1.2 Közbensőköri feszültség kijelzője a 7-es kiviteli méretnél

MEGJEGYZÉS
Kb. 20 másodperccel a hálózat kikapcsolása után kialszik a közbensőköri feszültség
kijelzője.

5.1.3 Kezelőkészülék, DBG60B
Alapkijelzések:

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER IN-
HIBIT

Kijelzés, ha X13:1 (DIØØ "/szabályozótiltás") = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Kijelzés, ha X13:1 (DIØØ "/szabályozótiltás") = "1" és a
frekvenciaváltó nem engedélyezett ("engedélyezés/leállás"
= "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Kijelzés engedélyezett frekvenciaváltó esetén.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH

Tájékoztató üzenet

(DEL)=Quit
ERROR 9
STARTUP

Hibakijelzés

5.2 Tájékoztató üzenetek

Tájékoztató üzenetek a DBG60B kezelőkészüléken (kb. 2 s hosszan) vagy a
MOVITOOLS® MotionStudio programban (nyugtázható üzenet):

Sz. DBG60B/
MotionStudio
szöveg

Leírás

1 ILLEGAL INDEX Az interfészen át megszólított index nem létezik.

2 NOT IMPLEMENT. • Nem megvalósított funkció futtatási kísérlete.
• Téves kommunikációs művelet lett kiválasztva.
• Nem megengedett interfészen (pl. terepi buszon) ke-

resztüli kézi üzemmód lett kiválasztva.

3 READ ONLY VA-
LUE

Csak olvasható érték módosítására történt kísérlet.

4 PARAM. INHIBI-
TED

A P 803 paramétertiltás = "BE", a paraméter nem módosít-
ható.
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Sz. DBG60B/
MotionStudio
szöveg

Leírás

5 SETUP ACTIVE A gyári beállítások visszaállítása közben paraméter módo-
sítására történt kísérlet.

6 VALUE TOO HIGH Túl nagy érték megadására történt kísérlet.

7 VALUE TOO LOW Túl kis érték megadására történt kísérlet.

8 REQ. CARD MIS-
SING

A kiválasztott funkcióhoz hiányzik a szükséges bővítőkár-
tya.

10 ONLY VIA ST1 A kézi üzemmódot az X13:ST11/ST12 (RS485) bemeneten
keresztül kell befejezni.

11 ONLY TERMINAL A kézi üzemmódot TERMINÁLON (DBG60B vagy
USB11A/UWS21B) keresztül kell befejezni.

12 NO ACCESS A kiválasztott paraméterhez való hozzáférés megtagadva.

13 CTRL. INHIBIT
MISSING

A kiválasztott funkcióhoz a DIØØ "/szabályozótiltás" ka-
pocsra "0" jelet kell adni.

14 INVALID VALUE Nem megengedett érték megadására történt kísérlet.

16 PARAM. NOT
LOCKED

Az EEPROM puffer túlcsordulása, pl. ciklikus írási hozzáfé-
rések miatt. A paraméter nincs a hálózat kikapcsolása ellen
védetten az EEPROM-ban tárolva.

17 INVERTER ENAB-
LED

• A módosítandó paraméter beállítása csak "SZABÁLYO-
ZÓTILTÁS" állapotban lehetséges.

• Engedélyezett üzemmódban kézi üzemmódra váltásra
történt kísérlet.

5.3 Memóriakártya

A dugaszolható memóriakártya az alapkészülékbe van beépítve. A memóriakártya a
mindenkor aktuális készülékadatokat tárolja. Ha ki kell cserélni a készüléket, akkor a
memóriakártya egyszerű áthelyezésével a berendezés PC és adatmentés nélkül, mi-
nimális idő alatt ismét üzembe helyezhető. Tetszőleges számú bővítőkártya lehet be-
építve.
Az alábbi ábrán a MDX60B/61B memóriakártya látható:

1810728715

Cikkszám: 08248834
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5.3.1 Tudnivalók a memóriakártya cseréjéhez
• A memóriakártyát csak a MOVIDRIVE® B kikapcsolt állapotában szabad csatla-

koztatni vagy kihúzni.
• Az eredeti készülék memóriakártyája beépíthető egy új frekvenciaváltóba. A követ-

kező kombinációk megengedettek:

Eredeti MOVIDRIVE® MDX60B/61B…
készülék

Új MOVIDRIVE® MDX60B/61B… frek-
venciaváltó

00 00 vagy 0T

0T 0T

• Az új frekvenciaváltóban ugyanolyan opcióknak kell lenniük, mint az eredeti készü-
lékben.
Máskülönben megjelenik a "79 HW-konfiguráció" (hardverkonfiguráció) hibaüze-
net. A hiba a helyi menüben a "DELIVERY CONDITION" (kiszállítási állapot) me-
nüpont (P802 gyári beállítás) meghívásával hárítható el. A készülék ezáltal vissza-
áll a kiszállítási állapotba. Ezt követően újbóli üzembe helyezésre van szükség.

• A DRS11B opció számlálóállásait és a DH..1B és DCS21B/22B/31B/32B opciók
adatait a memóriakártya nem tárolja. A memóriakártya cseréjekor az eredeti ké-
szülék DRS11B, DH..1B és DCS21B/22B/31B/32B bővítőkártyáit be kell építeni az
új frekvenciaváltóba.
Amennyiben eredeti készülékként 0-s kiviteli méretű, DHP11B opcióval rendelkező
MOVIDRIVE® B szolgál, akkor a pótkészüléken az új DHP11B opcióra rá kell má-
solni az előzőleg elmentett konfigurációs adatrekordot (fájlnév.sewcopy).

• Amennyiben abszolútérték-jeladót alkalmazunk motor- vagy szakaszjeladóként,
akkor a jeladóval a készülékcserét követően referenciafelvételt kell végezni.

• Abszolútérték-jeladó cseréje esetén a jeladó referenciafelvételét újra el kell végez-
ni.
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6 Szerviz
6.1 Hibainformáció
6.1.1 Hibatároló

A hibatároló (P080) az utolsó 5 hibaüzenetet tárolja (t-0 – t-4 hiba). Ötnél több hiba-
esemény esetén a legrégebbi hibaüzenet törlődik. A zavar időpontjában a következő
információk kerülnek mentésre:
Fellépő hiba • a bináris be-/kimenetek állapota • a hajtásszabályozó üzemállapota • a
hajtásszabályozó állapota • a hűtőtest hőmérséklete • fordulatszám • kimeneti áram •
hatásos áram • a készülék kihasználtsága • közbensőköri feszültség • bekapcsolva
töltött órák • engedélyezett állapotban töltött órák • paraméterkészlet • a motor kihasz-
náltsága.

6.1.2 Lekapcsolás hiba esetén
A zavar jellegétől függően háromféle lekapcsolás fordulhat elő; a frekvenciaváltó hiba-
állapotban tiltott marad:

Azonnali lekapcsolás
A készülék már nem képes lefékezni a hajtást; a végfok hiba esetén nagy ellenállású-
vá válik és a fék azonnal behúz (DBØØ "/fék" = "0").

Gyorsleállás
A hajtás lefékez a t13/t23 leállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám elérésekor
behúz a fék (DBØØ "/fék" = "0"). A végfok a fék befogási idejének letelte után (P732 /
P735) nagy ellenállásúvá válik.

vészleállás
A hajtás lefékez a t14/t24 vészleállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám elérése-
kor behúz a fék (DBØØ "/fék" = "0"). A végfok a fék befogási idejének letelte után
(P732 / P735) nagy ellenállásúvá válik.

6.1.3 Visszaállítás
A hibaüzenetet az alábbi módokon lehet nyugtázni:
• A hálózat kikapcsolása és visszakapcsolása

– A K11 hálózati kontaktor esetében tartsa be 10  s-os minimális kikapcsolási
időt.

• Visszaállítás a bemeneti kapcsokon, azaz megfelelően definiált bináris bemeneten
át (az alapkészüléken DIØ1 – DIØ7, a DIO11B opción DI1Ø – DI17).

• Kézi visszaállítás a MotionStudio-ban (P840 = "YES" (igen))
• Kézi visszaállítás DBG60B kezelőkészülékkel
• Az automatikus visszaállítás beállítható újraindítási idővel legfeljebb 5 készülék-re-

setet hajt végre.
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 FIGYELMEZTETÉS
A motor automatikus visszaállítása miatti önműködő indítása becsípődést okozhat.
Halál vagy súlyos sérülések.
• Az automatikus visszaállítás funkciót ne alkalmazza olyan hajtásoknál, amelyek-

nél az önműködő indítás veszélyt jelent emberekre vagy készülékekre.
• Hajtson végre kézi visszaállítást (resetet).

6.1.4 Frekvenciaváltó adatokra vár
Ha a frekvenciaváltó kommunikációs interfészen (terepi busz, RS485 vagy SBus) ke-
resztül kap vezérlést és a hálózatot ki- és visszakapcsolták vagy hibanyugtázás tör-
tént, az engedélyezés mindaddig hatástalan marad, amíg az időtúllépés szempontjá-
ból felügyelt interfészen át a frekvenciaváltó újra érvényes adatot nem kap.

6.2 Hibaüzenetek és hibalista
6.2.1 Hibaüzenet a 7 szegmenses kijelzőn

A hibakód 7 szegmenses kijelzőn jelenik meg, ennek során a készülék az alábbi kijel-
zési sorrendet tartja (pl. 100-as hibakód):

1939352587

Villog, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Százas helyi érték (ha van), kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Tízes helyi érték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Egyes helyi érték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Visszaállítás (reset) után, vagy ha a hibakód ismét "0" értéket vesz fel, a kijelző üzemi
kijelzésre vált.

6.2.2 Alhibakód kijelzése
Az alhibakód a MOVITOOLS® MotionStudio vagy a DBG60B kezelőkészülék segítsé-
gével jelezhető ki.
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6.2.3 Hibalista
A "Reakció (P)" oszlopban a hibareakció gyári beállítása van feltüntetve. A (P) azt je-
lenti, hogy a reakció programozható (a P83_ hibareakció paraméteren vagy IPOSplus®-
on át). A 108-as hibánál a (P) azt jelenti, hogy a reakció programozható a P555 DCS
hibareakció paraméteren át. A 109-es hiba estén a (P) azt jelenti, hogy a reakció prog-
ramozható a P556 DCS riasztási reakció paraméteren át.

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
00 Nincs hiba
01 Túláram Azonnali le-

állás
0 Végfok • Rövidzárlat a kimeneten

• Túl nagy motor
• Hibás végfok
• Az áramváltó áramellátása
• A meredekség korlátozása

kikapcsolva és a beállított
rámpaidő túl rövid

• Hibás a fázismodul
• Instabil a 24 V-os tápfeszült-

ség vagy az abból származó
24 V-os feszültség

• Szakadás vagy rövidzárlat a
fázismodulok jelzővezetékein

• Szüntesse meg a rövidzár-
latot.

• Csatlakoztasson kisebb
motort.

• Hibás végfok esetén fordul-
jon az SEW vevőszolgála-
tához.

• Aktiválja a P 138 paramé-
tert és/vagy növelje a rám-
paidőt.

1 UCE-felügyelet vagy a gate
illesztőprogramjának fe-
szültséghiány-felügyelete

5 A frekvenciaváltó hardve-
res áramkorláton marad.

6 UCE-felügyelet, a gate il-
lesztőprogramjának fe-
szültséghiány-felügyelete
vagy az áramváltó túlára-
ma.
..U fázis

7 ..V fázis
8 ..W fázis
9 ..U és V fázis
10 ..U és W fázis
11 ..V és W fázis
12 ..U, V és W fázis
13 Áramváltó feszültségellá-

tása hálózati üzemmód ál-
lapotban

14 MFE jelzővezetékek
03 Földzárlat Azonnali le-

állás
0 Földzárlat Földzárlat

• a motortápvezetékben
• a frekvenciaváltóban
• a motorban

• Szüntesse meg a földzárla-
tot.

• Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

04 Fékszaggató Azonnali le-
állás

0 4 negyedes üzemben túl
nagy a közbensőköri fe-
szültség

• Túl nagy a generátoros telje-
sítmény.

• Szakadt a fékező ellenállás
köre.

• Rövidzárlat a fékező ellenál-
lás áramkörében.

• Túl nagy a fékező ellenállás
értéke.

• Hibás a fékszaggató

• Hosszabbítsa meg a lassí-
tórámpákat.

• Ellenőrizze a fékező ellen-
állás tápvezetékét.

• Ellenőrizze a fékező ellen-
állás műszaki adatait.

• Hibás fékszaggató esetén
cserélje ki a MOVIDRIVE®

készüléket

1

06 Hálózati fázis-
kimaradás

Azonnali le-
állás

0 A közbensőköri feszültség
periodikusan túl kicsi.

• Fáziskimaradás
• Rossz minőségű hálózati fe-

szültség

• Ellenőrizze a hálózati táp-
vezetéket.

• Ellenőrizze a betápláló há-
lózat tervezését.

• Ellenőrizze a betáplálást
(olvadóbiztosítékok, kontak-
torok).

3 A hálózat feszültséghibája
4 A hálózat frekvenciahibája

07 Közbensőköri
túlfeszültség

Azonnali le-
állás

0 Kétnegyedes üzemben túl
nagy a közbensőköri fe-
szültség.

Túl nagy a közbensőköri fe-
szültség.

• Hosszabbítsa meg a lassí-
tórámpákat.

• Ellenőrizze a fékező ellen-
állás tápvezetékét.

• Ellenőrizze a fékező ellen-
állás műszaki adatait.

1

2 4 negyedes üzemben túl
nagy a közbensőköri fe-
szültség..
..U fázis

3 ..V fázis
4 ..W fázis
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Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
08 Fordulat-

szám-felügye-
let

Azonnali le-
állás (P)

0 A frekvenciaváltó áramkor-
láttal vagy szlipkorlátozás-
sal üzemel.

• A fordulatszám-szabályozó,
ill. áramszabályozó (VFC
üzemmódban jeladó nélkül)
a szabályozási határon dol-
gozik mechanikai Túlterhe-
lés, ill. hálózati fáziskimara-
dás vagy a motor fáziskima-
radása miatt.

• Helytelen a jeladó bekötése
vagy a forgásirány.

• Forgatónyomaték szabályzá-
sa esetén nmax túllépése.

• VFC üzemmódban: kimeneti
frekvencia ≥ 150 Hz

• U/f üzemmódban: kimeneti
frekvencia ≥ 599 Hz

• Csökkentse a terhelést.
• Növelje a beállított késlelte-

tési időt (P501, ill. P503)
• Ellenőrizze a jeladó csatla-

kozását, esetleg párosával
cserélje fel az A/A és a B/B
pontokat.

• Ellenőrizze a jeladó feszült-
ségellátását.

• Ellenőrizze az áramkorlátot.
• Adott esetben hosszabbítsa

meg a rámpákat.
• Ellenőrizze a motort és a

tápvezetékét.
• Ellenőrizze a hálózati fázi-

sokat.

3 A "tényleges fordulatszám"
rendszerhatára túllépve
A rámpaalapjel és a tény-
leges érték közötti fordu-
latszám-eltérés a 2 × rám-
paideig nagyobb, mint az
elvárt szlip.

4 A maximális forgómező-
fordulatszám túllépve.
Túllépték a maximális for-
gómező-frekvenciát (VFC
esetén max. 150 Hz és U/f
esetén max. 599 Hz).

09 Üzembe he-
lyezés

Azonnali le-
állás

0 Hiányzik az üzembe helye-
zés.

A frekvenciaváltót a kiválasztott
üzemmódhoz még nem helyez-
ték üzembe.

Hajtsa végre a megfelelő
üzemmód üzembe helyezé-
sét.1 Nem megfelelő üzemmód

van kiválasztva.
2 Nem megfelelő jeladótípus

vagy hibás jeladókártya
10 IPOS ILLOP

(érvénytelen
művelet)

vészleállás 0 Érvénytelen IPOS-parancs • Hibás parancs az IPOSplus®

program végrehajtásakor.
• Hibás feltételek a parancs

végrehajtásakor.

• Ellenőrizze, és amennyiben
szükséges, helyesbítse a
programmemória tartalmát.

• Töltse be a megfelelő prog-
ramot a programmemóriá-
ba.

• Ellenőrizze a program lefo-
lyását (→ IPOSplus® kézi-
könyv).

11 Túlmelege-
dés

Vészleállás
(P)

0 Túl magas a hűtőtest hő-
mérséklete vagy hibás a
hőmérséklet-érzékelő

• A frekvenciaváltó termikus
túlterhelése

• Egy fázismodul hőmérséklet-
mérése hibás.

(7-es kiviteli méret)

• Csökkentse a terhelést, és/
vagy gondoskodjon kielégí-
tő hűtésről.

• Ellenőrizze a ventilátort.
• Ha F-11 jelzés érkezik, jól-

lehet nyilvánvalóan nem áll
fenn túlmelegedés, az a fá-
zismodul hőmérséklet-érzé-
kelőjének hibájára utal.
Cserélje ki a fázismodult.
(7-es kiviteli méret)

3 A kapcsolóüzemű tápegy-
ség túlmelegedése

6 Túl magas a hűtőtest hő-
mérséklete vagy hibás a
hőmérséklet-érzékelő..
..U fázis
(7-es kiviteli méret)

7 ..V fázis
(7-es kiviteli méret)

8 ..W fázis
(7-es kiviteli méret)

13 Vezérlőforrás Azonnali le-
állás

0 Vezérlőforrás nem áll ren-
delkezésre, pl. terepi busz
vezérlőforrása terepibusz-
kártya nélkül

A vezérlőforrás nincs vagy nem
jól van definiálva.

Állítsa be a helyes vezérlőfor-
rást (P101).
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B28

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
14 Jeladó Azonnali le-

állás
0 Nincs csatlakoztatva a jel-

adó, hibás a jeladó, hibás
a jeladókábel.

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• A jeladó hibás.
• 2 frekvenciaváltó csatolása

esetén X14 kapcson keresz-
tül és a P505 JA F14 SubC
27-re állítva.

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

25 X15 jeladóhiba – fordulat-
szám-tartománya túllépve
Az X15 kapocsra kötött jel-
adó 6542 min-1 -nél gyor-
sabban forog.

26 X15 jeladóhiba – hibás a
kártya.
Hiba a hajtásnegyedek ki-
értékelésénél.

27 Jeladóhiba – hibás a jel-
adó-csatlakozás vagy a
jeladó.

28 X15 jeladóhiba – az
RS485 csatorna kommuni-
kációs hibája.

29 X14 jeladóhiba – az
RS485 csatorna kommuni-
kációs hibája.

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• A jeladó hibás.
• 2 frekvenciaváltó csatolása

esetén X14 kapcson keresz-
tül és a P505 JA F14 SubC
27-re állítva.

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

30 Ismeretlen jeladótípus az
X14/X15 kapcson.

31 Hiba az X14/X15
Hiperface® jeladó elfogad-
hatósági ellenőrzésénél.
Elveszett inkrementumok.

32 X15 jeladóhiba –
Hiperface®

Az X15 kapocsra kötött
Hiperface® jeladó hibát je-
lez.

33 X14 Hiperface® jeladóhiba.
Az X14 kapocsra kötött
Hiperface® jeladó hibát je-
lez.

34 X15 jeladóhiba – rezolver
jeladó-csatlakozása vagy
jeladó hibás

17 Rendszerhiba Azonnali le-
állás

0 Veremtúlcsordulás hiba A frekvenciaváltó elektronikájá-
ban zavar lépett fel, esetleg
külső elektromágneses hatás
miatt.

• Ellenőrizze a földcsatlako-
zásokat és az árnyékoláso-
kat, szükség esetén javítsa
meg.

• A hiba ismételt fellépése
esetén forduljon az SEW
vevőszolgálatához.

18 "Stack underflow" (verem-
alulcsordulás) hiba

19 "External NMI" (külső nem
maszkolható megszakítás)
hiba

20 "Undefined Opcode" (nem
definiált műveleti kód) hiba

21 "Protection Fault" (védelmi
hiba)

22 "Illegal Word Operand Ac-
cess" (érvénytelen szó-
operandus-hozzáférés) hi-
ba

23 "Illegal Instruction Ac-
cess" (érvénytelen utasí-
tás-hozzáférés) hiba

24 "Illegal External Bus Ac-
cess" (érvénytelen külső
buszhozzáférés) hiba
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 29

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
25 EEPROM Gyorsleállás 0 Olvasási vagy írási hiba az

EEPROM erősáramú ré-
szén

Hiba az EEPROM-hoz vagy a
memóriakártyához való hozzá-
féréskor

• Hívja be a gyári beállítást,
hajtson végre alaphelyzet-
be állítást (Reset) és új pa-
raméterezést.

• A hiba újbóli fellépése ese-
tén forduljon az SEW szer-
vizhez.

• Cserélje ki a memóriakár-
tyát.

11 NV memória olvasási hibá-
ja
Készüléken belüli NVRAM

13 Nem felejtő tároló chipkár-
tyáján hibás a memória-
modul.

14 Nem felejtő tároló chipkár-
tyáján hibás a memória-
kártya.

16 NV memória inicializálási
hibája

26 Külső kapocs Vészleállás
(P)

0 Külső kapocs Külső hibajel beolvasása a
programozható bemeneten át

Szüntesse meg az adott hiba
okát, esetleg programozza át
a kapcsot.

27 Hiányzó vég-
álláskapcso-
lók

vészleállás 0 Hiányzó végálláskapcso-
lók vagy vezetékszakadás.

• Vezetékszakadás / mindkét
végálláskapcsoló hiányzik.

• A végálláskapcsolók a motor
forgásirányához képest fel
vannak cserélve.

• Ellenőrizze a végálláskap-
csolók huzalozását.

• Cserélje fel a végálláskap-
csolók csatlakozóit.

• Programozza át a kapcso-
kat.

2 Felcserélt végálláskapcso-
lók.

3 Mindkét végálláskapcsoló
egyidejűleg aktív.

28 Terepi busz
időtúllépése

Gyorsleállás
(P)

0 "Terepi busz időtúllépése"
hiba

A tervezett megszólalási fel-
ügyeleten belül nem jött létre
kommunikáció a master és a
slave között.

• Ellenőrizze a master kom-
munikációs rutinját.

• Növelje meg a terepi busz
időtúllépési idejét (P819),
vagy kapcsolja ki a felügye-
letet.

2 Nem tölt be a terepibusz-
interfész.

29 Végálláskap-
csoló elérve

vészleállás 0 Hardveres végálláskap-
csoló elérve

IPOSplus® üzemmódban végál-
láskapcsolóra futott a hajtás.

• Ellenőrizze a mozgástarto-
mányt.

• Helyesbítse a felhasználói
programot.

30 Vészleállási
időtúllépés

Azonnali le-
állás

0 Vészleállási rámpa időtúl-
lépése

• Túlterhelt hajtás
• A vészleállási rámpa túl rö-

vid.

• Ellenőrizze a tervezést.
• Hosszabbítsa meg a vész-

leállási rámpát.
31 TF/TH kioldó Nincs reak-

ció (P)
0 Termikus motorvédelmi hi-

ba
• Túl forró a motor, kioldott a

TF/TH érzékelő.
• A motor TF/TH érzékelője

nincs vagy nem jól van csat-
lakoztatva.

• Megszakadt a MOVIDRIVE®

és a motor TF/TH érzékelőjé-
nek kapcsolata.

• Mindenféleképpen hagyja
lehűlni a motort, és törölje a
hibát.

• Ellenőrizze a MOVIDRIVE®

és a TF/TH közötti csatla-
kozást/kapcsolatot.

• Ha nincs csatlakoztatva TF/
TH érzékelő: X10:1 és
X10:2 átkötése.

• Állítsa a P835 paramétert
"Nincs reakció" értékre.

32 IPOS index-
túlcsordulás

vészleállás 0 Hibás IPOS program A programozási alapszabályo-
kat nem tartották be, ezért bel-
ső veremtúlcsordulás lépett fel.

Ellenőrizze és javítsa ki az
IPOSplus® felhasználói progra-
mot (→ IPOSplus® kézikönyv).

33 Alapjel forrá-
sa

Azonnali le-
állás

0 "Alapjelforrás nem elérhe-
tő"
pl. terepi busz vezérlőfor-
rása terepibusz-interfész
nélkül

Az alapjel forrása nincs vagy
nem jól van definiálva.

Állítsa be a helyes alapjelfor-
rást (P100).

34 Rámpa-időtúl-
lépés

Azonnali le-
állás

0 Gyorsleállási rámpa időtúl-
lépése

A lefutási rámpa időtúllépése,
például túlterhelés miatt

• Hosszabbítsa meg a lefutá-
si rámpákat.

• Szüntesse meg a túlterhe-
lést.
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B30

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
35 Üzemmód Azonnali le-

állás
0 Az üzemmód nem áll ren-

delkezésre.
• Az üzemmód nincs vagy

nem jól van definiálva.
• A P916 paraméterrel olyan

rámpaalak lett beállítva,
amely technológiai kivitelű
MOVIDRIVE® készüléket igé-
nyel.

• A P916 paraméterrel olyan
rámpaalak lett beállítva,
amely nem illeszkedik a kivá-
lasztott technológiai funkció-
hoz.

• A P916 paraméterrel olyan
rámpaalak lett beállítva,
amely nem illeszkedik a be-
állított szinkronizációs időhöz
(P888).

• Állítsa be a helyes üzem-
módot (P700, ill. P701).

• Alkalmazzon technológiai
kivitelű (..OT) MOVIDRIVE®

készüléket.
• Az "Üzembe helyezés

→ technológiai funkció ki-
választása…" menüben vá-
lassza ki a P916 paramé-
terhez illeszkedő technoló-
giai funkciót.

• Ellenőrizze a P916 és P888
beállításait.

1 Hibás az üzemmód és a
hardver egymáshoz ren-
delése.

2 Hibás az üzemmód és a
technológiai funkció egy-
máshoz rendelése.

36 Hiányzik az
opció.

Azonnali le-
állás

0 Hiányzó vagy nem megen-
gedett hardver

• Nem megengedett típusú bő-
vítőkártya

• Az alapjelforrás, a vezérlőfor-
rás vagy az üzemmód ennél
a bővítőkártyánál nem meg-
engedett.

• Helytelen jeladótípus van be-
állítva a DIP11B opción.

• Helyezze be a megfelelő
bővítőkártyát.

• Állítsa be a helyes alapjel-
forrást (P100).

• Állítsa be a helyes vezérlő-
forrást (P101).

• Állítsa be a helyes üzem-
módot (P700, ill. P701).

• Állítsa be a helyes jeladótí-
pust.

37 Rendszer-
működésjelző
(watchdog)

Azonnali le-
állás

0 "Watchdog (működésjelző)
túlcsordulása" hiba

Hiba a rendszerszoftver futásá-
ban

Kérjen tanácsot az SEW ve-
vőszolgálatától.

38 Rendszer-
szoftver

Azonnali le-
állás

0 "Rendszerszoftver" hiba Rendszerhiba Kérjen tanácsot az SEW ve-
vőszolgálatától.

39 Referencia-
menet

Azonnali le-
állás (P)

0 "Referenciamenet" hiba • A referenciakapcsoló hiány-
zik vagy nem kapcsol.

• Hibás a végálláskapcsolók
csatlakozása.

• A referenciamenet közben
módosították a referenciame-
net típusát.

• Ellenőrizze a referenciakap-
csolót.

• Ellenőrizze a végálláskap-
csolók csatlakozását.

• Ellenőrizze a referenciame-
net típusának beállításait és
az ahhoz szükséges para-
métereket.

40 Boot-szinkro-
nizáció

Azonnali le-
állás

0 Időtúllépés az opció boot-
szinkronizációja során

• Hiba a frekvenciaváltó és az
opció közötti boot-szinkroni-
záció során

• A szinkronizációs azonosító
helytelenül vagy egyáltalán
nem érkezik meg.

Ismételt fellépése esetén cse-
rélje ki a bővítőkártyát..

41 Watchdog
(működésjel-
ző) opció

Azonnali le-
állás

0 Opció kijövő/bemenő mű-
ködésjelzési időzítési
(watchdog timer) hibája

• Hiba a rendszerszoftver és
az opció szoftvere közötti
kommunikációban

• Watchdog (működésjelző) az
IPOSplus® programban

• Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

17 IPOS watchdog (működés-
jelző) hiba

• Az alkalmazásmodult nem
technológiai kivitelű
MOVIDRIVE® B készülékbe
töltötték be.

• Alkalmazásmodul alkalmazá-
sa esetén nem a helyes
technológiai funkció van be-
állítva.

• Ellenőrizze az IPOS progra-
mot.

• Ellenőrizze a készülék tech-
nológiai engedélyezését
(P079)

• Ellenőrizze a beállított tech-
nológiai funkciót (P078).
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 31

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
42 Követési hiba Azonnali le-

állás (P)
0 Pozicionálási követési hi-

ba
• A forgó jeladó csatlakoztatá-

sa helytelen.
• Túl rövidek a gyorsítórám-

pák.
• Túl kicsi a pozíciószabályozó

P összetevője.
• A fordulatszám-szabályozó

paraméterezése helytelen.
• A követési hiba tűrésének ér-

téke túl kicsi.

• Ellenőrizze a forgó jeladó
csatlakoztatását.

• Hosszabbítsa meg a rám-
pákat.

• Állítsa nagyobbra a P ösz-
szetevőt.

• Paraméterezze újra a for-
dulatszám-szabályozót.

• Növelje a követési hiba tű-
rését.

• Ellenőrizze a jeladó, a mo-
tor és a hálózati fázisok be-
kötését.

• Ellenőrizze, hogy a mecha-
nika nehezen jár, esetleg
megakadt-e.

43 RS485 időtúl-
lépése

Gyorsleállás
(P)

0 Kommunikációs időtúllé-
pés az RS485-interfészen

Hiba történt az RS485 interfé-
szen keresztül történő kommu-
nikáció során.

Ellenőrizze az RS485 kapcso-
latot (pl. frekvenciaváltó – PC,
frekvenciaváltó – DBG60B).
Adott esetben kérjen tanácsot
az SEW vevőszolgálatától.

43 RS485 időtúl-
lépése

Gyorsleállás
(P)

3 Kézi üzemmód időtúllépé-
se

A kommunikáció a kézi üzem-
módban vezérelt forrással meg-
szakadt. (az alkalmazott keze-
lői interfésztől függetlenül)

Ellenőrizze a vezérlőforrás
csatlakozását.

44 A készülék ki-
használtsága

Azonnali le-
állás

0 Készülékkihasználtsági hi-
ba

• A készülék kihasználtsága
(I×T érték) nagyobb, mint
125%,

• Csökkentse a teljesítmény-
leadást.

• Hosszabbítsa meg a rám-
pákat.

• Ha az előbbiekre nincs le-
hetőség, alkalmazzon na-
gyobb frekvenciaváltót.

• Csökkentse a terhelést.

8 UL-felügyelet hibája

45 Inicializálás Azonnali le-
állás

0 Általános hiba az iniciali-
zálás során

• Az EEPROM az erősáramú
egységben nincs vagy nem
jól van paraméterezve.

• A bővítőkártyának nincs kap-
csolata a hátfali busszal.

• Állítsa vissza a gyári beállí-
tásokat. Ha a hiba nem tö-
rölhető, kérjen tanácsot az
SEW szervizétől.

• Helyezze be megfelelően a
bővítőkártyát.

3 Adatbuszhiba RAM-ellen-
őrzés során

6 CPU-óra hiba
7 Hiba az áramérzékelésben
10 Hiba a flash-védelem akti-

válásakor
11 Adatbuszhiba RAM-ellen-

őrzés során
12 Szinkronfutás (belső szink-

ronfutás) paraméterezési
hibája

46 2. rendszer-
busz időtúllé-
pés

Gyorsleállás
(P)

0 CAN2 rendszerbusz időtúl-
lépés

Hiba történt a 2. rendszerbu-
szon keresztül történő kommu-
nikáció során.

Ellenőrizze a rendszerbusz-
kapcsolatot.

47 1. rendszer-
busz időtúllé-
pés

Gyorsleállás
(P)

0 CAN1 rendszerbusz időtúl-
lépés

Hiba történt a 1. rendszerbu-
szon keresztül történő kommu-
nikáció során.

Ellenőrizze a rendszerbusz-
kapcsolatot.

48 Hardver DRS Azonnali le-
állás

0 Szinkronfutási hardver Csak DRS11B opcióval:
• Hibás a master/szakaszjel-

adó jele.
• Hibás a szinkronfutáshoz

szükséges hardver.

• Ellenőrizze a master/sza-
kaszjeladó jeleit.

• Ellenőrizze a jeladók huza-
lozását.

• Cserélje ki a szinkronfutás-
kártyát.
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B32

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
57 "TTL-jeladó" Azonnali le-

állás
512 X15: Hiba az amplitúdóve-

zérlés során
• A jeladó kábele vagy árnyé-

kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

16896 X14: Hiba az amplitúdóve-
zérlés során

514 X15: A számláló nevező
értékének hibás beállítása

Hibás a számláló nevező érté-
ke.

Korrigálja a számláló-nevező
értékeket.

16898 X14: A számláló nevező
értékének hibás beállítása

58 "Sinus-cosi-
nus jeladó"

Azonnali le-
állás

512 X15: Hiba az amplitúdóve-
zérlés során

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

514 X15: Sávjel hiba
16896 X14: Hiba az amplitúdóve-

zérlés során
16897 X14: Inicializálás
16898 X14: Sávjel hiba

513 X15: Inicializálás Hibás a jeladó. Cserélje ki a jeladót.
515 C15: A számláló nevező

értékének hibás beállítása
Hibás a számláló nevező érté-
ke.

Korrigálja a számláló-nevező
értékeket.

16899 X14: A számláló nevező
értékének hibás beállítása

59 "Jeladó-kom-
munikáció"

Gyorsleállás 1 X15: Sávjel hiba • A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás és vezetéksza-
kadás szempontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

16 Hibás adatvezeték.
64 – 576 X15: RS485-kommuniká-

ció
1088 –
1388

X15: EnDat-kommunikáció

16385 X14: Sávjel hiba
16400 X14: Hibás adatvezeték.
16448 –
16832

X14: RS485-kommuniká-
ció

17472 –
17772

X14: EnDat-kommunikáció

2 X15: jeladó hibás beméré-
se

A jeladó bemérése hibás, vagy
mechanikai ofszet áll fenn a
motor felé.

Kiszállítási állapot + új IBN

16386 X15: jeladó hibás beméré-
se

1024 X15: az ütem- és/vagy
adatvezeték nincs csatla-
koztatva.

az ütem- és/vagy adatvezeték
nincs csatlakoztatva.

Csatlakoztassa az ütem- és/
vagy adatvezetéket.

17408 X14: az ütem- és/vagy
adatvezeték nincs csatla-
koztatva.

77 IPOS vezérlő-
szó

Nincs reak-
ció (P)

0 Érvénytelen IPOS vezérlő-
szó

Csak IPOSplus® üzemmódban:
• Érvénytelen kísérlet történt

automatikus üzemmód beál-
lítására (külső vezérlőn ke-
resztül).

• P916 = BUSZRÁMPA beállít-
va.

• Ellenőrizze a külső vezérlő
soros kapcsolatát.

• Ellenőrizze a külső vezérlő
által beírt értékeket.

• Állítsa be helyesen a P916
paramétert.

78 IPOS szoftve-
res végállás-
kapcsoló

Nincs reak-
ció (P)

0 Szoftveres végálláskap-
csoló elérve

Csak IPOSplus® üzemmódban:
A programozott célhelyzet a
szoftveres végálláskapcsolók
által határolt mozgástartomá-
nyon kívül esik.

• Ellenőrizze a felhasználói
programot.

• Ellenőrizze a szoftveres
végálláskapcsolók pozíció-
ját
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Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
79 Hardverkonfi-

guráció
Azonnali le-
állás

0 Eltérő hardverkonfiguráció
a memóriakártya cseréje-
kor

A memóriakártya cseréjét köve-
tően az alábbiak nem egyez-
nek:
• teljesítmény
• névleges feszültség
• változatjelölés
• készülékcsalád
• kivitel: technológiai készü-

lék./ standard készülék
• bővítőkártyák

Biztosítson azonos hardvert
vagy állítsa be a kiszállítási ál-
lapotot (paraméter = gyári be-
állítás).

80 RAM-teszt Azonnali le-
állás

0 "RAM-teszt" hiba Belső készülékhiba, hibás a
RAM memória.

Kérjen tanácsot az SEW ve-
vőszolgálatától.

81 Indítási felté-
tel

Azonnali le-
állás

0 Indítási feltétel hiba a
VFC-emelőszerkezetnél

Csak "VFC-emelőszerkezet"
üzemmódban:
Az előmágnesezési idő alatt
nem sikerült a motorba betáp-
lálni a szükséges áramot:
• A frekvenciaváltó névleges

teljesítményéhez viszonyítva
a motor névleges teljesítmé-
nye túl kicsi.

• Túl kicsi a motor tápvezeté-
kének keresztmetszete.

Csak lineáris motorral való üze-
meltetés esetén (18-as vagy
újabb firmware-verziónál):
• A hajtás anélkül került "enge-

délyezés" állapotba, hogy is-
mert volna a lineáris motor
és a lineáris jeladó közötti
kommutációs ofszet. Ezért a
frekvenciaváltó nem tudja
helyesen beállítani az áram-
jelzőt.

• Ellenőrizze az üzembe he-
lyezési adatokat, adott
esetben végezze el újra az
üzembe helyezést.

• Ellenőrizze a frekvenciavál-
tó és a motor összekötteté-
sét.

• Ellenőrizze a motortápveze-
ték keresztmetszetét, szük-
ség esetén növelje meg.

• "Nincs engedélyezés" álla-
potban hajtson végre kom-
mutációs menetet, és csak
azután váltson át "engedé-
lyezés" állapotra, hogy a
frekvenciaváltó az állapot-
szó 25. bitjében nyugtázta,
hogy kommutált.

82 A kimenet
nyitott

Azonnali le-
állás

0 Nyitott kimenet VFC eme-
lőszerkezetnél

Csak "VFC-emelőszerkezet"
üzemmódban:
• két vagy három kimeneti fá-

zis szakadt
• A frekvenciaváltó névleges

teljesítményéhez viszonyítva
a motor névleges teljesítmé-
nye túl kicsi.

• Ellenőrizze a frekvenciavál-
tó és a motor összekötteté-
sét.

• Ellenőrizze az üzembe he-
lyezési adatokat, adott
esetben végezze el újra az
üzembe helyezést.

84 Motorvéde-
lem

Vészleállás
(P)

0 "Motorhőmérséklet-leké-
pezési" hiba

• Túl magas a motor kihasz-
náltsága.

• Kioldott az IN-UL felügyelet.
• A P530 paramétert utólag lett

"KTY" értékre állítva.

• Mindenféleképpen hagyja
lehűlni a motort, és törölje a
hibát.

• Csökkentse a terhelést.
• Hosszabbítsa meg a rám-

pákat.
• Tartson hosszabb szünete-

ket.
• Ellenőrizze a P345/346 pa-

ramétert.
• Alkalmazzon nagyobb mo-

tort.

2 Hőmérséklet-érzékelő ve-
zetékszakadása

3 Nem áll rendelkezésre ter-
mikus motormodell.

4 Hiba az UL-felügyeletben
11 Hőmérséklet-érzékelő rö-

vidzárlata

86 Memóriamo-
dul

Azonnali le-
állás

0 A memóriamodullal kap-
csolatos hiba

• Hiányzik a memóriakártya.
• Hibás a memóriakártya.

• Húzza meg a recézett csa-
vart.

• Helyezze be és rögzítse a
memóriakártyát.

• Cserélje ki a memóriakár-
tyát.

• Másolja fel a kiszállítási ál-
lapotot és a paraméterkész-
letet.

87 Technológiai
funkció

Azonnali le-
állás

0 Standard készüléken tech-
nológiai funkció lett kivá-
lasztva.

Standard kivitelű készüléken
technológiai funkciót aktiváltak.

Kapcsolja ki a technológiai
funkciót.
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Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
88 Repülőrajt Azonnali le-

állás
0 "Repülőrajt" hiba Csak VFC fordulatszám-szabá-

lyozás üzemmódban:
A frekvenciaváltó engedélyezé-
sekor a tényleges fordulatszám
> 6000 min-1.

Engedélyezés csak ha a tény-
leges fordulatszám
≤ 6000 min-1.

92 DIP-jeladó-
probléma

Hibaüzenet
(P)

1 A WCS3 acél szennyező-
désének problémája

A jeladó hibát jelez. Lehetséges ok: a jeladó el-
szennyeződése → tisztítsa
meg a jeladót.

93 DIP-jeladóhi-
ba

Vészleállás
(P)

0 "Abszolútérték-jeladó" hiba A jeladó hibát, pl. tápüzemza-
vart jelez.
• A jeladó és a DIP11B közötti

összekötőkábel nem felel
meg a követelményeknek
(páronként sodrott, árnyé-
kolt).

• Túl nagy az ütemfrekvencia
erre a vezetékhosszra.

• Túllépték a jeladó megenge-
dett max. sebességét/gyorsí-
tását.

• Hibás a jeladó.

• Ellenőrizze az abszolútér-
ték-jeladó csatlakoztatását.

• Ellenőrizze az összekötőká-
belt.

• Állítsa be a helyes ütem-
frekvenciát.

• Csökkentse a max. mozga-
tási sebességet, ill. rámpát.

• Cserélje ki az abszolútér-
ték-jeladót.

94 EEPROM el-
lenőrző ösz-
szege

Azonnali le-
állás

0 Erősáramú rész paraméte-
rei

A frekvenciaváltó elektronikájá-
ban zavar lépett fel.
Esetleg külső elektromágneses
hatás miatt.

Küldje be a készüléket javí-
tásra.

5 Vezérlőfej adatai
6 Erősáramú rész adatai
7 Érvénytelen verziójú konfi-

gurációs rekord
95 DIP-elfogad-

hatósági hiba
Vészleállás
(P)

0 Elfogadhatósági ellenőr-
zés abszolút helyzet ese-
tén

Nem lehetett meghatározni el-
fogadható helyzetet.
• Tévesen beállított jeladótípus
• Az IPOSplus® mozgatási para-

méterek beállítása helytelen.
• A számláló-/nevezőtényező

beállítása helytelen.
• Nullpont-kiegyenlítés végre-

hajtva.
• Hibás a jeladó.

• Állítsa be a helyes jeladótí-
pust.

• Ellenőrizze az IPOSplus®

mozgatási paramétereket.
• Ellenőrizze a mozgatási se-

bességeket.
• Korrigálja a számláló-/neve-

zőtényezőt.
• Nullpont-kiegyenlítés után

reset.
• Cserélje ki az abszolútér-

ték-jeladót.
97 Másolási hiba Azonnali le-

állás
0 A paraméterkészlet felmá-

solása hibás, vagy hibás
volt.

• A memóriakártya írása vagy
olvasása nem lehetséges.

• Hiba az adatátvitel során

• Ismételje meg a másolást.
• Állítsa be a kiszállítási álla-

potot (P802), és ismételje
meg a másolást.1 Paraméterkészlet készü-

lékbe való letöltésének
megszakítása.

2 A paraméterek átvétele
nem lehetséges.
A paraméterek átvétele a
memóriakártyáról nem le-
hetséges.

98 CRC-hiba Azonnali le-
állás

0 "Belső flash CRC" hiba Belső készülékhiba, hibás a
flash memória.

Küldje be a készüléket javí-
tásra.

99 IPOS rámpa-
számítás

Azonnali le-
állás

0 "Rámpaszámítás" hiba Csak IPOSplus® üzemmódban:
Szinuszos vagy négyzetes po-
zicionáló rámpa esetén megkí-
sérelték, hogy engedélyezett
frekvenciaváltón módosítsák a
rámpaidőket vagy a mozgatási
sebességeket.

Módosítsa az IPOSplus® prog-
ramot úgy, hogy a rámpaidők
és a mozgatási sebességek
módosítása csak a frekven-
ciaváltó letiltott állapotában
történjen.

100 Figyelmezte-
tés – rezgés

Hiba kijelzé-
se (P)

0 Rezgésdiagnosztikai fi-
gyelmeztetés

A rezgésérzékelő figyelmeztet
(→ "DUV10A" üzemeltetési
utasítás).

Határozza meg a rezgés okát.
Az F101 megjelenéséig to-
vább üzemelhet.

101 Rezgés hiba Gyorsleállás
(P)

0 Rezgésdiagnosztikai hiba A rezgésérzékelő hibát jelez. Az SEW-EURODRIVE a rez-
gés okának azonnali elhárítá-
sát javasolja. 24
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Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
102 Olajöregedési

figyelmezte-
tés

Hiba kijelzé-
se (P)

0 Olajöregedési figyelmezte-
tés

Az olajöregedés-érzékelő fi-
gyelmeztető jelzést adott ki.

Tervezze be az olajcserét.

103 Olajöregedési
hiba

Hiba kijelzé-
se (P)

0 Olajöregedési hiba Az olajöregedés-érzékelő hiba-
üzenetet adott ki.

Az SEW-EURODRIVE a haj-
tóműolaj azonnali cseréjét ja-
vasolja.

104 Olajöregedés
– túlmelege-
dés

Hiba kijelzé-
se (P)

0 Olajöregedés túlmelege-
dés

Az olajöregedés-érzékelő túl-
melegedést jelzett.

• Hagyja lehűlni az olajat
• Ellenőrizze, hogy kifogásta-

lan-e a hajtómű hűtése.
105 Olajöregedés,

üzemkész ál-
lapot jelzése

Hiba kijelzé-
se (P)

0 Olajöregedés, üzemkész
állapot jelzése

Az olajöregedés-érzékelő nem
üzemkész.

• Ellenőrizze az olajörege-
dés-érzékelő feszültségellá-
tását.

• Ellenőrizze, adott esetben
cserélje ki az olajöregedés-
érzékelőt

106 Fékkopás Hiba kijelzé-
se (P)

0 Fékkopási hiba Elkopott a fékbetét. Cseréljen fékbetétet (→ "Mo-
torok" üzemeltetési utasítás).

107 Hálózati kom-
ponensek

Azonnali le-
állás

1 Csak hálózati visszatáplá-
láshoz: Nincs visszajelző
jel a főkontaktorról.

Hibás a főkontaktor. • Ellenőrizze a főkontaktort.
• Ellenőrizze a vezérlőveze-

tékeket.
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
0 DCS hiba
1 A konfigurációs adatok

DCS..B opcióra való tölté-
sekor hiba lépett fel.

Kapcsolati hiba a program
DCS..B opcióra való töltésekor

• Töltse újra a konfigurációs
adatokat.

• Ezt követően kapcsolja ki
és vissza a DCS..B opciót.

2 A DCS..B opció szoftver-
változatának konfigurációs
adatai érvénytelenek.

A DCS..B opció hibás szoftver-
verzióval lett konfigurálva.

• Paraméterezze a DCS..B
opciót a MOVISAFE® szoft-
ver engedélyezett verziójá-
val.

• Ezt követően kapcsolja ki
és vissza a DCS..B opciót.

3 A készüléket nem megfe-
lelő szoftverfelülettel prog-
ramozták.

A programot vagy a konfigurá-
ciós adatokat helytelen
MOVISAFE® szoftverrel másol-
ták a készülékre.

• Ellenőrizze a DCS..B opció
kivitelét, és paraméterezze
újra érvényes MOVISAFE®

szoftverrel.
• Ezt követően kapcsolja ki

és vissza a DCS..B opciót.
4 Nem megfelelő referencia-

feszültség
• A referenciafeszültség hibás.
• A DCS..B opció tápfeszültsé-

ge hibás.
• Hibás alkatrész a DCS..B op-

ción

• Ellenőrizze a DCS..B opció
tápfeszültségét.

• Kapcsolja ki és vissza a
DCS..B opciót.

5

6 Nem megfelelő rendszer-
feszültség

• A DCS..B opció tápfeszültsé-
ge hibás.

• Hibás alkatrész a DCS..B op-
ción

• Ellenőrizze a DCS..B opció
tápfeszültségét.

• Kapcsolja ki és vissza a
DCS..B opciót.

7

10 Hibás tápfeszültség • A DCS..B opció DC 24 V-os
tápfeszültsége hibás.

• Alkatrészhiba a DCS..B opci-
ón

• Ellenőrizze a DCS..B opció
tápfeszültségét.

• Kapcsolja ki és vissza a
DCS..B opciót.
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6 Szerviz
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Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
11 A készülék környezeti hő-

mérséklete kívül esik a
meghatározott tartomá-
nyon.

A felhasználási helyen a hő-
mérséklet kívül esik a megen-
gedett tartományon

Ellenőrizze a környezeti hő-
mérsékletet

12 A helyzetátkapcsolás plau-
zibilitási (elfogadhatósági)
hibája

A helyzetátkapcsolásnál a
ZSC, JSS vagy DMC tartósan
aktiválva van.

• Ellenőrizze a ZSC aktiválá-
sát.

• Ellenőrizze a JSS aktiválá-
sát.

• Aktiválja a DMC-t (csak
helyzetfelügyelet esetén).

13 A DO02_P/DO02_M LOSI-
DE vezérlőprogram kap-
csolása hibás.

A kimenet rövidzárlata Ellenőrizze a kimenet beköté-
sét

14 A DO02_P/DO02_M HISI-
DE vezérlőprogram kap-
csolása hibás.

15 A DO0_M LOSIDE vezér-
lőprogram kapcsolása hi-
bás.

16 A DO0_P HISIDE vezérlő-
program kapcsolása hi-
bás.

17 A DO01_M LOSIDE vezér-
lőprogram kapcsolása hi-
bás.

18 A DO01_P HISIDE vezér-
lőprogram kapcsolása hi-
bás.

19 A készüléket nem megfe-
lelő szoftverfelülettel prog-
ramozták.

A programot vagy a konfigurá-
ciós adatokat helytelen
MOVISAFE® szoftverrel másol-
ták a készülékre.

• Ellenőrizze a DCS..B opció
kivitelét, és paraméterezze
újra érvényes MOVISAFE®

szoftverrel.
• Ezt követően kapcsolja ki

és vissza a DCS..B opciót.

20

21 A konfigurációs adatok cik-
likus redundanciavizsgála-
ta érvénytelen.

A konfigurációs adatok hibásan
lettek átmásolva a készülékre.

Másolja át ismét a konfigurá-
ciós adatokat a készülékre.22

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

23 Hiba a konfigurációs ada-
tok belső átvitele során

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

24

25 A firmware konfigurációs
adatainak számítási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

26

27 A firmware konfigurációs
adataik ciklikus redundan-
ciavizsgálata érvénytelen.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

28

29 Hiba a firmware konfigurá-
ciós adatainak belső átvi-
tele során

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

30

31 A Device Description (ké-
szülékleírás) tartomány-el-
lenőrzése hibás.

Készülékleírás hibás konfigurá-
ciós adatai

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.
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Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 37

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
32 Az Access Data (hozzáfé-

rési adatok) tartomány-el-
lenőrzése hibás.

Készülékleírás hibás konfigurá-
ciós adatai

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

33 Az EMU tartomány-ellen-
őrzése hibás.

Az EMU funkció hibás konfigu-
rációs adatai

• Vonja vissza az EMU-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

34 A PSC tartomány-ellenőr-
zése hibás.

A PSC funkció hibás konfigurá-
ciós adatai

• Vonja vissza a PSC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

35 Az ESS tartomány-ellenőr-
zése hibás.

Az ESS funkció hibás konfigu-
rációs adatai

• Vonja vissza az ESS-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

36 Az ELC tartomány-ellenőr-
zése hibás.

Az ELC funkció hibás konfigu-
rációs adatai

• Vonja vissza az ELC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

37 Az OLC tartomány-ellenőr-
zése hibás.

Az OLC funkció hibás konfigu-
rációs adatai

• Vonja vissza az OLC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

24
77

06
98

/H
U

 –
 2

01
7/

11



6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B38

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
38 A ZSC tartomány-ellenőr-

zése hibás.
A ZSC funkció hibás konfigurá-
ciós adatai

• Vonja vissza a ZSC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

39 Az MSC tartomány-ellen-
őrzése hibás.

Az MSC funkció hibás konfigu-
rációs adatai

• Vonja vissza az MSC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

40 A DMC tartomány-ellenőr-
zése hibás.

A DMC funkció hibás konfigurá-
ciós adatai

• Vonja vissza a DMC-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

41 A JSS tartomány-ellenőr-
zése hibás.

A JSS funkció hibás konfigurá-
ciós adatai

• Vonja vissza a JSS-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

42 A PLC tartomány-ellenőr-
zése hibás.

Hibás AWL alkalmazási prog-
ram

• Másolja át újra a felhaszná-
lói programot, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

43 A lekapcsolási csatorna
tartományának ellenőrzé-
se hibás.

Konfigurációs adatok belső hi-
bája

• Vonja vissza a lekapcsolás
(konfiguráció) változtatása-
it, vagy adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.
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Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 39

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
44 A bináris kimenetek tarto-

mányának ellenőrzése hi-
bás.

Bináris kimenetek hibás konfi-
gurációs adatai

• Vonja vissza a bináris kime-
netek lekapcsolási mátrixá-
nak változtatásait, vagy ad-
ja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

45 A bináris kimenetek tarto-
mányának ellenőrzése hi-
bás.

Bináris kimenetek hibás konfi-
gurációs adatai

• Vonja vissza a bináris kime-
netek lekapcsolási mátrixá-
nak változtatásait, vagy ad-
ja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

46 A jeladótípus tartományá-
nak ellenőrzése hibás.

A jeladótípus hibás konfiguráci-
ója

• Vonja vissza a jeladó-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B40

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
47 A jeladó-normalizálás tar-

tományának ellenőrzése
hibás.

A jeladószakasz hibás konfigu-
rációja

• Vonja vissza a jeladósza-
kasz változtatásait (mérési
hossz, felbontás vagy max.
sebesség), vagy adja meg
újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

48 A jeladó-pozíció tartomá-
nyának ellenőrzése hibás.

A jeladószakasz hibás konfigu-
rációja

• Vonja vissza a jeladósza-
kasz változtatásait (mérési
hossz, felbontás vagy max.
sebesség), vagy adja meg
újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

49 A PDM tartományának el-
lenőrzése hibás.

A PDM funkció hibás konfigurá-
ciója

• Vonja vissza a PDM-konfi-
guráció változtatásait, vagy
adja meg újra.

• Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

24
77

06
98

/H
U

 –
 2

01
7/

11



6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 41

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
50 Hiba a belső adatátvitel

során.
- • Cserélje le a DCS..B opciót.

• Küldje el a hibás DCS..B
opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

51

52 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

53

54 Belső programhiba - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

55

56 Hibás watchdogteszt A digitális kimenet belső lekap-
csolási csatornájának hibás
visszajelzése

• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

57

58 Hibás folyamatadatok - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

59

62 A felhasználói program
belső feldolgozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

63

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

64 A felhasználói program
belső feldolgozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

65

66 A felhasználói program
belső feldolgozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

67

68 A bemeneti elem belső fel-
dolgozási hibája

- • Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

69

70 A bemeneti elem belső fel-
dolgozási hibája

- • Másolja át újra a konfigurá-
ciós adatokat, majd kap-
csolja ki és vissza a DCS..B
opciót.

• Ha a hiba továbbra is fenn-
áll, egyeztessen a SEW-
EURODRIVE vevőszolgála-
tával a MOVISAFE® szoft-
ver verziójáról.

71

72 Az alkalmazási program
belső feldolgozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

73
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B42

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
74 Futásidő hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.

• Küldje el a hibás DCS..B
opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

75

80 Futásidő hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

82 Megszakítási hiba az idő-
felügyeletben

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

83

85 Futásidő hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

86

87 Programhiba - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

88

89 CPU belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

90

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

91 CPU belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

92

93 CPU belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

94

95 RAM belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

96

97 Flash belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

98

99 CPU belső hibája - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

100

101 A PROFIsafe belső feldol-
gozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

102
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 43

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
108 DCS hiba Hiba kijelzé-

se
103 A PROFIsafe belső feldol-

gozási hibája
- • Cserélje le a DCS..B opciót.

• Küldje el a hibás DCS..B
opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

104

105 A PROFIsafe belső feldol-
gozási hibája

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

106

107 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

108

109 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

110

111 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

112

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

113 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

114

117 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

118

119 Hiba a belső adatátvitel
során.

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

140 Hibás magfeszültség,
DMP1

• A DCS..B opció magfeszült-
sége nem megfelelő.

• Alkatrészhiba a DCS..B opci-
ón

• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

141

142 Hibás magfeszültség,
DMPM

• A DCS..B opció magfeszült-
sége nem megfelelő.

• Alkatrészhiba a DCS..B opci-
ón

• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

143

156 Hibás RAM-teszt - • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

157

108 DCS hiba Hiba kijelzé-
se

160 A statikus regiszter hibás
tesztje

- • Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

161
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B44

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
0 DCS riasztás
1 Kommunikációs hiba a

MOVIDRIVE® B hátfali bu-
szán

A DCS..B opció nem kap érvé-
nyes adatokat a
MOVIDRIVE® B felől.

• Ellenőrizze MOVIDRIVE® B
hardveres kapcsolatát.

• Ellenőrizze a
MOVIDRIVE® B firmware-
verzióját.

• A jeladó-, motor- és a TF-
vezeték árnyékolófonatát
nagy felületen kösse be.

• Hozzon létre potenciálki-
egyenlítést.

2 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI1 bináris
bemenetnél.

A DI1 (X81:2) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI1 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

3

4 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI2 bináris
bemenetnél.

A DI2 (X81:3) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI2 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

5

6 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI3 bináris
bemenetnél.

A DI3 (X81:4) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI3 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

7

8 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI4 bináris
bemenetnél.

A DI4 (X81:5) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI4 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

9
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 45

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
10 Az 1. impulzus elfogadha-

tósági hibája a DI5 bináris
bemenetnél.

A DI5 (X81:7) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI5 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

11

12 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI6 bináris
bemenetnél.

A DI6 (X81:8) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI6 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

13

14 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI7 bináris
bemenetnél.

A DI7 (X81:9) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva az 1. im-
pulzus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI7 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

15

16 Az 1. impulzus elfogadha-
tósági hibája a DI8 bináris
bemenetnél.

A DI8 (X81:10) bináris beme-
netre nincs rákapcsolva az 1.
impulzus konfigurált feszültsé-
ge.

• Ellenőrizze a DI8 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

17

18 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI1 bináris
bemenetnél

A DI1 (X81:2) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI1 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

19

20 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI2 bináris
bemenetnél

A DI2 (X81:3) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI2 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

21

22 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI3 bináris
bemenetnél

A DI3 (X81:4) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI3 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

23

24 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI4 bináris
bemenetnél

A DI4 (X81:5) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI4 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

25
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B46

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
26 A 2. impulzus elfogadható-

sági hibája a DI5 bináris
bemenetnél

A DI5 (X81:7) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI5 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

27

28 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI6 bináris
bemenetnél

A DI6 (X81:8) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI6 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

29

30 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI7 bináris
bemenetnél

A DI7 (X81:9) bináris bemenet-
re nincs rákapcsolva a 2. impul-
zus konfigurált feszültsége.

• Ellenőrizze a DI7 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

31

32 A 2. impulzus elfogadható-
sági hibája a DI8 bináris
bemenetnél

A DI8 (X81:10) bináris beme-
netre nincs rákapcsolva a 2.
impulzus konfigurált feszültsé-
ge.

• Ellenőrizze a DI8 bináris
bemenet konfigurálását a
tervezés és a kapcsolási
rajz alapján.

• Ellenőrizze a huzalozást.

33

34 A sebességérzékelés elfo-
gadhatósági hibája.

A két sebességérzékelő közötti
különbség nagyobb, mint a se-
besség konfigurált lekapcsolási
küszöbértéke.

• Ellenőrizze még egyszer a
szakasz kialakítását a jel-
adó-konfigurációban beállí-
tott adatokkal.

• Ellenőrizze a sebességér-
zékelőket.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a sebességjeleket.

35

109 DCS riasztás Hiba kijelzé-
se

36 A helyzetérzékelés elfo-
gadhatósági hibája.

A két helyzetjel közötti különb-
ség nagyobb, mint a konfigurált
lekapcsolási küszöb inkremen-
tuma.

• Ellenőrizze a szakasz kiala-
kítását a jeladó-beállítás
konfigurált adataival.

• Ellenőrizze a helyzetjelet.
• Minden jel csatlakoztatva

van a 9 pólusú jeladó-csat-
lakozóra?

• Ellenőrizze a jeladó-csatla-
kozó helyes bekötését.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a pozíciójeleket.

• Ha az abszolút értéket a
hátfali buszon keresztül
használja, szükség lehet a
lekapcsolási küszöb imp.
paraméter illesztésére.

37

38 A hibás helyzettartomány
elfogadhatósági hibája

Az aktuális pozíció kívül esik a
konfigurált mérési hosszon.

• Ellenőrizze a szakasz kiala-
kítását a jeladó-beállítás
konfigurált adataival.

• Ellenőrizze a helyzetjelet,
adott esetben korrigálja az
eltolást.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a pozíciójeleket.

39

40 A hibás sebesség elfogad-
hatósági hibája

Az aktuális sebesség kívül esik
a konfigurált maximális sebes-
ségen.

• A hajtás a megengedett és
konfigurált sebességtarto-
mányon kívül mozog.

• Ellenőrizze a konfigurációt
(jeladómaszk: beállított
max. sebesség).

• A SCOPE funkcióval ele-
mezze a sebességgörbét.

41
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 47

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
42 A hibás gyorsítás elfogad-

hatósági hibája
Az aktuális gyorsítási kívül esik
a konfigurált maximális sebes-
ségen.

• Ellenőrizze a konfigurációt
(jeladómaszk: beállított
max. sebesség).

• A SCOPE funkcióval ele-
mezze a sebesség-/gyorsí-
tásgörbét.

43

44 A jeladóinterfész plauzibili-
tási (elfogadhatósági) hi-
bája (A3401 = 1. jeladó és
A3402 = 2. jeladó)

A jeladó bekötése nem felel
meg a konfigurált adatoknak

• Ellenőrizze a jeladó típusát
és a konfigurációt (SSI /
inkrementális)

• Ellenőrizze a jeladó csatla-
koztatását, ill. huzalozását.

• Ellenőrizze a jeladóadatok
polaritását.

• Ellenőrizze a jeladó műkö-
dését.

45

46 Hibás a jeladó feszültség-
ellátása (A3403 = 1. jeladó
és A3404 = 2. jeladó).

A jeladó tápfeszültsége kívül
esik a meghatározott tartomá-
nyon (min. DC 20 V / max.
DC 29 V).

• A jeladó tápfeszültségét túl-
terhelték, és megszólalt a
belső polyswitch biztosíték.

• Ellenőrizze a DCS..B opció
tápfeszültségét.

47

48 A referenciafeszültség hi-
bája

A jeladórendszer referenciafe-
szültségének bemenete kívül
esik a konfigurált tartományon.

Ellenőrizze a jeladórendszer
referenciafeszültségének be-
menetét.

49

50 A 1. RS485-meghajtó kü-
lönbségszintje Hiba: A "B"
jel vagy az "Ütem" jel hi-
bás.

• Nincsen jeladókapcsolat.
• Téves jeladótípus van csatla-

koztatva.

• Ellenőrizze a jeladókapcso-
latot.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

51

52 A 2. RS485-meghajtó kü-
lönbségszintje Hiba: Az
"A" jel vagy a "DATA" jel
hibás.

53

54 Az inkrementális számláló
eltérése55

109 DCS riasztás Hiba kijelzé-
se

56 A jeladóinterfész plauzibili-
tási (elfogadhatósági) hi-
bája (A3401 = 1. jeladó és
A3402 = 2. jeladó)

A jeladó bekötése nem felel
meg a konfigurált adatoknak

• Ellenőrizze a jeladó típusát
és a konfigurációt (SSI /
inkrementális)

• Ellenőrizze a jeladó csatla-
koztatását, ill. huzalozását.

• Ellenőrizze a jeladóadatok
polaritását.

• Ellenőrizze a jeladó műkö-
dését.

57

58 A SIN/COS jeladó-csatla-
kozás elfogadhatósági hi-
bája

Téves jeladótípus van csatla-
koztatva.

Ellenőrizze a jeladó csatlakoz-
tatását és kábelezését.59

60 Az inkrementális jeladó-
csatlakozás plauzibilitási
(elfogadhatósági) hibája

Az inkrementális, ill. a sin/cos
jeladó fázishibája

• Ellenőrizze a jeladókapcso-
latot.

• Cserélje ki a hibás jeladót.
61
62
63
64 Az SSI-jeladó csatlakozási

(master mód) elfogadható-
sági hibája.

A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfigurációval.

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
65

66 Az SSI-jeladó csatlakozás
(slave mód) elfogadható-
sági hibája.

A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfigurációval.

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
67

68 A DO0_P high-side meg-
hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO0_P (X82:1) bináris kimene-
ten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.69

70 A DO0_M low-side meg-
hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 0 V-os rövidzárlat a DO0_M
(X82:2) bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.71

72 A DO1_P high-side meg-
hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO1_P (X82:3) bináris kimene-
ten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.7324
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B48

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
74 A DO1_M low-side meg-

hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 0 V-os rövidzárlat a DO1_M
(X82:4) bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.75

76 Egyidejűleg aktivált a DMC
biztonsági funkció balra és
a jobbra forgási felügyele-
te.

A DMC biztonsági funkció több-
szöri aktiválása

Ügyeljen arra, hogy a DMC
biztonsági funkció vezérlése-
kor csak egy "Enable"-t (en-
gedélyezés) aktiváljon.

77

78 Egyidejűleg aktiválódott az
OLC biztonsági funkció bal
és jobb felügyeleti tarto-
mánya.

Az OLC biztonsági funkció
többszöri aktiválása

Ügyeljen arra, hogy az OLC
biztonsági funkció vezérlése-
kor csak egy "Enable"-t (en-
gedélyezés) aktiváljon.

79

80 Egyidejűleg aktivált a JSS
biztonsági funkció balra és
a jobbra forgási felügyele-
te.

A JSS biztonsági funkció több-
szöri aktiválása

Ügyeljen arra, hogy a JSS
biztonsági funkció vezérlése-
kor csak egy "Enable"-t (en-
gedélyezés) aktiváljon.

81

82 MET időtúllépési hiba Az időfelügyelettel ellátott be-
meneti elem hibás.

Ellenőrizze a bemeneti ele-
mek huzalozását.83

84 MEZ időtúllépési hiba Az időfelügyelettel ellátott két-
kezes kezelés hibás.

Ellenőrizze a bemeneti ele-
mek huzalozását.85

86 EMU1-felügyelet hibája • Kimenet hibás vezérlése
• Hibás visszacsatolás

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.87

88 EMU2-felügyelet hibája
89
90 A helyzetátkapcsolás plau-

zibilitási (elfogadhatósági)
hibája

A helyzetátkapcsolás ZSC, JSS
vagy DMC esetén tartósan akti-
válva van.

• Ellenőrizze a ZSC (SOS)
aktiválását.

• Ellenőrizze a JSS (SDI) ak-
tiválását.

• Csak helyzetfelügyelet ese-
tén ellenőrizze a DMC
(SDI) akiválását.

91
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 49

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
92 SSI-jeladóhiba A jeladó tényleges helyzetválto-

zásának SSI-értéke egy ciklu-
son belül túl nagy.

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

93

94 SSI-jeladóhiba Pozicionálási állítás elfogadha-
tósági hibája

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

95

96 Az inkrementális jeladó
sávjainak elfogadhatósági
hibája

• Eltérő számlálójelek az A/B
jeladósávon

• Meghibásodott alkatrész az
RS485 interfészen

• A jeladó a jeladóinterfész tű-
rési határain kívül dolgozik.

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

• Ellenőrizze a jeladó jelszint-
jeit.

• Ellenőrizze az inkrementális
jeladó maximális számlálóf-
rekvenciáját.

97

98 Analóg/digitális összeha-
sonlítás elfogadhatósági
hibája a Schmitt-triggerki-
menet – X84 jeladókime-
netnél

• A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfiguráció-
val.

• Jeladó hibás jelei
• Hardverhiba

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

99

100 Analóg/digitális összeha-
sonlítás elfogadhatósági
hibája a Schmitt-triggerki-
menet – X85 jeladókime-
netnél

• A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfiguráció-
val.

• Jeladó hibás jelei
• Hardverhiba

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

101

110 Pozíciófeldolgozási tarto-
mány ellenőrzése
DCS22B/32B esetén

DCS22B/32B opciók esetén a
pozíciófeldolgozás aktiválódik.

• Ellenőrizze a konfigurációs
adatokat.

• Inaktiválja a pozíciófeldol-
gozást.

111

112 Hibás OSSD-bemeneti el-
lenőrzés.

OSSD-teszt hibás. • Ellenőrizze minden OSSD-
bemenet DC 24 V-os be-
meneti feszültségét.

• Kapcsolja ki és vissza a
DCS..B opciót.

113
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B50

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
114 A DO2_P high-side meg-

hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO2_P (X83:1) bináris kimene-
ten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.115

116 A DO2_M low-side meg-
hajtó hibás kapcsolási tu-
lajdonsága

DC 0 V-os rövidzárlat a DO2_M
(X83:2) bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.117

118 DO0_P high-side meghaj-
tó dinamikus tesztje

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO0_P bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

119 DO0_M low-side meghajtó
dinamikus tesztje

DC 0 V-os rövidzárlat a DO0_M
bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

120 DO1_P high-side meghaj-
tó dinamikus tesztje

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO1_P bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

121 DO1_M low-side meghajtó
dinamikus tesztje

DC 0 V-os rövidzárlat a DO1_M
bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

122 DO2_P high-side meghaj-
tó dinamikus tesztje

DC 24 V-os rövidzárlat a
DO2_P bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

123 DO2_M low-side meghajtó
dinamikus tesztje

DC 0 V-os rövidzárlat a DO2_M
bináris kimeneten

Ellenőrizze a bináris kimenet
bekötését.

124 A bináris bemenetek inak-
tiválási tesztje hibás.

A bemenetek inaktiválás után is
aktívak.

• Ellenőrizze a bináris beme-
netek huzalozását.

• Kapcsolja ki és vissza a
DCS..B opciót.

• Cserélje le a DCS..B opciót.

125

134 A sebességérzékelés elfo-
gadhatósági hibája

A két sebességérzékelő közötti
különbség nagyobb, mint a se-
besség konfigurált lekapcsolási
küszöbértéke.

• Ellenőrizze még egyszer a
szakasz kialakítását a jel-
adó-konfigurációban beállí-
tott adatokkal.

• Ellenőrizze a sebességér-
zékelőket.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a sebességjeleket.

135

109 DCS riasztás Hiba kijelzé-
se

136 A helyzetérzékelés elfo-
gadhatósági hibája.

A két helyzetjel közötti különb-
ség nagyobb, mint a konfigurált
lekapcsolási küszöb inkremen-
tuma.

• Ellenőrizze a szakasz kiala-
kítását a jeladó-beállítás
konfigurált adataival.

• Ellenőrizze a helyzetjelet.
• Minden jel helyesen van

csatlakoztatva a 9 pólusú
jeladó-csatlakozóra?

• Ellenőrizze a jeladó-csatla-
kozó helyes bekötését.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a pozíciójeleket.

137

138 A hibás helyzettartomány
elfogadhatósági hibája

Az aktuális pozíció kívül esik a
konfigurált mérési hosszon.

• Ellenőrizze a szakasz kiala-
kítását a jeladó-beállítás
konfigurált adataival.

• Ellenőrizze a helyzetjelet,
adott esetben korrigálja az
eltolást.

• A SCOPE funkcióval állítsa
fedésbe a pozíciójeleket.

139

140 A hibás sebesség elfogad-
hatósági hibája

Az aktuális sebesség kívül esik
a konfigurált maximális sebes-
ségen.

• A hajtás a megengedett és
konfigurált sebességtarto-
mányon kívül mozog.

• Ellenőrizze a konfigurációt
(jeladómaszk: beállított
max. sebesség).

• A SCOPE funkcióval ele-
mezze a sebességgörbét.

141

142 A hibás gyorsítás elfogad-
hatósági hibája

Az aktuális gyorsítás kívül esik
a konfigurált gyorsítási tartomá-
nyon. A hajtás túllépte a meg-
engedett gyorsítási tartományt.

• Ellenőrizze a konfigurációt
(jeladómaszk: beállított
max. sebesség).

• A SCOPE funkcióval ele-
mezze a sebesség-/gyorsí-
tásgörbét.

143
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 51

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
146 Hibás a jeladó feszültség-

ellátása (E3405 = 1. jeladó
és E3406 = 2. jeladó).

A jeladó tápfeszültsége kívül
esik a meghatározott tartomá-
nyon (min. DC 20 V / max.
DC 29 V).

• A jeladó tápfeszültségét túl-
terhelték, és megszólalt a
belső polyswitch biztosíték.

• Ellenőrizze a DCS..B opció
tápfeszültségét.

147

150 Az RS485-meghajtó kü-
lönbségszintje Hiba: A "B"
jel vagy az "Ütem" jel hi-
bás.

• Nincsen jeladókapcsolat.
• Téves jeladótípus van csatla-

koztatva.

• Ellenőrizze a jeladókapcso-
latot.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

151

152 Az RS485-meghajtó kü-
lönbségszintje Hiba: Az
"A" jel vagy a "DATA" jel
hibás.

• Nincsen jeladókapcsolat.
• Téves jeladótípus van csatla-

koztatva.

• Ellenőrizze a jeladókapcso-
latot.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

153

158 A SIN/COS jeladó-csatla-
kozás elfogadhatósági hi-
bája

Téves jeladótípus van csatla-
koztatva.

Ellenőrizze a jeladó csatlakoz-
tatását és kábelezését.159

164 Az SSI-jeladó csatlakozási
(master mód) elfogadható-
sági hibája.

A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfigurációval.

• Ellenőrizze a jeladó csatla-
koztatását és kábelezését.

• Ellenőrizze a jeladót.
165

166 Az SSI-jeladó csatlakozás
(slave mód) elfogadható-
sági hibája.

A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfigurációval.

• Ellenőrizze a jeladó csatla-
koztatását és kábelezését.

• Ellenőrizze a jeladót.
167

186 EMU1-felügyelet hibája A külső lekapcsolási csatorna
felügyeletének hibája

• Ellenőrizze a hardveres
kapcsolatokat.

• Túl kicsi a meghúzási vagy
elejtési idő.

• Ellenőrizze a kapcsolóérint-
kezőket.

187

188 EMU2-felügyelet hibája A külső lekapcsolási csatorna
felügyeletének hibája

• Ellenőrizze a hardveres
kapcsolatokat.

• Túl kicsi a meghúzási vagy
elejtési idő.

• Ellenőrizze a kapcsolóérint-
kezőket.

189
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B52

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
109 DCS riasztás Hiba kijelzé-

se
190 A helyzetátkapcsolás plau-

zibilitási (elfogadhatósági)
hibája

A helyzetátkapcsolás ZSC, JSS
vagy DMC esetén tartósan akti-
válva van.

• Ellenőrizze a ZSC (SOS)
aktiválását.

• Ellenőrizze a JSS (SDI) ak-
tiválását.

• Csak helyzetfelügyelet ese-
tén ellenőrizze a DMC
(SDI) akiválását.

191

192 SSI-jeladóhiba A jeladó tényleges helyzetválto-
zásának SSI-értéke egy ciklu-
son belül túl nagy.

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

193

194 SSI-jeladóhiba Pozicionálási állítás elfogadha-
tósági hibája

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

195

196 Az inkrementális jeladó
sávjainak elfogadhatósági
hibája

• Eltérő számlálójelek az A/B
jeladósávon

• Meghibásodott alkatrész az
RS485 interfészen

• A jeladó a jeladóinterfész tű-
rési határain kívül dolgozik.

• Ellenőrizze a jeladó konfi-
gurációját.

• Ellenőrizze a jeladó kábele-
zését.

• Ellenőrizze a jeladó jelszint-
jeit.

• Ellenőrizze az inkrementális
jeladó maximális számlálóf-
rekvenciáját.

197

198 Analóg/digitális összeha-
sonlítás elfogadhatósági
hibája a Schmitt-triggerki-
menet – X84 jeladókime-
netnél

• A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfiguráció-
val.

• Jeladó hibás jelei
• Hardverhiba

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

199

200 Analóg/digitális összeha-
sonlítás elfogadhatósági
hibája a Schmitt-triggerki-
menet – X85 jeladókime-
netnél

• A csatlakoztatott jeladótípus
nem egyezik a konfiguráció-
val.

• Jeladó hibás jelei
• Hardverhiba

• Ellenőrizze a konfigurációt.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott

jeladót.
• Cserélje le a DCS..B opciót.
• Küldje el a hibás DCS..B

opciót a hibaszámmal
együtt hibadiagnosztikára
az SEW‑EURODRIVE-nak.

201

110 "Ex e-véde-
lem" hiba

Vészleállás 0 A rendszer túllépte az
5 Hz alatti üzemelés idő-
tartamát

A rendszer túllépte az 5 Hz
alatti üzemelés időtartamát

• Ellenőrizze a tervezést.
• Rövidítse le az 5 Hz alatti

üzemelés időtartamát.
113 Analóg beme-

net vezeték-
szakadása

Nincs reak-
ció (P)

0 AI1 analóg bemenet veze-
tékszakadása

AI1 analóg bemenet vezeték-
szakadása

Ellenőrizze a huzalozást.

116 "MOVI-PLC
időtúllépés"
hiba

gyorsleállás/
figyelmezte-
tés

0 A MOVI-PLC® kommuniká-
ciós időtúllépése

• Ellenőrizze az üzembe he-
lyezést.

• Ellenőrizze a huzalozást.
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 53

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
122 "Abszolútér-

ték-jeladó op-
ció"

Azonnali le-
állás

2 X15: jeladó típusa ismeret-
len

Ismeretlen jeladótípus van
csatlakoztatva.

Cserélje ki a jeladót.

16386 X14: jeladó típusa ismeret-
len

1 X15: elfogadhatósági el-
lenőrzés

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

33 X15: analóg feszültség tű-
résen kívül

41 – 45 X15: RS485-kommuniká-
ció

60 X15: analóg feszültség tű-
résen kívül

63 X15: pozícióhiba, fordulat-
szám túl magas, pozíció-
képzés nem lehetséges

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

256 X15: feszültségesés
257 X15: megszakadt ütem-

vagy adatvezeték
258 X15: pozícióra ugrás

261 X15: nincs high (magas)
szint

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

513 X15: elfogadhatósági el-
lenőrzés

768 X15: PDO időtúllépése
770 X15: pozícióra ugrás

122 "Abszolútér-
ték-jeladó op-
ció"

Azonnali le-
állás

16385 X14: elfogadhatósági el-
lenőrzés

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

16417 X14: analóg feszültség tű-
résen kívül

16444 X14: analóg feszültség tű-
résen kívül

16447 X14: pozícióhiba, fordulat-
szám túl magas, pozíció-
képzés nem lehetséges

16425 –
16429

X14: RS485-kommuniká-
ció

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

16640 X14: jeladó hibabitje beál-
lítva

16641 X14: megszakadt ütem-
vagy adatvezeték

16642 X14: pozícióra ugrás

16645 X14: nincs high (magas)
szint

• A jeladó kábele vagy árnyé-
kolása nem csatlakozik meg-
felelően.

• Rövidzárlat/vezetékszakadás
a jeladó kábelében.

• Hibás a jeladó.
• EMC-zavar

• Ellenőrizze a jeladókábelt
és az árnyékolást a helyes
csatlakozás, rövidzárlat és
vezetékszakadás szem-
pontjából.

• Cserélje ki a jeladót.
• Gondoskodjon az elektro-

mágneses összeférhető-
ségről.

16897 X14: elfogadhatósági el-
lenőrzés

17152 X14: PDO időtúllépése
17154 X14: pozícióra ugrás

34 – 40 X15: belső jeladóhiba belső jeladóhiba Cserélje ki a jeladót.
46 – 50
64 – 67
514 –
544
772 –
77424
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6 Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B54

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
122 "Abszolútér-

ték-jeladó op-
ció"

Azonnali le-
állás

16418 –
16424

X14: belső jeladóhiba belső jeladóhiba Cserélje ki a jeladót.

16430 –
16434

X14: belső jeladóhiba

16448 –
16451

X14: belső jeladóhiba

16898 –
16928

X14: belső jeladóhiba

17156 –
17158

X14: belső jeladóhiba

122 "Abszolútér-
ték-jeladó op-
ció"

Azonnali le-
állás

61 X15: transzmitter árama
kritikus

szennyeződés, transzmitterhiba Cserélje ki a jeladót.

16445 X14: transzmitter árama
kritikus

62 X15: jeladó hőmérséklete
kritikus

jeladó hőmérséklete túl magas Csökkentse a motor- és a kör-
nyezeti hőmérsékletet.

16446 X14: jeladó hőmérséklete
kritikus

259 X15: ütemfrekvencia túl
alacsony

a jeladó paraméterezése hibás. Ellenőrizze a jeladó paramé-
terezését.

260 X15: a jeladó programoz-
ható hibát jelez.

576 X15: belső jeladó-figyel-
meztetés

769 X15: a jeladó programoz-
ható hibát jelez.

16643 X14: ütemfrekvencia túl
alacsony

16644 X14: a jeladó programoz-
ható hibát jelez.

16960 X14: belső jeladó-figyel-
meztetés

17153 X14: a jeladó programoz-
ható hibát jelez.

771 X15: vészhelyzeti üzenet
17155 X14: vészhelyzeti üzenet

123 Pozicionálás
megszakítása

Vészleállás
(P)

0 Pozicionálás / pozicioná-
lás megszakításának hibá-
ja

Célfelügyelet egy megszakadt
pozicionálás folytatásakor Túl-
haladnának a célon.

Hajtsa végre a pozicionálási
művelet egészét megszakítás
nélkül.

124 Környezeti
feltételek

Vészleállás
(P)

1 A megengedett környezeti
hőmérséklet túllépve.

A környezeti hőmérséklet
> 60 °C.

• Javítson a szellőzés és hű-
tés feltételein.

• Javítson a kapcsolószek-
rény levegő-hozzávezeté-
sén; ellenőrizze a szűrőbe-
téteket.
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6Szerviz
Hibaüzenetek és hibalista

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 55

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
196 Erősáramú

rész
Azonnali le-
állás

1 Kisütő ellenállás A kisütő ellenállás túlterhelt. Tartsa be a be- és kikapcso-
lás várakozási idejét.

2 Előtöltő/kisütő vezérlés
hardverazonosítója

Az előtöltő/kisütő vezérlés hely-
telen változata

• Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

• Cserélje ki az előtöltő/kisütő
vezérlést.

3 Invertercsatoló Hibás invertercsatoló • Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

• Cserélje ki az invertercsato-
lót.

4 Invertercsatoló referencia-
feszültsége

Hibás invertercsatoló • Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

• Cserélje ki az invertercsato-
lót.

5 Erősáramú részek konfigu-
rációja

Eltérő fázismodulok vannak a
készülékbe építve.

• Tájékoztassa az SEW ve-
vőszolgálatát.

• Ellenőrizze és cserélje ki a
fázismodulokat.

6 Vezérlőfej konfigurációja Helytelen a hálózati inverter
vagy motorinverter vezérlőfeje.

Végezze el a hálózati inverter
és motorinverter vezérlőfejé-
nek cseréjét, ill. helyes hozzá-
rendelését.

7 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

Nincs kommunikáció. Ellenőrizze a vezérlőfej szere-
lését.

8 Előtöltő/kisütő vezérlés és
invertercsatoló kommuni-
kációja

Nincs kommunikáció. • Ellenőrizze a kábelezést.
• Kérjen tanácsot az SEW

vevőszolgálatától.
10 Erősáramú rész és vezér-

lőfej kommunikációja
Nincsen az invertercsatoló által
támogatott protokoll.

Cserélje ki az invertercsatolót.

11 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

Bekapcsoláskor az invertercsa-
toló kommunikációja hibás
(CRC hiba).

Cserélje ki az invertercsatolót.

12 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

Az invertercsatoló a vezérlőfej-
hez képest eltérő protokollt
használ.

Cserélje ki az invertercsatolót.

13 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

Az invertercsatoló üzem közbe-
ni kommunikációja hibás: má-
sodpercenként több, mint 1-
szer fellépő CRC hiba.

Cserélje ki az invertercsatolót.
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6 Szerviz
SEW elektronikai szerviz

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B56

Hiba Alhiba
Kód Megnevezés Reakció (P) Kód Megnevezés Lehetséges ok Intézkedés
196 Erősáramú

rész
Azonnali le-
állás

14 Vezérlőfej konfigurációja Hiányoznak a 7-es kiviteli mé-
ret EEPROM-rekordjának PLD
funkciói.

Cseréljen vezérlőfejet.

15 Invertercsatoló-hiba Az invertercsatoló processzora
belső hibát jelzett.

• A hiba ismételt fellépése
esetén forduljon az SEW
vevőszolgálatához.

• Cserélje ki az invertercsato-
lót.

16 Invertercsatoló-hiba: in-
kompatibilis PLD-verzió

Cserélje ki az invertercsatolót.

17 Előtöltő/kisütő vezérlés hi-
bája

Az előtöltő/kisütő vezérlés pro-
cesszora belső hibát jelzett.

• A hiba ismételt fellépése
esetén forduljon az SEW
vevőszolgálatához.

• Cserélje ki az előtöltő/kisütő
vezérlést.

18 "Hibás közbensőköri venti-
látor" hiba

Hibás a közbensőköri ventilá-
tor.

• Kérjen tanácsot az SEW
vevőszolgálatától.

• Ellenőrizze, hogy csatlakoz-
tatva van-e a közbensőköri
fojtás ventilátora, vagy hi-
bás-e.

19 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

Az invertercsatoló üzem közbe-
ni kommunikációja hibás: má-
sodpercenként több, mint 1-
szer fellépő belső hiba.

• A hiba ismételt fellépése
esetén forduljon az SEW
vevőszolgálatához.

• Cserélje ki az invertercsato-
lót.

20 Erősáramú rész és vezér-
lőfej kommunikációja

A vezérlőfej hosszabb ideig
nem küldött üzenetet az inver-
tercsatolónak.

• A hiba ismételt fellépése
esetén forduljon az SEW
vevőszolgálatához.

• Cserélje ki az invertercsato-
lót.

21 Uz-mérés nem elfogadha-
tó
R fázis

Hibás a fázismodul A hiba ismételt fellépése ese-
tén forduljon az SEW vevő-
szolgálatához.

22 Ur-mérés nem elfogadható
S fázis

23 Uz-mérés nem elfogadha-
tó
T fázis

197 Hálózat Azonnali le-
állás

1 Hálózati túlfeszültség (mo-
torinverter csak előtöltés
indításakor)

Rossz minőségű hálózati fe-
szültség

• Ellenőrizze a betáplálást
(olvadóbiztosítékok, kontak-
torok).

• Ellenőrizze a betápláló há-
lózat tervezését.

2 Hálózati feszültséghiány
(csak hálózati inverternél)

199 Közbenső kör
feltöltése

Azonnali le-
állás

4 Előtöltési folyamat meg-
szakítva.

A közbenső kör nem tölthető
fel.

• Az előtöltés túlterhelt.
• Túl nagy a csatlakoztatott

közbensőköri kapacitás.
• Rövidzárlat a közbenső kör-

ben; több készüléknél ellen-
őrizze a közbensőköri kap-
csolatot.

6.3 SEW elektronikai szerviz

6.3.1 Beküldés javításra
Ha valamely hiba nem hárítható el, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE elektro-
nikai szervizéhez (→ "Ügyfél- és pótalkatrész-szolgálat").
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6Szerviz
Tartós tárolás

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B 57

Az SEW elektronikai szervizével való kapcsolatfelvételkor kérjük, mindig adja meg a
státuszcímke számjegyeit is, mert szervizünk így hatékonyabban tud segítséget nyúj-
tani.

Ha a készüléket javításra beküldi, kérjük, adja meg a következőket:
• gyártási szám (→ típustábla),
• típusmegnevezés
• standard kivitel vagy technológiai kivitel
• a státuszcímke számjegyei
• az alkalmazás rövid leírása (hajtási eset, vezérlés kapcsokon át vagy sorosan)
• csatlakoztatott motor (motor típusa, feszültsége, W  vagy m kapcsolás)
• a hiba jellege,
• kísérő körülmények,
• saját vélemény,
• előzetes szokatlan események stb.

6.4 Tartós tárolás

Tartós tárolás esetén a készüléket kétévente legalább 5 percre kösse hálózati feszült-
ségre. Máskülönben csökken a készülék élettartama.
Elmulasztott karbantartás esetén követendő eljárás:
A hajtásszabályozókban elektrolit-kondenzátorokat alkalmaznak, ezek feszültségmen-
tes állapotban ki vannak téve az öregedés hatásának. Ez a hatás az elektrolit-konden-
zátorok károsodását eredményezheti, ha a készüléket hosszú tárolást követően köz-
vetlenül a névleges feszültségre kapcsolják.
A karbantartás elmulasztása esetén az SEW-EURODRIVE azt javasolja, hogy a háló-
zati feszültséget lassan növeljék a maximális feszültségig. Ez történhet pl. állítható
transzformátorral, amelynek kimeneti feszültségét az alábbi áttekintő táblázat szerint
kell beállítani.
Az alábbi fokozatok ajánlottak:
AC 400/500V-os készülékek:
• 1. fokozat: AC 0 V – AC 350 V néhány másodpercen belül
• 2. fokozat: AC 350 V 15 percre
• 3. fokozat: AC 420 V 15 percre
• 4. fokozat: AC 500 V 1 órára
AC 230 V-os készülék:
• 1. fokozat: AC 170 V 15 percre
• 2. fokozat: AC 200 V 15 percre
• 3. fokozat: AC 240 V 1 órára
Ezt a regenerációt követően a készülék azonnal használható, vagy karbantartást kö-
vetően további hosszú időre eltárolható.
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6 Szerviz
Ártalmatlanítás

Kompakt üzemeltetési utasítás – MOVIDRIVE® MDX60B/61B58

6.5 Ártalmatlanítás
Kérjük, tartsa be az érvényes rendelkezéseket. A megsemmisítést anyagonként kü-
lön, az érvényes előírásoknak megfelelően végezze, pl. az alábbiak szerint:
• elektronikai hulladékok (áramköri lap)
• műanyagok (készülékház)
• lemezek
• réz
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7Megfelelőségi nyilatkozatok
MOVIDRIVE
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7 Megfelelőségi nyilatkozatok
7.1 MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE

7.1.1 Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat
Forrásszöveg fordítása 900230310/HU

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

Bruchsal

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

Helység Dátum
Ügyvezető műszaki igazgató
Johann Soder

a) b)

A termékcsalád frekvenciaváltója MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

megfelelnek az alábbi irányelveknek:

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

Ez foglalja magában az I. függelék 1.5.1. pontja szerinti "Elektromos energiaellátás" védelmi céljainak teljesülését a
73/23/EGK sz. kisfeszültségi irányelv alapján -- Megjegyzés: aktuálisan érvényes a 2014/35/EU irányelv.

az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelv

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

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

Alkalmazott harmonizált szabványok: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

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

2017.06.21.
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7 Megfelelőségi nyilatkozatok
MOVIDRIVE DFS11B/DFS21B-vel
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7.2 MOVIDRIVE® DFS11B/DFS21B-vel
MOVIDRIVEDFS11B/DFS21B-vel

7.2.1 Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat
Forrásszöveg fordítása 900010510/HU

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

Bruchsal

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

Helység Dátum
Ügyvezető műszaki igazgató
Johann Soder

a) b)

A termékcsalád frekvenciaváltója MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

beépítve DFS11B PROFIBUS-DP-V1: PROFIsafe-fel
DFS21B PROFINET IO: PROFIsafe-fel

megfelelnek az alábbi irányelveknek:

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

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

az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelv

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

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

Alkalmazott harmonizált szabványok: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

További alkalmazott szabványok: EN 61508:2001 (1.-7. rész)
EN 62061:2005

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

2017.06.19.
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7Megfelelőségi nyilatkozatok
MOVIDRIVE DCS2.B/DCS3.B-vel
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7.3 MOVIDRIVE® DCS2.B/DCS3.B-vel
MOVIDRIVEDCS2.B/DCS3.B-vel

7.3.1 Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat
Forrásszöveg fordítása 901920513/HU

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

Bruchsal

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

Helység Dátum
Ügyvezető műszaki igazgató
Johann Soder

a) b)

A termékcsalád frekvenciaváltója MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

beépítve DCS2.B: DFS12B PROFIBUS-DP-V1-gyel, PROFIsafe-fel
együtt
DCS2.B: DFS22B PROFINET IO-val, PROFIsafe-fel együtt
DCS3.B

megfelelnek az alábbi irányelveknek:

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

Ez foglalja magában az I. függelék 1.5.1. pontja szerinti "Elektromos energiaellátás" védelmi céljainak teljesülését a
73/23/EGK sz. kisfeszültségi irányelv alapján -- Megjegyzés: aktuálisan érvényes a 2014/35/EU irányelv.

az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelv

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

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

Alkalmazott harmonizált szabványok: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

További alkalmazott szabványok: EN 61508:2001 (1.-7. rész)
EN 62061:2005

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

Szabadon programozható biztonsági vezérlő a hajtásrendszerek felügyeletéhez, alkalmas SIL 3-hoz, IEC 61508:2010
szerint, ill. PL e-hez, EN ISO 13849-1:2008 szerint. A biztonsági szerkezeti elemhez az alábbi vizsgálóintézet végezte el
az EK-típusvizsgálatot: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin. Notified Body jelzőszám NB
0035

2017.06.23.
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