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Utilização da documentação
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1 Informações gerais
1.1 Utilização da documentação

Esta versão da documentação é uma tradução da versão original.
Essa documentação é parte integrante do produto. A documentação destina-se a to-
das as pessoas que executam trabalhos no produto.
Coloque a documentação à disposição em condição legível. Certifique-se de que os
responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham sob
responsabilidade própria na unidade, leram e compreenderam inteiramente a docu-
mentação. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consulte a
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Estrutura das advertências
1.2.1 Significado das palavras de aviso

A seguinte tabela mostra a graduação e o significado das palavras de aviso das ad-
vertências.

Palavra de aviso Significado Consequências em caso de não
observação

 PERIGO Perigo iminente Morte ou ferimentos graves

 ATENÇÃO Possível situação de risco Morte ou ferimentos graves

 CUIDADO Possível situação de risco Ferimentos ligeiros

AVISO Possíveis danos materiais Danos no produto ou no seu ambi-
ente

INFORMAÇÃO Informação útil ou dica: facilita o ma-
nuseio do produto.

1.2.2 Estrutura das advertências específicas a determinados capítulos
As advertências específicas se aplicam não somente a uma determinada ação, mas
também a várias ações dentro de um assunto específico. Os símbolos de perigo usa-
dos advertem sobre um perigo geral ou específico.
Exemplo da estrutura formal de uma advertência específica a determinados capítulos:

PALAVRA DE AVISO!
Tipo de perigo e sua fonte.
Possíveis consequências em caso de não observação.
• Medida(s) para prevenir perigos.
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1 Informações gerais
Sinal de separação decimal em valores numéricos

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system10

Significado dos símbolos de perigo
Os símbolos de perigo que se encontram nas advertências têm o seguinte significado:

Símbolo de perigo Significado
Ponto de perigo geral

Aviso de tensão elétrica perigosa

Aviso de superfícies quentes

Aviso de carga suspensa

Aviso de partida automática

1.2.3 Estrutura das advertências integradas
As advertências integradas estão diretamente integradas na ação antes do passo que
representa um eventual perigo.
Exemplo da estrutura formal de uma advertência integrada:

 PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua fonte. Possíveis consequências em
caso de não observação. Medida(s) para prevenir perigos.

1.3 Sinal de separação decimal em valores numéricos

Esta documentação utiliza o ponto como sinal de separação decimal.
Exemplo: 30.5 kg

1.4 Reivindicação de direitos de garantia
É fundamental observar as instruções de segurança contidas nesta documentação.
Isso é um pré-requisito para o funcionamento perfeito da unidade e para realização
de reivindicações de direitos de garantia. Leia a documentação primeiro antes de tra-
balhar com o produto!
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1Informações gerais
Conteúdo da documentação
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1.5 Conteúdo da documentação
Esta documentação contém adendos e estipulações de tecnologia de segurança para
a utilização em aplicações relacionadas à segurança.

1.6 Publicações válidas
Para todos os outros componentes, são válidas as respectivas documentações.

1.7 Nomes dos produtos e marcas

Os nomes dos produtos citados nesta documentação são marcas ou marcas registra-
das dos respectivos proprietários.

1.7.1 Marca da Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® é uma marca registrada e tecnologia patenteada licenciada pela Beckhoff
Automation GmbH, Alemanha.

1.8 Nota sobre os direitos autorais

© 2019 SEW‑EURODRIVE. Todos os direitos reservados. É proibida qualquer repro-
dução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização total ou parcial.
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1 Informações gerais
Disponibilidade das unidades

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system12

1.9 Disponibilidade das unidades
Esta documentação também apresenta unidades que não foram disponibilizados no
momento da impressão.
Na tabela a seguir são apresentados os conversores de aplicação disponíveis. Foram
disponibilizados acessórios, como resistência de frenagem, bobinas e filtros necessá-
rios para a operação dos conversores disponíveis.

Denominação do tipo
MDX9_A-0020-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0025-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0032-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0040-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0055-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0070-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0095-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0125-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0160-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0240-503-4-S00/E00
MDX9_A-0320-503-4-S00/E00
MDX9_A-0460-503-4-S00/E00
MDX9_A-0620-503-4-S00/E00
MDX9_A-0750-503-4-S00/E00
MDX91A-0910-503-4-S00/E00
MDX91A-1130-503-4-S00/E00
MDX91A-1490-503-4-S00/E00

MDX9_A-0070-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0093-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0140-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0213-203-4-S00/E00
MDX9_A-0290-203-4-S00/E00
MDX9_A-0420-203-4-S00/E00
MDX9_A-0570-203-4-S00/E00
MDX91A-0840-203-4-S00/E00
MDX91A-1080-203-4-S00/E00
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2 Indicações de segurança
2.1 Observações preliminares

As indicações básicas de segurança a seguir têm como objetivo prevenir lesões e da-
nos materiais e referem-se principalmente ao uso dos produtos aqui documentados.
Se você usar componentes adicionais, observe também os avisos e indicações de se-
gurança.

2.2 Deveres do operador
O operador deve certificar-se de que as indicações de segurança básicas sejam ob-
servadas e cumpridas. Certificar-se de que os responsáveis pelo sistema e pela ope-
ração, bem como pessoas que trabalham sob responsabilidade própria no produto, le-
ram e compreenderam a documentação inteiramente.
O operador deve certificar-se de que todos os trabalhos apresentados sejam realiza-
dos somente por pessoal qualificado:
• Instalação e montagem
• Instalação e conexão
• Colocação em operação
• Manutenção e conservação
• Colocação fora de operação
• Desmontagem
Certifique-se de que as pessoas que trabalham com o produto observem os seguintes
regulamentos, determinações, documentos e indicações:
• Regulamentos nacionais e regionais para segurança e prevenção de acidentes
• Etiquetas de aviso e de segurança na unidade
• Todos os documentos, instruções para instalação e colocação em operação e es-

quemas de ligação adicionais relativos ao projeto
• Não montar, instalar nem colocar unidades danificadas em operação
• Todos os requisitos e determinações específicos das instalações
Certifique-se de que o local onde a unidade estiver instalada seja equipado com dis-
positivos adicionais de monitoração e proteção. Observe as normas de segurança
aplicáveis, assim como as leis que regulamentam equipamentos técnicos e normas
de prevenção de acidentes.

2.3 Grupo alvo

Especialistas em
trabalho mecânico

Todos os trabalhos mecânicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal
técnico qualificado com treinamento adequado. Pessoal qualificado no contexto desta
documentação são pessoas que têm experiência com a montagem, instalação mecâ-
nica, eliminação de irregularidades e manutenção do produto e que possuem as se-
guintes qualificações:
• Qualificação em mecânica de acordo com as regulamentações nacionais aplicá-

veis
• Conhecimento dessa documentação
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Especialistas em
trabalho eletrotéc-
nico

Todos os trabalhos eletrotécnicos só podem ser realizados exclusivamente por pes-
soal técnico qualificado com treinamento adequado. Pessoal técnico qualificado no
contexto desta documentação são pessoas que têm experiência com a instalação
elétrica, colocação em operação, eliminação de irregularidades e manutenção do pro-
duto e que possuem as seguintes qualificações:
• Qualificação em eletrotécnica de acordo com as regulamentações nacionais apli-

cáveis
• Conhecimento dessa documentação

Qualificação adici-
onal

O pessoal também deve estar familiarizado com normas de segurança aplicáveis e
disposições legais em vigor, bem como as normas, diretrizes e leis referidas nesta do-
cumentação. A equipe deve ter recebido a autorização expressa da empresa para co-
locar em operação, programar, parametrizar, identificar e aterrar unidades, sistemas e
circuitos de corrente de acordo com os padrões da tecnologia de segurança.

Pessoal habilitado Todos os todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, operação e
descarte de resíduos só podem ser exclusivamente realizados por pessoas devida-
mente treinadas. Esses treinamentos devem capacitar as pessoas a desempenharem
as atividades e medidas necessárias de forma segura e de acordo com as especifica-
ções.

2.4 Utilização conforme as especificações

A unidade destina-se à montagem do painel elétrico em sistemas elétricos ou máqui-
nas.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em opera-
ção da unidade fica proibida até que se confirme que as máquinas estão de acordo
com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a
diretiva de máquinas 2006/42/CE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observe a EN
60204-1 (Segurança de máquinas - Equipamento elétrico para máquinas industriais).
A unidade cumpre as exigências da diretiva de baixa tensão 2014/35/UE.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Esses sistemas podem se destinar ao uso móvel ou estacionário.
A unidade pode operar em instalações industriais e comerciais os seguintes motores:
• Motores assíncronos trifásicos com motor gaiola de esquilo
• Motores síncronos de corrente trifásica de ímã permanente
Os dados técnicos assim como as informações sobre as condições de conexão po-
dem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da
documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo
de ferimentos graves ou danos.

2.4.1 Aplicações de elevação
Para evitar o perigo de morte devido à queda de um sistema de elevação, observe,
durante a instalação da unidade em sistemas de elevação, as seguintes indicações:
• Dispositivos mecânicos de proteção devem ser usados.
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Aplicações no modo de controle ELSM®

Se o conversor for operado no modo de controle ELSM®, não será permitido usá-lo
em sistemas de elevação. Neste modo de controle, serão permitidas somente as apli-
cações da tecnologia de transporte de materiais horizontal.

2.5 Tecnologia de segurança de funcionamento
Se não for expressamente permitido na documentação, uma unidade sem os siste-
mas de segurança acima não pode perceber as funções de segurança.

2.6 Transporte

No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pe-
lo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa
transportadora. Se o produto estiver danificado, nenhum tipo de montagem, instala-
ção ou colocação em operação pode ser realizado.
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
• Certifique-se que o produto não está sujeito a impactos mecânicos.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensio-
nado.
Observe as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo "Da-
dos técnicos" da documentação.
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2.7 Instalação / Montagem
Observe que a montagem e refrigeração do produto sejam realizadas de acordo com
os regulamentos desta documentação.
Proteger o produto contra alto esforço mecânico. Sobretudo no transporte e manu-
seio, não entortar nenhuma das parcelas nem alterar as distâncias de isolamento.
Componentes elétricos não podem ser danificados mecanicamente nem destruídos.
Seguir as informações no capítulo "Instalação mecânica".

2.7.1 Restrições ao uso
As utilizações a seguir são proibidas, exceto se explicitamente autorizadas:
• Uso em áreas com perigo de explosão
• Operação em ambientes expostos a óleos, ácidos, gases, vapores, poeiras e radi-

ações danosos
• Uso sujeito a níveis excessivos de oscilações e impacto mecânicos, que extrapo-

lam os limites da norma EN 61800-5-1
• Uso a partir de 3800 m acima do nível médio do mar
Em altitudes entre 1000 m até um máximo de 3800 m acima do nível do mar, a unida-
de pode ser usada nas seguintes condições:
• Considerando a corrente contínua reduzida, veja o capítulo "Dados técnicos" da

documentação.
• A partir de 2.000 m acima do nível do mar, as linhas de ar e de fuga são suficien-

tes apenas para a classe de sobretensão II, de acordo com a norma EN 60664.
Se a instalação exigir, de acordo com a norma EN 60664, a categoria de sobre-
tensão III, é necessário reduzir as sobretensões ligadas à alimentação da catego-
ria III para a categoria II com uma proteção contra sobretensão externa adicional.

• Se for necessária uma separação elétrica segura, em altitudes a partir de 2.000 m
acima do nível médio do mar, esta deve ser realizada fora da unidade (separação
elétrica segura de acordo com as normas EN 61800-5-1 e EN 60204-1).

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



2Indicações de segurança
Instalação elétrica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 17

2.8 Instalação elétrica

Após a instalação elétrica, certificar-se de que todas a coberturas necessárias este-
jam corretamente colocadas.
As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem estar de acordo com a
regulamentação aplicável (por exemplo: EN 60204-1 ou EN 61800-5-1).

2.8.1 Medidas de prevenção necessárias
Certifique-se que a unidade está corretamente conectada ao aterramento de prote-
ção.

2.8.2 Utilização estacionária
Medida de prevenção obrigatória para a unidade é:

Tipo de transferência de energia Medida de prevenção
Alimentação direta da rede • Aterramento de proteção

2.8.3 Operação em modo gerador
O acionamento é operado como um gerador devido à energia cinética do sistema/
máquina. Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação antes de abrir a caixa
de ligação.

2.9 Desligamento seguro
A unidade atende a todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões de
potência e eletrônicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isola-
mento seguro, todos os circuitos de corrente conectados também precisam atender
às exigências para o isolamento seguro.
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2.10 Colocação em operação/operação

Observar as advertências nos capítulos "Colocação em operação" e "Operação" da
documentação.
Certificar-se de que a caixa de ligação esteja fechada e trancada antes de aplicar a
tensão de alimentação.
Durante a operação, é possível que, dependendo do seu grau de proteção, as unida-
des conectadas tenham peças que estejam sob tensão, desencapadas, igualmente
em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes.
Quando a unidade estiver ligada, há tensões perigosas em todas as conexões de po-
tência e nos cabos e bornes de motor conectados. O mesmo ocorre quando a unida-
de está bloqueada ou quando o motor está parado.
Perigo de queimaduras por arcos elétricos: Não desconecte as terminações da rede
durante a operação. Não conecte as terminações da rede durante a operação.
Quando a unidade for desligada da rede de tensão, não toque em quaisquer compo-
nentes sob tensão ou conexões de potência, pois os capacitores podem estar carre-
gados. Observe o seguinte intervalo mínimo de desligamento:
10 minutos.
Para tal, observe também todas as etiquetas de aviso na unidade.
O fato dos LEDs de operação e outros elementos de indicação estarem apagados
não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica e desenergizada.
As funções internas de segurança do produto ou o bloqueio mecânico podem levar à
parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar
a partida automática da unidade. Se isso não for permitido em máquinas ativadas por
motivos de segurança, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da elimi-
nação da causa da irregularidade.
Perigo de queimaduras: Durante a operação, a temperatura da superfície da unidade
pode chegar a mais de 60 °C! Não toque a unidade durante a operação. Deixar a uni-
dade esfriar o suficiente antes de tocá-la.

2.10.1 Acumulador de energia
Os produtos com acumulador de energia conectado não estão necessariamente isen-
tos de tensão após serem desconectados da rede elétrica. Geralmente, o acumulador
de energia contém tanta energia que a operação dos motores conectados continua
sendo possível durante algum tempo. Um tempo de desligamento mínimo também
não é suficiente.
Efetue a colocação fora de serviço conforme descrito no capítulo "Service" > "Coloca-
ção fora de serviço" na documentação.
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3 Estrutura da unidade
3.1 Variantes de conexão

O conversor de aplicação MOVIDRIVE® system pode ser usado nas variantes de co-
nexão seguintes:
• como conversor de aplicação em combinação com um MOVI-C® CONTROLLER

power/power eco
• como conversor de aplicação em combinação com um MOVI-C® CONTROLLER

advanced
• como conversor de aplicação em combinação com um MOVI-C® CONTROLLER

standard

3.1.1 Conversor de aplicação com MOVI-C® CONTROLLER power/power eco

MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[3]

[4]

9007214102794635

[1] Tensão de entrada [3] MOVI-C® CONTROLLER

[2] Comunicação industrial [4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[3]

[4]
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[5]

9007214127262859

[1] Tensão de entrada [4] Sistema de eixo MOVIDRIVE® modu-
lar

[2] Comunicação industrial [5] MOVIDRIVE® system

[3] MOVI-C® CONTROLLER
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3.1.2 Conversor de aplicação com MOVI-C® CONTROLLER advanced

MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[4]

[3]

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

L5

L6

BF

US1

X41

X40

X80

X85

XM

20972835467

[1] Tensão de entrada 3 × 380-500 VCA

[2] Comunicação industrial

[3] MOVI-C® CONTROLLER advanced

[4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system
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[3]

[4] [5] [6]

L/A

L/A
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BF
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20840829579

[1] Tensão de entrada 3 × 380 – 500 VCA

[2] Comunicação industrial

[3] MOVI-C® CONTROLLER advanced

[4] Módulo de rede MDP.. do MOVIDRIVE® modular

[5] Módulo de eixo único MDA.. do MOVIDRIVE® modular

[6] Módulo de eixo duplo MDD.. do MOVIDRIVE® modular

[7] MOVIDRIVE® system

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



3Estrutura da unidade
Variantes de conexão

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 23

3.1.3 Conversor de aplicação com MOVI-C® CONTROLLER standard

MOVIDRIVE® system

[4]

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

[3]

[1]

[2]

20972837899

[1] Tensão de entrada 3 × 380-500 VCA

[2] Comunicação industrial

[3] MOVI-C® CONTROLLER standard

[4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system
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[4] [5] [6]

[1]

[2]

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40
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XM

[3]

20841203211

[1] Tensão de entrada 3 × 380 – 500 VCA

[2] Comunicação industrial

[3] MOVI-C® CONTROLLER standard

[4] Módulo de rede MDP.. do MOVIDRIVE® modular

[5] Módulo de eixo único MDA.. do MOVIDRIVE® modular

[6] Módulo de eixo duplo MDD.. do MOVIDRIVE® modular

[7] MOVIDRIVE® system
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3.2 Plaquetas de identificação do MOVIDRIVE® system
Plaquetasdeidentificação doMOVIDRIVE® system

3.2.1 Plaqueta de identificação do sistema

[1]

[2] [1]

18014413567942667

[1] Estado da unidade

[2] Número de série

3.2.2 Plaqueta de identificação dos dados de desempenho

[1]

23907979019

[1] Estado da unidade
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3.3 Código do tipo do MOVIDRIVE® system
Código dotipo doMOVIDRIVE® system

Exemplo: MDX90A-0125-5E3-X-S00

Linha de produtos MD MOVIDRIVE®

Tipo de unidade X • X = conversor de eixo único

Tipo 90 • 90 = sem fonte chaveada de 24 VCC
• 91 = com fonte chaveada de 24 VCC

Versão A • A = número de versão da série de unidades

Classe de potência 0125 • 0125 = corrente nominal de saída – p. ex. 0125 = 12.5 A

Tensão de alimentação 5 • 2 = 200 – 240 VCA
• 5 = 380 – 500 VCA

Variante módulo de po-
tência EMC

E • 0 = com supressão de interferência integrada
• E = filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Tipo de conexão 3 • 3 = tipo de conexão trifásica

Modo de operação X • 4 = operação em 4 quadrantes
• X = não relevante

Variante de unidade S • 0 = não relevante
• S = MOVIDRIVE® system: Controle através do MOVI-C®

CONTROLLER
• T = MOVIDRIVE® technology: Controle através do fieldbus
• E = conversor com perfil da unidade CiA402

Versões 00 • 00 = versão padrão

Opções • /L = versão com placas resinadas pintadas
A listagem seguinte serve de exemplo:
• /CES11A = placa de múltiplo encoder
• /CID21A, /CIO21A = placas de entrada/saída
• /CS..A = placa de segurança MOVISAFE® CS..A
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3.4 Estrutura da unidade do conversor de aplicação
3.4.1 MDX9_A-0020 – 0040-5_3-..

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

A B C

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063583499

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[17] X15: Conexão do encoder

do motor
[2] X5: Tensão de alimentação

+24 V
[7] Chave ID EtherCAT® [18] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[19] X2: Conexão do motor e
da resistência de frenagem

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[5] X6: Conexão para desligamen-
to seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[16] Slot do cartão
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3.4.2 MDX9_A-0055 – 0095-5_3-.. , MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063593227

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[17] X15: Conexão do encoder

do motor
[2] X5: Tensão de alimentação

+24 V
[7] Chave ID EtherCAT® [18] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[19] X2: Conexão do motor e
da resistência de frenagem

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[5] X6: Conexão para desligamen-
to seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[16] Slot do cartão
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3.4.3 MDX9_A-0125 – 0160-5_3-.. , MDX9_A-0140-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063602955

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[17] X15: Conexão do encoder

do motor
[2] X5: Tensão de alimentação

+24 V
[7] Chave ID EtherCAT® [18] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[19] X2: Conexão do motor e
da resistência de frenagem

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[5] X6: Conexão para desligamen-
to seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[16] Slot do cartão
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3.4.4 MDX9_A-0240 – 0320-5_3-.. , MDX9_A-0210 – 0290-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063612683

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[17] X15: Conexão do enco-

der do motor
[2] X5: Tensão de alimentação +24

V
[7] Chave ID EtherCAT® [18] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[19] X2: Conexão do motor e
da resistência de frena-
gem

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[5] X6: Conexão para desligamento
seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[16] Slot do cartão
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3.4.5 MDX9_A-0460 – 0750-5_3-.. , MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

[2]

[1]

[3]

[4]

[5]
1

2

3

4

5

[6]

X1

X10
[7]

[10] [9]
[8]

[11]

[13]

[12]
[16]

[14]

[15] [17]

[19]

[18]

[20]

9007220618454155

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[18] X15: Conexão do enco-

der do motor
[2] X5: Tensão de alimentação +24

V
[7] Chave ID EtherCAT® [19] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[5] X6: Conexão para desligamento
seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] X2: Conexão do motor
[16] Slot do cartão
[17] X2: Conexão à resistência de fre-

nagem
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3.4.6 MDX91A-0910 – 1490-5_3-.. , MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

X1

X10

[19]

[18]

[2]

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[10]

[11]

[13]

[12]

[14]

[15]

[9]
[8]

[16]

[17]

1

2

3

4

5

[20]

9007222917489675

A: Vista de cima B: Vista frontal C: Vista de baixo
[1] X5: Tensão de alimentação +24

V
[6] 2 × conexão ao terra de proteção

PE da carcaça
[18] X15: Conexão do enco-

der do motor
[2] X1: Conexão à rede de alimen-

tação
[7] Chave ID EtherCAT® [19] X10: Sistema de controle

do freio e monitoração de
temperatura do motor

[3] X30 OUT: System bus [8] X31: Interface do SEW Service
da SEW–EURODRIVE

[20] X16: Conexão para inte-
gração do motor digital

[4] X30 IN: System bus [9] LEDs de estado EtherCAT®/
SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[5] X6: Conexão para desligamento
seguro (STO)

[10] Display de 7 segmentos

[11] S3: Chave do modo de operação
Modulbus

[12] X20: Entradas digitais
[13] X21: Saídas digitais
[14] Placa de blindagem
[15] X2: Conexão do motor
[16] Slot do cartão
[17] X2: Conexão à resistência de fre-

nagem
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3.5 Slots do cartão

Os conversores de aplicação podem receber até 2 placas. A seguir, é exibida a atri-
buição dos slots das placas e as possibilidades de combinação das placas.

Denominação do ti-
po

Descrição Slot

CES11A Placa de múltiplo encoder [2]

CS..A Placa de segurança
MOVISAFE®

[2]

CID21A, CIO21A Placas de entrada/saída [3]

[1]

[2]

[3]

[1] Campo de conexão da unidade básica

[2] Slot da placa de segurança/placa de múltiplo encoder

[3] Slot das placas de entrada/saída
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4 Instalação
Os conversores de aplicação MOVIDRIVE® system destinam-se exclusivamente à
instalação no painel elétrico correspondente ao seu grau de proteção.

4.1 Torques permitidos

MDX9_A-....-5_3-.. 0020 -
0040

0055 -
0095

0125 -
0160

0240 -
0320

0460 -
0750

0910 -
1490

1770 -
2200

2500 -
3000

3800 -
47009

MDX9_A-....-2_3-.. - 0070 -
0093

0140 0213 -
0290

0420 -
0570

0840 -
0950

- - -

União aparafusada Torques de aperto em Nm
Conexão à rede de alimen-
tação X1 0.5-0.8 1.7-1.8 8.5-9.5 18-22

Conexão do motor e da re-
sistência de frenagem X2 0.5-0.8 1.7-1.8 8.5-9.5 18-22

Parafuso de contato para
redes TN/IT EMC 1-1.2

Conexões ao terra de pro-
teção PE
- M4
- M6

1-1.2
3-4

Fixação das placas 0.6-0.8

ATENÇÃO
Incumprimento dos torques de aperto prescritos.
Possíveis danos do conversor de aplicação.
• Cumpra os torques de aperto prescritos. Caso contrário, pode ocorrer um aque-

cimento não permitido que por sua vez pode levar a defeitos no conversor de
aplicação.

• Um torque de aperto alto demais pode causar danos.
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4.2 Características especiais ao transportar as unidades

Para garantir que os conversores possam ser levantados e transportados sem que
haja danos, o lado posterior da carcaça das unidades a seguir foi projetado de modo
que possa ser manipulado com segurança.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

21435628299

ATENÇÃO
Elevação e transporte incorretos do conversor.
Danificação do conversor.
• Se o conversor for suspenso no lado posterior da carcaça durante o transporte

ou elevação pelas partes plásticas ou tampas, em vez de ser manipulado nos lo-
cais previstos, isso danificará o conversor.

Devido à força de peso, as seguintes unidades devem ser transportadas com um
olhal de suspensão:
• MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
• MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
O olhal de suspensão é fixado em cima na carcaça, ver a figura a seguir.

24550948491

O olhal de suspensão pode ser fixado em dispositivos de elevação com os meios de
içamento adequados.28
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4.3 Instalação mecânica

 CUIDADO
Perigo de lesões e danos materiais.
Não instalar produtos defeituosos ou danificados.
• Antes de cada instalação, verificar os produtos quanto à presença de danos ex-

ternos e substituir os produtos danificados.

ATENÇÃO
Perigo de danos materiais devido a superfícies de montagem de má condutibilida-
de.
Danos do conversor de aplicação.
• A placa de fixação no painel elétrico deve ser condutora em ampla superfície de

contato (metal puro, boa condutibilidade) para a superfície de montagem do con-
versor de aplicação. A instalação do conversor de aplicação conforme EMC só
pode ser conseguida com uma placa de fixação de ampla superfície de contato
condutora.
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4.3.1 Gabaritos de perfuração

Conversor Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm
A B C D E F G

MDX9_A-0020 – 0040-5_3-.. 95 50 350 325 12 6 18

MDX9_A-0055 – 0095-5_3-..
MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

105 50 350 325 12 6 18

MDX9_A-0125 – 0160-5_3-..
MDX9_A-0140-2_3-..

105 80 350 325 12 6 18

MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

135 80 350 325 12 6 18

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..
MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

195 160 471 440 12 6 18

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

240 200 544 510 12 6 18

D

A

B

F

E

G

C

9007215129195275
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4.3.2 Espaçamento mínimo e posição de montagem
Ao instalar os conversores de aplicação no painel elétrico, observar o seguinte:
• Para garantir uma refrigeração desobstruída dos conversores de aplicação, deixe

no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos conversores de aplica-
ção da carcaça. Certifique-se de que a circulação de ar neste espaço livre não se-
rá afetada por cabos ou outros materiais de instalação.

• Garantir que os conversores de aplicação não são expostos ao ar quente expelido
por outras unidades.

• Instale os conversores de aplicação apenas na vertical. As unidades não podem
ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.

NOTA
Para cabos com uma seção transversal superior a 10 mm2 aplicam-se espaços de
curvatura especiais conforme EN 61800-5-1. Se necessário, os espaçamentos de-
vem ser aumentados.
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4.4 Tampas de proteção

4.4.1 Tampas de proteção
O conversor de aplicação é fornecido com uma tampa de proteção [1].

Remover tampa de
proteção

1.

2.

[1]

5

4

3
2
1

14299394571

1. A tampa de proteção [1] é fornecida com um mecanismo de travamento no lado
inferior. Puxar a extremidade inferior da tampa de proteção para longe do conver-
sor de aplicação para habilitar o mecanismo de bloqueio.

2. Girar a tampa de proteção para a frente e levantá-la para fora do rolamento.
Montar tampa de
proteção

[1]

5

4

3
2
1

2.

1.

14578455307

3. Colocar a tampa de proteção [1] no rolamento superior e girá-la em direção ao
conversor de aplicação até que ela engate.

4. Depois de realizar a instalação, a tampa de proteção [1] deve ser sempre monta-
da.
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4.4.2 Coberturas contra contato acidental
Nas seguintes unidades, as coberturas contra contato acidental devem ser removidas
para a conexão à rede de alimentação e a conexão do motor e da resistência de fre-
nagem:
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

Conexão à rede
de alimentação

[1]

[2]

21425921035

1. Retirar os 2 parafusos [1] da cobertura contra contato acidental superior [2].
2. Remova a cobertura contra contato acidental [2].
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Conexão do mo-
tor/resistência de
frenagem

[2]

[3]
[1]

21425950603

3. Pressionar os clipes de plástico para o interior da cobertura contra contato aciden-
tal [1] e puxe a cobertura contra contato acidental [1] para a frente.

4. Retirar os 2 parafusos [2] e remova a cobertura contra contato acidental [3] para a
frente.
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4.5 Montagem no painel elétrico

4.5.1 Conversor e placa de blindagem inferiores
Os parafusos de fixação [1] e [2] estão aparafusados nos furos roscados preparados
na placa de fixação do painel elétrico, mas não apertados fixamente.
1. Colocar o conversor de aplicação com os orifícios oblongos da plataforma de

montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].

[2]

[1]

[1]

[1]

[3]

5
4
3
2
1

15026233355

2. Pressionar o conversor de aplicação para trás de forma que os parafusos de fixa-
ção [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.

3. Abaixar o conversor de aplicação.
4. Inserir a placa de blindagem [3] como indicado acima. Este passo de trabalho apli-

ca-se aos conversores MDX9_A-0020 – 0320-5_3-.. e MDX9_A-0070 –
0290-2_3-..

5. Apertar os parafusos de fixação [1] e [2].
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4.5.2 Montagem com resistor de submontagem BW120-001
Os conversores MDX90A-0020 – 0040-.. podem ser montados em conjunto com a re-
sistência de frenagem no painel elétrico. A resistência de frenagem está localizada no
lado posterior da unidade do conversor e, portanto, possui o mesmo gabarito de per-
furação de fixação que o conversor.
Durante a montagem, deve ser observado que os parafusos de fixação [1] e [2] de-
vem ser 20 mm mais longos do que quando montado sem a resistência de frenagem.

[2]

[1]

20363406219

1. Colocar a resistência de frenagem na posição desejada no painel elétrico como
mostrado na figura e aparafusar os 4 parafusos de fixação [1] e [2] sem apertá-los
firmemente.

2. Colocar o conversor de aplicação com os orifícios oblongos da plataforma de
montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].

3. Pressionar o conversor de aplicação para trás de forma que os parafusos de fixa-
ção [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.

4. Abaixar o conversor de aplicação.
5. Para colocar a placa de blindagem, ver o capítulo "Montagem no painel elétri-

co" (→ 2 42). Este passo de trabalho aplica-se aos conversores MDX9_A-0020 –
0320-5_3-.. e MDX9_A-0070 – 0290-2_3-..

6. Apertar os parafusos de fixação [1] e [2].
O resistor de submontagem também pode ser montado ao lado de um conversor de
aplicação, ver a figura a seguir.
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Deve-se observar que o espaçamento do orifício do resistor de submontagem é maior
que o do conversor de aplicação.

20363403787
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4.5.3 Placa de blindagem superior

1. Inserir a placa de blindagem [2] para que possa fixá-la na carcaça da unidade [3]
com o parafuso [1].

5

4 3
2

1

5

4 3
2

1

[1]

[3]

[2]

27521510667

4.5.4 Placa de blindagem da unidade de controle inferior

1. Inserir a placa de blindagem [2] para que possa fixá-la com o parafuso [1] na posi-
ção [3] mostrada na figura.

X1
6

X1
5

[1]

[2]

[3]

27521507083
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4.6 Instalação elétrica

 PERIGO
Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nas réguas de bor-
nes até 10 minutos após o desligamento da fonte de alimentação do conversor de
aplicação.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
Para evitar choques elétricos:
• Desligar o conversor de aplicação da fonte de alimentação e aguardar 10 minu-

tos antes de retirar as tampas de proteção.

 PERIGO
No conversor de aplicação, pode ocorrer durante a operação corrente de fuga >
3.5 mA.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
Para a prevenção de choques elétricos perigosos conforme EN 61800-5-1, deve-se
observar o seguinte:
• Cabo de rede de alimentação < 10 mm2:

– Instalar um segundo cabo de terra de proteção PE com a seção transversal
do cabo da rede de alimentação paralelo ao cabo de terra de proteção atra-
vés de bornes separados ou utilizar um cabo de terra de proteção de cobre
com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.

• Cabo da rede de alimentação 10 mm2 – 16 mm2:
– Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com a seção transversal do

cabo da rede de alimentação.
• Cabo da rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:

– Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal
do cabo de 16 mm2.

• Cabo de rede de alimentação > 35 mm2:
– Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transver-

sal do cabo da rede de alimentação.
• Nos casos isolados, nos quais é usado um disjuntor FI para proteção contra con-

tato direto ou indireto, este deve ser apropriado para corrente contínua e alterna-
da (RCD tipo B).

NOTA
Instalação com isolamento seguro.
O conversor de aplicação cumpre todas as exigências de isolamento seguro entre as
conexões de potência e de eletrônica, de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para
garantir um isolamento seguro, todos os circuitos de sinal conectados devem aten-
der às exigências de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Pro-
tective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de isolamento
seguro.
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4.6.1 Informação geral
• Tomar medidas apropriadas para evitar uma partida acidental do motor, p. ex., re-

mover o bloco de bornes de sinais X20. Além disso, dependendo da aplicação, to-
mar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a
perigos.

• Na conexão com os parafusos, utilizar apenas terminais para cabos fechados pa-
ra evitar a saída de fios torcidos.

4.6.2 Redes de alimentação permitidas

Informações sobre as redes de alimenta-
ção

Informações sobre admissibilida-
de

Redes TN e TT – Redes de alimentação com
ponto neutro diretamente ligado à terra.

O uso é possível sem restrições.

Redes IT – Redes de alimentação com ponto
neutro não ligado à terra.

O uso é permitido levando em consi-
deração certas medidas. Para con-
sultar as medidas, ver capítulo "Uso
em redes IT" (→ 2 47).

Redes de alimentação com condutor externo
ligado à terra.

Utilização exclusivamente até que a
tensão nominal máxima da rede seja
240 V.

4.6.3 Uso em redes IT
Para criar uma capacidade da rede de IT, o parafuso de contato mostrado na figura a
seguir deve ser desaparafusado no conversor de aplicação.

Conversor de aplicação Posição do parafuso de contato
MDX9_A-0020 – 0095-5_3-..

MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

No lado posterior do conversor de aplicação.

15144351755
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Conversor de aplicação Posição do parafuso de contato
MDX9_A-0125 – 0320-5_3-..

MDX9_A-0140 – 0290-2_3-..

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..

MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

No lado direito do conversor de aplicação.

5

4
3

2
1

9007214280971403

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..

MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

Um parafuso no lado superior, outro no lado direito
do conversor de aplicação.

21425923467

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



4Instalação
Instalação elétrica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 49

NOTA
Valores limite EMC
Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especifica-
dos em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes ca-
sos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.
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4.6.4 Fusíveis de rede, tipos de fusíveis

Classe de tipo Pré-requisito
Fusíveis das classes de utili-
zação gL, gG

Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede

Disjuntor de características
B, C, D

Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da re-
de

As correntes nominais do disjuntor devem ser 10%
maiores que a corrente nominal da rede do conversor
de aplicação

4.6.5 Conexão à rede de alimentação
A atribuição dos bornes para a conexão à rede de alimentação dos diferentes tama-
nhos pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes".

Aguardar, pelo menos, 10 segundos antes de ligar de novo o conversor de aplicação.
Não ligar/desligar a rede mais de uma vez por minuto.

ATENÇÃO
Não cumprimento dos tempos mínimos de ativação e desativação
Danos do conversor de aplicação
Observar os tempos e intervalos especificados.
• Aguardar, pelo menos, 10 segundos antes de ligar de novo a rede!
• Não ligar/desligar a rede de alimentação mais de uma vez por minuto!

• O contator de rede sempre deve ser posicionado antes do filtro de rede.
• Utilizar exclusivamente contatores de rede da categoria de utilização AC‑3

(EN 60947-4-1) ou superior.
• Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/

desligar o conversor de aplicação. Para a operação manual, o FCB 20 "Jog" deve
ser usado.

• Observar o dimensionamento requerido das seções transversais do cabo para
uma instalação conforme UL.
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Características especiais da conexão à rede de alimentação
Para as unidades a seguir, observar que a o grau de proteção IP20 só será alcançado
se as bitolas para terminal estiverem protegidas contra contato com tampas plásticas
especiais.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..
Estas tampas devem ser encomendadas, consultar o "Acessórios de instala-
ção" (→ 2 181).
1. Se tampas plásticas estiverem inseridas na régua de bornes, remova-as.

X2

+R

21439470475

2. Montar os cabos.

X10 X2

+R

21439472907
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3. Dependendo da seção transversal usada, as tampas plásticas devem ser rompi-
das de forma diferente.

21439477771

4. Montar as tampas plásticas nas conexões individuais.

X10 X2

+R

21439475339

4.6.6 Conexão do motor
A atribuição dos bornes para a conexão do motor dos diferentes tamanhos pode ser
encontrada no capítulo "Função dos bornes" (→ 2 90).
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4.6.7 Contator de rede
A tabela a seguir fornece uma visão geral de quando um contator de rede é necessá-
rio e quais medidas de prevenção devem ser tomadas para a resistência de frenagem
usada, consultar também o capítulo "Proteção do resistor de frenagem contra sobre-
carga térmica" (→ 2 74).

Tipo de conversor Tipo de resistência de fre-
nagem

Elemento de proteção/me-
dida de prevenção

Contator de
rede neces-

sário?

MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..

MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

sem BW - não

BW… forma construtiva
plana

- não

BW… como PTC - não

BW…
Relé bimetálico externo sim

Disjuntor TCB não

BW…-T
Relé bimetálico externo sim

Disjuntor TCB não

a partir de MDX9_A-0240-5_3-..

a partir de MDX9_A-0213-2_3-..

sem BW - não

BW… forma construtiva
plana

- não

BW… como PTC - não

BW…
Relé bimetálico externo não

Disjuntor TCB não

BW…-T

Avaliação do contato de
temperatura não

Relé bimetálico externo não

Disjuntor TCB não

Se uma resistência de frenagem estiver conectada, a fonte de alimentação externa de
24 VCC deve ser fornecida no conversor de aplicação nos seguintes tipos de conver-
sores sem o uso de um contator de rede:
• a partir de MDX9_A-0240-5_3-..
• a partir de MDX9_A-0213-2_3-..
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4.6.8 Tensão de alimentação de 24 V
O MOVIDRIVE® MDX90A... deve ser conectado a uma tensão de alimentação exter-
na de 24 V.
O MOVIDRIVE® MDX91A... possui uma fonte de alimentação integrada de 24 V com
uma potência de 80 W. Também pode ser conectada aqui uma fonte de alimentação
externa.
A máxima seção transversal do cabo é de 2.5 mm2.
A necessidade de uma alimentação externa de 24 V depende da carga no MDX91A,
por exemplo, a fonte de alimentação para encoder e as saídas.

24 V

GND

5

4
3

2
1

15027024779

Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com o consumo de potência das
unidades a serem providas.
O comprimento máximo permitido do cabo de 24 V é de 30 m.
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4.6.9 Saída do motor

ATENÇÃO
Conexão de cargas capacitivas ao conversor de aplicação.
Destruição do conversor de aplicação.
• Conectar apenas cargas ôhmicas/indutivas (motores).
• Nunca conectar cargas capacitivas.

Características especiais da conexão do motor
Para as unidades a seguir, deve ser observado que a o grau de proteção IP20 só se-
rá alcançado se as bitolas para terminal estiverem protegidas contra contato com
tampas plásticas especiais.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..
Para saber como se realiza a conexão e como devem ser montadas as tampas plásti-
cas, ver o capítulo "Características especiais da conexão à rede de alimenta-
ção" (→ 2 51).

4.6.10 Saída do chopper de frenagem

ATENÇÃO
Conexão das cargas capacitivas na saída do chopper de frenagem.
Conexão das cargas indutivas na saída do chopper de frenagem.
Destruição do conversor de aplicação.
• Conectar apenas cargas ôhmicas (resistências de frenagem) à saída do chopper

de frenagem.
• Jamais conectar cargas capacitivas ou indutivas à saída do chopper de frena-

gem.

4.6.11 Avaliação da temperatura do motor
A avaliação da temperatura pode ser conectada de 2 maneiras:
• O cabo do encoder contém os cabos da avaliação da temperatura.
• A conexão da avaliação da temperatura é realizada via borne X10.

 AVISO
Tensões de contato perigosas nos bornes do conversor de aplicação ao conectar os
sensores de temperatura incorretos.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
• Conectar somente sensores de temperatura com um isolamento seguro do enro-

lamento do motor para a avaliação do motor. Caso contrário, as exigências para
o isolamento seguro não serão cumpridas. Em caso de erro, é possível ocorrer
tensões de contato perigosas através da eletrônica de sinal nos bornes do con-
versor de aplicação.
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4.6.12 Saída do freio

NOTA
• Se a conexão do freio e a conexão do motor estiverem juntas em um cabo de po-

tência, o cabo do freio deve ser blindado separadamente. A blindagem do cabo
de potência e do cabo de freio deve ser colocada sobre uma grande superfície no
motor e no conversor de aplicação.

• A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de um cabo de freio blindado, mesmo
que o cabo do freio seja colocado separadamente.

• Observar os diversos critérios do planejamento de projeto para detectar o compri-
mento do cabo do freio e do cabo do motor.

4.6.13 Entradas/Saídas

ATENÇÃO
Destruição de entradas e saídas digitais.
As entradas e saídas digitais possuem separação de potencial. Tensões aplicadas
incorretamente podem destruir as entradas e saídas digitais.
• Não aplicar tensão externa nas entradas e saídas digitais.
• As entradas e saídas digitais foram projetadas conforme IEC 61131-2.

Em caso de instalação fora do painel elétrico, é necessário blindar os cabos indepen-
dentemente do comprimento.
Preste atenção à compensação de potencial ao colocar a blindagem.
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4.6.14 System bus EtherCAT®/SBusPLUS

Para conectar o system bus EtherCAT®/SBusPLUS, a SEW-EURODRIVE recomenda
usar apenas cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE.

ATENÇÃO
Uso do cabo incorreto
Danos do conversor de aplicação
Os cabos do system bus [2] podem ser projetados somente com 4 polos. A utiliza-
ção de um cabo de 8 polos nesse local pode causar mau funcionamento ou defeitos
nas unidades conectadas.

NOTA
As placas de montagem, sobre as quais o sistema de eixos é montado, devem pos-
suir uma ampla e conexão ao terra de proteção de grande superfície, p. ex. um cabo
terra.

Cabeamento do system bus e do modul bus
Exemplo de cabeamento do system bus e do modul bus

10 min

Power

10 min

Power

[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2][1] [1] [1] [1] [1]

[3]

[4] [4]
[5]

[6] [6]

[7]

9007217271733643

[1] Cabo do modul bus: EtherCAT®/SBusPLUS e sinais internos, 8 polos, cor: antraci-
te

[2] Cabo de system bus: EtherCAT®/SBusPLUS, 4 polos, cor: cinza claro

[3] MOVI-C® CONTROLLER power UHX8x

[4] MOVIDRIVE® modular

[5] MOVIDRIVE® system/technology com conexão do circuito intermediário

[6] MOVIDRIVE® system/technology

[7] Outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS
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Cabeamento correto
Cabo do modul
bus

No MOVIDRIVE® modular, o cabo do modul bus de 8 polos conecta o módulo de rede
com o primeiro módulo de eixo e os módulos de eixo abaixo, ver figura.
No MOVIDRIVE® modular, além da comunicação do system bus, o modul bus para in-
formações internas da unidade é conduzido no cabo. O cabo do modul bus é forneci-
do com o comprimento apropriado como acessórios com os módulos de eixo.
Os conectores dos cabos do modul bus têm cores vermelho e preto para facilitar a
instalação correta dos cabos, ver figura a seguir.
• Os conectores pretos devem ser inseridos na entrada de rede X30 IN.
• Os conectores vermelhos devem ser inseridos na saída de rede X30 OUT.

Cabo de system
bus

O cabo do system bus de 4 polos é usado entre componentes de automação, ver fi-
gura"" (→ 2 57). A seguir, se encontram exemplos de alguns desses componentes:
• Controle MOVI-C® CONTROLLER
• Conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular/system
• PC com software de engenharia MOVISUITE®

• Sistema MOVI-PLC® I/O
• Outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X30 OUT

X30 OUT

X30 IN

[1]

[2]

5

4

3
2

1

5

4

3
2

1

5

4

3
2

1

9007220061843339

[1] MOVIDRIVE® modular [2] MOVIDRIVE® system
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4.6.15 Encoder

Notas de instalação da conexão do encoder

Cabo do encoder

• Utilizar cabos blindados com pares torcidos. Instalar a blindagem de maneira uni-
forme em ambos os lados:
– Colocar no encoder no prensa cabos ou no conector do encoder,
– no conversor de aplicação na carcaça do conector Sub-D.

13887834891

• Instalar o cabo do encoder separado dos cabos de potência.
• Colocar a blindagem no lado do conversor na carcaça do conector Sub-D em am-

pla superfície de contato.

No encoder/resolver

• Para garantir suportes de blindagem adequados, deverá ser utilizada uma tampa
roscada EMC da entrada dos cabos de sinal.

• Em caso de acionamento com conector, colocar a blindagem no conector do en-
coder.

Cabos pré-fabricados
A SEW-EURODRIVE oferece cabos pré-fabricados para a conexão de encoders. A
SEW-EURODRIVE recomenda a utilização destes cabos.

Conexão do encoder/comprimento dos cabos

Conexão/encoder Comprimento do cabo
Encoder HTL ES7C e EG7C 300 m

Encoder HTL padrão 200 m

Outros encoders 100 m

NOTA
O comprimento máximo dos cabos pode ser reduzido de acordo com os dados técni-
cos do encoder. Observar os dados do fabricante do encoder.
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4.7 Instalação de opcionais e acessórios
4.7.1 Instalação de uma placa

Observar as indicações de segurança no capítulo "Instalação elétrica" (→ 2 46).
A informação em qual slot para placa que a placa pode ser instalada é encontrada no
capítulo "Slots para placa".
1. Desligar o conversor de aplicação. Desligar a tensão de 24 VCC e a tensão de en-

trada.
2. Tomar as medidas adequadas para evitar a descarga eletrostática antes de come-

çar o trabalho. As medidas adequadas para a compensação de potencial incluem,
por exemplo, o uso de pulseiras antiestáticas ou o sapatos condutivos.

3. Remover a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor de aplicação.

1.

2.

[1]

5

4

3
2
1

14299394571

4. Usar uma chave de fenda para remover a tampa plástica [1] do slot da placa.

[1]

15160620811
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NOTA
Só tocar na placa pelas bordas.

5. Pegar na placa [1] e inseri-la com uma ligeira pressão no slot.

[1]

15160623243

6. Aparafusar bem a placa com o torque de aperto especificado (→ 2 34).

15160625675
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7. Montar novamente a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor de aplica-
ção.

[1]

5

4

3
2
1

2.

1.

14578455307
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4.7.2 Placa de entrada/saída CIO21A e CID21A

NOTA
Dados técnicos das placas
Os dados técnicos e uma descrição detalhada da interface do encoder podem ser
encontrados no capítulo "Dados técnicos das placas".

Fonte de alimentação
As placas I/O são fornecidas pela unidade básica através da fonte de alimentação de
24 V.

Comportamento de curto-circuito das saídas digitais
As saídas digitais são à prova de curto-circuito.
Assim que o curto-circuito é eliminado, a tensão de saída nominal é emitida de novo,
ou seja, a saída não desliga.

Comportamento de curto-circuito das saídas analógicas
As saídas analógicas são à prova de curto-circuito.
Em caso de curto-circuito, a corrente de saída é limitada a um valor de no máximo
30 mA. A corrente de curto-circuito não é pulsante.
Assim que o curto-circuito é eliminado, a tensão de saída nominal é emitida de novo,
ou seja, a saída não desliga.

Comutação de cargas indutivas em saídas digitais
Em cargas indutivas, um elemento de proteção externo (por exemplo, diodo de roda
livre) deve ser fornecido.

Conexão em paralelo de duas saídas digitais
É possível a conexão em paralelo de duas saídas digitais. A corrente de saída possí-
vel então duplica. Garantir uma parametrização idêntica das saídas digitais.

Comprimentos dos cabo e blindagem
O comprimento máximo do cabo das conexões em entradas e saídas é de 30 m.
Os cabos fora do painel elétrico devem ser blindados.
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Programação dos bornes CIO21A

Borne Conexão Breve descrição
S
5
0

O
N

1
2

S50/1 on: Entrada de corrente ativa para AI2x
S50/2 on: Entrada de corrente ativa para AI3x
S50/1 off1): Entrada de tensão ativa para AI2x
S50/2 off1): Entrada de tensão ativa para AI3x

X50:1 REF1 Tensão de referência +10 V

X50:2 AI21 Entrada analógica de corrente ou tensão

X50:3 AI22 Entrada analógica de corrente ou tensão, referên-
cia para AI21

X50:4 GND Potencial de referência

X50:5 AI31 Entrada analógica de corrente ou tensão

X50:6 AI32 Entrada analógica de corrente ou tensão, referên-
cia para AI31

X50:7 GND Potencial de referência

X50:8 REF2 Tensão de referência -10 V

X51:1 AOV2 Entrada de tensão analógica 1, livremente progra-
mável

X51:2 AOC2 Saída de corrente analógica 1, livremente progra-
mável

X51:3 GND Potencial de referência para as saídas AOV2 e
AOC2

X51:4 AOV3 Entrada de tensão analógica 2, livremente progra-
mável

X51:5 AOC3 Saída de corrente analógica 2, livremente progra-
mável

X51:6 GND Potencial de referência para as saídas AOV3 e
AOC3

X52:1 DI10 Entrada digital 1, livremente programável

X52:2 DI11 Entrada digital 2, livremente programável

X52:3 DI12 Entrada digital 3, livremente programável

X52:4 DI13 Entrada digital 4, livremente programável

X52:5 GND Potencial de referência para as entradas digitais
DI10 – DI13

X52:6 DO10 Saída digital 1, livremente programável

X52:7 DO11 Saída digital 2, livremente programável

X52:8 DO12 Saída digital 3, livremente programável

X52:9 DO13 Saída digital 4, livremente programável

X52:10 GND Potencial de referência para as saídas digitais
DO10 – DO13

1) Estado de fornecimento 28
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Programação dos bornes CID21A

Borne Conexão Breve descrição
X52:1 DI10 Entrada digital 1, livremente programável

X52:2 DI11 Entrada digital 2, livremente programável

X52:3 DI12 Entrada digital 3, livremente programável

X52:4 DI13 Entrada digital 4, livremente programável

X52:5 GND Potencial de referência para as entradas digitais
DI10 – DI13

X52:6 DO10 Saída digital 1, livremente programável

X52:7 DO11 Saída digital 2, livremente programável

X52:8 DO12 Saída digital 3, livremente programável

X52:9 DO13 Saída digital 4, livremente programável

X52:10 GND Potencial de referência para as saídas digitais
DO10 – DO13
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4.7.3 Placa de múltiplo encoder CES11A

NOTA
Dados técnicos das placas
Os dados técnicos e uma descrição detalhada da interface do encoder podem ser
encontrados no capítulo "Dados técnicos das placas".

Visão geral de funções
A placa de múltiplo encoder CES11A expande a funcionalidade do conversor de apli-
cação para que um encoder adicional possa ser avaliado. O encoder conectado à pla-
ca de múltiplo encoder CES11A pode ser usado como encoder do motor ou encoder
linear.

Tipos de encoders suportados
Os seguintes tipos de encoder podem ser avaliados com a placa de múltiplo encoder
CES11A:

HTL 12/24 V (diferencial)

TTL (diferencial)

RS422

sin/cos 1 VSS (diferencial)

HIPERFACE® com sinais sin/cos 1 VSS

Encoder SEW (RS485) com sinais sin/cos 1 VSS, por ex. AS7W, AG7W

EnDat 2.1 com sinais sin/cos 1 VSS

Encoder SSI com/sem sinais sin/cos 1 VSS

Encoder CANopen

Conexão do encoder/comprimento dos cabos

Conexão/encoder Comprimento do cabo
Encoder HTL ES7C e EG7C 300 m

Encoder HTL padrão 200 m

Outros encoders 100 m

NOTA
O comprimento máximo dos cabos pode ser reduzido de acordo com os dados técni-
cos do encoder. Observar os dados do fabricante do encoder.
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Programação dos bornes dos encoders TTL, HTL, sin/cos

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) (K1) Trilha de sinal A (cos+) (K1)

X17:2 B (sin+) (K2) Trilha de sinal B (sin+) (K2)

X17:3 C Trilha de sinal C (K0)

X17:4 DATA+1) Cabo de dados da plaqueta de identifi-
cação eletrônica

X17:5 reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 A (cos-) (K1) Trilha de sinal negada A (cos-) (K1)

X17:10 B (sin-) (K2) Trilha de sinal negada B (sin-) (K2)

X17:11 C Trilha de sinal negada C (K0)

X17:12 DATA-1) Cabo de dados da plaqueta de identifi-
cação eletrônica

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder
12 V

1) Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica do tipo E.7S
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Programação dos bornes dos encoders HIPERFACE® e SEW (RS485)

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) (K1) Trilha de sinal A (cos+) (K1)

X17:2 B (sin+) (K2) Trilha de sinal B (sin+) (K2)

X17:3 reservado –

X17:4 DATA+ Cabo de dados

X17:5 reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 A (cos-) (K1) Trilha de sinal negada A (cos-) (K1)

X17:10 B (sin-) (K2) Trilha de sinal negada B (sin-) (K2)

X17:11 reservado –

X17:12 DATA- Cabo de dados

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder 12
V

Programação dos bornes do encoder EnDat

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) Trilha de sinal A (cos+)

X17:2 B (sin+) Trilha de sinal B (sin+)

X17:3 PULSO+ Sinal de pulso

X17:4 DATA+ Cabo de dados

X17:5 reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 A (cos-) Trilha de sinal negada A (cos-)

X17:10 B (sin-) Trilha de sinal negada B (sin-)

X17:11 PULSO- Sinal de pulso

X17:12 DATA- Cabo de dados

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M –

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder
12 V 28
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Programação dos bornes do encoder SSI

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 Reservado –

X17:2 Reservado –

X17:3 PULSO+ Sinal de pulso

X17:4 DATA+ Cabo de dados RS485

X17:5 Reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 Reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 Reservado –

X17:10 Reservado –

X17:11 PULSO- Sinal de pulso

X17:12 DATA- Cabo de dados

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder
12 V

Programação dos bornes SSI e combinação de encoder sin/cos

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) Trilha de sinal A (cos+)

X17:2 B (sin+) Trilha de sinal B (sin+)

X17:3 PULSO+ Sinal de pulso

X17:4 DATA+ Cabo de dados

X17:5 reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 A (cos-) Trilha de sinal negada A (cos-)

X17:10 B (sin-) Trilha de sinal negada B (sin-)

X17:11 PULSO- Sinal de pulso

X17:12 DATA- Cabo de dados

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder
12 V28
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Programação dos bornes do encoder CANopen

Placa Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X17:1 Reservado –

X17:2 Reservado –

X17:3 Reservado –

X17:4 CAN_H Cabo de dados CAN High

X17:5 Reservado –

X17:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:7 Reservado –

X17:8 GND Potencial de referência

X17:9 Reservado –

X17:10 Reservado –

X17:11 Reservado –

X17:12 CAN_L Cabo de dados CAN Low

X17:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder
24 V

X17:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X17:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder
12 V
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4.8 Resistências de frenagem
As linhas de alimentação para as resistências de frenagem em operação nominal
conduzem altas tensões contínuas chaveadas.

 PERIGO
Tensão contínua chaveada perigosa de até 970 V.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
Para evitar choques elétricos:
• Desligar o conversor de aplicação da fonte de alimentação e aguardar 10 minu-

tos antes de operar uma resistência de frenagem ou seus cabos de alimentação.
• Nunca operar o conversor de aplicação sem coberturas contra contato acidental

e placas de bloqueio utilizadas.

As resistores de frenagem aquecem muito durante a operação.

 AVISO
As superfícies das resistores de frenagem alcançam temperaturas de até 250  °C
quando carregadas com potência nominal.
Queimaduras graves.
Para evitar queimaduras:
• Não toque nas resistências de frenagem quentes.
• Selecionar um local de montagem adequado, como o teto do painel elétrico para

as resistências de frenagem.
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4.8.1 Montagem permitida dos resistores de frenagem
As superfícies dos resistores alcançam altas temperaturas quando carregadas com
potência nominal. Isto deve ser considerado ao escolher o local de montagem. Via de
regra, por esta razão, os resistores de frenagem costumam ser montados sobre o teto
do painel elétrico.

ATENÇÃO
Sobreaquecimento da resistência de frenagem
Em caso de montagem inadmissível, há o perigo de acumulação de calor no resis-
tor de frenagem devido a uma convecção reduzida. Um disparo do contato de tem-
peratura ou um sobreaquecimento da resistor de frenagem pode levar a uma para-
da do sistema.
Observar as distâncias mínimas abaixo:
- 200 mm das paredes e componentes vizinhos
- 300 mm para os componentes/as tampas localizadas acima

Observar as formas construtivas permitidas durante a montagem dos seguintes resis-
tores:
• Resistor de grade

1

2

3

5

18014417021942155

Os resistores de frenagem BW003-420-T e BW1.0-170 só podem ser usados na posi-
ção 1.
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• Resistor de fio

1

2

3

4

5

18512455307

• Resistor plano

1

2

3

4

5

18512457739
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4.8.2 Proteção do resistor de frenagem contra sobrecarga térmica

NOTA
Resistência de frenagem PTC
A resistência de frenagem PTC tem alta impedância em caso de sobrecarga.

NOTA
Resistência em forma construtiva plana
Os resistores em forma construtiva plana têm uma proteção térmica interna (fusível
lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de
sobrecarga. As normas do planejamento do projeto e as atribuições documentadas
do conversor de frequência e da resistência de frenagem devem ser observadas.

Conexão em paralelo de resistências de frenagem
É permitido conectar várias resistências de frenagem idênticas em paralelo. Aplica-se
o seguinte:
• As conexões de potência das resistências de frenagem devem ser conectadas em

paralelo a +R e -R.
• Cada resistência de frenagem requer proteção separada contra sobrecarga térmi-

ca.
• Os contatos de sinal (contato normalmente fechado) dos dispositivos de proteção

devem ser conectados em série.
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Disjuntor térmico TCB externo
Se um disjuntor térmico TCB externo for usado nesses conversores de aplicação, o
seguinte circuito será aplicado.

Conexão

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

X
2
  -

R

X
2
 +

R

X21:1 24 VO

23 24 5 2 1 4 3 6

[1]
[2]

1 3 5

2 4 6

12

24

23

11

18014413788389131

[1] Disjuntor térmico TCB

[2] Resistência de frenagem

NOTA
Ao conectar o disjuntor TCB ao conversor, é indispensável observar a polaridade
das conexões 5 (+R) e 2 (-R).

A entrada digital do conversor de aplicação conectada ao contato de sinal do disjuntor
térmico TCB deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de
frenagem externa".
• Quando o disjuntor térmico é acionado, o contato de sinal é definido (a conexão

23-24 é aberta) e avaliado no conversor de aplicação.
• A conexão entre o conversor de aplicação e a resistência de frenagem é separa-

da.
• Não é necessária uma reação do CLP.
• A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo

não é necessária.
• Para conversores de aplicação a partir de MDX9_A-0240-5_3 e a partir de

MDX9_A-0213-2_3, aplica-se o seguinte: Se o conversor de aplicação detectar
um chopper de frenagem desgastado, o fluxo de energia é interrompido pelo blo-
queio do retificador.

• Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para "Bloqueio
do estágio de saída".

• Na roda de ajuste, ajustar o disjuntor térmico TCB para a corrente de disparo IF da
resistência de frenagem conectada. Para isso, use a escala 40 °C.

• Após a conexão de todos os cabos, os 3 orifícios de parafuso superiores precisam
ser tapados com 3 tampas de proteção contra contato acidental. As tampas de
proteção contra contato acidental estão incluídas no escopo de fornecimento.
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Interruptor de temperatura interno -T

Conversor de aplicação: MDX9_A-0020-0160-5_3-.., MDX9_A-0070-0140-2_3-..

Se for utilizada uma resistência de frenagem BW...-T com interruptor de temperatura
interno nesses conversores de aplicação, existem 3 possibilidades de comutação.

Comutação 1 Comutação 2 Comutação 3

PLC

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

DI

24 V OUT

[1]

X
2
  -

R

X
2
 +

R
D

O

G
N

D

[2]

X21:1 24 VO

GND

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[1]

[1] Contator de rede

[2] Resistência de frenagem

Certificar-se de que, ao utilizar a comutação 1, o potencial de referência GND das en-
tradas digitais do controle deve ser o mesmo que o potencial de referência do conver-
sor de aplicação.
• Comutação 1

A entrada digital do conversor de aplicação conectada ao contato de sinal do in-
terruptor de temperatura interno deve ser parametrizada para a função "Irregulari-
dade da resistência de frenagem externa".
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será avaliado no conversor de aplica-

ção e no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
– Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para "Blo-

queio do estágio de saída".
• Comutação 2

– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.
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– Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atu-
al, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação
será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRFnom ×
20 s não pode ser excedida.

• Comutação 3
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de re-

de.
– Não é necessária uma reação do CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.
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Conversor de aplicação: a partir de MDX9_A-0240-5_3-.., a partir de MDX9_A-0213-2_3-..

Se for utilizada uma resistência de frenagem BW...-T com interruptor de temperatura
interno nesses conversores de aplicação, existem 3 possibilidades de comutação.

Comutação 1 Comutação 2 Comutação 3

   MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

[2]

X
2
  -

R

X
2
 +

R

X21:1 24 VO

X5:GND

X5:24 V+

-

DC 24 V
MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[1]

[1] Contator de rede

[2] Resistência de frenagem

• Comutação 1
A entrada digital do conversor de aplicação conectada ao contato de sinal do in-
terruptor de temperatura interno deve ser parametrizada para a função "Irregulari-
dade da resistência de frenagem externa".
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal no conversor de aplicação será avalia-

do.
– Não é necessária uma reação do CLP.
– A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação ex-

terno não é necessária.
– Se o conversor de aplicação detectar um chopper de frenagem desgastado, o

fluxo de energia é interrompido pelo bloqueio do retificador.
– Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação comuta todos os

módulos de eixo para "bloqueio do estágio de saída".

NOTA
Ao utilizar a comutação 1 (conexão da resistência de frenagem sem contator de re-
de), o conversor de aplicação deve ser fornecido externamente com 24 VCC.

• Comutação 2
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
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– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-
versor de aplicação.

– Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atu-
al, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação
será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRFnom ×
20 s não pode ser excedida.

• Comutação 3
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de re-

de.
– Não é necessária uma reação do CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.
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Relé bimetálico externo

Conversor de aplicação: MDX9_A-0020-0160-5_3-.., MDX9_A-0070-0140-2_3-..

Se um relé bimetálico externo for usado nesses conversores de aplicação, existem
3 possibilidades de comutação.

Comutação 1 Comutação 2 Comutação 3

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

[2]

X
2
  -

R
 

X
2
  +

R

PLC
DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

GND

X21:1 24 VO

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

[1]

[1] Contator de rede

[2] Resistência de frenagem

Certificar-se de que, ao utilizar a comutação 1, o potencial de referência GND das en-
tradas digitais do controle deve ser o mesmo que o potencial de referência do conver-
sor de aplicação.
• Comutação 1

A entrada digital do conversor de aplicação conectada ao contato de sinal do relé
bimetálico externo deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resis-
tência de frenagem externa".
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será avaliado no conversor de aplica-

ção e no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
– Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para "Blo-

queio do estágio de saída".
• Comutação 2

– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.
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– Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atu-
al, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação
será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRFnom ×
20 s não pode ser excedida.

• Comutação 3
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de re-

de.
– Não é necessária uma reação do CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



4 Instalação
Resistências de frenagem

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system82

Conversor de aplicação: a partir de MDX9_A-0240-5_3-.., a partir de MDX9_A-0213-2_3-..

Se um relé bimetálico externo for usado nesses conversores de aplicação, existem
3 possibilidades de comutação.

Comutação 1 Comutação 2 Comutação 3

 MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

X
2
  -

R

X
2
 +

R

[2]

X21:1 24 VO

X5:GND

X5:24 V+

-

DC 24 V
MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

[1]

[1] Contator de rede

[2] Resistência de frenagem

• Comutação 1
A entrada digital do conversor de aplicação conectada ao contato de sinal do relé
bimetálico externo deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resis-
tência de frenagem externa".
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal no conversor de aplicação será avalia-

do.
– Não é necessária uma resposta do CLP.
– O desligamento da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação

externo não é necessária.
– Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para o esta-

do operacional "Bloqueio do estágio de saída".
– Se o conversor de aplicação detectar um chopper de frenagem desgastado, o

fluxo de energia é interrompido pelo bloqueio do retificador.

NOTA
Ao utilizar a comutação 1 (conexão da resistência de frenagem sem contator de re-
de), o conversor de aplicação deve ser fornecido externamente com 24 VCC.

• Comutação 2
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de ali-

mentação.
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– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-
versor de aplicação.

– Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atu-
al, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação
será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Wres = PBWnom ×
20 s não pode ser excedida.

• Comutação 3
– Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de re-

de.
– Não é necessária uma resposta do CLP.
– Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no con-

versor de aplicação.
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4.9 Filtro de rede

• Montar o filtro de rede perto do conversor de aplicação, mas fora do espaço livre
mínimo para a refrigeração. O filtro de rede não pode ser aquecido pelo ar expeli-
do pelo conversor de aplicação.

• Nenhum equipamento adicional pode ser conectado entre o filtro de rede e o con-
versor de aplicação.

• A conexão entre o filtro de rede e o conversor de aplicação não deve estar blinda-
da.

• Limitar o comprimento do cabo entre o filtro de rede e o conversor de aplicação ao
mínimo necessário.

• Não se deve comutar entre o filtro de rede e o conversor de aplicação.
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4.10 Instalação conforme EMC

[6]

[6]

[3]

[1]

[2]

[7]

[11]

[11]

[9]

[5]

[12]

[14]

[14]

[14]

[14]

[12][10]

[8]

[4]

[13]

[10]

19508519307

[1] Placa de fixação galvanizada [8] Resistência de frenagem
[2] Filtro de rede [9] Potência do resistor de frenagem
[3] Conversor [10] Cabo do motor
[4] Barramento de terra [11] Cabo do freio
[5] Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação [12] Braçadeira de aterramento
[6] Cabo de alimentação de rede [13] Placa de blindagem da eletrônica
[7] Placa de blindagem de potência [14] Conexão HF

Os dados contidos neste capítulo devem ajudá-lo a otimizar o sistema em relação à
compatibilidade eletromagnética ou a eliminar interferências EMC já existentes.
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As informações contidas no capítulo não são regras, mas recomendações para me-
lhorar a compatibilidade eletromagnética.
Outras informações sobre a instalação conforme EMC podem ser encontradas no vo-
lume Prática do acionamento "EMC no acionamento - Fundamentos teóricos - Instala-
ção conforme EMC na prática".
O cumprimento da classe de valor limite C1 e C2 foi comprovado em um sistema de
acionamento típico CE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer informações mais deta-
lhadas sob consulta.

4.10.1 Painel elétrico
Utilizar painéis elétricos com placas de fixação condutoras de eletricidade (galvaniza-
das). Se várias placas de fixação forem utilizadas, elas devem estar conectadas entre
si com ampla superfície de contato.
O filtro de rede e o conversor devem ser montados numa placa de fixação comum
mais plana possível e com boa condutividade

4.10.2 Compensação de potencial HF no sistema
Garanta uma compensação de potencial adequada entre o sistema, o painel elétrico,
a estrutura da máquina, os eletrodutos e os acionamentos.
Conectar as seções individuais de forma compatível com HF.
Do ponto de vista da segurança elétrica, o barramento de terra representa o ponto
neutro. No entanto, a conexão ao terra de proteção PE não substitui o aterramento
HF nem a blindagem.
Do ponto de vista da EMC, é vantajoso utilizar a placa de fixação como ponto neutro
em relação à compensação de potencial de alta frequência.
Para que haja uma compensação de potencial de alta frequência adequada, devem
ser tomadas as seguintes medidas:
• Conectar o barramento de terra à placa de fixação de forma compatível com alta

frequência.
• Conectar os eletrodutos da chapa ao painel elétrico de forma compatível com alta

frequência.
• Conectar os eletrodutos à placa de fixação no painel elétrico com a ajuda de um

cabo flexível de alta frequência.
• Conectar as peças dos eletrodutos da chapa entre si de forma compatível com al-

tas frequência.
• Conectar os eletrodutos da chapa ao motorredutor de forma compatível com altas

frequência.

4.10.3 Instalação dos cabos
Instalar os cabos de potência, como cabo do motor e cabo do freio, separadamente
do cabo da rede de alimentação e dos cabos de sinal.
Instalar todos os cabos o mais próximo possível do potencial de referência, como p.
ex. da placa de fixação.
Manter todos os cabos o mais curtos possível. Evitar circuitos de reserva.
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4.10.4 Conexão do cabo da rede de alimentação
A conexão do cabo da rede de alimentação à bobina de rede e/ou ao filtro de rede po-
de ser realizada através de condutores únicos torcidos sem blindagem ou através de
cabos sem blindagem.
Se necessário, cabos blindados podem melhorar a EMC.

4.10.5 Conexão do filtro de rede
Limitar o comprimento dos cabos de conexão entre o filtro de rede e o conversor ao
mínimo necessário.
Por uma questão de princípio, os cabos filtrados e não filtrados não devem ser colo-
cados juntas. Portanto, os cabos de entrada e de saída do filtro de rede devem ser
instalados de forma separada.

4.10.6 Conexão da resistência de frenagem
Para a conexão de resistores de frenagem, utilizar 2 fios trançados bem apertados ou
um cabo de potência blindado. Em cabos blindados, a blindagem trançada deve ser
colocada sobre toda a abrangência de uma ampla superfície. Para o suporte de blin-
dagem, as placas de blindagem fornecidas para tal devem ser usadas na unidade
básica.

19508521739
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4.10.7 Conexão do motor e freio
Utilizar apenas cabos do motor blindados. A blindagem trançada do cabo do motor
deve ser colocada em ambos os lados sobre toda a abrangência de uma ampla su-
perfície na placa de blindagem de potência no conversor.
Instalar cabos de alimentação dos freios de forma blindada. A blindagem do cabo do
freio pode ser colocado sobre a placa de blindagem de potência no conversor.
Se o cabo do freio e do motor forem combinados em um cabo comum, o cabo deve
ser disposto de modo que os cabos do freio sejam separados dos fios do motor por
meio de uma blindagem interna. Além disso, os cabos possuem blindagem completa.

19508524171

SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos pré-fabricados.
Para requisitos muito elevados no EMC, recomenda-se o uso de outro suporte da
blindagem. Para este efeito, a fim de limitar a emissão de interferências irradiada, a
blindagem do motor na saída do painel elétrico também pode ser ligada à terra por
meio de materiais de instalação disponíveis no mercado (braçadeiras de aterramento
ou tampas roscadas EMC).

4.10.8 Conexão do cabo de sinal
Implementar a conexão das entradas digitais com condutores únicos não blindados.
Os cabos blindados melhoram a EMC. Para o suporte de blindagem, as placas de
blindagem fornecidas para tal devem ser usadas.
Quando instalados fora do painel elétrico, os cabos devem ser blindados.

19508526603
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4.10.9 Conexão do encoder
A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos do encoder pré-fabricados.
A contato de blindagem em cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE é feita atra-
vés do conector.

4.10.10 Suporte da blindagem
Garantir uma conexão da blindagem compatível com altas frequências, por exemplo,
por meio de braçadeiras de aterramento ou tampas roscadas EMC, que asseguram
um suporte de ampla superfície da blindagem trançada.
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4.11 Função dos bornes

NOTA
Potenciais de referência internos à unidade:
O potencial de referência interno à unidade é identificado com GND na tabela a se-
guir.
Todos os potenciais de referência GND estão conectados internamente ao PE.

NOTA
A atribuição "reservado" significa que nenhum cabo pode ser conectado a esta cone-
xão.

NOTA
Os dados técnicos das conexões do sistema eletrônico de potência e do sistema ele-
trônico de controle podem ser consultados no capítulo "Dados técnicos" (→ 2 171).

Representa-
ção

Borne Conexão Breve descrição

X1:L1 L1 Conexão à rede de alimentação
- MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Conexão do circuito intermediário

X1:+UZ +UZ

PE Conexão PE

X2:U U Conexão do motor
- MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Conexão à resistência de frenagem

X2:-R -R

PE Conexão PE

X1:L1 L1 Conexão à rede de alimentação
- MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
- MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Conexão do circuito intermediário

X1:+UZ +UZ

PE Conexão PE
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Representa-
ção

Borne Conexão Breve descrição

X2:U U Conexão do motor
- MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
- MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Conexão à resistência de frenagem

X2:-R -R

PE Conexão PE

L1 L2 L3 -UZ +UZ

X1:L1 L1 Conexão à rede de alimentação
- MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
- MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Conexão do circuito intermediário

X1:+UZ +UZ

PE Conexão PE

U V W -R +R

X2:U U Conexão do motor
- MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
- MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Conexão à resistência de frenagem

X2:-R -R

PE Conexão PE

X5:24V VI24 V Tensão de alimentação de 24 VCC

X5:GND GND Potencial de referência

DBO

GND

TF1

GND

X10:DB0 DB00 Sistema de controle do freio

X10:GND GND Potencial de referência

X10:TF1 TF1 Entrada do sensor para avaliação de temperatura do mo-
tor

X10:GND GND Potencial de referência

X30 OUT

X30 IN

X30 OUT

System bus
X30 IN

X31 Interface do SEW Service da SEW
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Representa-
ção

Borne Conexão Breve descrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X20:1 DI00 Entrada digital 1, com programação fixa com "Liberação
dos estágios de saída"

X20:2 DI01 Entrada digital 2, frequências fixas – Sentido de rotação
positivo

X20:3 DI02 Entrada digital 3, frequências fixas – Sentido de rotação
negativo

X20:4 DI03 Entrada digital 4, frequência fixa da velocidade Bit 0

X20:5 DI04 Entrada digital 5, frequência fixa da velocidade Bit 1

X20:6 DI05 Entrada digital 6, reset de irregularidade

X20:7 reservado –

X20:8 reservado –

X20:9 GND Potencial de referência

1

2

3

4

5

6

X21:1 +24 V Saída de tensão de 24 VCC

X21:2 DO00 Saída digital 1, pronto para operar

X21:3 DO01 Saída digital 2, liberação dos estágios de saída

X21:4 DO02 Saída digital 3, irregularidade

X21:5 DO03 Saída digital 4, STO ativa

X21:6 GND Potencial de referência

1

2

3

4

5

X6:1 F_STO_P1 Entrada de +24 VCC F_STO_P1

X6:2 F_STO_M Entrada 0 VCC F_STO_M

X6:3 F_STO_P2 Entrada de +24 VCC F_STO_P2

X6:4 GND Potencial de referência

X6:5 24 V STO_OUT Uout = 24 VCC para a alimentação de F_STO_P1 e
F_STO_P2
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Representa-
ção

Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X15:1 S2 (sin +) Trilha de sinal

X15:2 S1 (cos +) Trilha de sinal

X15:3 reservado -

X15:4 reservado -

X15:5 R1 (REF +) Tensão de alimentação do resolver

X15:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:7 reservado -

X15:8 reservado -

X15:9 S4 (sin -) Trilha de sinal

X15:10 S3 (cos -) Trilha de sinal

X15:11 reservado -

X15:12 reservado -

X15:13 R2 (REF -) Tensão de alimentação do resolver

X15:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:15 reservado -

15

9
1

8

X15:1 A (cos +) (K1) Trilha de sinal A (cos+) (K1)

X15:2 B (sin +) (K2) Trilha de sinal B (sin+) (K2)

X15:3 C (K0) Trilha de sinal C (K0)

X15:4 DATA+1) Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica

X15:5 reservado –

X15:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:7 reservado –

X15:8 GND Potencial de referência

X15:9 A (cos -) (K1) Trilha de sinal negada A (cos-) (K1)

X15:10 B (sin -) (K2) Trilha de sinal negada B (sin-) (K2)

X15:11 C (K0) Trilha de sinal negada C (K0)

X15:12 DATA-2) Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica

X15:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder 12 V
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Representa-
ção

Borne Conexão Breve descrição

15

9
1

8

X15:1 A (K1) Trilha de sinal A (K1)

X15:2 B (K2) Trilha de sinal B (K2)

X15:3 C (K0) Trilha de sinal C (K0)

X15:4 reservado –

X15:5 reservado –

X15:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:7 reservado –

X15:8 GND Potencial de referência

X15:9 A (K1) Trilha de sinal negada A (K1)

X15:10 B (K2) Trilha de sinal negada B (K2)

X15:11 C (K0) Trilha de sinal negada C (K0)

X15:12 reservado –

X15:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder 12 V

15

9
1

8

X15:1 A (cos +) (K1) Trilha de sinal A (cos+) (K1)

X15:2 B (sin +) (K2) Trilha de sinal B (sin+) (K2)

X15:3 reservado –

X15:4 DATA+ Cabo de dados RS485

X15:5 reservado –

X15:6 -TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:7 reservado –

X15:8 GND Potencial de referência

X15:9 A (cos -) (K1) Trilha de sinal negada A (cos-) (K1)

X15:10 B (sin -) (K2) Trilha de sinal negada B (sin-) (K2)

X15:11 reservado –

X15:12 DATA- Cabo de dados

X15:13 US24VG Fonte de alimentação para encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Avaliação da temperatura do motor

X15:15 US12VG Fonte de alimentação para encoder 12 V
1) Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica do tipo E.7S
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4.12 Esquemas de ligação

4.12.1 Informação geral sobre os esquemas de ligação
• Os dados técnicos dos dispositivos de eletrônica de potência e das eletrônicas de

controle podem ser encontrados no capítulo "Dados técnicos" (→ 2 171).
• A atribuição dos bornes e conexões pode ser encontrada no capítulo "Função dos

bornes" (→ 2 90).

4.12.2 Conexão da potência

Instalação das conexões de potência com contator de rede, bobina de rede e filtro de rede, bobina
de saída

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

L1

L2

L3
PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

X1
L1 L2 L3

PE

X2

PE

[3]

[2]

PE

PE

[1]

-Uz z+U

[4]

U V W -R+R

PE

MDX9_A..

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[5]

[6]

36028810897869451
[1] Contator de rede [4] Resistência de frenagem (opcional)
[2] Bobina de rede (opcional) [5] Bobina de saída
[3] Filtro de rede (opcional) [6] Motor
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Instalação das conexões de potência com bobina de rede, filtro de rede, bobina de saída, sem
contator de rede

O capítulo "Contator de rede" (→ 2 53) contém uma tabela que lista os conversores
de aplicação que podem ser operados sem um contator de rede.

ATENÇÃO
Operação sem contator de rede
Sem as medidas necessárias, a operação de um conversor de aplicação com resis-
tência de frenagem conectada sem contator de rede pode provocar sérios danos à
propriedade.
Medidas necessárias podem ser encontradas no capítulo "Contator de re-
de" (→ 2 53).

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

L1

L2

L3
PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[1]

X1
L1 L2 L3

PE

X2

PE

U V W

PE

PE

-Uz z

+R

+U

[2]

[3]

-R

MDX9_A..

PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[4]

[5]

36028810898214283
[1] Bobina de rede (opcional) [4] Bobina de saída
[2] Filtro de rede (opcional) [5] Motor
[3] Resistência de frenagem (opcional) 28
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NOTA
Na conexão à rede de alimentação sem contator de rede, a avaliação da temperatu-
ra da resistência de frenagem deve ser garantida através de uma entrada digital no
conversor de aplicação. A entrada digital conectada deve ser parametrizada para
monitoração da avaliação da temperatura da resistência de frenagem.
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4.12.3 Sistema de controle do freio
Legenda:

AC

DC Desligamento nos circuitos CA e CC
(atuação rápida do freio)

DC Desligamento no lado CC

BS

TS

Freio
BS = Bobina de aceleração
TS = Bobina parcial

+

-

Frenagem CC com uma bobina de freio

1a

2a

5a

4a

3a Régua de bornes auxiliar na caixa de ligação

Limite do painel elétrico

WH branco

RD vermelho

BU azul

NOTA
A seleção dos sistemas de controle do freio e os diagramas de conexão exibidos re-
presentam apenas uma parte das possibilidades reais. Observar os catálogos e as
instruções de operação dos motores para obter informações adicionais e notas de
instalação.
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Sistema de controle do freio BMK.

BU 

+- AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMK

BMKB

DB00GNDAC

DC

14324495755

Sistema de controle do freio BMV – 2 bobinas

BU 

+-
DC 24 V

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMV

DB00GND

DC

+-

14373482507
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Sistema de controle do freio BMV – 1 bobina

BU 

+-
DC 24 V

RD

1a

2a

5a

4a

3a
M

1

2

13

14

15

4

3

BMV

DB00GND

DC

+-

14373494923

Sistema de controle do freio BMS, BME

BU 

 AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

BMS

BME
1

2

13

14

15

4

3

AC

DC

DB00

GND

14324554891
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Sistema de controle do freio BMP

BU 

AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMP

DB00

GND

AC

DC

14324544523

Sistema de controle do freio BG, BGE

AC

BG

BGE

RD

WH

5

4

1

3

2

BU

M

TS

BS

AC

DC

DB00

GND

14324565259
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Sistema de controle do freio BSG

M
4

1

3

2

TS

BS

BU

BSG

RD

WH

 DC 24 V

+ -

5

DB00

GND

AC

DC

14324597131

4.12.4 Conexão eletrônica

Instalação do sistema eletrônico de controle
A atribuição dos bornes e conexões pode ser encontrada no capítulo "Função dos
bornes" (→ 2 90).
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A atribuição das entradas e saídas digitais exibidas aqui representa o ajuste de fábri-
ca.

MASTER

SLAVE
S3

X31
S1

S2

RUN ERR

2

X20

1

3

4

5

6

8

7

DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

2

X21

1

3

4

5

DO00

DO01

DO02

DO03

PE

9GND

-

-

GND 6

+24 V

progr. fixo com "/liberação dos 
estágios de saída"
Valores de referências fixos- Sentido 
de rotação positivo
Valores de referências fixos- Sentido 
de rotação negativo
Frequência fixa da velocidade Bit 0
Frequência fixa da velocidade Bit 1
Reset de irregularidade

Potencial de referência para entradas 
digitais

Saída do freio
Pronto para funcionar
Liberação de estágio de saída
Irregularidade
STO ativo
Potencial de referência para saídas 
digitais

25606792715

S3 Modo de operação Modulbus
X20 Entradas digitais
X21 Saídas digitais
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X15

1
5

1
4

1
3

1
2 1
1

1
0 9

4567 1238

X30 OUT

X30 IN

2

1

3

4

5

GND

X6

24VSTO_OUT

X5

 24 V
GND

DB0/DB00

GND

TF1

GND

X10

DC 24 V
+

-

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

Sistema de controle do freio
Potencial de referência
Avaliação da temperatura do 
motor
Potencial de referência

25606731275

X5 Tensão de alimentação +24 V
X6 Conexão para desligamento seguro (STO).

Quando a placa CS.A for instalada, as pontes de cabo são removidas na fábri-
ca.
Se nenhuma placa CS.A estiver instalada no fornecimento, as pontes para ca-
bos são instaladas na fábrica.

X10 Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor
X15 Conexão do encoder do motor
X30 System bus
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4.12.5 Diagrama de conexão das placas de entrada/saída CIO21A e CID21A

Entradas e saídas digitais

GND

GND

[1]

2

X52

1

3

4

5

6

8

7

9

10

DI10

DI11

DI12

DI13

GND

DO10

DO11

DO12

DO13

GND

18014412829087243

[1] Comando de nível superior

Entrada de tensão

-1
0

 –
 0

 –
 +

1
0

 V

+

-

2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

9007213575393675

A conexão nos bornes AI31 e AI32 é análoga à conexão nos bornes AI21 e AI22 exi-
bida nos esquemas de ligação.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



4 Instalação
Esquemas de ligação

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system106

2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

R > 5 kΩ

18014412830137099

A conexão nos bornes REF2 e AI31 é análoga à conexão nos bornes REF1 e AI21
exibida nos esquemas de ligação.

Entrada de corrente

0
 (

4
) 

–
 2

0
 m

A

+

-

2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

9007213575398539

Ao ativar a entrada de corrente, observar a posição da "Chave DIP S50" (→ 2 64).
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Saída de tensão

-1
0

 –
 0

 –
 +

1
0

 V

+

-
2

X51

1

3

4

5

6

AOV2

AOC2

GND

AOV3

AOC3

GND

V

18014412830141963

A conexão nos bornes AOV2 e GND é análoga à conexão nos bornes AOV1 e GND
exibida nos esquemas de ligação.

Saída de corrente

0
 (

4
) 

–
 2

0
 m

A

+

-

2

X51

1

3

4

5

6

AOV2

AOC2

GND

AOV3

AOC3

GND

A

18014412830272395

A conexão nos bornes AOC2 e GND é análoga à conexão nos bornes AOC1 e GND
exibida nos esquemas de ligação.
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4.13 Information regarding UL

NOTA
Devido a exigências da UL, o capítulo seguinte será sempre impresso em inglês, in-
dependentemente do idioma desse documento.

NOTA
The UL-certification does not apply to operation on voltage supply systems with a
non-grounded star point (IT systems).

4.13.1 Field wiring power terminals
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to in-lbs (Nm) as follows:

Tightening torque in-lbs (Nm)
MDX9_A-...-5_3-.. Line connection Motor and braking resistor terminals

0020 - 0160 X1 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

X2 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

0240 - 0320 X1 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8) X2 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8)

MDX9_A-...-2_3-.. Line connection Motor and braking resistor terminals

0070 - 0140 X1 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

X2 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

0213 - 0290 X1 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8) X2 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8)

All modules PE connection
M4: 8.85 – 10.62 (1.0 – 1.2)
M6: 26.55 – 35.4 (3.0 – 4.0

4.13.2 Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
• 5,000 rms symmetrical amperes when protected by fuses and circuit breakers as

described in the tables below.

4.13.3 Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
• If you use cable cross sections that are dimensioned for a smaller current than the

rated current of the unit, make sure that the fuse is dimensioned for the used cable
cross section.

• For information on selecting cable cross sections, refer to the project planning ma-
nual.

• Comply with the country-specific installation regulations in addition to the above
notes.
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AC 380 – 500 V devices
MDX9_A-.. SCCR: 5 kA/ 500 V

Non semiconductor fuses
(currents are maximum va-

lues)

Inverse-time circuit breaker
(currents are maximum va-

lues)

Type E Combination Motor
Controller

0020 – 0040
(size 1)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV2021-4DA10 (20 – 25 A)

0055 – 0095
(size 2)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV2021-4DA10 (20 – 25 A)

0125 – 0160
(size 3)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0240 – 0320
(size 4)

60 A/600 V
Class: K5

60 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

AC 200 – 240 V devices
MDX9_A-.. SCCR: 5 kA/ 240 V

Non semiconductor fuses
(currents are maximum valu-

es)

Inverse-time circuit breaker
(currents are maximum valu-

es)

Type E Combination Motor
Controller

0070 – 0093
(size 2)

50 A/250 V – Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0140
(size 3)

50 A/250 V 50 A/240 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0213 – 0290
(size 4)

60 A/250 V 60 A/240 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

4.13.4 Motor overload protection
The units are provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal
memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150 % of the rated motor current.

4.13.5 Ambient temperature
The units are suitable for a maximum surrounding air temperature of 40  °C, max.
60 °C with derated output current.
To determine output current rating at higher than 40 °C, the output current should be
derated 2.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.

NOTA
• Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-

grounded star point (IT systems).

4.13.6 Environmental conditions
The units are for use in pollution degree 2 environments.
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5 Colocação em operação

5.1 Informação geral
5.1.1 Aplicações de elevação

 AVISO
Perigo de morte devido à queda da elevação.
Morte ou ferimentos graves.
• O conversor de aplicação não pode ser utilizado para sistemas de elevação co-

mo dispositivo de segurança. Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de
proteção mecânicos como dispositivos de segurança.

5.1.2 Ligação da rede

ATENÇÃO
Não exceder o tempo de desligamento mínimo do contator de rede.
Possíveis consequências são o mau funcionamento até a destruição do conversor
de aplicação.
Observar os tempos e intervalos especificados.
• Após a remoção da rede de alimentação, deve-se observar um tempo de desli-

gamento mínimo de 10 s!
• Não ligar/desligar a rede de alimentação mais de uma vez por minuto!

5.1.3 Conectar cabos

ATENÇÃO
A conexão e inserção dos cabos só podem ser realizadas em estado sem tensão.
Possíveis consequências são o mau funcionamento até a destruição do conversor
de aplicação.
• Desenergizar o conversor de aplicação.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



5Colocação em operação
Ajuste do EtherCAT-ID

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 111

5.2 Ajuste do EtherCAT®-ID
Ajuste doEtherCAT-ID

As chaves hexadecimais S1 e S2 podem ser usadas para atribuir permanentemente
um EtherCAT®-ID ao conversor de aplicação. Essas chaves podem ser usadas para
definir um EtherCAT®-ID decimal entre 1 e 255 em notação hexadecimal.
Este ID é utilizado como um identificador da unidade individual do respectivo escravo
EtherCAT® para o mestre EtherCAT®. O EtherCAT®-ID não é um endereço
EtherCAT®.
O EtherCAT®-ID é sempre atribuído pelo mestre EtherCAT®. No estado de forneci-
mento do conversor de aplicação, o ID é definido como 0 por padrão (S1 = 0 e S2 =
0).
Não é absolutamente necessário definir um dos EtherCAT®-ID. O endereçamento au-
tomático dos escravos ocorre por padrão pelo mestre.
O EtherCAT®-ID só deve ser definido no conversor de aplicação se o uso de
EtherCAT®-IDs tiver sido predefinido na configuração do hardware do mestre.

ID decimal desejado ID hexadecimal Ajuste S1
(× 10)

Ajuste S2
(× 1)

3 03 0 3

18 12 1 2

25 19 1 9

100 64 6 4

110 6E 6 E

255 FF F F

S1-EtherCAT®-ID (×10)
1
2
3

0F
E
D
C

5
4

6
789

A
B

6

S2-EtherCAT®-ID (×1)
1

2

3

0F
E

D

C

5

4

6
789

A

B
E

O EtherCAT®-ID "110" é definido como exemplo na representação acima.
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5.3 Pré-requisitos para a colocação em operação

Para a colocação em operação, aplicam-se os seguintes pré-requisitos:
• Você instalou o conversor de aplicação mecânica e eletricamente de acordo com

os regulamentos.
• Você configurou corretamente o conversor de aplicação e os acionamentos co-

nectados.
• As medidas de segurança impedem a partida acidental dos acionamentos.
• As precauções de segurança impedem que as pessoas e máquinas sejam expos-

tas a perigos.
Hardware necessário:
• PC ou laptop com interface Ethernet.
• Cabo Ethernet disponível no mercado para conexão entre PC e MOVI-C®

CONTROLLER.
• MOVI-C® CONTROLLER com colocação em operação concluída.
Software necessário:
• Software de engenharia MOVISUITE® standard da SEW-EURODRIVE.
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5.4 Sequência de colocação em operação

Os conversores de aplicação são colocados em operação com a ajuda do software de
engenharia MOVISUITE® da SEW-EURODRIVE.

15643252491

A colocação em operação é, do ponto de vista de seu funcionamento, subdividida em
segmentos. Os passos a seguir exibem um exemplo dos procedimentos para a colo-
cação em operação de um conversor de aplicação.

Segmento Conjuntos de acionamento

Conjunto de acionamento Configurar conjuntos de acionamento.

Segmento Interfaces

Entradas/Saídas • Unidade básica
• Placa I/O

Valores nominais • Dados do processo
• Dados PO
• Valor nominal do buffer
• Frequências fixas
• Palavra de comando 1 – 3

Valores atuais • Dados PI
• Palavra de estado 1 – 3
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Funções de acionamento • FCB01 Bloqueio do estágio de saída
• FCB05 Controle de rotação
• FCB06 Controle de rotação intercalado
• FCB08 Controle de torque intercalado
• FCB09 Posição
• FCB10 Controle de posicionamento in-

tercalado
• FCB12 Referenciamento
• FCB 08 Identificação da posição do ro-

tor
• FCB20 Jog
• FCB21 Teste de frenagem
• FCB26 Parada no limite do usuário

Funções de monitoração • Mensagens de referência 1
• Mensagens de referência 2
• Valores máximos 1
• Valores máximos 2
• Funções de controle 1
• Funções de controle 2
• Estágio de saída

Funções ampliadas • Jogo de parâmetros
• Reset automático
• Modo de operação standby
• Touchprobe 1
• Touchprobe 2
• Controle do came

Segmento Funções

Dados da unidade • Identificação da unidade
• Componente principal
• Subcomponentes
• Dados de produção

Visão geral das respostas a ir-
regularidade

• Módulo de eixo
• Monitoração da rede de alimentação
• Funções

Configuração • Autorizações
• Redefinir parâmetros da unidade
• Selecionar fonte de memória
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Informações sobre o conversor de aplicação

Padrão Ajustes básicos das interfaces padrão
• Unidade básica
• Encoder 1

Opcional Ajustes básicos dos opcionais
• Fieldbus
• Placa I/O
• Encoder 2
• MOVISAFE® CS..
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5.4.1 Lista de verificação para a colocação em operação
A lista de verificação a seguir lista os passos necessários para a colocação em opera-
ção.

Passo Passo da colocação em operação Concluído
1 Instalação do motor

2 Instalar componente MOVI-C®

3 Iniciar MOVISUITE®

4 Colocar o conjunto de acionamento em operação

5 Parametrizar valores nominais e FCBs

6 Configurar entradas e saídas digitais

7 Configurar PD

8 Configurar módulos de software (MOVIKIT®)

9 Testar acionamentos/aplicação
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5.5 Conexão ao software de engenharia

A figura a seguir mostra a conexão dos conversores de aplicação ao software de en-
genharia MOVISUITE® com a ajuda de um PC.

[1]

RUN ERR

X
1

5
X

2
1

X
2

0
X

3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U

Z
-U

Z

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3
1

X
2
0
_
1

X
2
1
_
1

X
2
0
_
2

X
2
1
_
2

X
1
5
_
1

X
1
5
_
2

S1

S2

RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

+
 U

Z
- 

U
Z

X40

US1

BF
X85

S3

T1

L1

L/ A

X80

L2

L3

L4

XM

L5

L6

L/ A

X41

L/ A

UHX45A-N

18014413831237515

[1] Ethernet
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6 Operação
6.1 Informações gerais

 PERIGO
Tensões perigosas nos cabos e bornes do motor
Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.
• Quando a unidade está ligada, há tensões perigosas tanto nos bornes de saída

como nos cabos e bornes do motor conectados. O mesmo ocorre quando a uni-
dade está bloqueada ou quando o motor está parado.

• O fato de os LEDs de operação estarem apagados não significa que o conversor
de aplicação esteja desligado da fonte de alimentação e sem tensão.

• Verificar se o conversor de aplicação está desligado da fonte de alimentação an-
tes de tocar os bornes de potência.

• Observar as indicações de segurança gerais no capítulo "Indicações de seguran-
ça" (→ 2 13) bem como as indicações no capítulo "Instalação elétrica" (→ 2 46).

 PERIGO
Risco de esmagamento devido a partida involuntária do motor.
Morte ou ferimentos graves.
• Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., remover o bloco de bornes de si-

nais X20.
• Dependendo da utilização, tomar precauções de segurança adicionais para evi-

tar expor pessoas e máquinas a perigos.

ATENÇÃO
Comutar a saída do motor no conversor de aplicação com o estágio de saída habili-
tado.
Danos do conversor de aplicação.
• A saída do motor do conversor de aplicação só pode ser ligada ou desligada

com o estágio de saída bloqueado.
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6.2 Display de 7 segmentos
6.2.1 Indicações operacionais

 • Os dois displays de 7 segmentos exibem o estado operacional do conversor de
aplicação.

6.2.2 Indicação de irregularidade
O conversor de aplicação reconhece irregularidades ocorridas e indica essas irregula-
ridades como código de irregularidade. Cada irregularidade é definida exclusivamente
pelo seu código de irregularidade e atributos correspondentes, conforme mostrado a
seguir:
• Resposta a irregularidades
• Estado final após a execução da resposta a irregularidade
• Tipo de resposta de reset.
Os códigos de irregularidade são exibidos no display do conversor de aplicação como
valores numéricos intermitentes.
O código de irregularidade surge na seguinte sequência de indicações:

    

500 ms 124 ms 1000 ms 124 ms

  

1000 ms 124 ms

12082058123

No exemplo mostrado, um código de irregularidade de dois dígitos com subirregulari-
dade é exibido, aqui a irregularidade 07.01.
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6.3 Indicações operacionais
Indicação Descrição Estado Comentário/Ação
Indicações no processo "boot"
b0 Ao carregar o firmware (booting), a

unidade passa por vários estados
para ficar pronta para funcionar.

• Estado: não está pronta para fun-
cionar.

• Estágio de saída está bloqueado.
• Não é possível nenhuma comuni-

cação.

• Aguardar até que o processo "boot" seja con-
cluído.

• Unidade permanece neste estado: Defeito da
unidade.

b1
b3
br
Indicação Descrição Estado Comentário/Ação
Indicações em diversos estados da unidade
• Modo de economia de energia Modo de economia de energia ativo
00 Falta tensão do circuito intermediá-

rio.
• Estado: não está pronta para fun-

cionar.
• Estágio de saída está bloqueado.
• Comunicação é possível.

Verificar a rede.

C0
Piscando

O modulbus não está pronto Verificar conexão do modulbus, ver capítulo
Ajuste do modo de operação modul bus.

C2
Piscando

STO ativo. • Estado: não está pronta para fun-
cionar.

• Estágio de saída está bloqueado.
• Comunicação é possível.

A função Safe Torque Off está ativa.

C3
Piscando

Sincronização com a rede não está
em ordem. Processamento de da-
dos de processo não está pronto
para funcionar.

• Verificar a conexão da rede.
• Verificar o ajuste de sincronização na unida-

de e no controle.
• Verificar os ajustes de dados do processo na

unidade e no controle.
C4
Piscando

A avaliação do encoder não está
pronta para funcionar.

• Os encoders são inicializados.
• Unidade permanece neste estado:

- Nenhum encoder selecionado.
- Parâmetro "Fonte da rotação atual" ou "Po-
sição atual" indica um encoder não existente.

C5
Piscando

Gerenciamento do motor não está
pronto.

C6
Piscando

A alimentação da unidade interna
está incompleta.

C7
Piscando

Módulo de potência não está pron-
to.

C8
Piscando

A unidade externa não está pronta.

C9
Piscando

A camada de flexibilização de da-
dos não está pronta.

Cd
Piscando

O download de parâmetros está
sendo executado.

Indicação Descrição Estado Comentário/Ação
Indicações em processos de inicialização (parâmetros são redefinidos para valores padrão)
d0
Piscando

Inicialização básica. • Estado: não está pronta para fun-
cionar.

• Estágio de saída está bloqueado.
• Comunicação é possível.

Aguardar até que a inicialização seja concluída.

d1
Piscando

Inicialização no estado de forneci-
mento.

Indicação Descrição Estado Comentário/Ação
Indicações na operação normal
01 Bloqueio dos estágios de saída • Estágio de saída está bloqueado. O acionamento não é controlado pelo estágio

de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por
inércia até parar sem freio. O FCB 01 é selecio-
nado permanentemente com o borne DI00. Po-
rém, também pode ser selecionado por outras
fontes.
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Indicação Descrição Estado Comentário/Ação
02 Parada padrão Informações sobre isso podem ser

encontradas na descrição dos FCBs.
Função de acionamento (FCB) "Parada padrão"
ativa se nenhuma outra FCB estiver seleciona-
da e o sistema estiver "pronto".

04 Modo manual Modo manual ativo
05 Controle de rotação Controle de rotação com gerador interno de

rampa.
06 Controle de rotação interpolado Controle de rotação cíclico com valores nomi-

nais através da rede. O gerador de rampa é dis-
posto externamente, p. ex. em um comando de
nível superior.

07 Controle de torque Controle de torque
08 Controle de torque interpolado Controle de torque cíclico com valores nominais

através da rede.
09 Controle de posicionamento Modo de posicionamento com gerador interno

de rampa.
10 Controle de posicionamento inter-

polado
Modo de posicionamento com valores nominais
ciclicamente através da rede. O gerador de
rampa é disposto externamente, p. ex. em um
comando de nível superior.

12 Referenciamento O acionamento executa um referenciamento.
13 Parada no limite da aplicação Desaceleração no limite de aplicação. Este

FCB 13 também é ativado se nenhum FCB esti-
ver selecionado como padrão FCB 02.

14 Parada de emergência Desaceleração no limite de parada de emergên-
cia.

18 Identificação da posição do rotor Comutação do encoder em motores síncronos.
19 Controle de retenção de posição Controle de posicionamento na posição atual.
20 Jog Operação manual está ativa.
21 Teste de frenagem O freio é testado em que é aplicado um torque

no estado fechado do freio.
25 Medição dos parâmetros do motor Medição dos parâmetros do motor ativa
26 Parada nos limites do usuário Permite parar nos limites do usuário.
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6.4 Descrição da irregularidade Unidade básica
6.4.1 Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
Subirregularidade: 1.1
Descrição: Curto-circuito nos bornes de saída do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Sobrecorrente no estágio de saída ou irregularidade no contro-
le do estágio de saída detectado e estágio de saída bloqueado
pelo hardware.

As causas possíveis da sobrecorrente são um curto-circuito na
saída, uma corrente do motor muito elevada ou um defeito no
estágio de potência de saída.

Subirregularidade: 1.2
Descrição: Sobrecorrente no estágio de saída

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Corrente do motor muito alta. Conectar motor menos potente.
Alimentação de corrente Verificar a alimentação de corrente.
Transformador de corrente Verificar transformador de corrente.
Limite de rampa desligado e tempo de rampa ajustado curto
demais.

Aumentar tempo de rampa.

Módulo de fase com defeito. Verificar módulo de fase.
Tensão de alimentação de 24 VCC é instável. Verificar tensão de alimentação de 24 VCC.
Interrupção ou curto-circuito nas linhas de sinal dos módulos
de fase.

Verificar as linhas de sinal.

6.4.2 Irregularidade 3 Falha à terra
Subirregularidade: 3.1
Descrição: Falha à terra

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Falha à terra no cabo de alimentação do motor. Remover falha à terra no cabo de alimentação do motor.
Falha à terra no conversor. Remover falha à terra no conversor.
Falha à terra no motor. Remover falha à terra no motor.
Falha à terra nos componentes de rede. Remover falha à terra nos componentes de rede.

6.4.3 Irregularidade 4 Chopper de frenagem
Subirregularidade: 4.1
Descrição: Sobrecorrente do chopper de frenagem

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A potência do modo gerador é muito grande. Aumentar as rampas de desaceleração.
Foi detectado um curto-circuito no circuito da resistência de
frenagem.

Verificar a linha de alimentação para a resistência de frena-
gem.

A resistência de frenagem tem alta impedância. Verificar os dados técnicos da resistência de frenagem.
Subirregularidade: 4.2
Descrição: Chopper de frenagem defeituoso

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O estágio de saída do chopper de frenagem está com defeito. Substituir o chopper de frenagem defeituoso.
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6.4.4 Irregularidade 6 Falha de rede
Subirregularidade: 6.1
Descrição: Falha de fase da rede

Resposta: Falha de fase da rede
Causa Ação

Foi constatada a falta de uma fase de rede. Verificar cabo da rede.
Tensão do circuito intermediário periodicamente muito peque-
na.

Verificar o planejamento de projeto da rede de alimentação.

Qualidade da tensão da rede é insuficiente. Verificar a alimentação (fusíveis, contator).

6.4.5 Irregularidade 7 Circuito intermediário
Subirregularidade: 7.1
Descrição: Sobretensão do circuito intermediário

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário
foi excedido e o estágio de saída foi bloqueado pelo hardware.

– Aumentar as rampas de desaceleração.
– Verificar o cabo da resistência de frenagem.
– Verificar os dados técnicos da resistência de frenagem.

Subirregularidade: 7.2
Descrição: Descarga do circuito intermediário falhou

Resposta: Atenção
Causa Ação

O nível de tensão do circuito intermediário não caiu abaixo do
valor limite de descarga dentro do tempo de descarga.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.6 Irregularidade 8 Monitoramento de rotação
Subirregularidade: 8.1
Descrição: Monitoramento de velocidade – Modo motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga
mecânica ou falta de fase na rede ou motor).

Aumentar o tempo de atraso ajustado do monitoramento de ro-
tação ou reduzir a carga.

O encoder não está conectado corretamente. Verificar a conexão do encoder e o sentido de rotação, se ne-
cessário aumentar a limitação de corrente ou reduzir os valo-
res de aceleração.

O encoder tem sentido de rotação incorreto. – Verificar a conexão do encoder e o sentido de rotação, se
necessário aumentar a limitação de corrente ou reduzir os va-
lores de aceleração.
– Verificar o cabo de alimentação do motor, o motor e as fases
de rede.

Subirregularidade: 8.2
Descrição: Monitoramento de velocidade – Modo gerador

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga
mecânica ou falta de fase na rede ou no motor).

Aumentar o tempo de atraso ajustado do monitoramento de ro-
tação ou reduzir a carga regenerativa.

O encoder não está conectado corretamente. Verificar a conexão do encoder e o sentido de rotação. Se ne-
cessário, aumentar a limitação de corrente ou reduzir os valo-
res de atraso.

O encoder tem sentido de rotação incorreto. – Verificar a conexão do encoder e o sentido de rotação. Se
necessário, aumentar a limitação de corrente ou reduzir os va-
lores de atraso.
– Verificar o motor e o cabo de alimentação do motor. Verificar
as fases de rede.
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Subirregularidade: 8.3
Descrição: Rotação máxima no eixo do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A rotação atual excedeu o valor máximo "Rotação máxima no
eixo do motor" (índice 8360.9/8361.9). Este valor máximo é
ajustado durante a colocação em operação adequado ao mo-
tor e ao redutor.

Reduzir rotação máxima ocorrente.

6.4.7 Irregularidade 9 Modo de controle
Subirregularidade: 9.1
Descrição: A magnetização do motor não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O limite de corrente definido pelo usuário ou o monitoramento
do estágio de saída reduziram a corrente máxima possível a
um nível que permita que a corrente de magnetização requeri-
da não possa ser configurada.

– Reduzir a capacidade de utilização do estágio de saída, p.
ex. reduzindo a frequência PWM ou a carga.
– Aumentar limite de corrente definido pelo usuário.

Subirregularidade: 9.2
Descrição: O modo de operação solicitado com o modo de controle ativo não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O FCB atual ativou um modo de operação. O modo de controle
ativo não suporta este modo de operação, por exemplo, "con-
trole de posicionamento" ou "controle de torque" com o modo
de controle V/f.

Colocar o modo de controle em operação que permita o modo
de operação requerido. Se necessário, conectar o encoder.
Selecionar o modo de operação suportado pelo modo de con-
trole atual.

Subirregularidade: 9.3
Descrição: Posição absoluta do rotor não disponível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O modo de controle ativo requer uma posição absoluta do ro-
tor. O encoder selecionado em "Fonte da rotação atual" não
disponibiliza uma posição absoluta do rotor.

Utilizar o encoder absoluto ou identificar a posição do rotor
através de FCB 18.

Subirregularidade: 9.4
Descrição: A alimentação de corrente correta do motor não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A corrente requerida não pôde ser ajustada durante a pré-
magnetização.

Verificar o cabeamento ou desativar a função "Monitoramento
da corrente durante a pré-magnetização".

Subirregularidade: 9.5
Descrição: Frequência de saída máxima excedida

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Frequência de saída máxima excedida. Reduzir rotação máxima.
Subirregularidade: 9.6
Descrição: Rotação máxima do modelo excedida

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A rotação do acionamento calculada no modo de controle
ELSM® é muito alta para o controle do motor.

Se possível, reduzir o "ciclo de amostragem do controle malha
fechada n/x" ou reduzir a rotação.

Subirregularidade: 9.8
Descrição: Irregularidade do modelo de fluxo

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O fluxo do rotor calculado pelo modelo do motor não é plausí-
vel ou a tensão calculada das rodas magnetizadas é muito pe-
quena.

– Verificar os dados de configuração.
– Verificar dados do motor.
– Verificar máquina: Parada ou rotação muito baixa.
– Verificar o cabo de conexão entre o conversor e o motor
– Entre em contato com o SEW Service da SEW-
EURODRIVE. 28
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Subirregularidade: 9.9
Descrição: A medição de parâmetros com o tipo de motor ativo não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A medida dos parâmetros só é possível com os tipos de motor
"assíncrono" e "síncrono". Sem motores de resistência mag-
nética e LSPM.

Selecionar o tipo de motor correto.

Subirregularidade: 9.10
Descrição: Monitoração da inclinação do rotor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O controle de corrente não pode conter o torque da carga. O
desvio entre a tensão nominal estacionária e a tensão real é
muito grande.

Redução do torque da carga (elevação) no sistema controlado.

Subirregularidade: 9.11
Descrição: Função da corrente em parada

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

No processo ELSM, a função da corrente em parada só é pos-
sível em combinação com a medição da posição do rotor.

– Ativar medição da posição do rotor.
– Verificar dados do motor.

6.4.8 Irregularidade 10 Data Flexibility
Subirregularidade: 10.1
Descrição: Inicialização

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A tarefa de inicialização contém uma irregularidade. A tarefa Init enviou um código de retorno! = 0. Verificar progra-
ma.

Subirregularidade: 10.2
Descrição: Código de operação não autorizado

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Foi detectado um código de operação ilegal no programa de
Data Flexibility.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 10.3
Descrição: Acesso à memória

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A área da memória foi infringida por um acesso à matriz. Por exemplo, o acesso à matriz é escrito fora da área de me-
mória permitida. Verificar programa.

Subirregularidade: 10.4
Descrição: Pilha

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Foi detectado um estouro da pilha Data Flexibility. Verificar programa.
Subirregularidade: 10.5
Descrição: Divisão por 0

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Divisão por 0. Verificar programa.
Subirregularidade: 10.6
Descrição: Runtime

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Irregularidade Runtime/Watchdog Verificar programa. O tempo de execução do programa excede
o tempo permitido.

Tarefas PDI ou PDO. Verificar programa. O tempo de execução da tarefa PDI ou
PDO excede o tempo permitido.
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Subirregularidade: 10.7
Descrição: Resultado de cálculo de um comando multiplicação/divisão muito grande

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divi-
são é superior a 32 bits.

Verificar programa.

O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divi-
são não pode ser escrito na variável de resultado.

Verificar programa.

Subirregularidade: 10.8
Descrição: Conexão não autorizada

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

O índice usado no Connect não é permitido. Verificar programa. O índice utilizado não está disponível ou
não é permitido para o acesso através dos dados do processo,
ver Lista de parâmetros.

Subirregularidade: 10.9
Descrição: Code CRC

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A soma de verificação CRC via código está incorreta. Recarregar o programa. A memória de programa está corrom-
pida. O acesso de escrita não autorizado foi feito à memória de
programa.

Subirregularidade: 10.10
Descrição: Duração do ciclo do valor nominal não suportado

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A duração do ciclo do valor nominal não suportado foi parame-
trizado.

Ajustar duração do ciclo do valor nominal para o valor padrão
1 ms.

Subirregularidade: 10.11
Descrição: Nenhum programa de aplicação carregado

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Não há nenhum programa de aplicação de Data Flexibility car-
regado.

Carregar o programa ou desativar Data Flexibility.

Subirregularidade: 10.99
Descrição: Irregularidade desconhecida

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade desconhecida da Data Flexi-
bility.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.9 Irregularidade 11 Monitoração de temperatura
Subirregularidade: 11.1
Descrição: Sobreaquecimento do dissipador de calor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida.
Dependendo das circunstâncias, a capacidade de utilização é
muito alta.

– Reduzir carga.
– Reduzir valor efetivo do corrente.
– Diminuir frequência PWM.
– Garantir refrigeração suficiente.
– Diminuir temperatura ambiente.

Subirregularidade: 11.2
Descrição: Capacidade de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso

Resposta: Capacidade de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso
Causa Ação

O dissipador de calor da unidade está sobrecarregado termica-
mente e o nível de pré-aviso foi atingido.

– Reduzir carga.
– Reduzir valor efetivo da corrente de saída.
– Diminuir frequência PWM.
– Garantir refrigeração suficiente.
– Diminuir temperatura ambiente. 28
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Subirregularidade: 11.3
Descrição: Grau de utilização da unidade

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A temperatura atingiu ou ultrapassou o valor limite para desli-
gamento. Possíveis causas: a corrente de saída média é muito
alta.

Reduzir a carga.

Frequência PWM muito alta. Diminuir frequência PWM.
Temperatura ambiente muito alta. Garantir uma refrigeração suficiente.
Convecção de ar inadequada. Verificar convecção de ar.
Ventilador com defeito. Verificar ventiladores e, se necessário, substituir.

Subirregularidade: 11.5
Descrição: Capacidade de utilização eletromecânica

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os componentes eletromecânicos da unidade estão sobrecar-
regados por corrente contínua excessiva.

Reduzir a carga: se necessário, reduzir o valor efetivo da cor-
rente.

Subirregularidade: 11.6
Descrição: Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso

Resposta: Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso
Causa Ação

Os componentes eletromecânicos da unidade são sobrecarre-
gados por corrente contínua alta e o nível de pré-aviso foi atin-
gido.

– Reduzir carga.
– Diminuir frequência PWM.
– Reduzir valor efetivo do corrente.
– Diminuir temperatura ambiente.

Subirregularidade: 11.7
Descrição: Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de ca-
lor.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 11.8
Descrição: Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.10 Irregularidade 13 Encoder 1
Subirregularidade: 13.1
Descrição: Verificação de comparação da posição

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

A comparação entre a posição em bruto e o contador de sinais
é incorreta em encoders de valor absoluto.

– Verificar a instalação dos sinais de canal.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Substituir encoder.
– Substituir placa.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.2
Descrição: Tipo de encoder desconhecido

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela uni-
dade.

– Verificar tipo de encoder.
– Entre em contato com o SEW Service da SEW-
EURODRIVE.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



6 Operação
Descrição da irregularidade Unidade básica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system128

Subirregularidade: 13.3
Descrição: Dados inválidos

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de
medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.4
Descrição: Irregularidade durante a medição de canal

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal. – Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.5
Descrição: Atenção interna

Resposta: Encoder – Atenção
Causa Ação

O encoder sinalizou um sinal de atenção. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Limpar sensor.

Subirregularidade: 13.6
Descrição: Nível de sinal muito baixo

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor cai abaixo do limite permitido no controle de nível. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.7
Descrição: Nível de sinal muito alto

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor ultrapassa o limite permitido no controle de nível. Verificar a relação de transmissão do resolver utilizado.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.8
Descrição: Monitoramento de nível

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor ultrapassa o limite permitido no controle de nível. Verificar forma construtiva do resolver.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 13.9
Descrição: Controle dos quadrantes

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade no controle do quadrante
(encoder senoidal).

– Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.10
Descrição: Controle da faixa de tolerância de posição

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

A posição está fora da faixa de tolerância. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.11
Descrição: Timeout de dados

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Timeout dos dados do processo do encoder. – Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.12
Descrição: Caso de emergência

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O encoder relatou um caso de emergência. – Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.13
Descrição: Irregularidade na inicialização

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi detectado um erro de comunicação durante a inicialização. – Verificar parametrização.
– Verificar taxa de transmissão.
– Certificar-se de que a interface CANopen no encoder (Node-
ID) esteja ajustada corretamente.
– Verificar a instalação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 13.14
Descrição: Comunicação

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o enco-
der.

– Verificar a fonte de alimentação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar a instalação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.15
Descrição: Irregularidade do sistema

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avalia-
ção do encoder.

– Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas esteja den-
tro do intervalo de trajetos configurado.
– Verificar limites.
– Verificar o ajuste correto dos fatores de numerador/denomi-
nador dos encoders.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.16
Descrição: Alto nível permanente no cabo de dados – Crítico

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi determinado um alto nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.17
Descrição: Alto nível permanente no cabo de dados

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi determinado um alto nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.18
Descrição: Baixo nível permanente no cabo de dados – Crítico

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi determinado um baixo nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



6Operação
Descrição da irregularidade Unidade básica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 131

Subirregularidade: 13.19
Descrição: Baixo nível permanente no cabo de dados

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi determinado um baixo nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.20
Descrição: Bit de irregularidade SSI – Crítico

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Bit de erro irregularidade no protocolo SSI. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar os ajustes no encoder SSI (bit de irregularidade).
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", você pode deslocar o acionamento mesmo com
uma irregularidade em um encoder de posicionamento exter-
no.

Subirregularidade: 13.21
Descrição: Bit de irregularidade SSI

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

Bit de erro irregularidade no protocolo SSI. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar os ajustes no encoder SSI (bit de irregularidade).
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", você pode deslocar o acionamento mesmo com
uma irregularidade em um encoder de posicionamento exter-
no.

Subirregularidade: 13.22
Descrição: Irregularidade interna – Crítica

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O encoder relatou uma irregularidade interna. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.23
Descrição: Irregularidade interna

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

O encoder relatou uma irregularidade interna. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 13.24
Descrição: Intervalo de curso excedido

Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual
Causa Ação

O modo de posição atual (parâmetro P8381.10) não permite
um raio de ação maior.

Verificar intervalo de curso.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 13.25
Descrição: Irregularidade durante a inicialização do encoder

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade grave ao iniciar o encoder. Desligar e voltar a ligar a unidade.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

6.4.11 Irregularidade 14 Encoder 2
Subirregularidade: 14.1
Descrição: Verificação de comparação da posição

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

A comparação entre a posição em bruto e o contador de sinais
é incorreta em encoders de valor absoluto.

– Verificar a instalação dos sinais de canal.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Substituir encoder.
– Substituir placa.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.2
Descrição: Tipo de encoder desconhecido

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela uni-
dade.

– Verificar tipo de encoder.
– Entre em contato com o SEW Service da SEW-
EURODRIVE.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.3
Descrição: Dados inválidos

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de
medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 14.4
Descrição: Irregularidade durante a medição de canal

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal. – Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.5
Descrição: Atenção interna

Resposta: Encoder – Atenção
Causa Ação

O encoder sinalizou um sinal de atenção. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Limpar sensor.

Subirregularidade: 14.6
Descrição: Nível de sinal muito baixo

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor cai abaixo do limite permitido no controle de nível. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.7
Descrição: Nível de sinal muito alto

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor ultrapassa o limite permitido no controle de nível. Verificar a relação de transmissão do resolver utilizado.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.8
Descrição: Monitoramento de nível

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O vetor cai abaixo do limite permitido no controle de nível. Verificar forma construtiva do resolver.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.9
Descrição: Controle dos quadrantes

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade no controle do quadrante
(encoder senoidal).

– Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



6 Operação
Descrição da irregularidade Unidade básica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system134

Subirregularidade: 14.10
Descrição: Controle da faixa de tolerância de posição

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

A posição está fora da faixa de tolerância. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.11
Descrição: Timeout de dados

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Timeout dos dados do processo do encoder. – Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.12
Descrição: Caso de emergência

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O encoder relatou um caso de emergência. – Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.13
Descrição: Irregularidade na inicialização

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi detectado um erro de comunicação durante a inicialização. – Verificar parametrização.
– Verificar taxa de transmissão.
– Certificar-se de que a interface CANopen no encoder (Node-
ID) esteja ajustada corretamente.
– Verificar a instalação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.14
Descrição: Comunicação

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o enco-
der.

– Verificar a fonte de alimentação.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar a instalação.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 14.15
Descrição: Irregularidade do sistema

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avalia-
ção do encoder.

– Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas esteja den-
tro do intervalo de trajetos configurado.
– Verificar limites.
– Verificar o ajuste correto dos fatores de numerador/denomi-
nador dos encoders.
– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de
EMC).
– Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.16
Descrição: Alto nível permanente no cabo de dados – Crítico

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi determinado um alto nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.17
Descrição: Alto nível permanente no cabo de dados

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi determinado um alto nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.18
Descrição: Baixo nível permanente no cabo de dados – Crítico

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Foi determinado um baixo nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.19
Descrição: Baixo nível permanente no cabo de dados

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

Foi determinado um baixo nível permanente do sinal de dados. – Verificar a instalação.
– Verificar o encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.
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Subirregularidade: 14.20
Descrição: Bit de irregularidade SSI – Crítico

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

Bit de erro irregularidade no protocolo SSI. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar os ajustes no encoder SSI (bit de irregularidade).
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", você pode deslocar o acionamento mesmo com
uma irregularidade em um encoder de posicionamento exter-
no.

Subirregularidade: 14.21
Descrição: Bit de irregularidade SSI

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

Bit de erro irregularidade no protocolo SSI. – Verificar parâmetros de colocação em operação.
– Verificar os ajustes no encoder SSI (bit de irregularidade).
– Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", você pode deslocar o acionamento mesmo com
uma irregularidade em um encoder de posicionamento exter-
no.

Subirregularidade: 14.22
Descrição: Irregularidade interna – Crítica

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade crítica atual
Causa Ação

O encoder relatou uma irregularidade interna. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.23
Descrição: Irregularidade interna

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

O encoder relatou uma irregularidade interna. – Verificar a instalação.
– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de
luz, refletor, cabos de dados, etc.).
– Substituir encoder.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

Subirregularidade: 14.24
Descrição: Intervalo de curso excedido

Resposta: Encoder 2 – Irregularidade atual
Causa Ação

O modo de posição atual (parâmetro P8381.10) não permite
um raio de ação maior.

Verificar intervalo de curso.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



6Operação
Descrição da irregularidade Unidade básica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 137

Subirregularidade: 14.25
Descrição: Irregularidade durante a inicialização do encoder

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade grave ao iniciar o encoder. Desligar e voltar a ligar a unidade.
Informação: No modo de operação manual "Operação de
emergência", o acionamento também pode ser deslocado com
o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento
externo com irregularidade.

6.4.12 Irregularidade 16 Colocação em operação
Subirregularidade: 16.1
Descrição: Motor não colocado em operação

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Motor não colocado em operação parcial ou totalmente. Realizar colocação do motor em operação total.
Subirregularidade: 16.2
Descrição: O cálculo dos parâmetros de controle não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Devido ao atraso excessivo do encoder utilizado, o cálculo dos
coeficientes de filtro necessários não é possível.

Utilize encoders com menor atraso ou entre em contato com o
SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.3
Descrição: Modelo do motor térmico não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Parâmetros inválidos para o modelo do motor térmico ou para
a liberação do acionamento, embora a colocação em operação
do modelo térmico ainda não tenha sido concluída.

Verificar os parâmetros do modelo do motor térmico e realizar
a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.5
Descrição: Limite de corrente menor do que a corrente de magnetização do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O limite de corrente é menor do que a corrente de magnetiza-
ção do motor calculada pelo modo de controle ativo.

Aumentar limite de corrente. Corrente de magnetização neces-
sária: ver os parâmetros de diagnóstico do modo de controle.

Subirregularidade: 16.6
Descrição: Modo de controle não possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi selecionado um modo de controle incorreto para o motor. Escolher o modo de controle apropriado para o motor selecio-
nado.

Subirregularidade: 16.7
Descrição: Frequência PWM não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A frequência PWM ajustada não é permitida neste estágio de
potência de saída.

Selecionar outra frequência PWM. Frequências PWM possí-
veis: ver dados de configuração da unidade.

Subirregularidade: 16.8
Descrição: Sensor de temperatura Motor 1

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Colocação em operação com irregularidade do sensor de tem-
peratura do motor 1.

Repetir a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.9
Descrição: Sensor de temperatura Motor 2

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Colocação em operação com irregularidade do sensor de tem-
peratura do motor 2.

Repetir a colocação em operação.
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Subirregularidade: 16.10
Descrição: Fonte da posição atual não atribuída

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

O modo de controle ativo requer um encoder para o modo de
posicionamento.

– Atribuir a fonte da posição atual na atribuição do encoder do
conjunto de acionamento ativo (índice 8565.3 ou 8566.3).
– Se não houver encoder, apenas ativar FCBs com os modos
de operação "Controle de torque" ou "Controle de rotação".

Subirregularidade: 16.11
Descrição: Irregularidades de cálculo dos dados do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A colocação em operação não é possível devido a dados do
motor inconsistentes ou dados de configuração da unidade in-
corretos.

Verificar os dados do motor quanto à plausibilidade ou entrar
em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.12
Descrição: Processo de escritura dos dados do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Antes de descrever os parâmetros de colocação em operação
elétrica (índice 8357, 8360, 8394, 8420 ou 8358, 8361, 8395,
8421), o subíndice 1 não foi escrito para 0.

Resetar irregularidade. Antes continuar a descrição, definir os
parâmetros 8360/1 ou 8361/1 para 0.

Subirregularidade: 16.20
Descrição: Rotação nominal muito alta ou frequência nominal muito baixa

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação: Rotação nominal muito alta ou frequên-
cia nominal muito baixa. A quantidade de pares de polos resul-
tante é 0.

Inserir dados plausíveis do motor (rotação e frequência nomi-
nal).

Subirregularidade: 16.21
Descrição: Escorregamento nominal negativo

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação, o escorregamento nominal calculado fi-
ca negativo: Frequência nominal muito baixa, rotação nominal
muito alta ou quantidade de pares de polos muito grande.

Inserir dados do motor plausíveis (frequência nominal, rotação
nominal, quantidade de pares de polos).

Subirregularidade: 16.22
Descrição: A quantidade de pares de polos deve ser especificada

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação: O cálculo da quantidade de pares de
polos da frequência nominal e da rotação nominal não é clara-
mente possível.

Especificar quantidade de pares de polos.

Subirregularidade: 16.23
Descrição: Verificação de plausibilidade falhou

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação: a potência nominal estimada não cor-
responde à potência nominal inserida.

Verificar a plausibilidade dos dados da plaqueta de identifica-
ção.

Subirregularidade: 16.24
Descrição: O ciclo de amostragem do controlador de rotação não é possível com a frequência PWM atual ou o modo de con-
trole atual

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Com a frequência PWM "2.5 kHz", somente é permitido o ciclo
de amostragem do controlador de rotação de 2 ms. Com o mo-
do de controle ELSM®, somente são permitidos os ciclos de
amostragem do controlador de rotação de 1 ms e 2 ms.

Aumentar a frequência PWM ou o ciclo de amostragem do
controlador de rotação para 2 ms. Com o modo de controle
ELSM®, ajustar o ciclo de amostragem para 1 ms ou 2 ms.
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Subirregularidade: 16.25
Descrição: Limite de corrente definida pelo usuário para a corrente em parada muito pequena

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O limite de corrente definido pelo usuário é muito baixo para a
corrente em parada mínima.

Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário ou desati-
var a função da corrente em parada.

Subirregularidade: 16.26
Descrição: Valores nominais incompletos ou implausíveis

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação: Tensão nominal, corrente nominal, rota-
ção nominal ou torque nominal não inseridos ou implausíveis.

Inserir ou verificar a tensão nominal, a corrente nominal, a ro-
tação nominal e o torque nominal.

Subirregularidade: 16.27
Descrição: Corrente máxima ou torque máximo implausível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a colocação em operação através dos dados da pla-
queta de identificação: Corrente máxima ou torque máximo
não inserido ou corrente máxima e torque máximo implausí-
veis.

Verificar a corrente máxima e o torque máximo.

Subirregularidade: 16.30
Descrição: O status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade

Resposta: Atenção
Causa Ação

O status de configuração do EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM
está com irregularidade.
EEPROM não carregado, arquivo binário não carregado.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Processo de carregamento EEPROM com irregularidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Soma de prova EEPROM com irregularidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.13 Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
Subirregularidade: 17.7
Descrição: Erro de exceção

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ocorreu um trap de exceção na CPU. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.14 Irregularidade 18 Irregularidade de software
Subirregularidade: 18.1
Descrição: Gerenciamento do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Uma irregularidade foi detectada na interface de gerenciamen-
to do motor.

– Ligar/desligar unidade.
– Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.3
Descrição: Atenção ao sistema de tarefas

Resposta: Atenção
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade ao processar o sistema de
tarefas interno. Isso pode ser, por exemplo, uma violação de
tempo em tarefas cíclicas.

– Confirmar mensagem de atenção.
– Se a mensagem de atenção ocorrer regularmente, entrar em
contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.
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Subirregularidade: 18.4
Descrição: Sistema de tarefas

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Foi detectada uma irregularidade ao processar o sistema de
tarefas interno. Isso pode ser, por exemplo, uma violação de
tempo em tarefas cíclicas.

– Ligar/desligar unidade.
– Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.7
Descrição: Irregularidade grave

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Ocorreu uma irregularidade grave no software. – Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a placa
de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número
de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em con-
tato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.8
Descrição: Código de irregularidade inválido

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi solicitado um código de irregularidade inválido. – Ligar/desligar unidade.
– Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.9
Descrição: Irregularidade interna do software

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
O software informa um evento inesperado. – Ligar/desligar unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a placa
de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número
de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em con-
tato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.10
Descrição: Watchdog

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O software não funciona mais na duração do ciclo prevista. – Ligar/desligar unidade.
– Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.12
Descrição: Dados de configuração

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Os dados de configuração são implausíveis ou não podem ser
interpretados pela versão de firmware ativa.

Carregar a atualização do firmware ou dados de configuração
válidos.

Subirregularidade: 18.13
Descrição: Dados comparativos

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Os dados comparativos não são plausíveis. Carregar dados comparativos válidos.

6.4.15 Irregularidade 19 Dados do processo
Subirregularidade: 19.1
Descrição: Infração do valor nominal do torque

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Foram especificados valores nominais de torque implausíveis. Ajustar os valores nominais de torque.
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Subirregularidade: 19.2
Descrição: Infração do valor nominal da posição

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

O valor nominal de posição está fora da chave fim de curso de
software.

Verificar valor nominal de posição.

O valor nominal de posição está fora da área do módulo. Verificar valor nominal de posição.
A posição na unidade do usuário gera um transbordamento nu-
mérico na unidade de sistema.

Verificar a posição na unidade do usuário.

Subirregularidade: 19.3
Descrição: Infração do valor nominal de rotação

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Foram especificados valores nominais de rotação implausíveis. Ajustar valores nominais de rotação.
Subirregularidade: 19.4
Descrição: Infração do valor nominal de aceleração

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Foram especificados valores nominais de aceleração implausí-
veis. Apenas a faixa de valores > = 0 é permitida.

Ajustar valores nominais de aceleração.

Subirregularidade: 19.5
Descrição: A função de acionamento não existe

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A função de acionamento inexistente (FCB) foi selecionada por
meio de dados do processo.

Especificar o número FCB existente para a seleção FCB atra-
vés dos dados do processo.

Subirregularidade: 19.6
Descrição: Violação do valor nominal do momento de inércia da massa

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Foram especificados valores nominais de momento de inércia
da massa implausíveis. Apenas a faixa de valores > = 0 é per-
mitida.

Ajustar valores nominais do momento de inércia de massa.

Subirregularidade: 19.7
Descrição: Falta referenciamento

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A função ativada somente é permitida com encoder referencia-
do.

Ativar a função somente se o encoder estiver referenciado.

Subirregularidade: 19.8
Descrição: Não é permitida a comutação do conjunto de acionamento

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Comutação do conjunto de acionamento solicitada no estágio
de saída não bloqueado.

Bloquear o estágio de saída antes da comutação do conjunto
de acionamento.

Subirregularidade: 19.9
Descrição: Infração do valor nominal de retorno

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

Valores de retorno implausíveis. Ajustar valores nominais de retorno.
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6.4.16 Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Subirregularidade: 20.1
Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a
tensão de alimentação de reserva 24 VCC conectada externa-
mente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de reserva 24 VCC externa
quanto à correção do nível de tensão e da conexão e, se ne-
cessário, corrigir.
– Confirmar irregularidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unida-
de. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.2
Descrição: Tensão de alimentação da sobrecarga

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

No MOVIDRIVE® system, a utilização de corrente nas trilhas
de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC
na unidade é muito alta. As saídas do sinal da unidade foram,
portanto, desligadas devido à mensagem de irregularidade.

Identificar os equipamentos que sobrecarregam a tensão de
alimentação interna:
1. Remover todos os equipamentos externos:
– Nas saídas digitais da unidade básica.
– Em opcionais possivelmente existentes.
– Em todas as conexões do encoder.
– Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída
24 VCC.
2. Confirmar irregularidade.
3. Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade
até que a mensagem de irregularidade reapareça.
4. Como correção, conectar os equipamentos com menor con-
sumo de corrente ou eliminar o curto-circuito.

Subirregularidade: 20.7
Descrição: Irregularidade interna no hardware

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. – Confirmar irregularidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unida-
de. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.8
Descrição: Atenção ventilador

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A função do ventilador está danificada. Verificar o funcionamento do ventilador.
Subirregularidade: 20.9
Descrição: Irregularidade do ventilador

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

O ventilador está com defeito. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 20.10
Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação do ventilador

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Tensão de alimentação do ventilador inexistente. Verificar ou estabelecer conexão.
Subirregularidade: 20.11
Descrição: STO – Atraso de comutação

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ocorreu um atraso na comutação entre os sinais STO F-
STO_P1 e F-STO_P2.

– Verificar instalação STO (parada segura ativa).
– Antes de confirmar, certificar-se de que ambos os sinais STO
(parada segura ativa) estejam comutados para baixo nível.
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6.4.17 Irregularidade 23 Módulo de potência
Subirregularidade: 23.1
Descrição: Atenção

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

Há irregularidade do módulo de potência com a resposta a irre-
gularidade "Atenção".

Ver o estado da irregularidade "Subcomponente do módulo de
potência".

Subirregularidade: 23.2
Descrição: Irregularidade

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Há irregularidade do módulo de potência com resposta a irre-
gularidade "Padrão".

Ver o estado da irregularidade "Subcomponente do módulo de
potência".

Subirregularidade: 23.3
Descrição: Irregularidade crítica

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Há irregularidade do módulo de potência com resposta a irre-
gularidade "Irregularidade crítica".

Ver o estado da irregularidade "Subcomponente do módulo de
potência".

Subirregularidade: 23.4
Descrição: Irregularidade de hardware

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ocorreu uma irregularidade em um componente de hardware
do módulo de potência, p. ex.: Sobrecorrente do comparador
de hardware.

– Verificar a alimentação de corrente.
– Aumentar tempo de rampa.
– Verificar tamanho correto do motor (a corrente do motor é
muito alta).
– Entre em contato com o SEW Service da SEW-
EURODRIVE.

Irregularidade na fonte chaveada, irregularidade de hardware. – Verificar a alimentação de corrente.
– Verificar tensão de alimentação de 24 VCC.

Irregularidade no circuito de disparo do gate de um IGBT. Há um defeito no estágio de potência de saída. Entre em con-
tato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A configuração de dados de processo é inválida. A unidade de
controle e o módulo de potência possuem um estado incompa-
tível.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 23.5
Descrição: A configuração de dados de processo é inválida

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A configuração de dados de processo é inválida. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 23.6
Descrição: Timeout nos dados do processo

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Um timeout dos dados do processo foi detectado pela interface
de comunicação LT.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 23.7
Descrição: Timeout da comunicação de parâmetros

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

O timeout da comunicação dos parâmetros foi detectado pela
interface de comunicação LT.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 23.8
Descrição: Irregularidade na comunicação dos parâmetros

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A interface de comunicação LT detectou uma irregularidade na
comunicação dos parâmetros.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
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Subirregularidade: 23.9
Descrição: Firmware do módulo de potência corrompido

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Uma atualização de firmware no módulo de potência falhou. Realizar novamente a atualização do firmware.

6.4.18 Irregularidade 24 Controle do came
Subirregularidade: 24.1
Descrição: Limites da janela do came invertidos

Resposta: Atenção
Causa Ação

O limite esquerdo da janela do came é maior do que o limite di-
reito.

Verificar e ajustar os limites da janela do came.

Subirregularidade: 24.2
Descrição: Limites da janela do came fora da área do módulo

Resposta: Atenção
Causa Ação

Os limites da janela do came estão fora da área do módulo. Verificar e ajustar os limites da janela do came.
Subirregularidade: 24.3
Descrição: As janelas do came de um sinal se sobrepõem

Resposta: Atenção
Causa Ação

Os limites das janelas do came de um sinal se sobrepõem. Ajustar os limites das janelas do came para que se alinhem
uma com a outra.

Subirregularidade: 24.4
Descrição: Limites de módulo invertidos

Resposta: Atenção
Causa Ação

O limite esquerdo do intervalo do módulo é maior que o limite
direito.

Verificar e ajustar os limites da área do módulo.

6.4.19 Irregularidade 25 Monitoração da memória de parâmetros
Subirregularidade: 25.2
Descrição: Memória NV – Irregularidade no tempo de execução

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Irregularidade no tempo de execução do sistema de memória
não volátil.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.6
Descrição: Configuração da unidade incompatível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O conjunto de dados contido na unidade foi copiado por outra
unidade, que difere na série de unidades, potência ou tensão
da unidade atual.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".

Um módulo de energia substituível foi usado por outra unidade
que difere em potência, série de unidades ou tensão da unida-
de atual.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".

O módulo de potência foi substituído e difere do módulo de po-
tência original em potência ou tensão.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".
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Subirregularidade: 25.7
Descrição: Inicialização da memória NV – Irregularidade

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

As irregularidades são detectadas durante a inicialização do
sistema de memória não volátil.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.10
Descrição: Dados de configuração do módulo de potência – Conflito entre versões

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados de configuração do módulo de potência têm uma
versão incorreta.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.12
Descrição: Dados de configuração do módulo de potência – Irregularidade CRC

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados de configuração do módulo de potência estão incor-
retos.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.13
Descrição: Dados de configuração das eletrônicas de controle – Irregularidade CRC

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados de configuração das eletrônicas de controle estão in-
corretos.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.14
Descrição: Dados comparativos do módulo de potência – Conflito entre versões

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados comparativos do módulo de potência têm uma ver-
são incorreta.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.15
Descrição: Dados comparativos das eletrônicas de controle – Conflito entre versões

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados comparativos das eletrônicas de controle têm uma
versão errada.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.16
Descrição: Dados comparativos do módulo de potência – Irregularidade CRC

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados comparativos do módulo de potência estão incorre-
tos.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.17
Descrição: Dados comparativos do sistema eletrônico de controle – Irregularidade CRC

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Os dados comparativos das eletrônicas de controle estão in-
corretos.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.18
Descrição: Dados QS do módulo de potência – Irregularidade CRC

Resposta: Atenção
Causa Ação

Os dados QS do módulo de potência estão com irregularidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 25.19
Descrição: Dados QS das eletrônicas de controle – Irregularidade CRC

Resposta: Atenção
Causa Ação

Os dados QS do sistema eletrônico de controle estão com irre-
gularidade.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.28
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Subirregularidade: 25.20
Descrição: Irregularidade de inicialização – Memória da unidade básica

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Irregularidade de inicialização da memória da unidade básica. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 25.21
Descrição: Irregularidade no tempo de execução – Memória da unidade básica

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Irregularidade no tempo de execução da memória da unidade
básica.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.30
Descrição: Irregularidade de inicialização – Módulo de energia substituível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O módulo de energia substituível não está formatado correta-
mente.

Estabelecer estado de fornecimento. AVISO: Todos os dados
no módulo de energia substituível serão redefinidos para o es-
tado padrão.

Irregularidade de inicialização do módulo de energia substituí-
vel após estado de fornecimento.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.31
Descrição: Irregularidade no tempo de execução – Módulo de energia substituível

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Irregularidade no tempo de execução do módulo de energia
substituível.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.50
Descrição: Irregularidade no tempo de execução – Módulo de energia de segurança substituível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Irregularidade no tempo de execução do módulo de energia de
segurança substituível.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.51
Descrição: Irregularidade de inicialização – Módulo de energia de segurança substituível

Resposta: Atenção
Causa Ação

Irregularidade de inicialização do módulo de energia de segu-
rança substituível.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.61
Descrição: Falha – Ponto de restabelecimento da memória da unidade básica

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

O ponto de restabelecimento não pôde ser criado. Apagar ponto de restabelecimento.
Subirregularidade: 25.70
Descrição: Configuração da placa incompatível

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A configuração atual das placas não corresponde ao status da
colocação em operação armazenada.
Por exemplo, foi removida uma placa que ainda estava presen-
te durante a colocação em operação.

– Restaurar configuração original das placas.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".
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6.4.20 Irregularidade 26 Irregularidade externa
Subirregularidade: 26.1
Descrição: Borne

Resposta: Irregularidade externa
Causa Ação

Mensagem de irregularidade via fonte de irregularidade exter-
na.

Programável via 8622.5 (padrão: Suporte da aplicação (+ES)).

Subirregularidade: 26.2
Descrição: Desligamento de emergência

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Outra estação de modulbus solicitou parada de emergência
externa.

Verificar se há irregularidades em outra estação de modulbus.

Subirregularidade: 26.3
Descrição: Desligamento de emergência do módulo de potência

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O módulo de potência solicitou o desligamento de emergência
externo porque detectou uma irregularidade crítica.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 26.4
Descrição: Irregularidade da resistência de frenagem externa

Resposta: Resposta a irregularidade da resistência de frenagem externa
Causa Ação

O interruptor de temperatura do resistor de frenagem externo
conectado a um borne foi ativado.

– Verificar forma construtiva do resistor.
– Limpar resistor.
– Verificar planejamento de projeto do resistor.
– Instalar resistor maior.
– Verificar configuração do relé.
– Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia re-
generativa.

6.4.21 Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
Subirregularidade: 28.1
Descrição: FCB 11/12 – Tempo excedido na busca do pulso zero

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

No referenciamento, o pulso zero do sinal C do encoder não
pôde ser encontrado dentro do tempo de pesquisa especifica-
do.

Verificar a instalação do encoder.

Subirregularidade: 28.2
Descrição: FCB 11/12 – A chave fim de curso HW está antes do came de referência

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

No referenciamento, a chave fim de curso do hardware foi ati-
vada. O came de referência não foi detectado.

Certificar-se de que o came de referência não esteja montado
atrás da chave fim de curso do hardware.

Subirregularidade: 28.3
Descrição: FCB 11/12 – A chave fim de curso HW e o came de referência não estão alinhados

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A chave fim de curso do hardware e o came de referência não
estão montados de forma nivelada.

Certificar-se de que o came de referência e a chave fim de cur-
so do hardware estejam montados de forma nivelada.

Subirregularidade: 28.4
Descrição: FCB 11/12 – Irregularidade do offset de referência

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Ocorreu uma irregularidade ao determinar o offset de referên-
cia.

– Garantir que o offset de referência não seja superior ao valor
máximo "Módulo máx." está definido.
– Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o
offset de referência não seja maior que uma rotação do enco-
der.28
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Subirregularidade: 28.5
Descrição: FCB 11/12 – Referenciamento não possível

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

No conjunto de acionamento ativo, o parâmetro "fonte da posi-
ção atual" é parametrizado para "sem encoder".

Atribuir "Fonte da posição atual" ou não realizar o referencia-
mento.

Subirregularidade: 28.6
Descrição: FCB 11/12 – Chave fim de curso/came de referência não alinhado/sobreposto com parada fixa

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Durante o referenciamento para parada fixa, uma chave fim de
curso do hardware ou came de referência não selecionado foi
ativado.

Verificar se os parâmetros de referenciamento estão configura-
dos corretamente.

Durante o referenciamento para paragem fixa com chave fim
de curso do hardware selecionado ou came de referência, a
paragem fixa foi alcançada sem que a chave fim de curso do
hardware ou came de referência sejam ativados.

Verificar se os parâmetros de referenciamento estão configura-
dos corretamente.

Subirregularidade: 28.7
Descrição: FCB 21 – Torque de teste maior do que o torque máximo no eixo do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O torque de teste necessário para o teste de frenagem é maior
do que o torque máximo. Não pode ser gerado pela combina-
ção motor/conversor.

Reduzir torque de teste.

Subirregularidade: 28.8
Descrição: FCB 21 – Torque de teste não alcançado

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O torque de teste requerido para o teste de frenagem excede
os valores-limite válidos.

– Reduzir torque de teste.
– Verificar valores máximos.

Subirregularidade: 28.9
Descrição: FCB 18 – Identificação da posição do rotor não possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A identificação da posição do rotor foi iniciada com um encoder
incremental, mas terminou antes do tempo.

– Reiniciar a identificação da posição do rotor.
– Verificar se o encoder está conectado corretamente.
– Verificar se o encoder está com defeito.

O resultado da identificação da posição do rotor não pode ser
armazenado no encoder.

Selecionar "Conversor" como local onde salvar.

A combinação do modo de operação "Automático" e local onde
salvar "Encoder" não é permitida.

Ajustar o modo de operação para "Manual" ou o local onde sal-
var para "Conversor".

Subirregularidade: 28.10
Descrição: FCB 25 – Fases do motor assimétrico

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos fo-
ram determinados nas 3 fases.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.
– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conver-
sor.
– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danifica-
dos.

Subirregularidade: 28.11
Descrição: FCB 25 – Pelo menos uma fase é de alta impedância

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do mo-
tor não pôde ser medida.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.
– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conver-
sor.
– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danifica-
dos.
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Subirregularidade: 28.12
Descrição: FCB 25 – Timeout na medição RS

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o
motor estava girando.

– Parar o motor.
– Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor pa-
rado.

Subirregularidade: 28.13
Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A medição dos parâmetros do motor não permite a identifica-
ção precisa da curva característica.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 28.14
Descrição: Módulo mín./máx. invertido

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

No conjunto de dados ativo, o valor para "Módulo mín." é maior
do que o valor para "Módulo máx.", ver Funções de monitora-
mento\Valores máximos 1 ou Funções de monitoramento\Valo-
res máximos 2.

Trocar valores para módulo mín. e módulo máx.

Subirregularidade: 28.15
Descrição: FCB 25 – Timeout

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Uma medida de RR, LSigma ou Ls não foi concluída. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.22 Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
Subirregularidade: 29.1
Descrição: Chave de fim de curso positivo acionada

Resposta: Chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual
Causa Ação

A chave de fim de curso positivo HW foi acionada. – Verificar instalação da chave fim de curso HW.
– Verificar posição final.
– Sair da chave fim de curso HW com rotação negativa.

Subirregularidade: 29.2
Descrição: Chave de fim de curso negativo ativada

Resposta: Chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual
Causa Ação

A chave de fim de curso negativo HW foi acionada. – Verificar instalação da chave fim de curso HW.
– Verificar posição final.
– Sair da chave fim de curso HW com rotação positiva.

Subirregularidade: 29.3
Descrição: Falta chave fim de curso

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Ambas as chaves fim de curso do hardware positivas e negati-
vas foram acionadas simultaneamente.

– Verificar instalação das chaves fim de curso do hardware.
– Verificar o ajuste de parâmetros das entradas digitais.
– Verificar o ajuste de parâmetros dos dados de saída de pro-
cesso.

Subirregularidade: 29.4
Descrição: Chave fim de curso invertida

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A chave de fim de curso positivo HW foi acionada com rotação
negativa, ou a chave fim de curso HW negativa foi acionada
com rotação positiva.

Verificar se as chaves fim de curso HW estão conectadas in-
corretamente.
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6.4.23 Irregularidade 30 Chave fim de curso SW
Subirregularidade: 30.1
Descrição: Chave de fim de curso positivo acionada

Resposta: Chave fim de curso SW – Conjunto de acionamento atual
Causa Ação

A chave de fim de curso positivo SW foi acionada. – Verificar a posição da chave fim de curso SW.
– Verificar posição final.
– Sair da chave fim de curso SW com rotação negativa.

Subirregularidade: 30.2
Descrição: Chave de fim de curso negativo ativada

Resposta: Chave fim de curso SW – Conjunto de acionamento atual
Causa Ação

A chave de fim de curso negativo SW foi ativada. – Verificar a posição da chave fim de curso SW.
– Verificar posição final.
– Sair da chave fim de curso SW com rotação positiva.

Subirregularidade: 30.3
Descrição: Chave fim de curso invertida

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A posição da chave fim de curso SW negativo é maior do que
a posição da chave fim de curso SW positivo.

Verificar as posições da chave fim de curso SW.

6.4.24 Irregularidade 31 Proteção do motor térmica
Subirregularidade: 31.1
Descrição: Ruptura do fio do sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A conexão com o sensor de temperatura do motor 1 foi inter-
rompida.

Verificar a instalação do sensor de temperatura.

Subirregularidade: 31.2
Descrição: Curto-circuito do sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A conexão com o sensor de temperatura do motor 1 sofreu
curto-circuito.

Verificar a instalação do sensor de temperatura.

Subirregularidade: 31.3
Descrição: Sobreaquecimento do sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O sensor de temperatura do motor 1 indica um sobreaqueci-
mento.

– Deixar o motor resfriar.
– Verificar se o motor está sobrecarregado.
– Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi pa-
rametrizado em vez de PK (Pt1000).

Subirregularidade: 31.4
Descrição: Sobreaquecimento do modelo de temperatura – Motor 1

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O modelo de temperatura do motor 1 indica temperatura ex-
cessiva.

– Deixar o motor resfriar.
– Verificar se o motor está sobrecarregado.
– Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi pa-
rametrizado em vez de PK (Pt1000).

Subirregularidade: 31.5
Descrição: Pré-aviso do sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Proteção do motor térmico 1 – Nível de pré-aviso
Causa Ação

A temperatura indicada pelo sensor de temperatura do motor 1
excedeu o nível de pré-aviso.

Verificar se o motor está sobrecarregado.
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Subirregularidade: 31.6
Descrição: Pré-aviso do modelo de temperatura – Motor 1

Resposta: Proteção do motor térmico 1 – Nível de pré-aviso
Causa Ação

A temperatura indicada pelo modelo de temperatura do mo-
tor 1 excedeu o nível de pré-aviso.

Verificar se o motor está sobrecarregado.

Subirregularidade: 31.7
Descrição: Monitoração de temperatura UL

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O modelo de temperatura do motor ativo indica uma tempera-
tura excessiva.

Verificar se o motor está sobrecarregado.

Subirregularidade: 31.8
Descrição: Timeout Comunicação Sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A comunicação com o sensor de temperatura, por exemplo,
através do MOVILINK® DDI, está com falhas.

Verificar cabeamento.

Subirregularidade: 31.9
Descrição: Temperatura muito baixa – Sensor de temperatura – Motor 1

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A temperatura indicada pelo sensor de temperatura do motor 1
caiu abaixo de -50 °C.

– Verificar se há um sensor de temperatura KTY no motor,
mas um sensor de temperatura Pt1000 foi ajustado na para-
metrização.
– Aquecer o motor.

Subirregularidade: 31.11
Descrição: Ruptura do fio do sensor de temperatura – Motor 2

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A conexão com o sensor de temperatura do motor 2 foi inter-
rompida.

Verificar a instalação do sensor de temperatura.

Subirregularidade: 31.12
Descrição: Curto-circuito do sensor de temperatura – Motor 2

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A conexão com o sensor de temperatura do motor 2 sofreu
curto-circuito.

Verificar a instalação do sensor de temperatura.

Subirregularidade: 31.13
Descrição: Sobreaquecimento do sensor de temperatura – Motor 2

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O sensor de temperatura do motor 2 indica um sobreaqueci-
mento.

– Deixar o motor resfriar.
– Verificar se o motor está sobrecarregado.
– Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi pa-
rametrizado em vez de PK (Pt1000).

Subirregularidade: 31.14
Descrição: Sobreaquecimento do modelo de temperatura – Motor 2

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O modelo de temperatura do motor 2 indica um sobreaqueci-
mento.

– Deixar o motor resfriar.
– Verificar se o motor está sobrecarregado.
– Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi pa-
rametrizado em vez de PK (Pt1000).

Subirregularidade: 31.15
Descrição: Pré-aviso do sensor de temperatura – Motor 2

Resposta: Proteção do motor térmico 2 – Nível de pré-aviso
Causa Ação

A temperatura indicada pelo sensor de temperatura do motor 2
excedeu o nível de pré-aviso.

Verificar se o motor está sobrecarregado.
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Subirregularidade: 31.16
Descrição: Pré-aviso do modelo de temperatura – Motor 2

Resposta: Proteção do motor térmico 2 – Nível de pré-aviso
Causa Ação

A temperatura indicada pelo modelo de temperatura do mo-
tor 2 excedeu o nível de pré-aviso.

Verificar se o motor está sobrecarregado.

Subirregularidade: 31.19
Descrição: Temperatura muito baixa – Sensor de temperatura – Motor 2

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A temperatura indicada pelo sensor de temperatura do motor 2
caiu abaixo de -50 °C.

– Verificar se há um sensor de temperatura KTY no motor,
mas um sensor de temperatura Pt1000 foi ajustado na para-
metrização.
– Aquecer o motor.

6.4.25 Irregularidade 32 Comunicação
Subirregularidade: 32.2
Descrição: Timeout dos dados do processo EtherCAT®/SBusPLUS

Resposta: Fieldbus – Resposta de Timeout
Causa Ação

Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu uma
interrupção nos dados do processo.

– Verificar a instalação do system bus e do modulbus.
– Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS
esteja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.
– Verificar a configuração do Timeout EtherCAT®/SBusPLUS
na unidade.

Subirregularidade: 32.3
Descrição: Sinal de sincronização com irregularidade

Resposta: Sincronização externa
Causa Ação

A duração do período do sinal de sincronização está com de-
feito.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS es-
teja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.4
Descrição: Sem sinal de sincronização

Resposta: Sincronização externa
Causa Ação

Falta o sinal de sincronização. Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS es-
teja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.5
Descrição: Timeout da sincronização

Resposta: Sincronização externa
Causa Ação

Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincro-
nização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS es-
teja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.6
Descrição: Copiar o jogo de parâmetros

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o conjunto de parâ-
metros na unidade.

– Verificar a instalação do system bus e do modulbus.
– Reiniciar download.

Subirregularidade: 32.7
Descrição: Timeout do heartbeat da aplicação

Resposta: Heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout
Causa Ação

A comunicação entre o programa IEC no MOVI-C® CON-
TROLLER e a unidade foi interrompida.

– Verificar o status do programa IEC.
– Reiniciar o programa IEC.
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Subirregularidade: 32.8
Descrição: Timeout, Timeout usuário

Resposta: Timeout usuário, resposta de timeout
Causa Ação

O tempo de timeout da função de timeout do usuário expirou Descrever parâmetros para acionar a função de timeout do
usuário de forma cíclica antes de expirar o processo de time-
out.

Subirregularidade: 32.12
Descrição: Timeout do modo manual

Resposta: Modo manual – Resposta de timeout
Causa Ação

A conexão de comunicação com a unidade no modo manual
foi interrompida.

– Verificar se muitos programas estão ativos no PC do opera-
dor.
– Aumentar a configuração de timeout no modo manual.

Um novo projeto de escopo foi criado. – Resetar irregularidade.
– Reiniciar modo manual.

Uma medição de escopo foi carregada a partir da unidade. – Resetar irregularidade.
– Reiniciar modo manual.

6.4.26 Irregularidade 33 Inicialização do sistema
Subirregularidade: 33.1
Descrição: Medição da corrente do motor

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
A medição da corrente do motor detectou uma irregularidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.2
Descrição: Firmware-CRC-Check

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Foi detectada uma irregularidade durante o teste de firmware. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.6
Descrição: Configuração FPGA

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O teste de configuração FPGA detectou uma irregularidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 33.7
Descrição: Irregularidade de compatibilidade do módulo funcional

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O teste de compatibilidade do módulo funcional detectou uma
irregularidade.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.8
Descrição: Configuração do módulo funcional SW

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O teste da configuração do módulo funcional SW detectou uma
irregularidade.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.10
Descrição: Timeout durante a inicialização

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Ao inicializar o sistema, ocorreu um timeout. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.11
Descrição: Irregularidade de compatibilidade do hardware

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O firmware não se ajusta à unidade. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
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Subirregularidade: 33.12
Descrição: Módulo de energia inserido

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
Ao iniciar a unidade, foi detectado um módulo de energia inse-
rido. No entanto, o ajuste da fonte dos parâmetros da unidade
está definida em "Memória interna".

– Desligar unidade. Remover o módulo de energia e religar a
unidade.
– Alterar o parâmetro "Fonte de memória NV" para "Qualquer"
ou "Módulo de energia substituível". Desligar e voltar a ligar a
unidade.

Subirregularidade: 33.13
Descrição: Módulo de energia removido

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
A unidade foi ligada sem um módulo de energia. No entanto, o
ajuste da fonte dos parâmetros da unidade está definida em
"Módulo de energia substituível".

Desligar unidade. Inserir o módulo de energia e voltar a ligar a
unidade.

O módulo de energia substituível foi removido durante a opera-
ção.

Alterar o parâmetro "Fonte de memória NV" para "Memória in-
terna". Desligar e voltar a ligar a unidade.

Subirregularidade: 33.14
Descrição: Controlador escravo EtherCAT® não acessível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
O EtherCAT® Slave Controller não pode ser acessado. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.15
Descrição: Configuração do firmware

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa Ação
O Gerenciador de atualização de dispositivos detectou uma
variante alterada do firmware do aplicativo.

Confirmar irregularidade. Deste modo, os dados de configura-
ção do gerenciador de atualização do dispositivo são atualiza-
dos.

A irregularidade ocorreu várias vezes seguidas. O gerenciador
de atualização de dispositivos está desatualizado e não pode
salvar a configuração.

Atualizar Gerenciador de Atualização de Dispositivos.

6.4.27 Irregularidade 34 Configuração de dados de processo
Subirregularidade: 34.1
Descrição: Alteração da configuração de dados de processo

Resposta: Parada aplicação + estágio saída
Causa Ação

A configuração dos dados do processo foi alterada enquanto a
operação dos dados do processo estiver ativa.

– Interromper os dados do processo e realizar alterações. Em
seguida, reiniciar os dados do processo.
– Resetar. Deste modo, os dados do processo são interrompi-
dos, as alterações são aceitas e, em seguida, os dados do pro-
cesso são reiniciados.

6.4.28 Irregularidade 35 Ativação funcional
Subirregularidade: 35.1
Descrição: Chave de ativação – Nível de aplicação inválido

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A chave de ativação foi inserida incorretamente. Reinserir a chave de ativação.
A chave de ativação não foi criada para esta unidade. Verificar a chave de ativação.
Em um eixo duplo, a chave de ativação para a instância incor-
reta foi inserida na unidade.

Inserir a chave de ativação para a instância atribuída.

Uma chave de ativação para um nível de tecnologia foi inseri-
da no parâmetro "Nível de aplicação - Chave de ativação".

Inserir a chave de ativação no parâmetro correto. 28
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Subirregularidade: 35.2
Descrição: Nível de aplicação muito baixo

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

O módulo de software ativado requer um nível de aplicação
mais elevado.

Inserir uma chave de ativação para o nível de aplicação neces-
sário. O nível requerido pode ser lido no parâmetro 8438.3 "Ní-
vel de aplicação - Nível necessário".

Subirregularidade: 35.3
Descrição: Nível de tecnologia muito baixo

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Uma função de tecnologia ativada requer um nível de tecnolo-
gia mais alto.

Inserir uma chave de ativação para o nível de tecnologia ne-
cessário. O nível requerido pode ser lido no parâmetro 8438.13
"Nível de tecnologia - Nível necessário".

Subirregularidade: 35.4
Descrição: Chave de ativação – Nível de tecnologia inválido

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A chave de ativação foi inserida incorretamente. Reinserir a chave de ativação.
A chave de ativação não foi criada para esta unidade. Verificar a chave de ativação.
Em um eixo duplo, a chave de ativação para a instância incor-
reta foi inserida na unidade.

Inserir a chave de ativação para a instância atribuída.

Uma chave de ativação para um nível de aplicação foi inserida
no parâmetro "Nível de tecnologia – Chave de ativação".

Inserir a chave de ativação no parâmetro correto.

6.4.29 Irregularidade 42 Erro por atraso
Subirregularidade: 42.1
Descrição: Erro por atraso de posicionamento

Resposta: Erro por atraso de posicionamento
Causa Ação

Durante o posicionamento, ocorreu o um erro por atraso.
Encoder conectado incorretamente.

Verificar conexão do encoder.

Encoder de posicionamento montado de forma invertida ou in-
corretamente montado no trecho.

Verificar a montagem e a conexão do encoder de posiciona-
mento.

Irregularidade na instalação. Verificar a instalação do encoder, do motor e as fases de rede.
Rampas de aceleração muito curtas. Aumentar as rampas de aceleração.
Componente P do controle de posicionamento muito pequeno. Ajustar o componente P do controlador de posição maior.
Erro de parametrização do controlador de rotação. Verificar parâmetro de controle.
Valor de tolerância de erro por atraso muito baixo. Elevar o valor de tolerância para o erro por atraso.
Emperramento ou bloqueio mecânico. Verificar se o sistema mecânico está travado ou se encontrou

um obstáculo.
Subirregularidade: 42.2
Descrição: Erro por atraso da operação manual

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Durante a operação manual (FCB 20), ocorreu um erro por
atraso.
Encoder conectado incorretamente.

Verificar conexão do encoder.

Encoder de posicionamento montado de forma invertida ou in-
corretamente montado no trecho.

Verificar a montagem e a conexão do encoder de posiciona-
mento.

Irregularidade na instalação. Verificar a instalação do encoder, do motor e as fases de rede.
Rampas de aceleração muito curtas. Aumentar as rampas de aceleração.
Componente P do controle de posicionamento muito pequeno. Ajustar o componente P do controlador de posição maior.
Erro de parametrização do controlador de rotação. Verificar parâmetro de controle.
Valor de tolerância de erro por atraso muito baixo. Elevar o valor de tolerância para o erro por atraso.
Emperramento ou bloqueio mecânico. Verificar se o sistema mecânico está travado ou se encontrou

um obstáculo.
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Subirregularidade: 42.3
Descrição: Erro por atraso padrão

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Ocorreu um erro por atraso fora de um processo de posiciona-
mento.
Encoder conectado incorretamente.

Verificar conexão do encoder.

Encoder de posicionamento montado de forma invertida ou in-
corretamente montado no trecho.

Verificar a montagem e a conexão do encoder de posiciona-
mento.

Irregularidade na instalação. Verificar a instalação do encoder, do motor e as fases de rede.
Rampas de aceleração muito curtas. Aumentar as rampas de aceleração.
Componente P do controle de posicionamento muito pequeno. Ajustar o componente P do controlador de posição maior.
Erro de parametrização do controlador de rotação. Verificar parâmetro de controle.
Valor de tolerância de erro por atraso muito baixo. Elevar o valor de tolerância para o erro por atraso.

6.4.30 Irregularidade 46 Placa de segurança
Subirregularidade: 46.1
Descrição: Não pode ser acessado

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Não foi possível realizar uma sincronização com o subcompo-
nente.

– Verificar a atribuição da unidade básica e do opcional.
– Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Reiniciar unidade.
– Entre em contato com o SEW Service da SEW-
EURODRIVE.

Subirregularidade: 46.2
Descrição: Variante não permitida

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A variante inserida da placa de segurança não corresponde ao
tipo do conversor.

– Remover a placa de segurança.
– Utilizar a variante correta da placa de segurança.

Em um eixo duplo, apenas podem ser utilizadas variantes sem
interface do encoder.

– Remover opcional.
– Utilizar a variante sem interface do encoder.

Em um eixo duplo, não pode ser inserido o opcional do enco-
der.

Remover opcional.

Subirregularidade: 46.3
Descrição: Timeout da comunicação interna

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A comunicação entre conversor e placa de segurança é inter-
rompida.

Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da pla-
ca. Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

A placa de segurança informa uma irregularidade do subcom-
ponente com a classe de irregularidade "Atenção".

Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da pla-
ca. Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 46.50
Descrição: Atenção

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A placa de segurança informa uma irregularidade do subcom-
ponente com a classe de irregularidade "Atenção".

Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade rela-
tada pelo subcomponente (índice 8365.3).

Subirregularidade: 46.51
Descrição: Irregularidade

Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático
Causa Ação

A placa de segurança informa uma irregularidade do subcom-
ponente com a classe de irregularidade "Irregularidade pa-
drão".

Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade rela-
tada pelo subcomponente (índice 8365.3).

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



6Operação
Descrição da irregularidade Unidade básica

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system 157

Subirregularidade: 46.52
Descrição: Irregularidade crítica

Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático
Causa Ação

A placa de segurança informa uma irregularidade do subcom-
ponente com a classe de irregularidade "Irregularidade crítica".

– Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade re-
latada pelo subcomponente (índice 8365.3).
– Se o conector em ponte estiver conectado ao borne "X6", re-
mover o conector em ponte.

6.4.31 Irregularidade 47 Unidade de alimentação
Subirregularidade: 47.1
Descrição: Unidade de alimentação – Atenção

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A unidade de alimentação informa uma irregularidade com a
resposta "Atenção". A irregularidade somente é exibida.

Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade rela-
tada pelo subcomponente (índice 8365.3).

Subirregularidade: 47.2
Descrição: Unidade de alimentação – Irregularidade padrão

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

A unidade de alimentação informa uma irregularidade com a
resposta "Padrão". O driver implementado no eixo determina
uma resposta a irregularidade. O eixo executa a resposta a ir-
regularidade.

Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade rela-
tada pelo subcomponente (índice 8365.3).

Subirregularidade: 47.3
Descrição: Unidade de alimentação – Irregularidade crítica

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A unidade de alimentação informa uma irregularidade com a
resposta "Irregularidade crítica". O driver implementado no ei-
xo determina uma resposta a irregularidade. O eixo executa a
resposta a irregularidade.

Para a causa e solução exatas, consultar a irregularidade rela-
tada pelo subcomponente (índice 8365.3).

6.4.32 Irregularidade 48 Modulbus
Subirregularidade: 48.1
Descrição: Incompatível

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O modul bus escravo e o modul bus mestre são incompatíveis. Levar a versão do modulbus a um estado compatível por meio
d atualização do firmware na unidade de alimentação ou nos
módulos de eixo.

Subirregularidade: 48.2
Descrição: Timeout

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

O modulbus detectou um timeout. Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das
estações do modulbus.

Subirregularidade: 48.3
Descrição: Quantidade de escravos modulbus muito grande

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Quantidade de escravos modulbus muito grande. Reduzir o número de escravos modulbus para no máximo um
escravo modulbus.
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Subirregularidade: 48.4
Descrição: Irregularidade CRC

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

Ocorreu uma irregularidade CRC durante a comunicação do
modulbus.

– Reiniciar unidade.
– Resetar irregularidade.
– Se a irregularidade voltar a ocorrer, entre em contato com o
SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.4.33 Irregularidade 50 Placa I/O
Subirregularidade: 50.1
Descrição: Timeout da sincronização do boot

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A placa foi inserida na unidade, mas não pode ser acessada. – Verificar a atribuição da unidade básica e do opcional.
– Verificar e corrigir o slot e a montagem da placa.
– Reinício da unidade.

Subirregularidade: 50.2
Descrição: Irregularidade CRC do driver FPGA

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A comunicação entre o FPGA e a placa opcional não funciona
ou apresenta falhas.

– Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Verificar instalação conforme EMC.
– Reinício da unidade.

Subirregularidade: 50.3
Descrição: Irregularidade CRC da placa opcional

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A placa opcional informa uma irregularidade CRC na rede SPI. – Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Verificar instalação conforme EMC.
– Reinício da unidade.

Subirregularidade: 50.4
Descrição: Irregularidade de timeout da placa opcional

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A placa opcional informa uma irregularidade de timeout na re-
de SPI.

– Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Verificar instalação conforme EMC.
– Reinício da unidade.

Subirregularidade: 50.5
Descrição: Irregularidade de Watchdog da placa opcional

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

O microcontrolador da placa opcional informa uma irregularida-
de de watchdog.

– Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Verificar instalação conforme EMC.
– Reinício da unidade.

Subirregularidade: 50.6
Descrição: Timeout do sinal de pronto para funcionar

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A placa foi inicializada, mas não é possível uma comunicação
cíclica.

– Verificar e, se necessário, corrigir o slot e a montagem da
placa.
– Verificar instalação conforme EMC.
– Reinício da unidade.
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Subirregularidade: 50.7
Descrição: Irregularidade de frame da placa opcional

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A comunicação entre a placa opcional e a unidade básica é
defeituosa.

–

6.4.34 Irregularidade 51 Processamento analógico
Subirregularidade: 51.1
Descrição: Entrada de corrente analógica Limite de 4 mA

Resposta: Atenção com reset automático
Causa Ação

A corrente de entrada está abaixo de 4 mA. Verificar corrente de entrada.

6.4.35 Irregularidade 52 Função de proteção contra explosões Categoria 2
Subirregularidade: 52.1
Descrição: Irregularidade na colocação em operação

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Não existe colocação em operação válida. Realizar colocação em operação.
Subirregularidade: 52.2
Descrição: Função do sistema não permitida

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Uma função do sistema não permitida foi ativada. Se a função de proteção contra explosões estiver ativa, desati-
var funções não permitidas, p. ex. "Ativar corrente em parada"
= "Ligado" no modo de controle ativo.

Subirregularidade: 52.3
Descrição: Conversor muito alto

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

A relação entre a corrente do conversor e a corrente nominal
do motor é muito grande.

Verificar a atribuição do motor/conversor e corrigir a configura-
ção do sistema.

Subirregularidade: 52.4
Descrição: Parametrizar a característica limite atual

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a parametrização da
curva característica do limite de corrente.

– Realizar parametrização da curva característica do limite de
corrente.
– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 52.5
Descrição: Excedência do intervalo de tempo f < 5 Hz

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída
Causa Ação

O intervalo de tempo de 60 s para f < 5 Hz foi excedido. Verificar configuração do sistema: Para controle de rotação =
FCB05 aumentar rotação, na rotação = 0 bloquear estágio de
saída/na FCB da parada, ativar função do freio se um freio es-
tiver presente.
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6.5 Descrição da irregularidade do módulo de potência
6.5.1 Irregularidade 7 Circuito intermediário
Subirregularidade: 7.1
Descrição: Sobretensão do circuito intermediário

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário
foi excedido e o estágio de saída foi bloqueado pelo hardware.

– Aumentar as rampas de desaceleração.
– Verificar o cabo da resistência de frenagem.
– Verificar os dados técnicos da resistência de frenagem.

6.5.2 Irregularidade 11 Monitoração de temperatura
Subirregularidade: 11.7
Descrição: Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor

Resposta: Remoto – Atenção com reset automático
Causa Ação

Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de ca-
lor.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 11.8
Descrição: Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor

Resposta: Remoto – Atenção com reset automático
Causa Ação

Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.3 Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
Subirregularidade: 17.6
Descrição: Watchdog

Resposta: Bloquear retificador
Causa Ação

O watchdog da CPU foi ativado.
Subirregularidade: 17.7
Descrição: Erro de exceção

Resposta: Bloquear retificador
Causa Ação

Ocorreu um trap de exceção na CPU. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.4 Irregularidade 18 Irregularidade de software
Subirregularidade: 18.7
Descrição: Irregularidade grave

Resposta: Bloquear retificador
Causa Ação

Ocorreu uma irregularidade grave no software. – Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a placa
de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número
de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em con-
tato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 18.8
Descrição: Código de irregularidade inválido

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Foi solicitado um código de irregularidade inválido. – Ligar/desligar unidade.
– Se a irregularidade persistir, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.
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6.5.5 Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Subirregularidade: 20.1
Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a
tensão de alimentação de reserva 24 VCC conectada externa-
mente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de reserva 24 VCC externa
quanto à correção do nível de tensão e da conexão e, se ne-
cessário, corrigir.
– Confirmar irregularidade.
– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unida-
de. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW
Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.8
Descrição: Atenção ventilador

Resposta: Remoto – Atenção com reset automático
Causa Ação

A função do ventilador está danificada. Verificar o funcionamento do ventilador.
Subirregularidade: 20.9
Descrição: Irregularidade do ventilador

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

O ventilador está com defeito. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.6 Irregularidade 25 Monitoração da memória de parâmetros
Subirregularidade: 25.2
Descrição: Memória NV – Irregularidade no tempo de execução

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Irregularidade no tempo de execução do sistema de memória
não volátil.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.3
Descrição: Importação de dados NV – Irregularidade

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Irregularidade ao importar dados de memória não voláteis da
memória não volátil.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.4
Descrição: Configuração NV – Irregularidade

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Irregularidade ao realizar o estado de fornecimento ou a inicia-
lização básica dos parâmetros.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.5
Descrição: Irregularidade de dados NV

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Dados incorretos são detectados no sistema de memória não
volátil.

Os dados podem ser formatados na memória não volátil (mó-
vel) para outro dispositivo. A irregularidade é eliminada com a
reformatação (inicialização básica).
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Subirregularidade: 25.6
Descrição: Configuração da unidade incompatível

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

O conjunto de dados contido na unidade foi copiado por outra
unidade, que difere na série de unidades, potência ou tensão
da unidade atual.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".

Um módulo de energia substituível foi usado por outra unidade
que difere em potência, série de unidades ou tensão da unida-
de atual.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".

O módulo de potência foi substituído e difere do módulo de po-
tência original em potência ou tensão.

– Verificar se a configuração está correta e, se necessário, re-
alizar uma nova colocação em operação.
– Confirmação da irregularidade por reset manual com aceita-
ção do jogo de parâmetros. Ajuste em [Diagnóstico] > [Status]
> [Status de irregularidade] Parâmetro "Reset de irregularidade
manual".

Subirregularidade: 25.7
Descrição: Inicialização da memória NV – Irregularidade

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

As irregularidades são detectadas durante a inicialização do
sistema de memória não volátil.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.9
Descrição: Hardware de armazenamento NV – Irregularidade

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

O acesso ao hardware de armazenamento não volátil está com
irregularidade.

– Resetar unidade.
– Trocar a unidade se o problema ocorrer de novo. Entre em
contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.10
Descrição: Dados de configuração do módulo de potência – Conflito entre versões

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Os dados de configuração do módulo de potência têm uma
versão incorreta.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 25.12
Descrição: Dados de configuração do módulo de potência – Irregularidade CRC

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Os dados de configuração do módulo de potência estão incor-
retos.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.7 Irregularidade 32 Comunicação
Subirregularidade: 32.6
Descrição: Copiar o jogo de parâmetros

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o conjunto de parâ-
metros na unidade.

– Verificar a instalação do system bus e do modulbus.
– Reiniciar download.
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Subirregularidade: 32.13
Descrição: Timeout nos dados do processo

Resposta: Remoto – Atenção com reset automático
Causa Ação

Ocorreu um timeout nos dados do processo. – Desligar e voltar a ligar a unidade.
– Se o erro ocorrer repetidamente, substituir a placa de segu-
rança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irre-
gularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com
o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.8 Irregularidade 33 Inicialização do sistema
Subirregularidade: 33.2
Descrição: Firmware-CRC-Check

Resposta: Bloquear retificador
Causa Ação

Foi detectada uma irregularidade durante o teste de firmware. Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Subirregularidade: 33.8
Descrição: Configuração do módulo funcional SW

Resposta: Remoto – Irregularidade padrão
Causa Ação

O teste da configuração do módulo funcional SW detectou uma
irregularidade.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 33.9
Descrição: Irregularidade de compatibilidade do hardware do módulo de potência

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

O firmware não corresponde ao hardware do módulo de potên-
cia.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

6.5.9 Irregularidade 44 Subcomponente do módulo de potência
Subirregularidade: 44.1
Descrição: Irregularidade SNT do módulo de potência

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

A fonte chaveada no módulo de potência está com defeito. Ir-
regularidade de hardware.

Entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 44.2
Descrição: Sobrecorrente da fase U

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

Sobrecorrente da fase U. – Eliminar o curto-circuito.
– Conectar motor menos potente.
– Aumentar tempo de rampa.
– Em caso de defeito do estágio de saída, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 44.3
Descrição: Sobrecorrente da fase V

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

Sobrecorrente da fase V. – Eliminar o curto-circuito.
– Conectar motor menos potente.
– Aumentar tempo de rampa.
– Em caso de defeito do estágio de saída, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
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Subirregularidade: 44.4
Descrição: Sobrecorrente da fase W

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

Sobrecorrente da fase W. – Eliminar o curto-circuito.
– Conectar motor menos potente.
– Aumentar tempo de rampa.
– Em caso de defeito do estágio de saída, entre em contato
com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 44.5
Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação do circuito de disparo do gate

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

A tensão de alimentação dos circuitos de disparo do gate para
as fases U, V, W está com defeito.

Desligar e ligar/resetar rede.

O módulo de fase não está pronto para operar. Se a irregularidade ainda persistir, substituir a unidade. Entre
em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 44.6
Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação do circuito de disparo do gate do chopper de frenagem

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

A tensão de alimentação dos circuitos de disparo do gate para
o chopper de frenagem está com defeito.

Desligar e ligar/resetar rede.

O chopper de frenagem não está pronto para funcionar. Se a irregularidade ainda persistir, substituir a unidade. Entre
em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 44.7
Descrição: Sinal de irregularidade do hardware

Resposta: Remoto – Irregularidade crítica
Causa Ação

Hardware do módulo de potência relata uma irregularidade.
Uma limitação mais exata da irregularidade não é possível.

– Desligar e ligar/resetar rede.
– Se a irregularidade ainda persistir, substituir a unidade. Entre
em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
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6.6 Respostas à confirmação de irregularidade

6.6.1 Confirmação de irregularidade
Quando uma irregularidade for confirmada, o estado final de irregularidade determina
que tipo de reset será executado, ver tabela abaixo.

Estado final de irregulari-
dade

Resposta de confirmação de irregularidade

Sistema bloqueado Reinício do sistema

Sistema em estado de es-
pera

Início a quente: Excluir código de irregularidade

Indicar somente irregulari-
dade

Início a quente: Excluir código de irregularidade

Reset de software

Resposta Efeito

Reinício do sistema
com o início da
CPU

Comportamento como quando ligar a unidade

A referência está perdida

A interface fieldbus é reiniciada

EtherCAT®/SBusPLUS é reiniciada

A "mensagem de irregularidade" existente é redefinida (saída
digital = 1, status do sistema = 0)

Reinício do software

Em caso de um reinício do software, não ocorre um verdadeiro reset do microcontro-
lador.

Resposta Efeito

Reinício do
software

O firmware é reinicializado sem que o boot loader seja ativado
(sem display "b0"!).

Perdem-se posições de referência de sistemas de encoder in-
crementais.

Possíveis interfaces fieldbus presentes não são afetadas.

A interface entre os opcionais e o sistema de firmware é reinici-
alizado. Ocorre uma nova sincronização boot para o opcional fi-
eldbus ou opcional de controle.

A "mensagem de irregularidade" existente é redefinida (saída
digital = 1, status do sistema = 0)

A mensagem de pronto para funcionar é recolocada após o reset através do controle
de estado do sistema, dependendo do estado do sistema.
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Início a quente
Em caso de início a quente, apenas o código de irregularidade é resetado.

Resposta Efeito

Início a quente

O sistema de firmware não é reinicializado.

Todas as posições de referência são mantidas.

Não há nenhuma interrupção da comunicação.

A "mensagem de irregularidade" existente é redefinida (saída
digital = 1, status do sistema = 0).

Timeout de fieldbus
Depois de fazer o reset manual de uma irregularidade, a mensagem de irregularidade
é excluída. Em seguida, o sistema passa ao estado "Aguardando dados".
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6.7 Respostas a irregularidades

6.7.1 Resposta a irregularidade padrão
Resposta a irregularidades Descrição
Sem resposta O conversor ignora o evento
Mensagem de atenção com reset auto-
mático

O conversor emite uma mensagem de aviso com reset automático. Depois de remover a
causa da irregularidade, a irregularidade é reiniciada automaticamente.

Atenção O conversor emite uma mensagem de aviso.
Parada da aplicação (+ES) O conversor para com a desaceleração ajustada para o limite de aplicação.

Jogo de parâmetros 1 Índice 8375.0-13
Jogo de parâmetros 2 Índice 8375.8-13
Com n = 0: Freio "ligado" e estágio de saída "desligado".

Parada da aplicação (+ES) com reset
automático

Parada de emergência (+ES) O conversor para com a desaceleração de parada de emergência ajustada
Jogo de parâmetros 1 Índice 8375.0-20
Jogo de parâmetros 2 Índice 8375.8-20

Parada de emergência (+ES) com reset
automático
Bloquear estágio de saída com reset au-
tomático O estágio de saída é desativado e o freio é fechado
Bloquear estágio de saída

O reset automático significa: A correção da causa da irregularidade leva à confirma-
ção da irregularidade. O conversor retorna automaticamente à operação antes da irre-
gularidade. O acionamento pode reiniciar automaticamente.

6.7.2 Irregularidades parametrizáveis
Irregularidades parametrizá-
veis

Descrição N.° do índi-
ce

Possível resposta a irregularidade

Modo manual – Resposta de
Timeout

Ajuste da resposta ao timeout de rede durante
o modo manual.

8504.3 • Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Sobreaquecimento do dissipa-
dor de calor – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade res-
ponde ao exceder o nível de pré-aviso (índice
8336.1) da capacidade de utilização do dissi-
pador de calor.

8622.2 • Sem resposta
• Atenção

Erro por atraso de posiciona-
mento

Aqui você pode definir como a unidade res-
ponde ao erro por atraso (excedência da jane-
la de erro por atraso, índice 8509.4).

8622.3 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Falha de fase da rede Aqui pode ser definido como a unidade res-
ponde a uma falha de fase da rede (não exce-
dência do limite definido pelo usuário, índice
8351.5).

8622.4 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Irregularidade externa Aqui pode ser definido como a unidade res-
ponde a uma irregularidade externa (p. ex, ati-
vado por um borne ou uma palavra de coman-
do).

8622.5 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Fieldbus – Timeout Aqui pode ser definido como a unidade res-
ponde a um timeout no EtherCAT®/SBusPLUS

(tempo de timeout, índice 8455.3).

8622.6 • Aviso
• Parada da aplicação (ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída
• Mensagem de atenção com reset au-

tomático
• Parada da aplicação (+ES) com reset

automático
• Parada de emergência (+ES) com re-

set automático
• Bloquear estágio de saída com reset

automático
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Irregularidades parametrizá-
veis

Descrição N.° do índi-
ce

Possível resposta a irregularidade

Sincronização externa Aqui você pode definir como a unidade res-
ponde a uma perda de sincronização externa.

8622.7 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída
• Mensagem de atenção com reset au-

tomático
• Parada da aplicação (+ES) com reset

automático
• Parada de emergência (+ES) com re-

set automático
• Bloquear estágio de saída com reset

automático
Pré-aviso da temperatura do
motor – Jogo de parâmetros atu-
al

Temperatura do motor Jogo de parâmetros
atual – Pré-aviso.

8622.8 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Capacidade de utilização eletro-
mecânica – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade res-
ponde ao exceder o nível de pré-aviso (índice
8336.2) da capacidade de utilização eletrome-
cânica.

8622.10 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Chave fim de curso HW – Jogo
de parâmetros atual

8622.11 • Sem resposta
• Parada de emergência (+ES)
• Parada de emergência (+ES) com re-

set automático
Chave fim de curso SW – Jogo
de parâmetros atual

8622.12 • Sem resposta
• Parada de emergência (+ES)
• Parada de emergência (+ES) com re-

set automático
Encoder – Atenção Aqui você pode definir como a unidade res-

ponde a um aviso do encoder.
8622.13 • Aviso

• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Encoder – Irregularidade Aqui você pode definir como a unidade res-
ponde a uma irregularidade no encoder.

8622.14 • Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Encoder livre Aqui você pode definir como a unidade res-
ponde à irregularidade de um encoder que
não é usado para controle malha fechada
(controle de posicionamento e de rotação).

8622.15 • Aviso
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Encoder 1 – Irregularidade atual 8622.16 • Sem resposta
Encoder 2 – Irregularidade atual 8622.17 • Sem resposta
Encoder 1 – Irregularidade críti-
ca atual

8622.18 • Sem resposta
• Bloquear estágio de saída

Encoder 2 – Irregularidade críti-
ca atual

8622.19 • Sem resposta
• Bloquear estágio de saída

Resposta a irregularidade do re-
sistor de frenagem externo

Irregularidade do resistor de frenagem externo 8622.20 • Sem resposta
• Atenção
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída

Timeout do Heartbeat da aplica-
ção

Aqui você pode definir como a unidade res-
ponde a um timeout do Heartbeat da aplica-
ção.

8622.21 • Aviso
• Parada da aplicação (+ES)
• Parada de emergência (+ES)
• Bloquear estágio de saída
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7 SEW Service
7.1 Service da SEW‑EURODRIVE

Se não conseguir eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com o SEW
Service da SEW‑EURODRIVE. O endereço encontra-se em www.sew-eurodrive.com.
Para que o SEW Service da SEW‑EURODRIVE possa lhe ajudar de forma eficaz, for-
neça as seguintes informações:
• Informações sobre o tipo de unidade da plaqueta de identificação (p. ex. denomi-

nação do tipo, número de série, código, chave do produto. número do pedido de
compras)

• Breve descrição da aplicação
• Mensagem de irregularidade da indicação de estado
• Tipo de irregularidade
• Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
• Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade

7.2 Armazenamento por longos períodos

Se os conversores de aplicação forem armazenados em uma faixa de temperatura
entre 5 °C e 40 °C, nenhuma ação será necessária.
A tabela a seguir lista os conversores de aplicação, os intervalos de tempo e as medi-
das necessárias se os conversores de aplicação foram armazenados fora da faixa de
temperatura acima mencionada.
Para todos os conversores de aplicação diferentes dos listados, nenhuma ação é ne-
cessária.

Módulos Intervalo de
tempo

Ação

- MDX9_A-0020 – 5880-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 1080-2_3-.. A cada 2 anos

Conexões à rede de alimentação: Conectar as uni-
dades à tensão de entrada por 5 minutos.

Todos os conversores de aplicação Colocar as unidades em 24 V durante 5 minutos

7.2.1 Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada
Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE reco-
menda aumentar a tensão de alimentação lentamente até atingir a tensão máxima. Is-
to pode ser conseguido utilizando, por ex., um transformador de regulação cuja ten-
são de saída seja ajustada segundo a visão geral a seguir. Após esse processo de re-
generação, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser ar-
mazenada.
É recomendada a seguinte graduação:
Unidades de 400/500 V CA:
• Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
• Estágio 2: 350 VCA por 15 minutos
• Estágio 3: 420 VCA por 15 minutos
• Estágio 4: 500 VCA por 1 hora28
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7.3 Colocação fora de operação

Para colocar o conversor de aplicação fora de operação, desligar o conversor de apli-
cação utilizando as medidas adequadas para tal.

 AVISO
Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
• Após desligar a rede, aguardar pelo menos 10 minutos.

7.4 Reciclagem

Favor seguir a legislação nacional mais recente!
Eliminar as peças separadamente, reciclando os materiais de acordo com a sua natu-
reza e com as normas em vigor, p. ex.:
• Sucata eletrônica (placas resinadas)
• Plástico
• Metal laminado
• Cobre
• Alumínio
Este produto se enquadra no escopo de validade da diretriz europeia WEEE 2012/19/
UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Sob hipótese alguma os equipamentos elétricos e eletrônicos podem ser descartados
no lixo doméstico. O produto deve ser descartado adequadamente de acordo com os
regulamentos legais atualmente vigentes do respectivo Estado membro da UE, Noru-
ega, Liechtenstein e Islândia.
O objetivo é preservar os recursos naturais e proteger o meio ambiente e a saúde hu-
mana de substâncias perigosas por meio da reciclagem (Recycling).
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8 Dados técnicos
Os dados técnicos listados abaixo aplicam-se ao MOVIDRIVE® system e à
MOVIDRIVE® technology.

8.1 Identificações
8.1.1 Unidade básica

O conversor de aplicação está em conformidade com os seguintes regulamentos e di-
retrizes:

Identificação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretriz EMC 2014/30/UE
• Diretiva de Máquinas 2006/42/CE
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das
normas técnicas da União Aduaneira da Rússia, do Cazaquistão e da Bie-
lorrússia.

A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas
da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian
Communications and Media Authority).

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marca UL e CUL declara a concessão da aprovação UL.1)

cUL é equivalente à aprovação conforme CSA.

1) As marcas UL e cUL ainda estão sendo preparadas para as seguintes unidades no momento da impressão:
MDX9_A-0460-1490-5_3-.., MDX9_A-0420-1080-2_3-..
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8.1.2 Acessórios

Resistências de frenagem BW...

Identificação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.

Disjuntor térmico TCB..

Marcação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.

Filtro de rede NF..

Marcação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.
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Bobina de rede ND..

Identificação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.

Filtro de saída

Identificação Definição
A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.

Bobina de saída

Identificação Definição
A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes dire-
tivas europeias:
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretiva 2011/65/UE restringe o uso de determinadas substâncias peri-

gosas em equipamentos eletroeletrônicos.

A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva
SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas
em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este compo-
nente.
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8.2 Dados técnicos gerais
A tabela a seguir lista os dados técnicos que se aplicam aos conversores de aplica-
ção, independentemente de
• Tipo
• Versão
• Tamanho
• Potência

Dados gerais
Imunidade a interferências Atende à norma EN 61800-3; 2. Ambiente
Emissão de interferências Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3. Com medidas apropriadas, o

nível de supressão de interferência pode ser melhorado.
Informações podem ser encontradas no capítulo do manual do produto "Insta-
lação conforme EMC de acordo com a norma EN 61800-3".

Temperatura ambiente ϑU 0 °C até +40 °C sem redução de potência
40 °C até +60 °C com redução de potência1)

Você encontrará informações no manual do produto, no capítulo "Seleção de
um conversor de aplicação > Redução de potência".

Tipo de refrigeração Resfriamento de ar reforçado através de um ventilador interno com temperatu-
ra controlada.

Condições climáticas

• Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
EN 60721-3-1 Classe 1K2 Temperatura -25 °C a +70 °C (ao contrário da
norma)
Não condensante, sem condensação

• Transporte (à prova de intempéries):
EN 60721-3-2 Classe 2K3 Temperatura -25 °C até +70 °C
Não condensante, sem condensação

• Operação (local fixo, à prova de intempéries):
EN 60721-3-3 Classe 3K3 Temperatura 0 °C a +45 °C (ao contrário da nor-
ma)
Não condensante, sem condensação

Substâncias ativas quimicamente

• Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
EN 60721-3-1 Classe 1C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina (ao con-
trário da norma)

• Transporte (à prova de intempéries):
EN 60721-3-2 Classe 2C2, sem gases corrosivos, sem água do mar (ao con-
trário da norma)

• Operação (local fixo, à prova de intempéries):
EN 60721-3-3 Classe 3C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina

Substâncias ativas mecanicamente

• Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
EN 60721-3-1 Classe 1S1, sem pó condutivo

• Transporte (à prova de intempéries):
EN 60721-3-2 Classe 2S1

• Operação (local fixo, à prova de intempéries):
EN 60721-3-3 Classe 3S1, sem pó condutivo

1) Ao usar uma placa CS.A, a temperatura ambiente é limitada a um máximo de 55 °C.
Grau de proteção conforme EN 60529
MDX9_A-0020-... – MDX9_A-0320-5_3-...
MDX9_A-0070-... – MDX9_A-0290-2_3-... IP20

a partir de MDX9_A-0460-...
a partir de MDX9_A-0420... IP10, opcional IP20

Classe de impurezas 2 de acordo com IEC 60664-1
Categoria de sobretensão III conforme IEC 60664-1

Altitude de instalação

Até h ≤ 1000 m sem restrições.
Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
• De 1000 m até no máximo 3800 m: Redução IN de 1% por 100 m
• De 2000 m até no máximo 3800 m: Para manter o isolamento seguro e a

conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acor-
do com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de prote-
ção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para
a categoria II. 28
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8.3 Dados técnicos da unidade básica
8.3.1 Dados de desempenho 3 × 400 VCA

Unidade MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 0020 0025 0032 0040 0055 0070 0095 0125 0160
Tamanho 1 2 3
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 2 2.5 3.2 4 5.5 7 9.5 12.5 16

Entrada
Tensão nominal de rede (conforme
EN 50160) 
CA Vrede

3 × 380 – 500 V

Corrente nominal de rede CA Irede A 1.8 2.25 2.88 3.6 4.95 6.3 8.55 11.3 14.4
Frequência de rede frede Hz 50 – 60 ± 10%
Retificador controlado não

Contatos da conexão X1
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Saída
Tensão de saída UA V 0 – Urede

Potência do motor ASM Pmot kW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 2 2.5 3.2 4 5.5 7 9.5 12.5 16

Capacidade de sobrecarga 200%: 3 s em fPWM = 4 kHz
Corrente de saída em f = 0 Hz 100 % × IN em fPWM = 4 kHz
Potência de saída aparente SN kVA 1.9 2.3 2.9 3.7 5 6.5 8.8 11.6 14.9
Tensão nominal do circuito intermediário
UNZK

V CC 560

Frequência fPWM kHz 4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máx. fmáx Hz

V/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatos da conexão X2
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Informação geral
Potência nominal dissipada 24 V W 20
Potência nominal dissipada módulo de po-
tência

W 16 20 27 34 45 58 83 112 147

Quantidade permitida de ligação/desliga-
mento da rede min-1 1

Tempo mínimo para desligamento da rede s 10
Variante EMC do módulo de potência Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3
Peso kg 4.1 4.4 5.7
Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Valor mínimo da resistência de frenagem
RBWmin

Ω 100 47 27

Potência contínua do chopper de frenagem kW 1.9 2.3 2.9 3.7 5 6.5 8.8 11.6 14.9
Pico de potência do chopper de frenagem 200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos de conexão
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Dimensões
Largura mm 95 105 105
Altura com placas de blindagem mm 479 479 494
Profundidade mm 215 215 260
1) AEH: Terminal para cabos
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Unida-
de

MDX9_A-...-5_3-4-..

Tipo 0240 0320 0460 0620 0750 0910 1130 1490
Tamanho 4 5 6
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 24 32 46 62 75 91 113 149

Entrada
Tensão nominal de rede (con-
forme EN 50160) CA Vrede

3 × 380 – 500 V

Corrente nominal de rede CA
Irede

A 21.6 28.8 41.4 55.8 67.5 81.9 102 134

Frequência de rede frede Hz 50 – 60 ± 5%
Retificador controlado sim

Contatos da conexão X1

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Saída
Tensão de saída UA V 0 – Urede

Potência do motor ASM Pmot kW 11 15 22 30 37 45 55 75
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 24 32 46 62 75 91 113 149

Capacidade de sobrecarga 200%: 3 s em fPWM = 4 kHz
Corrente de saída em f = 0 Hz 100% × IN em fPWM = 4 kHz
Potência de saída aparente SN kVA 15.3 19.8 28.8 38.7 46.8 56.7 70.2 92.7
Tensão nominal do circuito in-
termediário UNZK

V CC 560

Frequência fPWM kHz 4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máx. fmáx Hz

V/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatos da conexão X2

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Informação geral
Potência nominal dissipada
24 V W 30 15 20

Potência nominal dissipada
módulo de potência W 202 282 419 600 760 931 968 1332

Quantidade permitida de liga-
ção/desligamento da rede min-1 1

Tempo mínimo para desliga-
mento da rede s 10

Variante EMC do módulo de
potência

Com supressão de interferência integrada

Peso kg 6.6 12.1 24.1
Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Valor mínimo da resistência de
frenagem RBWmin

Ω 15 10 6 4.7 3.6 em
149 A

Potência contínua do chopper
de frenagem

kW 15.3 19.8 28.8 38.7 46.8 56.7 70.2 92.7

Pico de potência do chopper
de frenagem 200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos de conexão

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Dimensões
Largura mm 135 196 240 28
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Unida-
de

MDX9_A-...-5_3-4-..

Tipo 0240 0320 0460 0620 0750 0910 1130 1490
Altura com placas de blinda-
gem

mm 494 471 544

Profundidade mm 260 293 328
1) AEH: Terminal para cabos

Unidade MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 1770 2200 2500 3000 3800 4700 5880
Tamanho 7 8
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 177 220 250 300 380 470 588

Entrada
Tensão nominal de rede (conforme
EN 50160) CA Vrede

3 × 380 – 500 V

Corrente nominal de rede CA Irede A 159 198 225 270 342 423 529
Frequência de rede frede Hz 50 – 60 ± 5%
Retificador controlado sim
Contatos da conexão X1 M12
Saída
Tensão de saída UA V 0 – Urede

Potência do motor ASM Pmot kW 90 110 132 160 200 250 315
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz

A 177 220 250 300 380 470 588

Capacidade de sobrecarga 200% em
fPWM =
4 kHz

200% em fPWM =
2.5 kHz

150% em
fPWM =

2.5 kHz

150% em fPWM = 2.5 kHz

Corrente de saída em f = 0 Hz 100% × IN em fPWM = 2.5 kHz
Potência de saída aparente SN kVA 110.7 136.8 230 277 350 434 541
Tensão nominal do circuito intermediá-
rio UNZK

V CC 560

Frequência fPWM kHz 4, 8 2.5, 4, 8 2.5, 4

Frequência de saída máx. fmáx Hz

V/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatos da conexão X2 M12
Informação geral
Potência nominal dissipada 24 V
Potência nominal dissipada módulo de
potência
Quantidade permitida de ligação/desli-
gamento da rede
Tempo mínimo para desligamento da
rede
Variante EMC do módulo de potência Com supressão de interferência integrada
Peso
Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Valor mínimo da resistência de frena-
gem RBWmin

Ω 2.3 1

Potência contínua do chopper de frena-
gem

kW 110.7 136.8 230 277 350 434 541

Pico de potência do chopper de frena-
gem 200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos de conexão M12
Dimensões
Largura mm
Altura mm
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Unidade MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 1770 2200 2500 3000 3800 4700 5880
Profundidade mm
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8.3.2 Dados de desempenho 3 × 230 VCA
Unidade MDX9_A-...-2_3-4-..

Tipo 0070 0093 0140
Tamanho 2 3
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 7 9.3 14

Entrada
Tensão nominal de rede (conforme EN 50160)
CA Vrede

3 × 200 – 240 V

Corrente nominal de rede CA Irede A 6.3 8.37 12.6
Frequência de rede frede Hz 50 – 60 ± 10%
Retificador controlado não

Contatos da conexão X1
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Saída
Tensão de saída UA V 0 – Urede

Potência do motor ASM Pmot kW 1.5 2.2 3.7
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 7 9.3 14

Capacidade de sobrecarga 200%: 3 s em fPWM = 4 kHz
Corrente de saída em f = 0 Hz 100 % × IN em fPWM = 4 kHz
Potência de saída aparente SN kVA 3.7 4.9 7.5
Tensão nominal do circuito intermediário UNZK V CC 325
Frequência fPWM kHz 4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máx. fmáx Hz

V/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatos da conexão X2
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Informação geral
Potência nominal dissipada 24 V W 20
Potência nominal dissipada módulo de potência W 51 72 105
Quantidade permitida de ligação/desligamento
da rede

min-1 1

Tempo mínimo para desligamento da rede s 10
Variante EMC do módulo de potência Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3
Peso 4.4 5.7
Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin Ω 27 15
Potência contínua do chopper de frenagem kW 3.7 4.9 7.5
Pico de potência do chopper de frenagem 200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos de conexão
Conector
- 1 fio: 0.25 – 4 mm2

- 2 fios: 0.25 – 2.5 mm2 (Twin-AEH)1)

Dimensões
Largura mm 105 105
Altura com placas de blindagem mm 479 494
Profundidade mm 215 260
1) AEH: Terminal para cabos

Unidade MDX9_A-...-2_3-4-..
Tipo 0213 0290 0420 0570 0840 1080
Tamanho 4 5 6
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz A 21.3 29 42 57 84 108

Entrada28
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Unidade MDX9_A-...-2_3-4-..
Tipo 0213 0290 0420 0570 0840 1080
Tensão nominal de rede (conforme
EN 50160) CA Vrede

3 × 200 – 240 V

Corrente nominal de rede CA Irede A 19.2 26.1 37.8 51.3 75.6 97.2
Frequência de rede frede Hz 50 – 60 ± 10%
Retificador controlado sim

Contatos da conexão X1

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Saída
Tensão de saída UA V 0 – Urede

Potência do motor ASM Pmot kW 5.5 7.5 11 15 22 30
Corrente nominal de saída IN
fPWM = 4 kHz

A 21.3 29 42 57 84 108

Capacidade de sobrecarga 200%: 3 s em fPWM = 4 kHz
Corrente de saída em f = 0 Hz 100% × IN em fPWM = 4 kHz
Potência de saída aparente SN kVA 11.3 15.4 22.2 30.2 44.6 50.4
Tensão nominal do circuito intermediário
UNZK

V CC 325

Frequência fPWM kHz 4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máx. fmáx Hz

V/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatos da conexão X2

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Informação geral
Potência nominal dissipada 24 V W 30 15 20
Potência nominal dissipada módulo de po-
tência

W 152 218 315 459 729 764

Quantidade permitida de ligação/desliga-
mento da rede min-1 1

Tempo mínimo para desligamento da rede s 10
Variante EMC do módulo de potência Com supressão de interferência integrada
Peso 6.6 12.1 24.1
Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Valor mínimo da resistência de frenagem
RBWmin

Ω 7.5 4.7 2.3

Potência contínua do chopper de frenagem kW 11.3 15.4 22.2 30.2 44.6 50.4
Pico de potência do chopper de frenagem 200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos de conexão

Conector
- 1 fio: 0.5 – 16 mm2

- 2 fios: 0.25 – 6 mm2

(Twin-AEH)1)

M8 M10

Dimensões
Largura mm 135 196 240
Altura com placas de blindagem mm 494 471 544
Profundidade mm 260 293 328
1) AEH: Terminal para cabos
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8.4 Dados técnicos dos acessórios
8.4.1 Acessórios de instalação

Denominação do tipo Código Tampa plásti-
ca

Quanti-
dade

Escopo de for-
necimento

Descrição

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..
28243625

10
Fazem parte do
escopo de forne-

cimento
 (→ 2 51)

MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
28244540

MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

Denominação do tipo Código Olhal de sus-
pensão

Quanti-
dade

Escopo de for-
necimento

Descrição

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
28106229 1

Faz parte do es-
copo de forneci-

mento
 (→ 2 35)

MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
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8.5 Dados do sistema eletrônico – Bornes de sinal
Designação dos bornes Especificação

Informação geral
Versão Conforme IEC 61131-2
Tensão de alimentação
Conexão X5 Fonte de alimentação externa 24 V conforme IEC 61131

Contatos da conexão
Conector
- 1 fio: 0.25-2.5 mm2

- 2 fios: 0.5-1.5 mm2 (Twin-AEH)1)

1) AEH: Terminal para cabos
Entradas digitais
Duração do ciclo da entrada 1 ms/500 μs

Quantidade • 6 em MOVIDRIVE® system
• 8 em MOVIDRIVE® technology

Tempo de resposta 100 μs mais duração do ciclo

Atribuição

X20: 1-6 DI00: com programação fixa com "Liberação dos estágios de sa-
ída".
DI01 – DI05: Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros.
Todas as entradas são adequadas para a função Touch-Probe.
Tempo de latência < 100 μs, máx. 2 simultaneamente.
DI04, DI05: Conexão do encoder de baixa resolução HTL.
DI05: Entrada de frequência portadora.

X20: 7-8 reservado
X20: 9 GND

Contatos da conexão
Conector
- 1 fio: 0.25-2.5 mm2

- 2 fios: 0.5-1.5 mm2 (Twin-AEH)1)

1) AEH: Terminal para cabos
Saídas digitais
Duração do ciclo da saída 1 ms/500 μs
Quantidade 4
Tempo de resposta 175 μs mais duração do ciclo
Corrente de saída Imáx = 50 mA
Proteção contra curto-circuito Sim

Atribuição

X21: 1 Tensão de alimentação de 24 V
Corrente de saída máxima = 50 mA

X21: 2-5 DO00 – DO03: Possibilidade de seleção, ver menu de parâme-
tros.

X21: 6 GND

Contatos da conexão
Conector
- 1 fio: 0.25-2.5 mm2

- 2 fios: 0.5-1.5 mm2 (Twin-AEH)1)

1) AEH: Terminal para cabos
Sistema de controle do freio

Atribuição

X10:DB0 DB00:
- Sistema de controle do freio
- Controle do contator de frenagem 24 VCC, máx. 150 mA

X10:GND GND
X10:TF1 Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor

Contatos da conexão

Conector
MDX9_A-0020-0320-5_3-..
MDX9_A-0070-0290-2_3-..:
- um fio: 0,25-2,5 mm2

a partir de MDX9_A-0460-5_3-..
a partir de MDX9_A-0420-2_3-..:
- um fio: 0.25-2.5 mm2

- dois fios: 0.5-1 mm2 (Twin-AEH)1)

1) AEH: Terminal para cabos
Entrada do encoder

X15:13 X15:13 24 VCC, Imax = 500 mA
X15:15 X15:15 12 VCC, Imax = 500 mA
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8.6 Dados do sistema eletrônico – Funções de segurança do acionamento

A tabela seguinte mostra os dados técnicos do conversor de aplicação relativos à tec-
nologia de segurança integrada.
As entradas digitais relacionadas à segurança correspondem ao tipo 3 conforme
IEC 61131-2.
O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é STO_M (contatar no borne
X6:2).

Designação dos
bornes

Dados do sistema eletrônico geral

Contato de segurança STO (parada segura ativa) X6
Dados elétricos das entradas F_STO_P1, F_STO_P2 Mínimo Típico Máxima
Faixa da tensão de entrada X6:1 e X6:3 3 VCC 24 VCC 30 VCC
Capacidade de entrada contra STO_M – 300 pF 500 pF
Capacidade de entrada contra GND – 300 pF 500 pF
Consumo de potência em 24 VCC: F_STO_P1 – 150 mW 200 mW

F_STO_P2 – 150 mW 200 mW
Total1) – 300 mW 400 mW

Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) 11 VCC – –
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) – – 5 VCC
Corrente de fuga admissível do controlador de segurança
externo

– – 1 mA

Dados técnicos
Tempo decorrido do desligamento da tensão de segurança
até o desligamento do campo de rotação

– 1.5 ms 10 ms
2 ms2)

Tempo decorrido do desligamento da tensão de segurança
até a liberação do campo de rotação

– – 110 ms

Contatos de conexão
Conector
- 1 fio: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 fios: 0.25 – 0.5 mm2 (Twin-AEH)3)

1) Cada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW
2) Somente durante uso e controle do STO através de uma placa MOVISAFE® CS.A
3) AEH: Terminal para cabos
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8.7 Desenhos dimensionais
8.7.1 MDX9_A-0020-0040-5_3-..

20367245579
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8.7.2 MDX9_A-0020-0040-5_3-.. , MDX9_A-0070-0093-2_3-.. com resistência de frenagem
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8.7.3 MDX9_A-0055-0095-5_3-.. , MDX9_A-0070-0093-2_3-..
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8.7.4 MDX9_A-0125-0160-5_3-.. , MDX9_A-0140-2_3-..
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8.7.5 MDX9_A-0240-0320-5_3-.. , MDX9_A-0213-0290-2_3-..
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8.7.6 MDX9_A-0460-0750-5_3-.. , MDX9_A-0420-0570-2_3-..
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8.7.7 MDX91A-0910 – 1490-5_3-.. , MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
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8.8 Dados técnicos das placas

8.8.1 Placas de entrada/saída CIO21A e CID21A
A placa de entrada/saída CIO21A fornece opções digitais/analógicas e o CID21A for-
nece entradas e saídas digitais.

Programação dos bor-
nes/Especificação

Especificação

CIO21A CID21A
Código 28229495 28229487
Informação geral
Versão Conforme IEC 61131-2 (Tipo 3 para entradas digitais)
Duração do ciclo 1 ms
Consumo de potência 1.2 W 0.4 W Carga base (excluindo a potência total nas saídas)

Contatos de conexão

Conector
- 1 fio: 0.25 – 0.5 mm2

Presilhas de fixação da blindagem disponíveis para cabos de con-
trole

Entradas digitais
Quantidade 4
Tempo de resposta 160 μs mais duração do ciclo

Atribuição
X52: 1 – 4 DI10 – DI13: Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

X52: 5 GND
Saídas digitais
Quantidade 4
Tempo de resposta 175 μs mais duração do ciclo
Corrente de saída I ≤ 50 mA
Carga capacitiva ≤ 300 nF
Carga indutiva Não emitida
Dispositivo de proteção À prova de curto-circuito, de alimentação fixa 0 – 30 VCC

Atribuição
X52: 6 – 9 DO10 – DO13: Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros
X52: 10 GND

Entradas analógicas
Quantidade 2

Tipo Diferencial
Comutável para entrada de corrente

Faixa de valores 0 até +10 V, -10 V até +10 V
0(4) – 20 mA

Atribuição

X50:2
X50:3

Entrada analógica AI21
Referência da entrada analógica AI21

X50:4
X50:7 GND

X50:5
X50:6

Entrada analógica AI31
Referência da entrada analógica AI31

Entrada de tensão
Resolução 0 até +10 V (11 bit), -10 V até +10 V (12 bit)
Tolerância ±0.5%
Imunidade à sobretensão -20 VCC até +20 VCC
Resistência de entrada ≥ 10 kΩ
Entrada de corrente
Resolução 0(4) – 20 mA (11 bit)
Tolerância ± 2%
Impedância de carga (interno) 250 Ω
Imunidade à sobretensão -10 VCC até +10 VCC
Saídas analógicas
Quantidade 2
Proteção contra curto-circuito Sim28
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Programação dos bor-
nes/Especificação

Especificação

CIO21A CID21A

Atribuição

X51:1
X51:4 Saída de tensão analógica AOV2/AOV3

X51:2
X51:5 Saída de tensão analógica AOC2/AOC3

X51: 3, 6 GND
Saída de tensão
Tolerância ± 5%
Carga capacitiva ≤ 300 nF
Carga indutiva ≤ 500 μH
Resistência de carga ≥ 1 kΩ
Resolução 12 bit
Estado de reset 0 V
Valor de saída -10 V até +10 V, ≤ 10 mA
Saída de corrente
Tolerância ± 3%
Carga capacitiva ≤ 300 nF
Carga indutiva Nenhuma
Resistência de carga ≤ 500 Ω
Resolução 11 bit
Estado de reset 0 mA
Faixa de medição 0(4) – 20 mA
Saída da tensão de referência
Proteção contra curto-circuito Sim
Tensão de saída -10 VCC, +10 VCC
Tolerância ± 0.5%
Nível de ruído ≤ 10 mA
Corrente de saída ≤ 3 mA
Carga capacitiva ≤ 300 nF
Carga indutiva ≤ 500 μH

Atribuição
X50: 1 REF1 (DC +10 V)
X50: 8 REF2 (DC -10 V)

ATENÇÃO
Conexão de cargas indutivas em saídas digitais
Destruição de saídas digitais.
Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas digitais, deverá ser fornecido
um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).
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8.8.2 Placa de múltiplo encoder CES11A

Fonte de alimentação
A placa de múltiplo encoder é alimentada com tensão pela unidade básica.

Dados técnicos da fonte de alimentação para encoder
Designação dos bor-

nes
Especificação

Código 28229479
Consumo de potência
Potência nominal dissipada 24 V 0.8 W
Consumo de potência máximo 24 V (placa incluindo
fonte de alimentação para encoder)

12.8 W

Alimentação do encoder
12 V X17:15 12 VCC ± 10%
24 V X17:13 24 VCC -10%, +20% de acordo com EN 611311)

Corrente nominal de entrada 12 V ou 24 V 500 mA
Pico de corrente Imax para 150 μs 1000 mA

Carga capacitiva < 220 μF
Carga indutiva < 500 μH
Proteção contra curto-circuito da alimentação de 12
V

Sim, mas um curto-circuito permanente não é permitido.

Proteção contra curto-circuito da alimentação de 24
V

Sim, mas um curto-circuito permanente não é permitido.

Sensores de temperatura avaliáveis TF/TH/KTY84-130/Pt1000
1) Observar a faixa de tolerância restrita

Conexão do encoder
Conexão do encoder Especificação
Conexão no lado da placa do encoder Soquete de 15 polos
Comprimento máximo do cabo do encoder - Encoder HTL ES7C e EG7C: 300 m

- Encoder HTL padrão: 200 m
- Outros encoders: 100 m
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8.8.3 Placas de segurança CS..A

Dados técnicos gerais

Valor
Temperatura ambiente ao armazenar a placa de
segurança

≥ −25 °C – ≤ 85 °C

Temperatura ambiente MOVIDRIVE® system/ te-
chnology, todos os tamanhos
(redução de potência, ver instruções de operação
"MOVIDRIVE® system",
"MOVIDRIVE® technology")

• 0 °C – 40 °C sem redução de
potência

• 40 °C – 55 °C com redução
de potência

Temperatura ambiente MOVIDRIVE® modular, to-
dos os tamanhos

0 °C – 45 °C sem redução de po-
tência

Altitude de instalação Máximo 3.800 m acima do nível
do mar

Entradas digitais seguras

F-DI00 – F-DI03 Valor/descrição
Características Entrada 24 VCC conforme EN 61131-2, tipo 3

Nível de sinal • Lógico "0" = Entrada BAIXO:
≤ 5 V ou ≤ 1.5 mA

• Lógico "1" = Entrada ALTO:
≥ 11 V e ≥ 2 mA

Massa de referência GND

Consumo de potência (típico) 0.21 W com 24 VCC

Corrente de entrada ≤ 15 mA

Resistência de entrada ≤ 4 kΩ com 24 VCC

Tempo de filtro de entrada parame-
trizável

4 ms – 250 ms

Comprimento do cabo permitido 30 m

Tempo de resposta a irregularidades
com conexão unipolar

Não superior ao tempo de resposta em caso
livre de irregularidades.

Inclinação de flanco do sinal de en-
trada

> 120 V/s

Capacitância de entrada < 500 pF

Alimentação de sensor

F-SS0, F-SS1 Valor/descrição
Características • Saída 24 VCC conforme EN 61131-2

• À prova de curto-circuito e resistente à so-
brecarga

• Sem isolação galvânica

Corrente nominal 150 mA
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F-SS0, F-SS1 Valor/descrição
Corrente de partida (≤ 10 ms) 300 mA

Proteção contra curto-circuito 1.2 A

Queda de tensão interna < 1.3 VCC

Pulsação (caso ativado) • 2 ms aberto (BAIXO)
• Duração do período de pulsação: 8 ms

Comprimento do cabo permitido 30 m (por sensor)

Corrente de fuga (F-SSx bloqueado) < 0.1 mA

Saídas digitais seguras

F-DO00_P/M, F-DO01_P/M Valor/descrição
Características • Saída 24 VCC conforme EN 61131-2

• À prova de curto-circuito e resistente à so-
brecarga

Corrente nominal 150 mA

Corrente de partida (≤ 10 ms) 300 mA

Corrente de fuga (F-DOx bloquea-
do)

< 0.1 mA

Frequência de chaveamento máxi-
ma

• 10 Hz em operação < 1 minuto
• 0.5 Hz em operação > 1 minuto

Proteção contra sobrecarga 210 mA

Corrente mínima para monitoração
de ruptura de fio

15 mA

Comprimento do cabo permitido 30 m

Capacidade de carga (duração
máxima do pulso de teste)

≤ 300 nF

Capacidade de carga (duração do
pulso de teste de 1 ms)

50 nF

Capacitância em relação a GND/PE
(somente comutação PM)

≤ 10 nF

Capacidade de carga com desaco-
plamento por diodo

≤ 12 µF

Indutância de carga ≤ 100 µH

Indutância de carga com rodas li-
vres

≤ 40 H

Resistência de carga mínima > 130 Ω

Códigos das placas de segurança

Placa de segurança Código
MOVISAFE® CSB21A 28233360

MOVISAFE® CSS21A 2823337928
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Placa de segurança Código
MOVISAFE® CSB31A 28233387

MOVISAFE® CSS21A 28233395
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8.9 Dados técnicos das interfaces do encoder

8.9.1 Unidade básica
Designação dos bornes Especificação

Interface de encoder X15:1-15

Encoders suportados
Resolver
SEN/COS
TTL/HTL

HIPERFACE®

Encoder com sinais RS422
Contatos da conexão Soquete de 15 polos
Fonte de alimentação para encoder
Tensão nominal de saída US24VG conforme
IEC 61131

24 VCC

Tensão nominal de saída US12VG conforme
IEC 61131

12 VCC

Imax 500 mA
Ipico para 150 μs 1000 mA
Proteção contra curto-circuito da alimenta-
ção de 12 V

Sim, mas um curto-circuito permanente não é permitido.

Proteção contra curto-circuito da alimenta-
ção de 24 V

Sim, mas um curto-circuito permanente não é permitido.

8.9.2 Placa de múltiplo encoder CES11A
Designação dos bornes Especificação

Interface de encoder X17:1-15

Encoders suportados
SEN/COS
TTL/HTL

HIPERFACE®

Endat 2.1 com sinais seno/cosseno
SSI

CANopen
Encoder com sinais RS422

Contatos da conexão Soquete de 15 polos
Fonte de alimentação para encoder
Tensão nominal de saída US24VG conforme
IEC 61131

24 VCC

Tensão nominal de saída US12VG conforme
IEC 61131

12 VCC

Imax 500 mA
Ipico para 150 μs 1000 mA
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8.10 Dados técnicos das resistências de frenagem, filtros e bobinas
8.10.1 Resistências de frenagem do tipo BW.../BW...-T

Informação geral
As resistências de frenagem BW…/BW…-T são ajustadas às características técnicas
do conversor de aplicação.
Estão disponíveis resistores de frenagem com diferentes potências contínuas e pico
de potência de frenagem.
A proteção dos resistores de frenagem contra sobrecarga e sobreaquecimento pode
ser realizada com o auxílio de um relé de sobrecarga térmica do cliente. A corrente de
disparo está definida para o valor IF, para tal ver as seguintes tabelas "Dados técnicos
e atribuição ao conversor".
Os resistores de frenagem da série BW...-T possuem um interruptor de temperatura
integrado que monitora a temperatura. Quando a temperatura de operação nominal é
excedida, o interruptor de temperatura ativa um contato de sinal. Não há desligamen-
to da resistência de frenagem através do interruptor de temperatura. Para evitar uma
sobrecarga térmica da resistência de frenagem, o interruptor de temperatura deve ser
avaliado.
Outra possibilidade de proteger o resistor de frenagem é o disjuntor térmico TCB. O
disjuntor térmico TCB protege a resistência de frenagem contra sobrecargas perma-
nentes e altos picos de potência de curto período.
O resistor PTC possui uma autoproteção (reversível) contra sobrecarga regenerativa,
entrando em alta impedância abruptamente e deixando de consumir energia. Em se-
guida, o conversor é desligado sinalizando a irregularidade "chopper de frenagem".
O resistor de frenagem em forma construtiva plana tem uma proteção térmica interna
(fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em
caso de sobrecarga. As normas do planejamento do projeto e as atribuições docu-
mentadas do conversor de frequência e da resistência de frenagem devem ser obser-
vadas.

NOTA
Utilização de dispositivos de proteção
Utilizar exclusivamente os seguintes dispositivos de proteção:
• Disjuntor térmico TCB
• Interruptor de temperatura interno T
• Relé bimetálico externo

→ Consultar também o capítulo "Proteção da resistência de frenagem contra sobre-
carga térmica"
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Aprovação UL e cUL
Os resistores de frenagem listados possuem uma aprovação cRUus independente do
conversor de aplicação.

Conexão em paralelo de resistências de frenagem
Em algumas combinações conversor-resistência é necessário ligar dois resistores de
frenagem idênticos em paralelo.
Neste caso, cada resistência de frenagem deve ser protegido contra sobrecarga e so-
bretemperatura por meio de um relé de sobrecarga térmica.
Nas resistências de frenagem do tipo BW…-T, os interruptores de temperatura devem
ser conectados em série.
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Dados técnicos e atribuição ao conversor

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW120-001 BW100-001 BW100-002 BW100-006-T

Código 18176011 08281718 08281653 18204198
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 0.03 0.1 0.2 0.6

Valor de resistência RBW Ω 117 100 ± 10%
Corrente de disparo IF A 0.8 1 2.4
Design Resistor de submon-

tagem PTC
Resistência em forma construtiva plana Resistor de fio

Conexões de potência Condutores únicos Borne cerâmico
2.5 mm2

Torque de aperto Nm - 0.5
Conexão PE - M4
Torque de aperto PE Nm - 1.8
Grau de proteção conforme
EN 60529

IP20 IP65 IP20

Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
(redução 4% PN/10 K até +60 °C)

Peso kg 0.95 0.3 0.6 3

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW120-001 BW100-001 BW100-002 BW100-006-T

MDX9_A-...-5_3-..

0020
0025
0032
0040

0020
0025
0032
0040

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW047-010-T BW147-T BW247-T

Código 17983207 18201342 18200842
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 1 1.2 2

Valor de resistência RBW Ω 47 ± 10%
Corrente de disparo IF A 4.6 5.1 6.5
Design Resistor de fio
Conexões de potência Borne cerâmico 2.5 mm2

Torque de aperto Nm 0.5
Conexão PE M4
Torque de aperto PE Nm 1.8
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 4 4.9 6.7

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW47-010-T BW147-T BW247-T

MDX9_A-...-5_3-..
0055
0070
0095
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Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW027-016-T BW027-024-T BW027-042-T

Código 17983215 17983231 19155301
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 1.6 2.4 4.2

Valor de resistência RBW Ω 27 ± 10%
Corrente de disparo IF A 7.7 9.4 12.5
Design Resistor de fio Resistência do quadro
Conexões de potência Borne cerâmico 2.5 mm2

Torque de aperto Nm 0.5
Conexão PE M4 M5
Torque de aperto PE Nm 1.8 2.5
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 5.8 8 10

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW027-016-T BW027-024-T BW027-042-T

MDX9_A-...-5_3-.. 0125
0160

MDX9_A-...-2_3-.. 0070
0093

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW015-016 BW015-042-T BW015-075-T BW915-T

Código 17983258 19155328 19155271 18204139
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 1.6 4.2 7.5 16

Valor de resistência RBW Ω 15 ± 10%
Corrente de disparo IF A 10.3 16.7 22.4 32.7
Design Resistor de fio Resistência do quadro Resistor de grade da forma construtiva 1
Conexões de potência Borne cerâmico 2.5

mm2
Borne cerâmico 4

mm2
Pino M8

Torque de aperto Nm 0.5 0.9 6
Conexão PE M4 M5 Pino M6
Torque de aperto PE Nm 1.8 2.5 3
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 5.8 10 12 32

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW015-016 BW015-042-T BW015-075-T BW915-T

MDX9_A-...-5_3-..

0240
0320

0620 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
0750 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)

MDX9_A-...-2_3-..
0140

0213 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
0290 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
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Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW010-024 BW010-050-T BW010-108-T

Código 17983266 17983274 19155298
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 2.4 5 10.8

Valor de resistência RBW Ω 10 ± 10%
Corrente de disparo IF A 15.5 22.4 32.9
Design Resistor de fio Resistor de grade da forma construtiva 1
Conexões de potência Borne cerâmico 2.5 mm2 Pino M8
Torque de aperto Nm 0.5 6
Conexão PE Pino M4 Pino M6
Torque de aperto PE Nm 1.8 3
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 8 11 17.5

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW010-024 BW010-050-T BW010-108-T

MDX9_A-...-5_3-..
0460

0910 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
1130 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)

MDX9_A-...-2_3-..
0213
0290

0420 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW006-025-01 BW006-050-01 BW106-T BW206-T

Código 18200117 18200125 18200834 18204120
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 2.5 5 13.5 18

Valor de resistência RBW Ω 6 ± 10%
Corrente de disparo IF A 20.4 28.9 47.4 54.8
Design Resistor de grade
Conexões de potência Pino M8
Torque de aperto Nm 6
Conexão PE Pino M6
Torque de aperto PE Nm 3
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -25 °C até +40 °C
Peso kg 7.5 12 30 40

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW006-025-01 BW006-050-01 BW106-T BW206-T

MDX9_A-...-5_3-..
0620
0750

1490 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
MDX9_A-...-2_3-.. 570 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01

Código 17983282 17983290 18200133 17967678
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 7 17 5 7 28
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Resistência de frenagem Unida-
de

BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01

Valor de resistência RBW Ω 4.7 ± 10% 3.6 ± 10%
Corrente de disparo IF A 38.6 60.1 32.6 38.6
Design Resistor de grade da forma construtiva 1
Conexões de potência Pino M8
Torque de aperto Nm 6
Conexão PE Pino M6
Torque de aperto PE Nm 3
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 13 33 13

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01

MDX9_A-...-5_3-..

0910
1130

1770 (conexão em paralelo de 2 resistências
de frenagem)

2200 (conexão em paralelo de 2 resistências
de frenagem)

2500 (conexão em paralelo de 2 resistências
de frenagem)

1490

MDX9_A-...-2_3-..

0420
0840 (conexão em paralelo de 2 resistências

de frenagem)
1080 (conexão em paralelo de 2 resistências

de frenagem)

570

Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW003-420-T BW002-070

Código 13302345 17983304
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 42 7

Valor de resistência RBW Ω 2.5 2.3 ± 10%
Corrente de disparo IF A 135.1 55.2
Design Resistor de grade da forma construtiva 2 Resistor de grade da forma construtiva 1
Conexões de potência Pino M12 Pino M8
Torque de aperto Nm 15.5 6
Conexão PE Pino M10 Pino M6
Torque de aperto PE Nm 10 3
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -20 °C até +40 °C
Peso kg 93 33

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW003-420-T BW002-070

MDX9_A-...-5_3-..

1770
2200
2500

3000 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
3800 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
4700 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)
5880 (conexão em paralelo de 2 resistências de frenagem)

MDX9_A-...-2_3-.. 0840
1080
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Dados técnicos
Resistência de frenagem Unida-

de
BW1.0-170

Código 17985455
Capacidade de carga com 100%
ED

kW 17

Valor de resistência RBW Ω 1 ± 10%
Corrente de disparo IF A 130.4
Design Resistor de grade da forma construtiva 2
Conexões de potência Pino M12
Torque de aperto Nm 15.5
Conexão PE Pino M10
Torque de aperto PE Nm 10
Grau de proteção IP20
Temperatura ambiente ϑU -25 °C até +40 °C
Peso kg 45

Atribuição ao con-
versor

A atribuição leva em conta o máximo pico de potência de frenagem possível do con-
versor.

Resistência de frenagem BW1.0-170

MDX9_A-...-5_3-..

3000
3800
4700
5880

Dados técnicos BW..-T
Especificações para BW..-T Versão
Seção transversal de conexão para contato de alarme 1 × 2.5 mm2

Torque de aperto do contato de sinal 1 Nm
Potência de comutação do contato de sinal 2 A CC/24 VCC (DC11)

2 A CA/230 VCA (AC11)
Contato comutável (contato normalmente fechado) De acordo com EN 60730
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Desenhos dimensionais e dimensões

Resistor de fio

 A 

 d 
 x  a 

M../PG..

M../PG..

 C
 

 B 

 b 

[1]

18874863883
Resistência de
frenagem

Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Prensa cabos
A B C a b d x

BW100-006-T 549 92 125 430 80 6.5 8 M25 + M12
BW47-010-T 749 92 125 630 80 6.5 8 M25 + M12
BW147-T 549 185 125 430 150 6.5 8 PG16 + M12
BW247-T 749 185 125 630 150 6.5 8 PG16 + M12
BW027-016-T 649 185 125 530 150 6.5 8 M25 + M12
BW027-024-T 649 275 125 530 240 6.5 8 M25 + M12
BW015-016 649 185 125 530 150 6.5 8 M25
BW010-024 649 275 125 530 240 6.5 8 M25

Resistor de grade da forma construtiva 1

 C
 

 B 

 b 

 d 

 A 

 a 

18874868747
Resistência de
frenagem

Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Prensa cabos
A B C a b d x

BW015-075-T 415 500 270 395 380 9 - -
BW106-T 795 490 270 770 380 10.5 - -
BW206-T 995 490 270 970 380 10.5 - -
BW915-T 795 490 270 770 380 10.5 - -
BW010-050-T 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW010-108-T 525 500 270 505 380 9 - -
BW004-050-01 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW005-070 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW002-070 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW005-170-T 490 795 270 380 770 10.5 - -
BW006-025-01 295 490 260 270 380 10.5 - -
BW006-050-01 395 490 260 370 380 10.5 - -
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Resistor de grade da forma construtiva 2

 A 

 C
 

 a 

 B 

 d 

 b 

18874876043
Resistência de
frenagem

Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Prensa cabos
A B C a b d x

BW003-420-T 995 490 710 970 380 10.5 - -
BW1.0-170 490 795 490 380 770 10.5 - -
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Resistência do quadro

 A 

 C
 

 x  a 

M../PG..

M../PG..

 B 

 d 
 b 

18874873611
Resistência de
frenagem

Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Prensa cabos
A B C a b d x

BW027-042-T 570 390 180 380 370 6.5 55 M25 + M12
BW015-042-T 570 390 180 380 370 6.5 55 M25 + M12

Resistor plano

A

a

B b

M4

C

1
2

18874878475
Resistência de
frenagem

Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Prensa cabos
A B C a b d x

BW100-001 110 80 15 98 60 - - -
BW100-002 216 80 15 204 60 - - -

Resistor de submontagem BW120-001

 
6

 

 5
0

 

 
6

.6
 

 2
1

.5
 

 9
2

 

27.5 325
380

3667

24

19506873227
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8.10.2 Opcional Disjuntor térmico TCB

Informação geral
O disjuntor térmico TCB protege a resistor de frenagem contra sobrecarga permanen-
te e também em caso de curto-circuito no cabo de alimentação ou na resistor de fre-
nagem.
A faixa de ajuste do disjuntor térmico deve ser selecionado de modo que corresponda
à corrente de disparo IF do resistor de frenagem.
A chave responde aos seguintes eventos:
• Sobrecarga térmica através da monitoração de corrente.
• Curto-circuito.
Em caso de irregularidade, o disjuntor térmico desliga o resistor de frenagem. A irre-
gularidade que ocorreu foi relatada através de contatos normalmente abertos e nor-
malmente fechados sem potencial.
Após a eliminação de irregularidades, o disjuntor térmico pode ser reconectado como
um disjuntor normal.
A montagem do disjuntor térmico é realizada na calha DIN (TS35).

Aprovação UL e cUL
Os disjuntores térmicos listados possuem uma aprovação cRUus independente do
conversor de aplicação.

Dados técnicos
Tipo de disjuntor Unidade TCB0040 TCB0063 TCB0100
Código 19170424 19170432 19170440
Faixa de ajuste A 2.5 – 4 4 – 6.3 6.3 – 10
Seção transversal de conexão do contato principal mm2 1.5 – 16
Torque de aperto Nm 2.5
Seção transversal de conexão para contato de
alarme

mm2 0.5 – 1.5

Torque de aperto Nm 0.8
Vida útil mecânica 20000 ciclos de comutação
Tipo de disjuntor Unidade TCB0160 TCB0200 TCB0250 TCB0320 TCB0400
Código 19170459 19148658 19170467 19170475 19170483
Faixa de ajuste A 10 – 16 16 – 20 20 – 25 25 – 32 32 – 40
Seção transversal de conexão do contato principal mm2 2.5 – 16 4 – 16 6 – 16 10 – 16
Torque de aperto Nm 2.5
Seção transversal de conexão para contato de
alarme

mm2 0.5 – 1.5

Torque de aperto Nm 0.8
Vida útil mecânica 20000 ciclos de comutação

Dados técnicos dos contatos de sinal

Especificações dos contatos de sinal Versão
Contatos da conexão 0.5 – 1.5 mm2

Torque de aperto 0.8 Nm

Potência de comutação 5 A CC/24 VCC
10 A CA/230 VCA
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Desenho dimensional

17195255435

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



8 Dados técnicos
Dados técnicos das resistências de frenagem, filtros e bobinas

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system210

8.10.3 Filtro de rede
São usados filtros de rede para a supressão de emissão de interferências no lado da
rede de conversores.
INFORMAÇÃO:
• Não se deve comutar entre filtro de rede NF... e o conversor.

Aprovação UL e cUL
Os filtros de rede listados possuem uma aprovação cRUus independente do conver-
sor de aplicação.

Dados técnicos
Filtro de rede NF0055-503 NF0120-503 NF0220-503 NF0420-513 NF0910-523 NF1800-523
Código 17984319 17984270 17984300 17983789 17987504 17987865
Tensão nominal UN 3 × 230 VCA - 500 V, 50/60 Hz
Corrente nominal IN 5.5 A 12 A 22 A 42 A 91 A 180 A
Potência nominal dissipada 4 W 6 W 9 W 30 W 51.5 W 89 W
Temperatura ambiente ϑU 0 °C até 45 °C (redução: x % IN até no máximo 60 °C)
Contatos da conexão
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Bornes elásticos máx. 6 mm2 2.5-16 mm2 25-50 mm2 16-120 mm2

Torque de aperto
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

- 2-4 Nm 6-8 Nm 12-20 Nm

Contatos da conexão PE M4 M5 M6 M8 M10
Torque de aperto PE 1.5 Nm 3 Nm 6 Nm 12 Nm 23
Grau de proteção IP20 conforme EN 60529
Peso 1 kg 1 kg 1.4 kg 3 kg 5 kg 9 kg

Atribuição ao conversor
Filtro de rede NF0055-503 NF0120-503 NF0220-503 NF0420-513 NF0910-523 NF1800-523
MDX9_A-...-5_3-.. 0020-0040 0055-0095 0125-0160 0240-0320 0460-0750 0910-1490
MDX9_A-...-2_3-.. - 0070-0093 0140 0213-0290 0420-0570 0840-1080
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Desenhos dimensionais e dimensões

 C
 

 PE 

 A 

 a 

 B
 

 b
 

 d
 

18891135115
Filtro de rede Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d PE
NF0055-503 200 50 97 - 186 25 5.5 M4
NF0120-503 200 50 97 - 186 25 5.5 M4
NF0220-503 230 55 102 - 216 30 5.5 M4

 C
 

 E 

 B
 

 a 

 b
 

 d
 

 PE 

 A 

9007218145873675
Filtro de rede Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d PE
NF0420-513 250 88 97 255 235 60 5.5 M6
NF0910-523 270 100 152 320 255 65 6.5 M8
NF1800-523 380 132 185 465 365 102 6.5 M10
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8.10.4 Bobina de rede
A utilização de bobinas de rede é opcional:
• Para apoio da proteção contra sobretensão
• Para alisamento da corrente da rede e redução de frequências harmônicas
• Para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
• Para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente na

extremidade de entrada com um contator de rede comum (corrente nominal da
bobina de rede = soma das correntes do conversor).

Aprovação UL e cUL
As bobinas de rede listadas possuem uma aprovação cRUus independente do con-
versor de aplicação.

Dados técnicos
Bobina de rede ND0070-503 ND0160-503 ND0300-503 ND0420-503 ND0910-503 ND1800-503
Código 17984173 17984181 17983800 17983819 17987520 17987539
Tensão nominal UN 3 × 230 VCA - 500 V, 50/60 Hz
Corrente nominal IN 7 A 16 A 30 A 42 A 91 A 180 A
Indutância nominal 0.36 mH 0.2 mH 0.1 mH 0.045 mH 0.035 mH 0.018 mH
Potência nominal dissipada 4 W 9 W 11 W 13 W 53 W 116 W
Temperatura ambiente ϑU -10 °C a 45 °C (redução: 3% IN até no máximo 60 °C)
Contatos da conexão L1/L2/L3 - L1'/
L2'/L3'

0.2 – 4 mm2 0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 25 – 50 mm2 16 – 120 mm2

Torque de aperto L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' 0.5 – 1 Nm 1.2 – 2 Nm 2.5 Nm 3 – 6 Nm 12 – 20 Nm
Contato da conexão PE M4 M5 M8 M10
Torque de aperto PE 1.5 Nm 3 Nm 12 Nm 20 Nm
Grau de proteção IPXXB conforme EN 60529 IPXXA conforme EN 60529
Peso 0.5 kg 1.3 kg 1.95 kg 1.82 kg 4.6 kg 10 kg

Atribuição ao conversor
Bobina de rede ND0070-503 ND0160-503 ND0300-503 ND0420-503 ND0910-503 ND1800-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020-0040 0055-0095 0125-0160 0240-0320 0460-0750 910-1400
MDX9_A-...-2_3-.. - 0070-0093 0140 0213-0290 0420-0570 0840-1080
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Desenhos dimensionais e dimensões

 A 
 a 

 d 

 B 

 C
 

 E 

 b 

18891130251
Bobina de rede Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d PE
ND0070-503 78 57 105 56 65 40 4.8 M4
ND0160-503 96 70 120 65 71 54 4.8 M4
ND0300-503 121 86 145 86 105 70 4.8 M5
ND0420-503 121 86 150 90 105 70 4.8 M5

 d 

 A 
 a 

 PE 

 b 
 B 

 C
 

 E 

20917778571
Bobina de rede Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d PE
ND0910-503 156 96 220 120 135 80 5.8 M8
ND1800-503 187 121 260 153 166 93 6.2 M10
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8.10.5 Filtro de saída

Descrição dos filtros de saída
Os filtros de saída do tipo HF.. são filtros senoidais, com a ajuda dos quais as tensões
de saída dos conversores são suavizadas.
• As capacitâncias parasitas nos cabos do motor são suprimidas.
• Os isolamentos do enrolamento do motor de motores não SEW, que não são ade-

quados para conversores, são protegidos.
• Os picos de sobretensão com cabos de alimentação do motor longos (> 100 m)

são evitados.

Aprovação UL e cUL
Os filtros de saída listados possuem uma aprovação cRUus independente do conver-
sor de aplicação.

Dados técnicos
Filtro de saída HF0055-503 HF0125-503 HF0240-503 HF0460-503 HF0650-503 HF1150-503
Código 17985110 17985129 17985137 17985145 17991277 17991269
Tensão nominal VN 3 × 230 VCA - 500 V, 50/60 Hz
Corrente nominal IN 5.5 A 12.5 A 24 A 46 A 65 A 115 A
Potência nominal dissipa-
da

80 W 120 W 200 W 400 W

Temperatura ambiente ϑU 0 °C a 45 °C (redução: 3% IN/K até no máximo 60 °C)
Contatos de conexão U1/
V1/W1/UDC - U2/V2/W2

0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 16 – 50 mm2 16 – 95 mm2

Torque de aperto U1/V1/
W1/UDC - U2/V2/W2

1.2 – 2 Nm 2 – 4 Nm 3 – 6 Nm 12 – 20 Nm

Contatos da conexão PE Pino M6 Pino M8 Pino M10
Torque de aperto PE 6 Nm 12 Nm 23 Nm
Grau de proteção confor-
me EN 60529

IP20 IPXXA

Peso 8 kg 18 kg 25 kg 40 kg 48 kg 70 kg

Atribuição ao conversor
Filtro de saída HF0055-503 HF0125-503 HF0240-503 HF0460-503 HF0650-503 HF1150-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0040 0055 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 0460

0910 (conexão
em paralelo de

2 filtros)

0620 – 0750
1130 – 1490 (co-
nexão em para-
lelo de 2 filtros)

MDX9_A-...-2_3-.. - 0070 – 0093 0140 0213 – 0290 0420 0570
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Desenhos dimensionais e dimensões

 C
 

 E 

 A 

 a 

 b
 

 B
 

 P
E

 
 d

 

 x 

9007218523812619
Filtro de saída Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d x PE
HF0055-503 310 105 160 - 290 75 6.5 7 M6
HF0125-503 390 120 215 - 370 90 6.5 7 M6
HF0240-503 450 135 270 - 430 100 6.5 7 M6
HF0460-503 450 160 310 - 430 120 6.5 7 M6
HF0650-503 635 210 285 637 610 174 8.5 10 M8
HF1150-503 725 260 273 751 700 224 8.5 10 M8
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8.10.6 Bobina de saída

Descrição da bobina de saída
As bobinas de saída do tipo HD.. suprimem a emissão de interferência do cabo do
motor não blindado.

Aprovação UL e cUL
As bobinas de saída listados possuem uma aprovação cRUus independente do con-
versor de aplicação.

Dados técnicos
Bobina de saída HD0125-503 HD0240-503 HD0460-503 HD1000-503 HD2000-503
Código 17985153 17985188 17985161 17991307 17991250
Tensão nominal VN 3 × 230 VCA - 500 V, 50/60 Hz
Corrente nominal IN 12.5 A 24 A 46 A 100 A 200 A
Potência nominal dissipa-
da

2.9 W 6 W 14 W 37 W 83 W

Temperatura ambiente ϑU 0 até 45 °C (redução: 3% IN/K até no máximo 60 °C)
Contatos de conexão U1/
V1/W1/UDC - U2/V2/W2

0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 16 – 50 mm2 16 – 150 mm2

Torque de aperto U1/V1/
W1/UDC - U2/V2/W2

1.2 – 2 Nm 2 – 4 Nm 6 – 8 Nm 12 – 20 Nm

Contato da conexão PE M6 M8 M10
Torque de aperto PE 6 Nm 12 Nm 23 Nm
Grau de proteção confor-
me EN 60529

IPXXB IPXXA

Peso 0.85 kg 1.46 kg 2.35 kg 3 kg 6.5 kg

Atribuição ao conversor
Bobina de saída HD0125-503 HD0240-503 HD0460-503 HD1000-503 HD2000-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 04600 – 0750 0910 – 1490
MDX9_A-...-2_3-.. 0070 – 0093 0140 0213 – 0420 0420 – 0840 1080
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Desenhos dimensionais e dimensões

 C
 

 E 

 B
 

 a 

 b
 

 d
 

 PE 

 A 

9007218145873675
Filtro de rede Dimensões principais em mm Medidas de fixação em mm Conexão

A B C E a b d PE
HD0125-503 153 65 73 151 138 40 5.5 M6
HD0240-503 173 95 83 178 158 65 5.5 M6
HD0460-503 185 125 113 189 170 90 5.5 M6
HD1000-503 255 116 143.5 265 240 82 6.5 M8
HD2000-503 300 152.5 160.5 330 286 120 6.5 M10
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9 Funcionamento seguro
9.1 Informação geral
9.1.1 Normas básicas testadas

A avaliação de segurança da unidade baseia-se nas seguintes classes de segurança:

Normas básicas testadas
Classe de segurança/
normas básicas testa-
das

• Nível de desempenho (PL) conforme
ISO 13849-1:2015

• Nível de Integridade de Segurança (SIL) conforme
IEC 61800-5-2:2016

• Safety Integrity Level Claim Limit (SILCL) conforme
IEC 62061:2015

9.2 Tecnologia de segurança integrada
A tecnologia de segurança da unidade descrita foi desenvolvida e testada de acordo
com os seguintes requisitos de segurança:
• SIL 3 conforme IEC 61800-5-2:2016, IEC 61508:2010.
• PL "e" conforme a norma ISO 13849-1:2015.
Para tal, isso foi certificado pela organização de avaliação técnica TÜV Rheinland.
Cópias do certificado TÜV e do respectivo relatório podem ser solicitadas à SEW-
EURODRIVE.

9.2.1 Estado seguro
Para a operação relacionada à segurança da unidade, o torque desligado é definido
como estado seguro (ver Função de segurança do motor STO). O conceito de segu-
rança baseia-se nisso.
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9.2.2 Conceito de segurança
A unidade deve ter a capacidade de executar a função de segurança do acionamento
"Torque desligado de modo seguro" conforme IEC 61800-5-2:
• A unidade se caracteriza pela possibilidade de conexão de um controlador de se-

gurança externo/relé de segurança externo. Este controlador de segurança exter-
no/relé de segurança externo desliga a entrada STO relacionada à segurança
quando um dispositivo de controle conectado é acionado (por exemplo, tecla de
parada de emergência com função de engate) através de um sinal de comutação
de 2 polos de 24 V (p. ex. de comutação PM). Deste modo é ativada a função
STO da unidade. Como alternativa a um controlador de segurança/relé de segu-
rança externo, a função STO pode ser implementada através da placa de segu-
rança opcional MOVISAFE® CS..A.

• Através de uma estrutura interna de 2 canais com diagnóstico é impedida a gera-
ção de trens de pulsos no estágio de potência de saída (IGBT).

• Em vez da isolação galvânica do acionamento da rede através de contatores ou
chaves, o desligamento da alimentação da entrada STO aqui descrito impede de
forma segura o controle dos semicondutores de potência do estágio de saída.
Com isso, a geração de campo magnético para o respectivo motor é desligada,
apesar da tensão de alimentação continuar presente.

• Quando a função de segurança do acionamento STO é selecionada, os sinais
PWM gerados pela unidade são interrompidos pela comutação STO e não enca-
minhados para os IGBTs.

• Se o diagnóstico interno da comutação STO detectar uma discrepância entre am-
bos os canais, os sinais PWM serão bloqueados, ou seja, o STO é ativado. O blo-
queio requer um reset, desligando e ligando a tensão de alimentação de 24 VCC
da unidade ou o sinal de comutação de 24 VCC nas entradas STO F_STO_P1 e
F_STO_P2.
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9.2.3 Representação esquemática do conceito de segurança

  

Uz+

Uz-

[2]

[4]

[5]

[6]

[1]

[3]

23543720971

[1] Função STO
[2] Controle de acionamento
[3] Placa de segurança/opcional de segurança (opcional)
[4] Unidade de diagnóstico e bloqueio
[5] Dispositivo de segurança externo (opcional)
[6] Motor
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9.2.4 Funções de segurança do acionamento
As seguintes funções de segurança do acionamento relativas ao acionamento podem
ser utilizadas:
• STO (Torque desligado de modo seguro conforme IEC 61800-5-2) através de des-

ligamento da entrada STO.
Se a função STO estiver ativada, o conversor de frequência não fornece energia
para o motor que pode gerar torque. Essa função de segurança do acionamento
corresponde a uma parada sem controle conforme EN 60204-1, categoria de pa-
rada 0.
O desligamento da entrada STO deve ser realizado com um controlador de segu-
rança/relé de segurança externo adequado.
A figura seguinte apresenta a função STO:

v

t
t1

2463228171

v Velocidade
t Tempo
t1 Momento de acionamento do STO

Faixa de desligamento

• SS1(c) (SS1-t) (Parada segura 1, variante de função "c" conforme IEC 61800-5-2)
através de controle externo adequado (por exemplo, relé de segurança com desli-
gamento retardado).
É imprescindível cumprir a sequência abaixo:
– Desacelerar o acionamento usando uma rampa de frenagem adequada atra-

vés da especificação do valor nominal.
– Desligamento da entrada STO (= acionamento da função STO) conforme um

tempo de atraso relacionado à segurança especificado.
Essa função de segurança do acionamento corresponde a uma parada com con-
trole conforme EN 60204-1, categoria de parada 1.
A figura seguinte ilustra a função SS1(c) (SS1-t):

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



9 Funcionamento seguro
Tecnologia de segurança integrada

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system222

v

t
t1 t t2

2463226251

v Velocidade
t Tempo
t1 Momento no qual a rampa de frenagem é iniciada
t2 Momento de acionamento do STO
Δt Tempo de atraso até que STO seja ativado

Faixa do tempo de atraso seguro
Faixa de desligamento
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9.2.5 Restrições
• Observar que é possível haver uma operação do acionamento por inércia em ca-

so de operação sem freio mecânico ou com freio defeituoso (dependendo da fric-
ção e inércia do sistema). Em condições de carga em modo gerador, com eixos
carregados por força da gravidade e acionados externamente, o acionamento po-
de até mesmo acelerar. Isso deve ser considerado na avaliação de risco do siste-
ma/da máquina, e caso necessário, deve-se tomar medidas adicionais de segu-
rança (p. ex., sistema de frenagem de segurança).
Para funções de segurança do acionamento relacionadas à aplicação que exigem
uma parada segura do movimento perigoso, pode ser necessário um sistema de
frenagem de segurança adicional para aplicações específicas.

• Como descrito no capítulo "Funções de segurança do acionamento", em caso de
utilização da função SS1 (c) (SS1-t), a rampa de frenagem do acionamento não é
monitorada no aspecto da segurança. Em caso de irregularidade, a frenagem po-
de falhar durante o tempo de atraso, ou na pior das hipóteses, pode haver uma
aceleração. Neste caso, o desligamento relacionado à segurança através da fun-
ção STO, (ver capítulo "Funções de segurança do acionamento") só ocorre após
ter decorrido o tempo de atraso ajustado. O perigo resultante disso deve ser con-
siderado na avaliação de risco do sistema/da máquina, e caso necessário, deve-
se tomar medidas adicionais de tecnologia de segurança.

• A comutação STO - parada segura ativa não pode impedir um possível retorno ou
frenagem de corrente contínua.

 AVISO
O conceito de segurança só é adequado para a realização de trabalhos mecânicos
em componentes do sistema/máquina acionados.
Ao desligar o sinal STO ainda há tensão presente no circuito intermediário da unida-
de.
• Em caso de trabalhos na parte elétrica do sistema de acionamento, desligar a

rede de tensão de alimentação utilizando um dispositivo externo de desligamen-
to adequado para tal e protegê-la contra religação involuntária.

 AVISO
Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
• Após desligar a alimentação, aguardar pelo menos 10 minutos.

NOTA
Em caso de desligamento relacionado à segurança da tensão de alimentação
24 VCC na conexão STO, o sistema de controle do freio é desligado. O sistema de
controle do freio na unidade não está relacionado à segurança.
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9.3 Condições de segurança

O pré-requisito para a operação segura é a integração correta das funções de segu-
rança do acionamento da unidade em uma função de segurança do acionamento de
nível superior relacionada à aplicação. Em todos os casos é imprescindível uma avali-
ação de risco específica para o sistema/a máquina pelo fabricante do sistema/da
máquina, e considerar os dados resultantes na utilização do sistema de acionamento
com a unidade.
O fabricante do sistema ou da máquina e o operador assumem a responsabilidade
pelo cumprimento integral das normas de segurança válidas exigidas para o sistema
ou para a máquina.
Os seguintes requisitos são obrigatórios para a instalação e operação da operação
em aplicações relacionadas à segurança:
• Utilização das unidades aprovadas
• Requisitos para a instalação
• Requisitos para controladores de segurança externos e relés de segurança exter-

nos
• Requisitos para a colocação em operação
• Requisitos à operação

9.3.1 Unidades aprovadas
As seguintes variantes de unidades do MOVIDRIVE® system são permitidas para apli-
cações relacionadas à segurança:

Unidade Tamanho
MOVIDRIVE® system Todos os tamanhos
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9.3.2 Requisitos para a instalação
• Os componentes devem ser protegidos contra contaminação por aterramento, por

exemplo, por instalação em um painel elétrico com grau de proteção IP54 confor-
me IEC 60529.
Supondo que a contaminação condutiva possa ser removida do local de instala-
ção, um grau de proteção menor do painel elétrico também é permitido respeitan-
do as normas aplicáveis, p. ex. EN 60204‑ 1.

• A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
• Os cabos de sinal STO devem ser conformes EMC e devem ser instalados da se-

guinte forma:
– Dentro de um espaço de instalação elétrica, é possível instalar condutores indi-

viduais.
– Fora de um espaço de instalação fechado, os cabos blindados devem ser ins-

talados permanentemente (fixos), protegidos contra danos externos, ou medi-
das semelhantes devem ser tomadas.

– Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
– Os cabos M e P do controlador de segurança externo/relé de segurança exter-

no da unidade devem ser instalados muito próximos e com um comprimento
de cabo ≤ 100 m.

– Os cabos M e P do dispositivo de segurança externo para a unidade devem ter
o mesmo comprimento. A diferença de comprimento ≤ 3 % entre os cabos é
permitida.

– Você deve tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal
do STO são instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento.
Exceção feita para cabos autorizados pela SEW-EURODRIVE especialmente
para este âmbito de aplicação.

• A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de ali-
mentação, portanto, é imprescindível garantir o seguinte:
– que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
– que o controlador de segurança externo detecte um erro cruzado de um poten-

cial externo nos cabos de sinal STO
• Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente ob-

servados os valores especificados para os componentes de segurança.
• O sinal STO (F_STO_P1, F_STO_P2 e F_STO_M) não pode ser utilizado para

mensagens de retorno.
• Somente devem ser utilizadas fontes de tensão com isolamento seguro (PELV) de

acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 para controlador de segurança externo/re-
lé de segurança.

• Se forem utilizadas várias fontes de tensão, cada fonte de tensão deve ser conec-
tada ao sistema do condutor de proteção.

• Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
• A conexão de X6:5 (24 V_Out) da unidade não deve ser usada para aplicações

relacionadas à segurança. A tensão só é permitida para alimentar a conexão para
desligamento seguro X6 com o conector em ponte inserido.

• Para aplicações relacionadas à segurança com a unidade, o conector em ponte
na entrada STO X6 deve ser removido.
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9.3.3 Requisitos para o controlador de segurança externo
Um relé de segurança também pode ser utilizado como uma alternativa para um con-
trolador de segurança. Os seguintes requisitos são válidos de maneira análoga.
• O controlador de segurança e todos os demais subsistemas relacionados à segu-

rança têm que ser aprovados pelo menos para a classe de segurança exigida no
sistema inteiro para a respectiva função de segurança do acionamento relativa à
aplicação.
A tabela abaixo mostra um exemplo da classe de segurança exigida para o con-
trolador de segurança:

Aplicação Requisito para o controlador de segurança
Nível de desempenho "d" conforme

ISO 13849-1, SIL 2 conforme
IEC 62061

Nível de desempenho "d" conforme a
ISO 13849-1

SIL 2 de acordo com IEC 61508

Nível de desempenho "e" conforme
ISO 13849-1, SIL 3 conforme

IEC 62061

Nível de desempenho "e" conforme
ISO 13849-1, SIL 3 conforme IEC 61508

• A instalação do controlador de segurança deve ser apropriado para a classe de
segurança desejada (ver documentação do fabricante). A entrada STO da unida-
de pode ser comutada de 2 polos (comutação P ou comutação PM) ou 1 polo (co-
mutação P).

• É imprescindível observar os valores especificados para o controlador de segu-
rança ao elaborar o circuito.

• Na entrada STO, dispositivos de proteção sensíveis à eletricidade (como grades
de luz e scanners) de acordo com EN 61496-1 e chaves de parada de emergência
não devem ser conectados diretamente. A conexão deve ser feita através de um
controlador de segurança ou um relé de segurança.

• Para evitar a partida inesperada de acordo com a norma EN ISO 14118, o sistema
de controle seguro deve ser concebido e conectado de tal modo que não haja ris-
co de um simples reset do dispositivo de controle causar um reinício. Ou seja, um
reinício só pode ocorrer após um reset manual do circuito de segurança.

• Se não for utilizada nenhuma exclusão de irregularidade para a instalação STO
conforme ISO 13849-2 ou IEC 61800-5-2, o dispositivo de segurança externo de-
ve detectar as seguintes irregularidades em relação à instalação STO dentro de
20 s dependendo do tipo de conexão:
– Comutação P de 2 polo:

Curto-circuito de 24 V para F_STO_P1 ou F_STO_P2 (Stuck-at 1)
Erro cruzado entre F_STO_P1 e F_STO_P2

– Comutação PM de 2 polos:
Curto-circuito de 24 V para F_STO_P1 (Stuck-at 1)
Curto-circuito de 0 V para F_STO_M (Stuck-at 0)

– Comutação P de 1 polo:
No caso de uma conexão unipolar, é necessária uma exclusão de irregularida-
de para a instalação entre o relé de segurança e a entrada STO.

Comutação P de 2 polo:
• Pulsos de teste podem ocorrer em estado ligado e desligado:

– Os pulsos de teste nos dois canais P devem ser comutados com um atraso de
tempo. No entanto, também podem ocorrer pulsos de teste simultâneos.
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– Os pulsos de teste nos dois canais P não devem exceder 1 ms.
– O seguinte pulso de teste em um canal P deve ser feito após um período de no

mínimo 2 ms.
– Os pulsos de teste de ligação podem ocorrer em um pacote de no máximo

3 pulsos de teste a uma distância de 2 ms um do outro. Após um pacote, deve
ser mantida uma pausa de, pelo menos, 500 ms antes que um outro pulso de
teste de ativação ou outro pacote de pulso de teste de ativação possa ocorrer.

– Os pulsos testes devem ser monitorados no dispositivo de segurança. Se uma
irregularidade for detectada, o dispositivo de segurança deve iniciar uma res-
posta a irregularidade apropriada.

Comutação PM de 2 polos:
• Pulsos de teste podem ocorrer em estado ligado e desligado:

– Os pulsos de teste no canal P e M não devem exceder 1 ms.
– O seguinte pulso de teste no canal P ou M deve ser feito após um período de

no mínimo 2 ms.
– Os pulsos de teste de ligação podem ocorrer em um pacote de no máximo

3 pulsos de teste a uma distância de 2 ms um do outro. Após um pacote, deve
ser mantida uma pausa de, pelo menos, 500 ms antes que um outro pulso de
teste de ativação ou outro pacote de pulso de teste de ativação possa ocorrer.

– Os pulsos testes devem ser monitorados no dispositivo de segurança. Se uma
irregularidade for detectada, o dispositivo de segurança deve iniciar uma res-
posta a irregularidade apropriada.

Comutação P de 1 polo:
• No estado desligado, não podem ocorrer pulsos de teste de ativação no cabo P.
• No estado ligado:

– Os pulsos de teste de desligamento no canal P não devem exceder 1 ms.
– O pulso de teste de desligamento seguinte pode ocorrer após um período de

no mínimo 2 ms.
– Os pulsos de teste de ligação podem ocorrer em um pacote de no máximo

3 pulsos de teste a uma distância de 2 ms um do outro. Após um pacote, deve
ser mantida uma pausa de, pelo menos, 500 ms antes que um outro pulso de
teste de ativação ou outro pacote de pulso de teste de ativação possa ocorrer.

– Os pulsos testes devem ser monitorados no dispositivo de segurança. Se uma
irregularidade for detectada, o dispositivo de segurança deve iniciar uma res-
posta a irregularidade apropriada.

9.3.4 Requisitos para a colocação em operação
• Para comprovar as funções de segurança do acionamento implementadas, após a

colocação em operação bem-sucedida deve-se realizar uma verificação e docu-
mentação das funções de segurança do acionamento (funcionamento das fun-
ções).
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• Neste processo é necessário observar as restrições sobre as funções de seguran-
ça do acionamento conforme o capítulo "Restrições". Peças e componentes não
relacionados à segurança, que influenciam o resultado do funcionamento das fun-
ções (p. ex., freio do motor), devem ser colocados fora de operação, caso neces-
sário.

• Para a utilização da unidade em aplicações relacionadas à segurança é necessá-
rio efetuar e protocolar os testes de colocação em operação do dispositivo de des-
ligamento e da conexão elétrica correta.

9.3.5 Requisitos para a operação
• A operação só pode ser realizada dentro dos limites especificados na documenta-

ção associada. Isso é válido tanto para o controlador de segurança externo quan-
to para a unidade e os opcionais autorizados.

• A função de diagnóstico interno da unidade é restrita em caso de entrada STO li-
berada ou bloqueada de modo permanente. Somente são executadas funções de
diagnóstico avançadas quando existe uma mudança de nível do sinal STO. Por
esse motivo, a entrada STO da unidade para PL d conforme ISO 13849-1 e SIL 2
IEC  61800-5-2 pelo menos uma vez em cada 12 meses e para PL e conforme
ISO 13849-1 e SIL 3 IEC 61800-5-2 pelo menos uma vez em cada 3 meses com
tensão de entrada existente para obter uma cobertura de teste completa. Para is-
so deve ser seguida a sequência de teste abaixo.

[1] > 700 ms > 700 ms

[3]

t

[2] [2] [2]

[4]

15205932683

[1] Máximo 12 meses para PL d/SIL 2
Máximo 3 meses para PL e/SIL 3

[2] Diagnóstico interno
[3] High: nenhum STO
[4] Low: STO - parada segura ativa

• Para se obter plena cobertura de teste após um reset da unidade (por exemplo,
depois de ligar a tensão de entrada), a mudança da posição (STO ativo → não ati-
vo) pode ser iniciada no mínimo após > 700 ms. A unidade retorna a condição de
"disponibilidade operacional" ou "STO – torque desligado de modo seguro", se
não estiver em estado de irregularidade.

• Um defeito de hardware detectado nos canais de desligamento internos para STO
leva a um estado de irregularidade bloqueador da unidade. Se a irregularidade for
redefinida (por exemplo, ligando/desligando a tensão de entrada, ou por um baixo
nível na entrada STO durante pelo menos 30 ms), em seguida é necessário exe-
cutar uma operação de teste completa do diagnóstico interno segundo a sequên-
cia de teste acima citada. Se a irregularidade ocorrer novamente, substituir a uni-
dade ou entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
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9.4 Variantes de conexão

9.4.1 Informações gerais
Basicamente, todas as variantes de conexão descritas nesta documentação são apro-
vadas para aplicações relativas à segurança, se as condições relativas à segurança
técnica desta documentação forem cumpridas. Isso significa que, sob quaisquer cir-
cunstâncias, é necessário garantir que a ligação das entradas de segurança 24 VCC
é realizada através de um controlador de segurança ou um relé de segurança exter-
no, tornando impossível um reinício automático.
Todas as condições básicas relacionadas à segurança dos capítulos "Tecnologia de
segurança integrada", "Condições básicas relacionadas à segurança" e "Variantes de
conexão" devem ser cumpridas para a seleção, instalação e aplicação básica dos
componentes de segurança, como p. ex., o relé de segurança, botão de PARADA DE
EMERGÊNCIA etc. e as variantes de conexão aprovadas.
Os esquemas de ligação são diagramas de ligação que se limitam exclusivamente a
mostrar a(s) função/funções de segurança do acionamento com os componentes rele-
vantes e necessários para tal. Para uma melhor visão geral, não são exibidas as me-
didas técnicas de comutação que, via de regra, sempre devem ser realizadas. Estas
medidas são p. ex.:
• Garantir a proteção contra contato acidental.
• Dominar sobretensões e subtensões.
• Evitando falhas de isolamento.
• Detectar curtos-circuitos à terra e curto-circuitos em cabos instalados externamen-

te.
• Garantir a necessária imunidade a interferências contra efeitos eletromagnéticos.

9.4.2 Requisitos

Utilização de comutadores de segurança
É fundamental cumprir integralmente os requisitos do fabricante dos comutadores de
segurança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento) ou de outros
componentes de segurança. Os requisitos básicos são válidos para o cabeamento, tal
como descrito nesta documentação.
Para a conexão da unidade com os relés de segurança, observar os requisitos de ins-
talação conforme o capítulo "Requisitos para a instalação".
Observar todas as informações do fabricante do relé de segurança utilizado em cada
aplicação específica.
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Utilização de controles de segurança
O pulso de teste de desligamento das saídas digitais seguras utilizadas (F-DO) deve
ser ≤ 1 ms e um novo pulso de teste de desligamento deve ser feito no mínimo após
2 ms.

<1 ms >2 ms

t

[1]

[2]

15214338827

[1] High
[2] Low

NOTA
Se a tensão de controle relacionada à segurança em X6 estiver desligada (STO - pa-
rada segura ativa ativada), deve-se cumprir os requisitos do capítulo "Requisitos pa-
ra o controlador de segurança externo" relativos aos pulsos de teste.

NOTA
Se F_STO_P1, F_STO_P2 com 24 VCC e F_STO_M com GND estiverem conecta-
dos, o STO será desativado.

Sinal STO com desligamento em grupo
Para acionamentos de grupo, o sinal STO para diversos unidades pode ser disponibi-
lizado por um único relé de segurança. Neste processo, observar os seguintes requi-
sitos:
• O comprimento total do cabo não deve exceder 100 m. É necessário observar as

demais informações do fabricante do dispositivo de segurança utilizado (para o
respectivo caso de aplicação).

• A máxima corrente de saída e a máxima carga de contato admissível do dispositi-
vo de segurança devem ser cumpridas (consultar o capítulo "Dados técnicos" >
"Dados eletrônicos - Funções de segurança do acionamento").

• O nível de sinal admissível na entrada STO bem como todos os demais dados
técnicos da unidade devem ser observados. Neste processo, deve-se observar a
respectiva instalação dos cabos de sinal STO e a queda de tensão.

• É fundamental observar os demais requisitos do fabricante do dispositivo de segu-
rança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento). Além disso
aplicam-se os requisitos básicos da instalação de cabos.
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• É necessário efetuar um cálculo separado para cada caso de aplicação de desli-
gamentos em grupo, baseado nos dados técnicos da unidade.

• Só é possível usar no máximo 20 unidades em um desligamento de grupo.

9.4.3 Esquemas de ligação

Estado de fornecimento
No estado de fornecimento, os bornes são jumpeados na conexão para desligamento
seguro X6.

[1]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27743538443

[1] Borne STO X6

Comutação P de 2 polos
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P1

F-DO_P2

GND

27743543947

[1] Dispositivo de segurança externo
[2] Borne STO X6

Comutação PM de 2 polos
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P

F-DO_M

27743625995

[1] Dispositivo de segurança externo
[2] Borne STO X6
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Comutação P de 1 polo
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P

GND

27743633163

[1] Dispositivo de segurança externo
[2] Borne STO X6

Desligamento em grupo STO 2 polos, comutação P

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P1

F-DO_P2

GND

27739017995

[1] Controlador de segurança externo
[2] Borne STO X6

Desligamento em grupo STO 2 polos, comutação PM

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

[1]

F-DO_P

F-DO_M 2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27739021579

[1] Controlador de segurança externo
[2] Borne STO X6

Desligamento em grupo STO 1 polos, comutação P
[1]

F-DO_P

GND 2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27738973707

[1] Controlador de segurança externo
[2] Borne STO X6
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9.4.4 Conexão X6 na unidade
A figura a seguir mostra a conexão X6 na parte superior da unidade.

[1]

1

2

3

4

5

17915451659

[1] X6: Conexão para desligamento seguro (STO)
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9.5 Valores característicos de segurança

Valor característico conforme
IEC 61800-5-2 ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas
básicas testadas

Nível de Integridade de Segu-
rança: 3

Nível de desempenho e /
Categoria 3

Probabilidade de falhas perigosas por
hora (valor PFH)

2.5 × 10-9 1/h

Vida útil 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos
por novos.

Intervalo do teste de verificação > 20 anos -

Estado seguro Torque desligado com segurança (STO)

Função de segurança do acionamento STO, SS11) conforme IEC 61800-5-2
1) Com controle externo adequado

NOTA
Na instalação de 1 polo, o nível de desempenho executável conforme ISO 13849-1 é
reduzido a PL d, o nível de integridade de segurança executável de acordo com
IEC 61800-5-2 é reduzido para SIL 2. É necessária uma exclusão de irregularidade
para a instalação entre o relé de segurança e a entrada STO.
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10 Anexo
10.1 Legenda de abreviaturas

A tabela a seguir mostra as abreviaturas e legendas usadas nesta publicação com
sua unidade e significado.

Abreviatura Dados na pla-
queta de identifi-
cação

Unidade Significado

ASM Motor assíncrono

C C μF Capacitância

fmax f Hz Frequência de saída máxima

frede f Hz Frequência de rede

fPWM kHz Frequência da modulação da largura do pulso

a m Altitude de instalação

IF A Corrente de disparo (resistência de frenagem)

Imáx Imáx. A Máx. corrente do circuito intermediário (dados na plaqueta
de identificação)

Imáx A Corrente de saída máxima (placas do encoder)

Ipico A Pico de corrente de saída (placas do encoder)

IA max A Corrente de saída máx.

IAppl A Corrente total da aplicação

IN A Corrente nominal de saída/corrente nominal (filtro, bobina)

Irede I A Corrente nominal de rede

INZK I A Corrente nominal de circuito intermediário

LN mH Indutância

LSPM Line Start Permanent Magnet

Peff kW Potência efetiva (resistência de frenagem)

Pmax kW Potência máxima (resistência de frenagem)

Pmot P(ASM) kW Potência do motor assíncrono

PN kW Potência nominal do motor (potência nominal)

PV W Perda de potência

PWM Modulação da largura do pulso

RBW Ω Valor do resistor de frenagem

RBWmín Ω Valor mínimo do resistor de frenagem

SN S kVA Potência de saída aparente

SM Motor síncrono

UA U V Tensão de saída do motor

UBR V Tensão de alimentação do freio

UN V Tensão nominal da rede (filtro, bobina)28
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Abreviatura Dados na pla-
queta de identifi-
cação

Unidade Significado

Urede U V Tensão de alimentação

UNZK U V Tensão nominal do circuito intermediário

Uout V 24 VCC para alimentação de STO_P1 e STO_P2

US V Tensão de alimentação dos encoders

US12VG V Tensão de alimentação 12 VCC dos encoders

US24VG V Tensão de alimentação 24 VCC dos encoders

VI24 V Fonte de alimentação para sistema eletrônico e freio

ϑU T °C Temperatura ambiente

(+ES) ... com bloqueio do estágio de saída
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11 Lista de endereços
Egipto
Vendas
Serviço de assistência

Cairo Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tel. +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Argentina
Centro de montagem
Vendas

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Austrália
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Bangladesh
Vendas Bangladesh SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Bélgica
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Bruxelas SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Assistência Centros de
competência

Redutor indus-
trial

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue du Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

Brasil
Fábrica de produção
Vendas
Serviço de assistência

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Jvl / Ind
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Bulgária
Vendas Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Chile
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Santiago SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Endereço postal
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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China
Fábrica de produção
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Develop-
ment Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xian SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Vendas
Serviço de assistência

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Dinamarca
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Copenhaga SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Alemanha
Direcção principal
Fábrica de produção
Vendas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fábrica de produção /
Redutor industrial

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Fábrica de produção Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Assistência Centros de
competência

Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Electrónica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

Região Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
30823 Garbsen (Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de
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Alemanha
Região Este SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Dänkritzer Weg 1
08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Região Sul SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Região Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Berlim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tel. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Sarre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas 0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Costa do Marfim
Vendas Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Emirados Árabes Unidos
Drive Technology
Center

Dubai SEW-EURODRIVE FZE
PO Box 263835
Jebel Ali Free Zone – South,
Endereço postal
Dubai, United Arab Emirates

Tel. +971 (0)4 8806461
Fax +971 (0)4 8806464
info@sew-eurodrive.ae

Estónia
Vendas Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finlândia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Serviço de assistência Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Tornio SEW-EURODRIVE Oy
Lossirannankatu 5
95420 Tornio

Tel. +358 201 589 300
Fax +358 3 780 6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Fábrica de produção
Centro de montagem

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

28
48

80
40

/P
T-

BR
 –

 0
2/

20
19



11 Lista de endereços

Instruções de operação – MOVIDRIVE® system244

França
Fábrica de produção
Vendas
Serviço de assistência

Haguenau SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fábrica de produção Forbach SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Brumath SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tel. +33 3 88 37 48 00

Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Bordeaux SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tel. +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Gabão
Vendas Libreville SEW-EURODRIVE SARL

183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tel. +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Grécia
Vendas Atenas Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Grã-Bretanha
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas Tel. 01924 896911

Índia
Escritório Registado
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Vendas
Serviço de assistência

Gurgaon SEW-EURODRIVE India Private Limited
Drive Center Gurugram
Plot no 395, Phase-IV, UdyogVihar
Gurugram , 122016 Haryana

Tel. +91 99588 78855
salesgurgaon@seweurodriveindia.com 28
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Indonésia
Vendas Medan PT. Serumpun Indah Lestari

Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Jacarta PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Jacarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra In-
dustri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaia PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Surabaia CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irlanda
Vendas
Serviço de assistência

Dublin Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Islândia
Vendas Reykjavik Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Israel
Vendas Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Itália
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Milão SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Japão
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Camarões
Vendas Douala SEW-EURODRIVE S.A.R.L.

Ancienne Route Bonabéri
Endereço postal
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tel. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
sew@sew-eurodrive-cm

Canadá
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca
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Canadá
Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.

Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2001 Ch. de I'Aviation
Dorval
Quebec H9P 2X6

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
n.paradis@sew-eurodrive.ca

Cazaquistão
Vendas
Serviço de assistência

Almaty SEW-EURODRIVE LLP
291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Tashkent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulan Bator IM Trading LLC
Olympic street 28B/3
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Colômbia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Croácia
Vendas
Serviço de assistência

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Letónia
Vendas Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Libano
Vendas (Libano) Beirute Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Vendas (Jordânia,
Kuwait , Arábia Saudi-
ta, Síria)

Beirute Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Lituânia
Vendas Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Luxemburgo
representação: Bélgica

Malásia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my
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Marrocos
Vendas
Serviço de assistência

Bouskoura SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tel. +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Macedónia
Vendas Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

México
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Vendas
Serviço de assistência

Puebla SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tel. +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongólia
Escritório técnico Ulan Bator IM Trading LLC

Olympic street 28B/3
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Tel. +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Namíbia
Vendas Swakopmund DB MINING & INDUSTRIAL SUPPLIES CC

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nova Zelândia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Holanda
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Serviço de assistência: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Nigéria
Vendas Lagos Greenpeg Nig. Ltd

Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tel. +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

Noruega
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Áustria
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at
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Paquistão
Vendas Carachi Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com-
mercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguai
Vendas Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Peru
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Filipinas
Vendas Makati P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Polónia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Serviço de as-
sistência

Tel. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Serviço de Assistência a 24-horas
Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Ruménia
Vendas
Serviço de assistência

Bucareste Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Rússia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

São Petersbur-
go

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Tel. +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Zâmbia
representação: África do Sul

Suécia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tel. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Suíça
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Basiléia Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Senegal
Vendas Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Sérvia
Vendas Belgrado DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapura
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Singapura SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Eslováquia
Vendas Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Celular +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Eslovénia
Vendas
Serviço de assistência

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Espanha
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sri Lanka
Vendas Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

África do Sul
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cidade do Ca-
bo

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za
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Coreia do Sul
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Suazilândia
Vendas Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

Simunye street
Matsapha, Manzini

Tel. +268 7602 0790
Fax +268 2 518 5033
charles@cgtrading.co.sz
www.cgtradingswaziland.com

Taiwan (R.O.C.)
Vendas Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Tanzânia
Vendas Dar es Salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Tailândia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

República Checa
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline / Servi-
ço de Assis-
tência a 24-ho-
ras

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Serviço de assistência
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Tunísia
Vendas Tunis T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turquia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucrânia
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Dnipropetrovsk SEW-EURODRIVE, LLC
Robochya str., bld. 23-B, office 409
49008 Dnipro

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
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Hungria
Vendas
Serviço de assistência

Budapeste SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Uruguai
Centro de montagem
Vendas

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

EUA
Fábrica de produção
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Região Sudes-
te

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Vendas +1 864 439-7830
Fax Fábrica de produção +1 864 439-9948
Fax Centro de montagem +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

Região Nor-
deste

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Região Centro-
Oeste

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Região Sudo-
este

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Região Oeste SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

Para mais endereços consulte os serviços de assistência nos.

Vietname
Vendas Cidade de Ho

Chi Minh
SEW-EURODRIVE PTE. LTD. RO at Hochimi-
nh City
Floor 8, KV I, Loyal building, 151-151 Bis Vo
Thi Sau street, ward 6, District 3, Ho Chi Minh
City, Vietnam

Tel. +84 937 299 700

huytam.phan@sew-eurodrive.com

Hanói MICO LTD
Quảng Trị  - Vietname do Norte / Todos os ra-
mos excepto Material de Construção
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Bielorússia
Vendas Minsk Foreign unitary production enterprise SEW-

EURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
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