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Všeobecné pokyny

1.1

Štruktúra bezpečnostných pokynov

Príručka

Bezpečnostné pokyny v tejto príručke majú nasledujúcu štruktúru:

Piktogram

SLOVNÉ VYJADRENIE!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•

Piktogram
Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Slovné vyjadrenie

Význam

Následky pri
nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

VÝSTRAHA!

Možné nebezpečenstvo

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

POZOR!

Možné nebezpečenstvo

Ľahké poranenie

STOP!

Možný vznik vecných škôd

Poškodenie zariadenia pohonu
alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočné upozornenie alebo rada.
Uľahčuje zaobchádzanie so
systémom pohonu.

Nebezpečenstvo
všeobecne

Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom

1.2

Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tejto dokumentácii je predpokladom bezporuchovej
prevádzky a pre splnenie prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si predtým, ako začnete pracovat’ s týmto zariadením, prečítajte túto príručku!
Zaistite, aby bola táto príručka v čitateľnom stave dostupná pracovníkom zodpovedným
za zariadenie a za jeho prevádzku ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na zariadení
na vlastnú zodpovednost’.

1.3

Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie dokumentácie k meničom MOVIDRIVE® je základným predpokladom
na bezpečnú prevádzku a pre dosiahnutie udávaných vlastností a výkonových parametrov
výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, vecné škody a za
škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v návode na obsluhu. V takých
prípadoch je vylúčené ručenie za vecné škody.
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Bezpečnostné pokyny

2.1

Súvisiace podklady

2.2

•

Meniče pohonov "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" smú inštalovat’ a uvádzat’ do
prevádzky len kvalifikovaní pracovníci - elektrotechnici, pri rešpektovaní platných
predpisov na prevenciu úrazov a návodu na obsluhu!

•

Skôr než začnete s inštaláciou alebo uvádzaním voliteľnej jednotky DRS11B do
prevádzky, dôkladne si prečítajte túto dokumentáciu.

•

Dodržanie pokynov dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky
a plnenia prípadných nárokov, vyplývajúcich zo záruky.

2

Bezpečnostné funkcie
Menič pohonov MOVIDRIVE® MDX61B nesmie vykonávat’ žiadne funkcie bez
nadradených bezpečnostných systémov. Použite nadradené bezpečnostné systémy,
ktoré zabezpečia ochranu osôb a zariadení.
Presvedčte sa, že pre bezpečnostné aplikácie sa dodržiavajú údaje nasledujúcej
dokumentácie.
Bezpečné odpojenie pre menič MOVIDRIVE® B

•

2.3

Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia
Menič MOVIDRIVE® MDX60B/61B sa v aplikáciách pre zdvíhacie zariadenia nesmie
použit’ vo funkcii bezpečnostného zariadenia.
Aby sa zabránilo ublíženiu na zdraví a vecným škodám, treba vo funkcii
bezpečnostného zariadenia použit’ kontrolné monitorovacie systémy alebo mechanické
ochranné zariadenia.

2.4

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobku uvedené v tejto príručke sú obchodné značky alebo
zaregistrované obchodné značky prináležiace majiteľom týchto značiek.

2.5

Likvidácia
Dodržujte platné národné predpisy!
V prípade potreby likvidujte jednotlivé dielce oddelene - podľa ich povahy - v súlade
s platnými špecifickými predpismi danej krajiny, napr. ako:
•

elektronický odpad

•

plasty

•

plechy

•

meď

atď.
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Úvod

3.1

Opis systému
Doplnková karta pre synchrónny chod "Synchronous operation board DRS11B"
umožňuje riadit’ chod skupiny motorov v uhlovo-synchrónnom režime alebo v režime
s nastaviteľným pomerom (elektronická prevodovka).
Ako "master" (riadiaci pohon) sa označuje pohon, ktorý zadáva (určuje) polohu. Môže
to byt’ ale aj riadiaci inkrementálny snímač polohy. Ako "slave" (podriadený pohon) sa
označuje pohon, ktorý má sledovat’ túto zadávanú polohu.
Motory master a slave musia byt’ preto vybavené snímačmi polohy. Ako podriadený
pohon slave sa používa menič MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkom "Karta pre
synchrónny chod DRS11B".
Voliteľná jednotka "Karta pre synchrónny chod DRS11B" musí byt’ zasunutá na
rozširovacej zásuvnej pozícii a môže sa používat’ len spoločne s doplnkom DEH11B
alebo DER11B.

STOP!
Pre synchrónny chod riadiaceho a podriadeného pohonu musí byt’ podriadený menič
vybavený brzdovým odporom. Ak riadiaci menič master pracuje aj v generátorickom
režime, musí byt’ podľa aplikácie taktiež vybavený brzdovým odporom.
Počítané impulzy master a slave sa pomocou parametra P221/P222 (činiteľ
prevodového pomeru master a slave) prepočítavajú na stranu výstupu pohonu. Tieto
impulzy tvoria mierku pre počet impulzov napočítaných na mernú jednotku dráhy.
Systém vypočítava rozdiel údajov o dráhe riadiaceho a podriadeného pohonu a túto
hodnotu rozdielu uloží v tvare signálov inkrementálneho snímača vo vnútornom
diferenciálnom čítači. V závislosti od tohto rozdielu sa aktivujú signály hlásení,
napr. "DRS slave IN POS", "LAG ERROR" atď. Diferenciálny čítač sa vyhodnocuje
rôznym spôsobom v závislosti od prevádzkového režimu (P223), (→ Kap. 7.3).
Riadenie vypočítava korekciu otáčok pre podriadený pohon, aby sa minimalizoval
uhlový rozdiel medzi riadiacim a podriadeným pohonom. Okamžitý uhlový rozdiel sa
vynásobí parametrom P220, P-zosilnenie. Výsledok dáva hodnotu korekcie otáčok
podriadeného pohonu.
•

Riadiaci a podriadený pohon bežia synchrónne, hodnota rozdielu = 0 → hodnota
korekcie = 0

•

Podriadený pohon zaostáva, hodnota rozdielu > 0 → hodnota korekcie > 0,
podriadený pohon zrýchľuje

•

Podriadený pohon predbieha, hodnota rozdielu < 0 → hodnota korekcie < 0,
podriadený pohon spomaľuje

Pohybová charakteristika regulácie synchrónneho chodu je výrazne určovaná
veľkost’ou proporcionálneho zosilnenia P (P220).
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•

Ak je nastavená hodnota zosilnenia P veľká, sústava je náchylná na kmitanie.

•

Ak je nastavená hodnota zosilnenia P malá, potom v prechodných stavoch
(zrýchlenie alebo spomalenie) sa uhlový rozdiel nezmenšuje.
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Slave snímač
polohy na dráhe
X41:

Motor snímač
polohy na dráhe
X15:

Simulácia
inkrementálneho
snímača X14:

P230 Snímač
polohy na dráhe

X43:

Snímač master
X42:

ROVNOCENNÝ
alebo REŤAZEC

P516 Kontrola snímača
P517 Kontrola počtu impulzov

Kontrola

OFF

P221 Činteľ prevodu master

Čítač impulzov
slave

P230 Snímač polohy na dráhe

DRS nulový bod

Uhlový rozdiel
- v inkrementoch

P230 REŤAZEC

P224 Čítač slave

P222
P221

+

Čítač impulzov
master

P222 Činiteľ prevodu slave

Dopredné riadenie otáčok

P230 OFF alebo ROVNOCENNÉ

Kontrola

P518 Kontrola snímača
P519 Kontrola počtu impulzov
P234 Rozlíšenie riadiaceho snímača

Diferenčný člen

P228 Filter dopredného riadenia DRS

1
P221

Slave v polohe

Vlečná chyba

LED čítača (zelená)
signalizácia

LED čítača (zelená)
signalizácia

P-regulátor

P220 P-Zosilnenie (DRS)

OFF = Slave je
v tolerancii polohy

ROVNOCENNÝ
alebo REŤAZEC

OFF

Otáčky
Žiadaná
hodnota slave

P232 Maximálne otáčky 1

Binárne výstupy

P231
P232

1
P221

P230 Snímač polohy na dráhe

Úvod
Opis systému

3

Bloková schéma regulácie synchrónneho chodu

62368ASK
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Konfigurovanie

4.1

Príklady použitia

X14

X43

X42

X15

X43

X42

X15

X42

X15

X15

a
ímač

a
ímač

ba sn

ba sn

á väz

á väz

n
Spät

n
Spät

a
ímač

a
ímač

ba sn

ba sn

á väz

á väz

n
Spät

n
Spät

Slave 1
Otáčky n2

Master
Otáčky n1

DRS11B

DRS11B

Skupinová konfigurácia: master a rovnocenné slaves, napr. viacstĺpové zdvíhacie
zariadenie.

DRS11B

Príklad 1

Slave 2
Otáčky n2

Slave 3
Otáčky n2
56508ASK

X14

X14

X42

X15

DRS11B
X15
Spät
a

č
níma

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

zba s

ča

ča
níma
zba s
ná vä

ná vä

Spät

níma
zba s
ná vä

ča

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

X42

X15
Spät

níma
zba s
ná vä

Otáčky n1

X14

X42

X15
Spät

Master 1

DRS11B

Ret’azec master-slave: napr. za sebou zoradené pásové dopravníky.

DRS11B

Príklad 2

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56509ASK
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X14

X42

X14

X42

X15

DRS11B

DRS11B

Ret’azec master-slave s externým nadradeným (master) inkrementálnym snímačom
polohy:

DRS11B

Príklad 3

X42

X15

X15
n
Spät
ba sn
a
ímač

a
ímač

a
ímač

ba sn

ba sn

á väz

á väz

á väz

n
Spät

n
Spät

Impulzný snímač
s externým
napájaním
Master 1

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

Otáčky n1

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56510ASK

Ret’azec master-slave s prídavnými snímačmi polohy na dráhe:

X15

X42

X15

X15

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

ča

a
ímač

a
ímač

níma

zba s

ná vä

n
zba s
ná vä

n
zba s
ná vä

ča

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

Spät

Spät

Spät

níma

zba s

ná vä

Otáčky n1

X41

X43

X42

X15
Spät

Master 1

X41

X43

X42

Snímač
dráhy
Slave 3
DRS11B

X41

X14

Snímač
dráhy
Slave 2
DRS11B

Snímač
dráhy
Slave1

DRS11B

Príklad 4

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56511ASK
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4.2

Pokyny na konfigurovanie
Rešpektujte nasledujúce pokyny na konfigurovanie:
• Nepoužívajte synchrónny chod pri sústavách s tuhou mechanickou väzbou.
•

K meniču slave pripojte brzdový odpor.

•

Nové posunutie sa môže aktivovat’ len potom, ak sa už spracovalo predchádzajúce
uhlové posunutie.

•

Pri projektovaní aplikácie so synchrónnym chodom sa musí splnit’ podmienka,
že podriadený pohon musí byt’ schopný kedykoľvek uhlový rozdiel voči riadiacemu
pohonu vyregulovat’. Preto nastavte maximálne otáčky (P302) pohonu slave na
vyššiu hodnotu, než maximálne otáčky mastera.
Ak sú pri trojfázových asynchrónnych motoroch maximálne otáčky nastavené
na hodnotu vyššiu než sú menovité otáčky motora, nebude mat’ motor v oblasti
odbudzovania plný krútiaci moment. To môže v istých kombináciách master-slave
spôsobit’ vlečnú chybu - LAG ERROR (F42).
Ďalej, pri prechode z voľného chodu na synchrónny chod sa môže nábeh
(na synchrónny chod) vykonat’ s maximálnym možným zrýchlením alebo podľa
nastaviteľnej rampy (P24_ Synchronous operation with catch up).

•

V režime synchrónneho chodu musí byt’ kontrola prerušenia vodiča aktívna
(→ Kap. 4.3).

•

Pre synchrónny chod by sa podľa možnosti mali vždy použit’ pohony rovnakého typu.

•

Pri viacstĺpových pohonoch sa vždy musia použit’ rovnaké motory a rovnaké
prevodovky (zhodné prevodové pomery).

•

Pri skupinových konfiguráciách (1 master a viac rovnocenných slaves) sa na jeden
binárny výstup riadiaceho meniča môže pripojit’ najviac 5 binárnych vstupov
podriadených meničov.

•

Ak je riadiaci pohon pripojený na napájaciu siet’ a stojí, a napájanie podriadeného
pohonu sa odpojí a znovu pripojí, prejde slave do prevádzkového stavu
"NO ENABLE" (žiadne uvoľnenie).

•

Ak je riadiaci pohon pripojený na napájaciu siet’ a pohybuje sa, a napájanie
podriadeného pohonu sa odpojí, prejde master do poruchy "EXTERNAL
TERMINAL" (F26). Ak sa potom podriadený pohon opät’ pripojí na napájanie, môže
podľa nastavenej medze vlečnej chyby, LAG ERROR LIMIT (P512) zistit’ poruchu
"LAG ERROR" (F42).

•

Pri pripojení snímača polohy na motore na doplnkovú kartu DEH11B / DER11B:X15
sa musí postupovat’ podľa návodu meniča MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Pri prevádzke s doplnkovou kartou DEH11B / DER11B sa musí rešpektovat’:
– DEH11B: Počet impulzov (X14) je totožný so vstupom X15 snímača polohy
na motore
– DER11B: Počet impulzov je vždy 1 024 impulzov na otáčku

•

Na vstupy X41 a X42 sa môžu pripojit’ nasledovné snímače polohy:
– Snímač polohy DC 5 V TTL, snímač polohy s vlastnost’ami signálu podľa RS422,
snímač polohy sin/cos
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•

Najvyššia prípustná frekvencia na vstupoch pre snímače polohy je 200 kHz

•

Ak sa použijú snímače polohy na dráhe, pomer rozlíšenia polohy snímača polohy
na motore a snímača polohy na dráhe má byt’ v rozsahu 0,1 ... 10 prírastkov/mm.

•

Snímače polohy na dráhe sa musia na pohyblivú čast’ stroja upevnit’ s tvarovo
pevným stykom (= bez preklzu).

•

Ak sa ako master použije externý inkrementálny snímač polohy, musí sa použit’
snímač s čo najväčším rozlíšením. Avšak na vstupe sa pritom nesmie prekročit’
najvyššia frekvencia 200 kHz.
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•

4

Parameter P350 Change direction of rotation 1 (zmena smeru otáčania):
Pri aktívnej regulácii synchrónneho chodu musí byt’ tento parameter nastavený
na P350 = NO. Ak master a slave musia pracovat’ s protismernými otáčkami, musia
sa zamenit’ dvojice prívodov pre stopu A/A a pre stopu B/B na vstupe podriadeného
pohonu slave (DRS11B:X42).

•

V nasledovných prípadoch je nevyhnutné pripojit’ napájanie DC 24 V na DRS11B:X44:
– Snímač polohy sa napája cez doplnkovú kartu DRS11B
– Používajú sa binárne výstupy (X40:9, X40:10) karty DRS11B
– X40:8 je použitá ako napät’ový výstup

•

4.3

Kontrola snímača na X41/X42 je možná len pri použití snímačov polohy typu TTL.

Synchrónny chod s kontrolou prerušenia vodiča kábla snímača
Na bezporuchový synchrónny chod riadiaceho a podriadeného pohonu je potrebná
kontrola prerušenie vodiča kábla medzi jednotkami master DEH11B/DER11B:X14
(simulácia inkrementálneho snímača polohy) a slave DRS11B:X42. K dispozícii sú
nasledovné funkcie:
•

"MOTOR-STANDSTILL" (stojaci motor) a "DRS MAST. STOPPED" (riadiaci DRS stojí)

•

"/EXT. FAULT" (Ext. porucha) a "/ERROR" (Porucha)

Do podriadeného pohonu sa neprenášajú žiadne impulzy zo snímača len vtedy, keď je
riadiaci pohon zastavený. Preto sa tento stav riadiaceho pohonu signalizuje
podriadenému pohonu cez binárne prepojenie. Ak teda riadiaci pohon nesignalizuje
zastavenie a podriadený pohon nenačítava žiadne impulzy, z toho vyplýva, že vodič je
prerušený alebo je chybný riadiaci snímač polohy. Podriadený pohon sa vypne a svoj
stav signalizuje cez ďalšie prepojenie spät’ riadiacemu pohonu.
Potrebné
prepojenia

•

Jeden binárny výstup riadiaceho pohonu sa nakonfiguruje na funkciu "MOTOR
STANDSTILL" (stojaci motor). Tento výstup sa prepojí s binárnym vstupom
podriadeného pohonu a vstup sa nakonfiguruje na funkciu "DRS MAST. STOPPED"
(riadiaci DRS stojí).

•

Jeden binárny vstup riadiaceho pohonu sa nakonfiguruje na funkciu "EXT. FAULT"
(externá porucha). Tento vstup sa prepojí s binárnym výstupom podriadeného
pohonu, ktorý je nakonfigurovaný na funkciu "/FAULT" (porucha).

UPOZORNENIE
Ďalšia kontrola snímača sa môže aktivovat’ parametrom P516 alebo P519 (→ Kap. 6).
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Konfigurovanie
Synchrónny Štart/stop

4.4

Synchrónny Štart/stop
Synchrónny chod pohonov MOVIDRIVE® sa môže realizovat’ dvomi možnými spôsobmi:
•

Riadiaci pohon má menšiu alebo rovnakú dynamiku ako podriadený pohon

•

Ako master sa použil riadiaci inkrementálny snímač polohy

UPOZORNENIE
V oboch aplikačných prípadoch musia byt’ riadiaci pohon a podriadený pohon (pohony)
schopné pracovat’ v režime synchrónny Štart/stop. Je to predpoklad pre správnu
činnost’ pohonov. Kombinácie, pri ktorých je master dynamickejší než slave, preto
nie sú prípustné.
•

Vypnutá funkcia brzdenia:
Žiadne blokovanie riadiacou jednotkou (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1")
a žiadne uvoľnenie (DI03 = "0") → podriadený pohon stojí, je regulovaný na otáčky = 0.
Žiadne blokovanie riadiacou jednotkou (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1")
a uvoľnenie (DI03 = "1") → podriadený pohon sa synchronizuje s polohou mastera.

•

Zapnutá funkcia brzdenia:
Ak riadiaci a podriadený pohon stoja synchrónne na otáčkach = 0, brzda podriadeného
pohonu sa aktivuje.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia alebo prepojenia vodičmi vyššie
uvedených kombinácií master/slave s ohľadom na synchrónny Štart/stop a aktivovanú
kontrolu prerušenia vodiča.
Parametre riadiaceho
pohonu master

Parametre podriadeného
pohonu slave

Poznámka

Sledovanie prerušenia vodiča:
DO01 = "MOTOR STANDSTILL"
Synchrónny Štart/stop:
DO02 = "OUTPUT STAGE ON"

Sledovanie prerušenia vodiča:
Svorka DI = "DRS MAST. STOPPED"
Synchrónny Štart/stop:
Svorka DI = "DRS SLAVE START"

Kartu podriadeného pohonu
trvale uvoľnit’.
Binárny výstupy DO01 a DO02
už nie sú na riadiacom pohone
k dispozícii.

STOP!
Pri aktívnej funkcii brzdenia musí byt’ svorka podriadeného pohonu "DRS SLAVE
START" v každom prípade nakonfigurovaná a zapojená. To platí aj v prípade, keď je
master len inkrementálny snímač polohy, v takom prípade sa použije pre "DRS SLAVE
START" signál z externej riadiacej jednotky.
Pri vypnutej funkcii brzdenia, keď signál "DRS SLAVE START" nie je aktívny alebo
pri nájazde do oblasti zastavenia (P510), sa poloha pohonu udržuje reguláciou.
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Konfigurovanie
Synchrónny chod so snímačom polohy na dráhe

4.5

Synchrónny chod so snímačom polohy na dráhe
Vo všetkých aplikáciách, v ktorých je prenos sily medzi hriadeľom motora a strojom
tvarovo poddajný (s preklzom) a teda sa môže vyskytovat’ sklz (medzi pohonmi), sa
musí dráha pohonu snímat’ prídavným inkrementálnym snímačom polohy.
Inkrementálny snímač polohy sa tvarovo pevne upevní na pohyblivú čast’ stroja.
V ďalšom texte sa takýto snímač polohy označuje názvom <snímač polohy na dráhe>
(synchronous encoder). Snímač polohy na dráhe je potrebný na snímanie okamžitej
polohy podriadeného pohonu (G2). Snímač polohy na hriadeli motora je potrebný
na snímanie okamžitých otáčok (G1) pohonu.
Čím väčšie je dráhové rozlíšenie snímača polohy (počet načítaných impulzov na mernú
jednotku dráhy), tým:
•

presnejšie môže podriadený pohon sledovat’ master

•

strmšie môže byt’ nastavenie regulácie synchrónneho chodu (väčší činiteľ P)

•

menšia je uhlová chyba pri zrýchľovaní a spomaľovaní.

Vzhľadom na presnost’ výpočtov v regulátore synchrónneho chodu by mal byt’ pomer
dráhových rozlíšení (prírastkov/mm) snímača na motore a snímača polohy na dráhe
v rozsahu 0,1 ... 10. Ak je pomer dráhových rozlíšení mimo uvedeného rozsahu, môže sa
v mnohých prípadoch dosiahnut’ lepší pomer inou predlohou snímača polohy na dráhe.

MOVIDRIVE®
Slave
DRS11B
X42

Snímač Master

DEH11B
DER11B
X15

X42 (ďalší pohon Slave)

X41
X43

G2

Snímač dráhy

M
G1
Snímač motora

Prevodový
pomer i
56512ASK

Obr. 1: Synchrónny chod so snímačom polohy na dráhe; rovnocenné usporiadanie alebo ret’azec

•

Nastavenie činiteľa prevodu master / slave → Kap. 6.3

•

Nastavenie činiteľa "snímač polohy / snímač polohy na dráhe" podriadeného pohonu
Medzi inkrementálnym snímačom polohy pre snímanie otáčok motora (G1)
a inkrementálnym snímačom polohy pre snímanie dráhy (G2) môže byt’ zaradený
mechanický prevod. Prevodový pomer tohto prevodu sa nastavuje parametrami
P231 (činiteľ snímača polohy podriadeného pohonu) / P232 (činiteľ snímača polohy
na dráhe podriadeného pohonu).
– Rovnocenné:
Signál riadiaceho snímača polohy na X42 sa odovzdáva na nasledujúci podriadený
pohon cez X43. Všetky podriadené pohony majú teda zhodný signál riadiaceho
snímača polohy.
– Ret’azec:
Signál snímača polohy na dráhe na X41 sa odovzdáva na nasledujúci podriadený
pohon cez X43. Signál snímača polohy na dráhe sa tak stáva signálom
riadiaceho snímača polohy pre nasledujúci podriadený pohon.
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž doplnkovej karty DRS11B

5

Pokyny na montáž a inštaláciu

5.1

Montáž doplnkovej karty DRS11B
UPOZORNENIE
Doplnková karta DRS11B sa môže použit’ len v meničoch MOVIDRIVE® MDX61B
veľkosti 1 až 6.

Skôr než začnete

Doplnková karta DRS11B sa zasúva do rozširovacej zásuvnej pozície [1].
Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou voliteľnej karty, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi:
•

Menič odpojte od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové napájacie napätie.

•

Predtým, ako sa dotknete karty, vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivé
rukavice a pod.) zabezpečte vybitie elektrostatického náboja zo svojho tela.

•

Pred montážou vymeniteľnej karty snímte ovládací prístroj a čelný kryt.

•

Po montáži voliteľnej karty nasaďte opät’ čelný kryt a ovládacie zariadenie.

•

Karty uchovávajte v originálnych obaloch a vyberte ich až bezprostredne pred
montážou.

•

Voliteľnej karty sa dotýkajte len na jej okraji. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.

[1]

62416AXX
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Montáž doplnkovej karty DRS11B

Základný postup pri montáži a demontáži doplnkovej karty (MDX61B, veľkosti 1-6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Odskrutkujte obe skrutky držiaka karty. Držiak karty opatrne vytiahnite rovnomerným
pohybom (nevzpriečit’!) zo zásuvnej pozície.
2. Na držiaku karty povoľte 2 upevňovacie skrutky čierneho plechového krytu. Vyberte
čierny plechový kryt.
3. Kartu priskrutkujte pomocou 3 upevňovacích skrutiek presne do vyznačených
otvorov na držiaku karty.
4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do zásuvnej pozície a miernym tlakom
zatlačte až na doraz. Držiak karty priskrutkujte skrutkami spät’ k meniču.
5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.

Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pre synchrónny chod DRS11B
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Popis svoriek a konektorov doplnkovej karty DRS11B

5.2

Popis svoriek a konektorov doplnkovej karty DRS11B

Objednávacie
číslo

Doplnková karta pre synchrónny chod, typ DRS11B: 824 672 6

UPOZORNENIE
Doplnková karta DRS11B sa môže inštalovat’ len s meničmi MOVIDRIVE® MDX61B
veľkosti 1 až 6.
Doplnková karta DRS11B sa zasúva do rozširovacej zásuvnej pozície.
Čelný pohľad
Opis
DRS11B

1
2
3

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40: Svorky:
binárne vstupy

X40

DRS11B

OFF

X41: Konektor:
snímač polohy
na dráhe
X42: Konektor:
riadiaci snímač
polohy

X42

X41

Sync

9

6

9

X43

6

9

6

5

X43:
Inkrementálny
snímač polohy výstup

1

5

Funkcia

X40:1 EING0: Voľný chod
X40:2 EING1: Offset 1
X40:3 EING2: Offset 2
X40:4 EING3: Offset 3
X40:5 EING4: IPOS premenná H477.0
X40:6 EING5: IPOS premenná H477.1
X40:7 DCOM
X40:8 VO24
X40:9 AUSG0: IPOS premenná H476.0
X40:10 AUSG1: IPOS premenná
H476.1
X4011 DGND

Signál "0" = synchrónny chod, signál "1" = voľný chod
signál "0" = žiadne posunutie, signál "1" na EING1,
EING2 alebo EING3 aktivuje posunutie 1, 2 alebo 3
(P225, P226 alebo P227).
Úrovne signálov EING4 a EING5 sa môžu snímat’
premennou IPOS H477.
Referenčný potenciál pre X40:1 ... X40:6.
Napät’ový výstup DC +24 V, max. DC 100 mA.
Binárne výstupy X40:9 a X40:10: max DC 50 mA,
skratuvzdorné, odolné proti cudziemu napätiu
do DC 30 V. Hladiny signálov AUSG0 a AUSG1 sa
môžu snímat’ a nastavovat’ premennou IPOS H477.
Referenčný potenciál pre binárne signály.

X41/X42:1 Signál stopa A
X41/X42:2 Signál stopa B
X41/X42:3 Signál stopa C
X41/X42:4 Referenčný potenciál DGND
X41/X42:5 Referenčný potenciál DGND
X41/X42:6 Signál stopa A
X41/X42:7 Signál stopa B
X41/X42:8 Signál stopa C

Inkrementálny snímač polohy - vstup pre snímač polohy
na dráhe (X41) alebo pre riadiaci snímač polohy (X42).
Len pre snímače 5 V TTL, snímače s vlastnost’ami
signálu podľa RS422 alebo snímače sin/cos. Snímače
s napájacím napätím DC 24 V sa môžu napájat’ priamo
z X41:9 alebo X42:9. Pri snímačoch polohy s napájacím
napätím DC 5 V sa musí medzi X41/X42 a snímač zapojit’
doplnková karta "Napájanie snímača 5 V, typ DWI11A".

X41/X42:9 VO24

Napájanie DC 24 V pre snímač polohy,
max. DC 650 mA

X43:1 Signál stopa A
X43:2 Signál stopa B
X43:3 Signál stopa C
X43:4 nepriradený C.
X43:5 Referenčný potenciál DGND
X43:6 Signál stopa A
X43:7 Signál stopa B
X43:8 Signál stopa C
X43:9 nepriradený C.

Inkrementálny snímač polohy - výstup
Ak je parameter P230 "SYNCHRONOUS ENCODER =
OFF" alebo "EQUAL-RANKED" (rovnocenné),
počet impulzov je ako na konektore X42.
Ak je parameter P230 "SYNCHRONOUS ENCODER =
CHAIN" (ret’azec), počet impulzov je ako na
konektore X41.

X44: Svorky vstupu X44:1 GND
napätia 24 V
X44:2 DC 24 V
X44:3 GND

Napájanie napätím DC 24 V:
• snímačov, pripojených na X41/X42
(max. zat’aženie X41 a X42: ≤ DC 650 mA)
• binárnych výstupov X40:9 a X40:10
(max. zat’aženie: DC 50 mA)
• pre napät’ový výstup X40:8: DC 24 V
(max. zat’aženie: DC 100 mA)

LED OFF (červená)

svieti = voľný chod
nesvieti = synchrónny chod

LED Sync (zelená)

svieti = uhlový rozdiel > hodnota P514
nesvieti = uhlový rozdiel < hodnota P514

1

5

1

Kontakt konektora

62424AXX
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Pokyny na inštaláciu

5.3

Pokyny na inštaláciu
•

Maximálne prípustné dĺžky káblov:
– medzi riadiacim meničom a podriadenými meničmi: 10 m
– medzi meničmi a príslušnými snímačmi polohy: 100 m

•

Na pripojenie nasledovných snímačov použite len tienené káble so skrútenými
pármi (A a A, B a B, C a C):
– snímače polohy na motore a snímače polohy na dráhe
– simulácie inkrementálnych snímačov polohy
– vstup riadiaceho snímača polohy

•

Podľa potreby sa na konektor X44 pripojí napájanie napätím DC 24 V. Toto napájanie
napája snímače pripojené na X41 a X42, binárne výstupy X40:9 a X40:10 a napät’ový
výstup X40:8. Celkové prúdové zat’aženie na X41a X42 musí byt’ ≤ 650 mA.

•

Pri pripojení inkrementálnych snímačov polohy s externým napájaním platí:
– referenčný potenciál snímača sa musí prepojit’ s X10:2 DGND alebo X10:10 DGND
na meniči MOVIDRIVE®.

•

povel "uvoľnenie" na podriadený menič pre režim synchrónneho chodu
(pri štandardnom priradení DI01, DI02 a DI03 podľa výrobcu):
– DI00 (X13:1) = "1" (/blokovanie riadiacou jednotkou), DI03 (X13:4) = "1" (uvoľnenie) a
– DI01 (X13:2) = "1" (vpravo) alebo DI02 (X13:3) = "1" (vľavo)
Pamätajte: Smer otáčania podriadeného pohonu je v synchrónnej prevádzke daný
informáciou o smere otáčania, obsiahnutou v impulzoch žiadanej hodnoty, ktoré
vysiela riadiaci pohon do podriadeného pohonu.

•

Ak sa riadiaci a podriadený pohon otáčajú rovnakým smerom otáčania (smer
otáčania vpravo master = smer otáčania vpravo slave), stopy sa zapoja 1:1
(→ nasledujúci obrázok).

MOVIDRIVE® MDX61B Master
DEH11B/DER11B X14
max. 10 m

9

15

1

8

MOVIDRIVE® MDX61B Slave
DRS11B X42

A 1
A 9
B 2
B 10
C 3
C 11
Prepínanie 7
⊥ 8

1
6
2
7
3
8
4
5

A
A
B
B
C
C

⊥
⊥

9
6

5

1

62371ASK

– Objednávacie čísla sériovo vyrábaných káblov: 818 166 7
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Pokyny na inštaláciu

•

Ak sa riadiaci a podriadený pohon otáčajú opačným smerom (napr. výstupné
hriadele prevodových motorov s rovnakým počtom prevodových stupňov stoja proti
sebe):
– Vymeňte medzi sebou párové vodiče stôp A/A a B/B medzi riadiacim výstupom
"simulácia inkrementálneho snímača polohy" a vstupom podriadeného pohonu
"riadiaci snímač polohy" (→ nasledovný obrázok).

MOVIDRIVE® MDX61B Master
DEH11B/DER11B X14
max. 10 m

8

15

2
7
1
6
3
8
4
5

A 1
A 9
B 2
B 10
C 3
C 11
Prepínanie 7
⊥ 8

1

9

MOVIDRIVE® MDX61B Slave
DRS11B X42
B
B
A
A
C
C

9
6

⊥
⊥

5

1

62372ASK

– Objednávacie čísla sériovo vyrábaných káblov: 818 167 5
•

Ak sa riadiaci a podriadený pohon otáčajú rovnakým smerom otáčania (smer
otáčania vpravo master = smer otáčania vpravo slave n+1), stopy sa zapoja 1:1
(→ nasledujúci obrázok).

MOVIDRIVE® MDX61B Slave n
DRS11B X43

6
9

1

5

max. 10 m

MOVIDRIVE® MDX61B Slave n+1
DRS11B X42

A 1
A 6
B 2
B 7
C 3
C 8

1
6
2
7
3
8

A
A
B
B
C
C

9
6

5

1

62374ASK

– Objednávacie čísla sériovo vyrábaných káblov: 814 344 7
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Pokyny na inštaláciu

•

Ak sa dva podriadené pohony otáčajú opačným smerom (napr. výstupné
hriadele prevodových motorov s rovnakým počtom prevodových stupňov stoja proti
sebe):
– Vymeňte medzi sebou párovo vodiče stôp A/A a B/B medzi podriadeným
výstupom slave "simulácia inkrementálneho snímača polohy (X43)" a vstupom
podriadeného pohonu slave "riadiaci snímač polohy (X42)" (→ nasledujúci
obrázok).

MOVIDRIVE® MDX61B Slave n
DRS11B X43

6
9

1

5

max. 10 m

MOVIDRIVE® MDX61B Slave n+1
DRS11B X42

A 1
A 6
B 2
B 7
C 3
C 8

2
7
1
6
3
8

B
B
A
A
C
C

9
6

5

1

62373ASK

– Objednávacie čísla sériovo vyrábaných káblov: 818 774 6
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Príklad zapojenia MDX61B-Master - MDX61B-Slave

5.4

Príklad zapojenia MDX61B-Master - MDX61B-Slave

MOVIDRIVE® MDX61B Slave

X13:
/blokovanie regulátora
bez funkcie
Nastavenie DRS-nulového bodu
Uvoľnenie/Stop*
DRS MASTER STOJÍ
DRS SLAVE START
referencia X13:DI00...DI05
DC +24 V-výstup
Referenčný potenciál binárnych signálov
RS485+
RS485-

DI00 1
DI01 2
DI02 3
DC 24 V
Kontrola prerušenia vodiča DI03 4
DI04 5
DI05 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

MOVIDRIVE® MDX61B Master

X10:

X13:

TF1 1
DGND 2
DB00 3
DO01-C 4
DO01-NO 5
DO01-NC 6
DO02 7
VO24 8
VI24 9
DGND 10

DI00 1
DI01 2
DI02 3
DI03 4
DI04 5
DI05 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

TF1 1
DGND 2
DB00 3
DO01-C 4
DO01-NO 5
DO01-NC 6
DO02 7
VO24 8
VI24 9
DGND 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DEH11B / DER11B
X14

1
2
3

DC 24 V z
9

1

15

8

+

X40

DRS11B

X10:
Vstup TF-/TH-/KTY+
Referenčný potenciál binárnych signálov
/brzda
Zastavenie motora
Zapínací kontakt relé
Rozpínací kontakt relé
Koncový stupeň ZAP
DC +24 V-výstup
DC +24 V-vstup
Referenčný potenciál binárnych signálov

Vstup TF-/TH-/KTY+
Referenčný potenciál binárnych signálov
/brzda
Kontakt relé/pripravený na prevádzku*
Zapínací kontakt relé
Rozpínací kontakt relé
/porucha*
DC +24 V-výstup
DC +24 V-vstup
Referenčný potenciál binárnych signálov

X44

/blokovanie regulátora
Vpravo/Stop*
Vľavo/Stop*
Uvoľnenie/Stop*
n11/n21*
/ext. porucha
referencia X13:DI00...DI05
DC +24 V
Referenčný potenciál binárnych signálov
RS-485+
RS-485-

EING0; Voľný chod
EING1; Offset 1
EING2; Offset 2
EING3; Offset 3
EING4; IPOSplus premenná H477.0
EING5; IPOSplus premenná H477.1
DCOM; referencia X40: Eing0...Eing5
VO24; 100 mA
AUSG0; 50 mA; IPOS plus premenná H476.0
AUSG1; 50 mA; IPOS plus premenná H476.1
DGND
GND
DC 24 V
GND

inkrementálneho snímača
Simulácia
Sync

*

Výrobné nastavenie

[1]

X42

[1] Objednávacie číslo prefabrikovaného kábla
DRS11B:X42
DEH11B/DER11B:X14
- rovnaký smer otáčania: 818 166 7
- rôzny smer otáčania: 818 167 5

X41

OFF

9

6

9

X43

6

6

5

Vstup inkrementálneho snímača
Snímač dráhy
1

5

Vstup inkrementálneho snímača
Snímač master
1

1

Výstup inkrementálneho snímača
9

5

62375ASK
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Pokyny na montáž a inštaláciu
Inkrementálny snímač polohy ako master

5.5

Inkrementálny snímač polohy ako master

MOVIDRIVE® MDX61B Slave

1
2
3

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40

DRS11B
EING0; Voľný chod
EING1; Offset 1
EING2; Offset 2
EING3; Offset 3
EING4; IPOSplus premenná H477.0
EING5; IPOSplus premenná H477.1
DCOM; referencia X40: Eing0...Eing5
VO24; 100 mA
AUSG0; 50 mA; IPOSplus premenná H476.0
AUSG1; 50 mA; IPOSplus premenná H476.1
DGND
GND
DC 24 V
GND

Sync
OFF

X41

Inkrementálny snímač
s napájaním DC 24 V

Inkrementálny snímač
s napájaním DC 5 V

9

5

X42

6

1

6

9

6

1:1

9

5

6

1

X43

X2: Encoder

X1: MOVIDRIVE

DWI11A

9

6

5

Vstup inkrementálneho snímača
Snímač dráhy

1

5

Vstup inkrementálneho snímača
Snímač Master

1

1

Výstup inkrementálneho snímača
9

5

(→ Prevádzkový návod MOVIDRIVE ® MDX60B/61B)
56535ASK
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Uvedenie do prevádzky
Úvod

6

Uvedenie do prevádzky

6.1

Úvod
V tejto kapitole je opísané uvedenie do prevádzky dvojstĺpového zdvíhacieho zariadenia
v synchrónnom chode (→ nasledovný obrázok).
Oba pohony majú rovnaké prevodovky s rovnakým prevodovým pomerom, menovité
výkony motorov a meničov sú rovnaké. Oba pohony majú rovnaký smer otáčania:
otáčanie vpravo znamená pohyb hore na zdvíhacom zariadení. Preto sa na prepojenie
master X14 – slave X42 môže použit’ prefabrikovaný kábel master-slave (objednávacie
číslo 818 166 7) firmy SEW-EURODRIVE.

[1]

[1]

[B]

[A]

56513ADE

[1] Inkrementálny snímač polohy
[A] Riadiaci pohon Master
[B] Podriadený pohon Slave

•

Riadiaci pohon Master:
Motor so snímačom polohy a brzdou.

•

Riadiaci menič:
MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou snímača polohy, prevádzkový režim so
spätnou väzbou snímačom polohy,
(napr. VFC-n CONTROL / CFC / SERVO).

•

Podriadený pohon Slave:
Motor so snímačom polohy a brzdou.
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Podriadený menič:
MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou snímača polohy, prevádzkový režim so
spätnou väzbou snímačom polohy a so synchrónnym chodom, napr. VFC-n
CTRL.&SYNC / CFC&SYNC / SERVO&SYNC s doplnkovou kartou pre synchrónny
chod DRS11B.

6.2

Stručný opis uvedenia do prevádzky

Prípravné práce

Preskúšanie
signálov zo
snímačov polohy

•

Skontrolujte zapojenie a priradenie svoriek/kontaktov konektorov a preskúšajte
bezpečnostné vypínanie.

•

Pohony odpojte od strojov.

•

Riadiaci a podriadený pohon uveďte do prevádzky každý zvlášt’, s funkčnou
reguláciou otáčok.

•

Binárne vstupy a binárne vstupy nakonfigurujte podľa danej aplikácie.

•

Spustite riadiaci aj podriadený pohon a preskúšajte režim prevádzky s reguláciou
otáčok.

•

Vynulujte uhlovú chybu medzi riadiacim a podriadeným pohonom signálom "Set
DRS zero point".

•

Nastavte režim prevádzky P700 v podriadenom pohone na "synchrónny chod".
– Asynchrónne motory: VFC-n CTRL&SYNC alebo CFC&SYNC
– Synchrónne motory: SERVO&SYNC

•

Zablokujte podriadený pohon (/CONTROLLER INHIBIT DI00 = "0") a pootočte
riadiaci pohon.

•

Musí sa rozsvietit’ LED SYNC (zelená). Ak sa nerozsvieti, preskúšajte prepojenie
snímačov master-slave.

•

Podľa potreby aktivujte kontrolu snímačov.

Synchrónny
režim riadiaceho
a podriadeného
pohonu v stave
odpojenom
od stroja

•

Vynulujte uhlovú chybu medzi riadiacim a podriadeným pohonom signálom "Set
DRS zero point".

•

Uvoľnite podriadený pohon a spustite riadiaci pohon. Podriadený pohon musí
sledovat’ riadiaci pohon.

Nastavenie
parametrov
synchrónneho
chodu

•

Prevodové činitele master (P221) a slave (P222) nastavte podľa prevodových
pomerov prevodoviek.

Synchrónny
režim riadiaceho
a podriadeného
pohonu
s pohonmi
pripojenými
k stroju
(k strojnému
zariadeniu)

•

Namontujte pohony a ustavte ich.

•

Vynulujte uhlovú chybu medzi riadiacim a podriadeným pohonom signálom "Set
DRS zero point".

•

Uvoľnite pohony.

•

Skontrolujte, či uhlová chyba počas zrýchľovania zostáva v prípustnom rozsahu
(→ MOVITOOLS® SCOPE alebo zelená LED SYNC).

UPOZORNENIE
Ak sa v podriadenom pohone MOVIDRIVE® MDX61B vymení doplnková karta DRS11B,
pohony sa musia znovu ustavit’.
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6.3

Uvedenie do prevádzky
Prípravné práce

Prípravné práce
STOP!
Skontrolujte, či je:
•

zapojenie (kabeláž),

•

obsadenie svoriek a

•

bezpečnostné vypínanie

správne vyhotovené, resp. konfigurované a v súlade s danou aplikáciou.
Odpojte oba pohony od stroja (strojného zariadenia), aby oba pohony mohli
pracovat’ nezávisle, bez vzájomnej mechanickej väzby. Tým sa zabráni
poškodeniu zariadenia pri jeho uvádzaní do prevádzky v synchrónnom chode
neúmyselnými pohybmi.

6.4

•

Uveďte do prevádzky riadiaci pohon a podriadený pohon podľa pokynov v návode
meničov MOVIDRIVE® MDX60B/61B, každý oddelene v režime (→ P700) VFC-n
CTRL, CFC alebo SERVO.

•

Nakonfigurujte podľa konkrétnej aplikácie priradenie svoriek (a kontaktov
konektorov) riadiaceho a podriadeného pohonu.

•

Aktivujte a preskúšajte režim prevádzky s reguláciou otáčok oboch pohonov.

Aktivovanie synchrónneho chodu

Kontrola signálov
snímača

•

Vynulujte prípadnú uhlovú chybu (→ zelená LED "SYNC" svieti) medzi riadiacim
a podriadeným pohonom:
– Jeden binárny vstup podriadeného pohonu nakonfigurujte na funkciu "Set DRS
zero point". Signál je v "1" - aktívny.
– Prepnite tento binárny vstup: "0"→"1"→"0". Zelená LED "SYNC" zhasne.

Synchrónny chod
oboch pohonov
v stave
odpojenom
od stroja

•

Aktivujte reguláciu synchrónneho chodu podriadeného pohonu nastavením režimu
so spätnou väzbou snímača polohy a so synchrónnym chodom (napr. VFC-n
CTRL.&SYNC, CFC&SYNC, SERVO&SYNC). Všetky parametre regulátora
synchrónneho chodu nechajte najprv v štandardnom nastavení z výroby.

•

Zablokujte podriadený pohon nastavením DI00 = "0" (blokovanie riadiacou
jednotkou).

•

Teraz pohybujte len riadiacim pohonom a sledujte pritom zelenú LED "SYNC" na
karte DRS11B. Po krátkom pohybe riadiaceho pohonu sa musí rozsvietit’ LED.

•

Ak sa zelená LED "SYNC" nerozsvieti, treba skontrolovat’ prepojenie snímača
polohy medzi riadiacim a podriadeným pohonom. Podriadený pohon v tomto prípade
neobdržal od riadiaceho pohonu žiadnu informáciu o dráhe.

•

Vynulujte prípadnú uhlovú chybu (→ zelená LED "SYNC" svieti) medzi riadiacim
a podriadeným pohonom:
– Jeden binárny vstup podriadeného pohonu nakonfigurujte na funkciu "Set DRS
zero point". Signál je v "1" - aktívny.
– Prepnite tento binárny vstup: "0"→"1"→"0". Zelená LED "SYNC" zhasne.

•

Podriadený pohon sa môže uvoľnit’ nasledovným spôsobom:
–
–
–
–

•

24

signálom DI00 = "1" (žiadne blokovanie riadiacou jednotkou)
signálom DI01 = "1" (vpravo) alebo DI02 = "1" (vľavo)
signálom DI03 = "1" (uvoľnenie)
signálom X40:1 = "0" (žiadny voľný chod)

Teraz uveďte riadiaci pohon do pohybu, podriadený pohon ho bude nasledovat’.
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Nastavenie prevodových činiteľov riadiaceho a podriadeného pohonu (parametre
P221 a P222):
– Pri zhodnej konfigurácii pohonov (snímač, prevodovka atď.) ponechajte
parametrom P221 a P222 ich nastavenie z výroby.
– Pri akejkoľvek inej konfigurácii môžete parametre P221 a P222 vypočítat’ podľa
nasledovného vzorca:

P221
P222

A

x

i

= AM x i M
S
S

x

ivM
ivS

x

US
UM
56534AXX

A M, A S

Rozlíšenie snímača polohy - master, slave

iM, iS

Prevodový pomer prevodovky - master, slave

ivM, ivS

Prevodový pomer predlohy - master, slave

UM, US

Obvod - master, slave

•

6.5

Teraz uvoľnite riadiaci aj podriadený pohon. Oba pohony by mali pracovat’ uhlovo
synchrónne.

Skúška synchrónneho chodu s pohonmi pripojenými na stroj
•

Pripojte oba pohony na strojné zariadenie a oba pohony vzájomne mechanicky
ustavte.

•

Vynulujte uhlovú chybu funkciou (signálom) "Set DRS zero point".

•

Uvoľnite oba pohony (podľa schéma pripojenia).

•

Pozorujte počas chodu LED "SYNC" na karte synchrónneho chodu. Môžete tak zistit’
okamžitú uhlovú chybu medzi riadiacim a podriadeným pohonom:
– Ak sa LED "SYNC" počas zrýchľovania a spomaľovania rozsvieti, je uhlová chyba
mimo tolerancie nastavenej parametrom P514.
– Presnú hodnotu uhlovej chyby môžete zaznamenat’ a potom zistit’ pomocou
funkcie "SCOPE", integrovanej v softvéri MOVITOOLS®.

•

Zosilnenie P regulácie synchrónneho chodu (P220) optimalizujte nasledovným
spôsobom:
– Zat’ažte stroj (zariadenie) najväčšou prípustnou zát’ažou.
– Zvyšujte P220 po malých krokoch o hodnotu 1 až 2. Sledujte pritom chovanie
regulovaného podriadeného pohonu.
– Zvyšujte hodnotu P220, kým podriadený pohon nezačne javit’ náchylnost’ na
kmitanie.
– Znížte hodnotu P220 o 15 % a túto hodnotu použite pre P220.
Reguláciu môžete ešte optimalizovat’ pomocou funkcie "SCOPE", integrovanej
v softvéri MOVITOOLS®.

•

Prispôsobte parametre na kontrolu regulácie synchrónneho chodu podľa
požiadaviek konkrétnej aplikácie.
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6.6

Uvedenie do prevádzky
Príklady výpočtu P221 a P222

Príklady výpočtu P221 a P222

Príklad 1:
Ret’azový
dopravník

V tomto príklade majú dva ret’azové dopravníky pracovat’ v synchrónnom chode
(→ nasledovný obrázok). Je to aplikácia s "pevným spojením" (bez prekĺzavania)
s rozdielnymi prevodovými pomermi prevodoviek. Nie je potrebný žiadny snímač polohy
na dráhe, pri aplikáciách s "pevným spojením" (bez prekĺzavania) sa môže informácia
o dráhe získat’ výpočtom zo signálu snímača polohy na motore [1].
[1]

56514AXX

Cieľom nasledujúcich výpočtov je pomer dráhového rozlíšenia riadiaceho
a podriadeného pohonu. Údaje o počte zubov jednotlivých párov ozubených kolies
môžete získat’ na požiadanie v SEW-EURODRIVE.
Údaje pre
nastavenie

Riadiaci pohon Master: K87 DT100L4 BM ES1 (so snímačom polohy na motore)
•

Prevodový pomer prevodovky:

iM

=

40 x 33 x 83
25 x 8 x 15

= 36,52
62383ADE

•

Rozlíšenie inkrementálneho snímača polohy (riadiaci a podriadený pohon):
AM = 1 024 prírastkov/ot.
Inkrementálne snímače polohy dávajú 1 024 impulzov/otáčku. Impulzy zo snímača
sa v meniči zoštvornásobia.

•

Rozlíšenie dráhy riadiaceho pohonu:
(AM × iM) / (Π × mM × ZM)
Modul mM = 5
Počet zubov ZM = 15
U M = mM × Z M

Podriadený pohon Slave: KA67 DT100LS4 BM ES1 (so snímačom polohy na motore)
•

Prevodový pomer prevodovky:

iS

=

47 x 33 x 81
23 x 8 x 14

= 48,77
62382ADE

•

Rozlíšenie inkrementálneho snímača polohy (riadiaci a podriadený pohon):
AS = 1 024 prírastkov/ot.
Inkrementálne snímače polohy dávajú 1 024 impulzov/otáčku. Impulzy zo snímača
sa v meniči zoštvornásobia.

•

Rozlíšenie dráhy riadiaceho pohonu:
(AS × iS) / (Π × mS × ZS)
Modul mS = 4
Počet zubov ZS = 20
U S = mS × Z S
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Pre tento príklad sa musia zadat’ nasledovné hodnoty:

Výpočet

P221
P222

=

AM x iM
π x mM x ZM
AS x iS
π x mS x ZS

A

x

i

= AM x i M
S
S

P221
P222

=

40 x 33 x 83
25 x 8 x 15
47 x 33 x 81
1024 x
23 x 8 x 14

P221
P222

=

3420928
4282875

1024 x

x

x

mS x ZS
mM x ZM

4 x 20
5 x 15

=

85523200
107071875

56531AXX

Výsledok:
•

P221 = 3420928

•

P222 = 4282875

V tomto príklade majú dva pásové dopravníky pracovat’ v synchrónnom chode. Je to
aplikácia s poddajným stykom (s prekĺzavaním) so zhodnými prevodovými pomermi
prevodoviek. Pri aplikáciách s poddajným stykom (s prekĺzavaním) sa informácia
o dráhe nemôže vypočítat’ bezchybne zo signálu snímača polohy na motore. Preto je
potrebný riadiaci snímač polohy na prvom páse a snímač polohy na dráhe na druhom
páse. Snímač polohy na motore a snímač polohy na dráhe majú rôzne rozlíšenia.

Príklad 2:
Aplikácia so
snímačom polohy
na dráhe

[1]

[3]
[2]

SEW

[4]
SEW

dS

dM
56515AXX

[1]

Riadiaci pohon Master

[2]

Riadiaci snímač

[3]

Podriadený pohon so snímačom na motore

[4]

Snímač polohy na dráhe

Aby sa zohľadnil snímač polohy na dráhe, musíte parameter P230 SYNCHRONOUS
ENCODER nastavit’ na "EQUAL-RANKED" (rovnocenný) alebo "CHAIN" (ret’azec).
Pre reguláciu synchrónneho chodu podriadeného pohonu sa v takomto prípade
vyhodnocuje snímač polohy na dráhe, snímač polohy na motore podriadeného pohonu
nemá pre reguláciu synchrónneho chodu význam, ale je potrebný pre reguláciu otáčok
podriadeného pohonu.
Oba snímače - riadiaci snímač polohy aj snímač polohy na dráhe sa namontujú priamo
k pásu. Použijú sa rovnaké snímače polohy s rovnakými predlohami. Priemery remeníc
oboch pásových dopravníkov sú rovnaké, a teda aj dráhové rozlíšenia (prírastkov/mm)
riadiaceho snímača polohy a snímača polohy na dráhe sú rovnaké. Oba parametre
P221 a P222 sa musia nastavit’ na hodnotu "1".
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Uvedenie do prevádzky
Príklady výpočtu P221 a P222

Pri aplikácii so snímačom polohy na dráhe sa musia dráhové rozlíšenia snímača polohy
na motore podriadeného pohonu a snímača polohy na dráhe prispôsobit’. Dráhové
rozlíšenia sa nastavia parametrami P231 činiteľ snímača polohy podriadeného pohonu
a P232 činiteľ podriadeného snímača polohy na dráhe.
Údaje pre
nastavenie

Snímač polohy na motore podriadeného pohonu: K47 DT100L4 BM ES1
•

Prevodový pomer prevodovky:

iM

=

38 x 27 x 69
23 x 19 x 22

= 7,36
62381ADE

•

Rozlíšenie inkrementálneho snímača polohy (na motore):
AM = 1 024 prírastkov/ot.
Snímač polohy na motore vysiela 1 024 impulzov/otáčku. Impulzy zo snímača sa
v meniči zoštvornásobia.

•

Remenica pásového dopravníka:
dM = 200 mm
U M = Π × dM

•

Rozlíšenie dráhy snímača na podriadenom motore:
(AM × iM) / (Π × dM)

Snímač polohy na dráhe:
•

Predloha:
iV_S = 2

•

Rozlíšenie inkrementálneho snímača polohy (na dráhe):
AS = 2 048 prírastkov/ot.
Snímač polohy na dráhe vysiela 2 048 impulzov/otáčku. Impulzy zo snímača sa
v meniči zoštvornásobia.

•

Remenica snímača polohy na dráhe:
dS = 150 mm
U S = Π × dS

•

Rozlíšenie dráhy snímača polohy na dráhe:
(AS × iV_S) / (Π × dS)

Výpočet

Pre tento príklad sa musia zadat’ nasledovné hodnoty:

AS x iV_S
πxd
A xi
P232
= A x i S = AS x iV_S
P231
M
M
M
M
π x dM

x

dM
dS

P232
=
P231

x

200
769120
=
150 1061910

2048 x 2
38 x 27 x 69
1024 x
23 x 19 x 22

P232
= 176
P231
243
56532AXX
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Pomer medzi hodnotami parametrov a výstupnými otáčkami

P6..
P60.

7

P600

7

Parameter

Vysvetlenie
parametrov

Názvy parametrov korešpondujú s ich zobrazením v softvéri MOVITOOLS® SHELL.
Nastavenie z výroby je zdôraznené podčiarknutím.

Symbol

Tieto parametre možno zmenit’ len v stave meniča INHIBITED (ZABLOKOVANÝ)
(= koncový stupeň je vysokoohmový).

7.1

Pomer medzi hodnotami parametrov a výstupnými otáčkami
Pre nastaviteľné parametre (P224, P225, P226, P227, P510, P511, P512, P514) sa
zadávajú prírastky, ktoré majú byt’ v pomere k uhlovému pootočeniu (napr. ako
prípustná odchýlka alebo posunutie) medzi riadiacim a podriadeným pohonom.
Vzt’ahujú sa na hodnotu, ktorú menič vypočítava podľa impulzov zo snímača polohy.
Počet impulzov zo snímača polohy sa v meniči vynásobí násobiteľom 4.
Pri zadávaní parametrov sa prírastky sa vypočítavajú z uhlového pootočenia motora
podľa nasledovného vzorca:
Zadávaná hodnota prírastkov = otáčky motora × 4 × počet impulzov (na otáčku)
inkrementálneho snímača polohy

Príklad

Chybová signalizácia "/DRS LAG ERROR" (vlečná chyba DRS) sa má vygenerovat’ pri
odchýlke 5 otáčok motora (medzi riadiacim a podriadeným pohonom) a pri použitom
inkrementálnom snímači polohy s rozlíšením = 1 024 prírastkov/otáčku; ako hodnotu
prírastku v parametri P512 LAG ERROR LIMIT zadajte:
hodnota čítača = 5 × 4 × 1 024 = 20 480
Táto hodnota je vo vzt’ahu k výstupnej strane prevodovky:
otáčky motora = otáčky na výstupe prevodovky × iprevodovky
Skutočné výstupné otáčky stroja na výstupe sú určované okrem otáčok motora
a prevodového pomeru prevodovky aj prevodovým pomerom predlohy. V tom prípade
sa otáčky motora vypočítajú podľa vzorca:
otáčky motora = otáčky na výstupe prevodovky × iprevodovky × ipredlohy
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7.2

Funkcie signalizácie
Nasledovné prevádzkové stavy sú signalizované:
•

Optická indikácia LED "SYNC" (zelená) "Counter LED display" (signalizácia LED
čítača) (P514):
LED "SYNC" môže pri uvádzaní do prevádzky opticky signalizovat’ okamžitú
maximálnu hodnotu rozdielu medzi riadiacim a podriadeným pohonom:
– svieti = uhlový rozdiel > hodnota P514
– nesvieti = uhlový rozdiel < hodnota P514

•

Optická indikácia prevádzkového režimu, LED "OFF" (červená) "SLAVE FREE
RUNNING" (voľný chod podriadeného pohonu):
– svieti = podriadený pohon je vo voľnobehu
– nesvieti = podriadený pohon je v synchrónnom chode

•

Signalizácia stavu "DRS SLAVE IN POS" (podriadená pohon DRS v polohe):
– na niektorom konfigurovateľnom binárnom výstupe (P60_/P61_)

•

Signalizácia "/DRS PREWARN." (varovanie):
– na niektorom konfigurovateľnom binárnom výstupe (P60_/P61_)

•

Chybové hlásenie "/DRS LAG ERROR":
– na niektorom konfigurovateľnom binárnom výstupe (P60_/P61_)
– s voliteľnou reakciou pohonu na chybu (P834)

30

Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pre synchrónny chod DRS11B

Parameter
Funkcie signalizácie

P6..
P60.

7

P600

Pre synchrónny režim sú k dispozícii nasledovné parametre.
Parameter

Označenie

22x

Regulácia synchrónneho chodu (neúčinná pri BG0)

Rozsah nastavenia / nastavenie z výroby

220

Zosilnenie P (karty DRS)

1 ... 10 ... 200

221

Činiteľ prevodu master

1 ... 3 999 999 999

222

Činiteľ prevodu slave

1 ... 3 999 999 999

223

Výber režimu

režim 1 ... režim 8

224

Podriadený čítač

–99 999 999 ... 10 ... 99 999 999

225

Offset 1

–32 767 ... 10 ... 32 767

226

Offset 2

–32 767 ... 10 ... 32 767

227

Offset 3

–32 767 ... 10 ... 32 767

228

Filter dopredného riadenia DRS

0 ... 100 ms

23x

Synchrónny chod so snímačom polohy na dráhe

230

Snímač polohy na dráhe

231

Činiteľ podriadeného snímača polohy

1 ... 1 000

232

Činiteľ podriadeného snímača polohy
na dráhe

1 ... 1 000

OFF / EQUAL-RANKED / CHAIN

233

Rozlíšenie snímača polohy na dráhe

128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048

234

Rozlíšenie riadiaceho snímača

128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048

24x

Synchrónny chod s nábehom

240

Synchrónne otáčky

–6 000 ... 1 500 ... 6 000 1/min
0 ...2... 50 s

241

Synchronizačná rampa

51x

Kontroly synchrónneho chodu

510

Tolerancia polohy podriadeného pohonu

10 ... 25 ... 32 768 prírastkov

511

Varovanie: vlečná chyba

50 ... 99 999 999 inkr.

512

Medzná hodnota vlečnej chyby

100 ... 4 000 ... 99 999 999

513

Oneskorenie signalizácie vlečnej chyby 0 ... 1 ... 99 s

514

Signalizácia LED: Čítač

10 ... 100 ... 32 768 inkr.

515

Oneskorenie signalizácie polohy

5 ... 10 ... 2 000 ms

516

Kontrola snímača polohy X41

NO / YES

517

Kontrola počtu impulzov, X41

NO / YES

518

Kontrola snímača polohy X42

NO / YES

519

Kontrola počtu impulzov, X42

NO / YES

60x

Binárne vstupy základnej jednotky

61x

Doplnkové binárne vstupy

Nakonfigurovat’ možno tieto signalizácie:
• SET DRS ZERO PT (nastavenie 0-bodu)
• DRS SLAVE START (štart podriadeného pohonu)
• DRS TEACH IN (učenie)
• DRS MASTER STOP (zastavenie riadiaceho
pohonu)

62x

Binárne výstupy základnej jednotky

63x

Doplnkové binárne výstupy

Nakonfigurovat’ možno tieto signalizácie:
• /DRS PREWARNING (varovanie DRS)
• /DRS LAG ERROR (vlečná chyba DRS)
• DRS SLAVE IN POS (podriadený pohon DRS je
v polohe)

83x

Reakcie na chyby

834

Reakcia pri LAG ERROR (vlečnej chybe) NÚDZ. STOP/PORUCHA

UPOZORNENIE
Kompletný zoznam parametrov je uvedený v Návode na montáž a prevádzku meniča
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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7.3

Opisy parametrov

P22x Regulácia
synchrónneho
chodu

Regulácia synchrónneho chodu (len v sade parametrov 1).

P220 Zosilnenie P,
DRS

Nastaviteľný rozsah: 1 ... 10 ... 200

P221 / P222
Činiteľ prevodu
master / Činiteľ
prevodu slave

Nastaviteľný rozsah: 1 ... 3 999 999 999

Zosilnenie regulátora synchrónneho chodu v podriadenom pohone. Zosilnenie určuje
regulačnú odozvu podriadeného pohonu na uhlový rozdiel voči riadiacemu pohonu.
Tieto nastavenia sú potrebné len pri podriadených meničoch. Tieto parametre nastavujú
pomer merania dráhy riadiaceho a podriadeného pohonu. Aby sa mohli realizovat’ aj
neceločíselné prevodové pomery, prevodový pomer sa zadáva ako podiel master/slave.
Treba si uvedomit’, že meranie dráhy riadiaceho a podriadeného pohonu sa môže
používat’ len pri tvarovo pevnom styku (bez preklzu). Vo všetkých aplikáciách,
v ktorých je prenos sily medzi hriadeľom motora a strojom tvarovo poddajný
(s preklzom) a teda sa môže vyskytovat’ sklz (medzi pohonmi), sa musí dráha pohonu
snímat’ prídavným (externým) snímačom polohy. Tento prídavný snímač polohy sa
musí na stroji (strojnom zariadení) upevnit’ tvarovo pevne (nepoddajne)

P223 Výber režimu

Nastaviteľný rozsah: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Vybraný režim určuje chovanie podriadeného pohonu na signál "voľný chod"
•

Režim 1: voľný chod neobmedzený, nový referenčný bod
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Uhlové pootočenie, ktoré vzniklo počas voľného chodu, sa pri opätovnom nábehu
na synchrónny chod nezmenší na nulu.

•

Režim 2: neobmedzený voľný chod, vzniknuté posunutie sa zmenší na nulu
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Uhlové pootočenie, ktoré vzniklo počas voľného chodu, sa pri nábehu na
synchrónny chod zmenší na nulu.

•

Režim 3: neobmedzený voľný chod, vzniknuté posunutie + P224 sa zmenší na nulu
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Pri opätovnom nábehu na synchrónny chod sa okrem posunutia zmenší na nulu
aj posunutie polohy v parametri P224 (s rešpektovaním znamienka).

•

Režim 4: voľný chod obmedzený parametrom P224 čítač slave, vzniknuté posunutie
sa zmenší na nulu
– Voľný chod sa aktivuje signálom "1" (>100 ms) na X40:1.
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Voľný chod sa skončí po dosiahnutí uhlového rozdielu uloženého v P224.
Uhlové pootočenie sa potom zmenší na nulu.
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•

Režim 5: voľný chod obmedzený čítačom podriadeného pohonu P224, nový
referenčný bod
– Voľný chod sa aktivuje signálom "1" (>100 ms) na X40:1.
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Voľný chod sa skončí po dosiahnutí uhlového rozdielu uloženého v P224.
– Ak sa ešte pred skončením voľného chodu opät’ nastaví na X40:1 signál "1",
potom sa hodnota, pri ktorej sa voľný chod skončí, zvýši o hodnotu uloženú
v P224.
– Podriadený pohon sa synchronizuje na nový uhlový rozdiel.

•

Režim 6: dočasné uhlové posunutie, nový referenčný bod
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Uhlové pootočenie, ktoré vzniklo počas voľného chodu, sa pri opätovnom nábehu
na synchrónny chod nezmenší na nulu.
– Signál "1" na X40:2, X40:3 alebo na X40:4 karty DRS11B aktivuje uhlové
pootočenie. Príslušné uhlové pootočenie je uložené v parametroch P225, P226
a P227.
– Ak sa na svorky vstupu X40:2, X40:3 alebo X40:4 opät’ privedie signál "0", uhlové
pootočenie sa zmenší na nulu.

•

Režim 7: Permanentné uhlové pootočenie (doladenie fáze), nový referenčný bod
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Uhlové pootočenie, ktoré vzniklo počas voľného chodu, sa pri opätovnom nábehu
na synchrónny chod nezmenší na nulu.
– Signál "1" na X40:2, X40:3 alebo na X40:4 karty DRS11B aktivuje uhlové
pootočenie. Príslušné uhlové pootočenie je uložené v parametroch P225, P226
a P227.
– Ak sa na svorky vstupu X40:2, X40:3 alebo X40:4 opät’ privedie signál "0", uhlové
pootočenie sa zachová.
– Ak vstupný signál trvá dlhšie ako 3 sekundy, hodnota (posunutia) sa koriguje
o štyri kroky za sekundu.

•

Režim 8: voľný chod neobmedzený, nový referenčný bod + P224
– Voľný chod je aktívny, ak je na X40:1 signál "1".
– Počas voľného chodu sú účinné svorky vstupu a žiadané hodnoty podriadeného
pohonu.
– Ak je na svorke vstupu X40:1 signál "0", podriadený pohon sa synchronizuje na
okamžitú polohu riadiaceho pohonu plus posunutie polohy, uložené v P224.

UPOZORNENIE
Nové posunutie sa môže aktivovat’ len potom, ak sa už spracovalo predchádzajúce
uhlové posunutie.
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P224 Podriadený
čítač

Ako podriadený čítač sa označuje uhlové pootočenie voči riadiacemu pohonu, ktoré
možno aktivovat’ v režimoch 3, 4, 5 a 8. Na rozdiel od (normálneho) posunutia možno
toto uhlové pootočenie nastavit’ funkciou "Teach In" (zaučenie). Podľa režimu je
nastavená hodnota uhlového pootočenia medznou hodnotou pre voľný chod alebo
zadáva trvalé uhlové pootočenie voči riadiacemu pohonu (= nový referenčný bod).

P225 / P226 /
P227 posunutie 1 /
2/3

Nastaviteľný rozsah: –32 767 ... 10 ... 32 767 inkr. je účinné len v režime 6 alebo 7!

Filter dopredného
riadenia DRS

Nastaviteľný rozsah: 0 ... 100 ms

P23x
Synchrónny chod
so snímačom
polohy na dráhe

P230 Snímač
polohy na dráhe

Tri oddelene nastaviteľné uhlové rozdiely, na ktoré sa podriadený pohon nastaví počas
trvania signálu "1" na X40:2 / X40:3 / X40:4.
Filter žiadanej hodnoty pre doprednú reguláciu synchrónneho chodu DRS11B.
Na dosiahnutie optimálnej doprednej regulácie podriadeného pohonu, sa musia filtrovat’
otáčky riadiaceho pohonu (určované na karte DRS). Na filtrovanie je potrebné zadat’
časovú konštantu. Hodnota 0 pritom znamená nefiltrované otáčky riadiaceho pohonu.
Synchrónny chod so snímačom polohy na dráhe (len v sade parametrov 1).
Vo všetkých aplikáciách, v ktorých je prenos sily medzi hriadeľom motora a strojom
tvarovo poddajný a teda sa môže medzi pohonmi vyskytovat’ preklz, sa musí dráha
pohonu snímat’ externým inkrementálnym snímačom polohy na dráhe.
Nastaviteľný rozsah: OFF .. EQUAL-RANKING ... CHAIN
•

OFF: Regulácia synchrónneho chodu signálmi z pripojeného snímača polohy
na motore. P231 a P232 sú neúčinné.

•

EQUAL-RANKING (rovnocenné radenie): Odovzdávanie signálov X42: "Riadiaci
snímač polohy" na X43: "Inkrementálny snímač polohy: výstup". Parametre P231
a P232 sa vyhodnocujú.

•

CHAIN (ret’azec): Odovzdávanie signálov X41: "Vstup snímača polohy na dráhe"
na X43: "Inkrementálny snímač polohy: výstup". Parametre P231 a P232 sa
vyhodnocujú.

P231 / P232 činiteľ
podriadeného
snímača polohy /
činiteľ
podriadeného
snímača polohy
na dráhe

Nastaviteľný rozsah: 1 .. 1 000

P233 Rozlíšenie
snímača polohy
na dráhe

Nastaviteľný rozsah: 128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048

P234 Rozlíšenie
riadiaceho
snímača

Nastaviteľný rozsah: 128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048

P24x Synchrónny
chod s nábehom

Synchrónny chod s nábehom do synchrónneho chodu (len v sade parametrov 1).

P240 Synchrónne
otáčky

34

Nastaviteľný rozsah: –99 999 999 ... 10 ... 99 999 999 prírastkov

Medzi obidvomi snímačmi existuje vo väčšine prípadov mechanický prevod. Príslušný
prevodový pomer sa nastavuje týmto parametrom.

Nastavenie rozlíšenia pripojeného snímača polohy na dráhe.

Nastavenie rozlíšenia pripojeného riadiaceho snímača polohy.

Pri prepnutí podriadeného pohonu do synchrónneho chodu sa musí podľa nastaveného
prevádzkového režimu okamžité uhlové pootočenie voči riadiacemu pohonu zmenšit’ na
nulu. Aby bol nábeh do synchrónneho chodu riadený, parametrizujú sa synchronizačné
otáčky a synchronizačná rampa.
Nastaviteľný rozsah: 0 ... 1 500 ... 6 000 1/min
Tento parameter udáva otáčky nábehu do synchrónneho chodu.
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P241
Synchronizačná
rampa

Nastaviteľný rozsah: 0 ... 2 ... 50 s
Hodnota rampy zrýchlenia pre synchronizovanie podriadeného pohonu s riadiacim
pohonom. Nastavená hodnota nula znamená najväčšie možné zrýchlenie.

UPOZORNENIE
Zrýchlenie alebo spomalenie podriadeného pohonu zo synchrónneho chodu do voľného
chodu sa nastavuje parametrami P130 ... P134.

P51x Kontroly
synchrónneho
chodu

Kontroly synchrónneho chodu.

P510
Tolerancia polohy
podriadeného
pohonu

Nastaviteľný rozsah: 10 ... 25 ... 32 768 prírastkov

P511 Varovanie:
vlečná chyba
P512 Hranice
vlečnej chyby

Pre presné polohovanie podriadeného pohonu sa musia splnit’ rôzne predpoklady.
Brzda podriadeného pohonu sa aktivuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
•

Aktivovaná je funkcia brzdenia podriadeného pohonu

•

Riadiaci pohon stojí

•

Riadiaci pohon je bez prúdu (= stav meniča INHIBITED, zablokovaný)

•

Podriadený pohon stojí a nachádza sa v okne polôh

Nastaviteľný rozsah: 50 ... 99 999 999 prírastkov
Ak je uhlové pootočenie väčšie ako v tomto parametri nastavená hodnota, vygeneruje
sa varovanie. Varovanie sa vygeneruje nezávisle na režime podriadeného pohonu.
Nastaviteľný rozsah: 100 ... 4 000 ... 99 999 999 prírastkov
Ak je uhlové pootočenie väčšie ako v tomto parametri nastavená hodnota, vygeneruje
sa signalizácia chyby F42 "LAG ERROR" (vlečná chyba). Signalizácia chyby sa
vygeneruje nezávisle od toho, či podriadený pohon pracuje vo voľnom chode alebo
v synchrónnom chode.

P513 Doba
oneskorenia
signalizácie
vlečnej chyby

Nastaviteľný rozsah: 0 ... 1 ... 99 s

P514
Signalizácia LED:
Čítač

Nastaviteľný rozsah: 10 ... 100 ... 32 768 prírastkov

P515 Doba
oneskorenia
signalizácie
"V polohe"

Nastaviteľný rozsah: 5 ... 10 ... 2 000 ms

Pri prechode z voľného chodu do synchrónneho chodu sa môžu signalizácie
"Varovanie: vlečná chyba" a "Medza vlečnej chyby" ako signalizácie chýb (porúch),
resp. ako signál na binárny výstup, na nastavenú dobu potlačit’.
Ak je uhlové pootočenie väčšie ako nastavená hodnota, rozsvieti sa signalizačná
LED V1 (zelená). Počas prevádzky sa môže takto okamžite signalizovat’ maximálny
rozdiel (polohy) medzi riadiacim a podriadeným pohonom. Táto signalizácie je veľmi
užitočná najmä pri uvádzaní do prevádzky.
Signál na binárnom výstupe "DRS SLAVE IN POS" sa vygeneruje až po uplynutí
nastaveného času, počas ktorého sa podriadený pohon nachádza v polohe voči
riadiacemu pohonu, s toleranciou P510 Positioning tol. slave.
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P516 Kontrola
snímača polohy
na X41

Nastaviteľný rozsah: NO / YES
•

NO: Prerušenie vodiča medzi meničom frekvencie a snímačom TTL, pripojeným
na X41 sa nezistí priamo. Pri poruche prepojenia sa v stave "uvoľnený" vygeneruje
signalizácia chyby F42 "LAG ERROR" (vlečná chyba), pokiaľ táto signalizácia
nebola deaktivovaná.

•

YES: Prerušenie vodiča medzi meničom frekvencie a snímačom TTL, pripojeným
na X41 sa zistí bezprostredne. Pri poruche sa vygeneruje signalizácia poruchy F48
"Hardware DRS". Signalizácia poruchy sa vygeneruje aj v stave "zablokovaný".

UPOZORNENIE
Kontrola snímača nie je bezpečnostnou funkciou!

P517 Kontrola
počtu impulzov
na X41

P518 Kontrola
snímača polohy
na X42

Nastaviteľný rozsah: NO / YES
Počet impulzov snímača, pripojeného na X41 sa kontroluje vyhodnocovaním stopy C
pomocou rozlíšenia, nastaveného v parametri P233. Ak sa stratili prírastky, vygeneruje
sa chybové hlásenie F48 "Hardware DRS".
•

NO: Kontrola počtu impulzov nie je aktívna.

•

YES: Kontrola počtu impulzov je aktívna.

Nastaviteľný rozsah: NO / YES
•

NO: Prerušenie vodiča medzi meničom frekvencie a snímačom TTL, pripojeným
na X42 sa nezistí priamo. Pri poruche prepojenia sa v stave "uvoľnený" vygeneruje
signalizácia chyby F42 "LAG ERROR" (vlečná chyba), pokiaľ táto signalizácia
nebola deaktivovaná.

•

YES: Prerušenie vodiča medzi meničom frekvencie a snímačom TTL, pripojeným
na X42 sa zistí bezprostredne. Pri poruche sa vygeneruje signalizácia poruchy F48
"Hardware DRS". Signalizácia poruchy sa vygeneruje aj v stave "zablokovaný".

UPOZORNENIE
Kontrola snímača nie je bezpečnostnou funkciou!

P519 Kontrola
počtu impulzov,
X42
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Nastaviteľný rozsah: NO / YES
Počet impulzov snímača, pripojeného na X42, sa kontroluje vyhodnocovaním stopy C
pomocou rozlíšenia, nastaveného v parametri P234. Ak sa stratili prírastky, vygeneruje
sa chybové hlásenie F48 "Hardware DRS".
•

NO: Kontrola počtu impulzov nie je aktívna.

•

YES: Kontrola počtu impulzov je aktívna.
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P60.
P600

P6xx Priradenie svoriek
P60x Binárne
vstupy základnej
jednotky

Binárny vstup DIØØ má pevne priradený signál "/CONTROLLER INHIBIT" (blokovanie
riadiacou jednotkou).

P61x Doplnkové binárne vstupy
P610 ... P617
Binárne vstupy
DI1Ø ... DI17

Binárne vstupy možno nakonfigurovat’ na nasledovné funkcie synchrónneho chodu:

signáli "0"

signáli "1"

zablokovaný

uvoľnený

SET DRS ZERO PT

Z "1" do "0": nastaví nový
nulový bod

Vymazat’ uhlové
pootočenie

áno

áno

DRS SLAVE START

Žiadne uvoľnenie

Uvoľnenie

nie

áno

–

Prevziat’ uhlové
pootočenie do P224

áno

áno

Riadiaci pohon sa otáča

Riadiaci pohon stojí

áno

áno

DRS TEACH IN
DRS MASTER STOP

P62x Binárne
výstupy základnej
jednotky

Aktívna pri
stave meniča

Aktívna pri

Funkcia

Na ovládanie brzdy použite binárny výstup DBØØ. Tento binárny výstup je pevne
priradený funkcii "/BRAKE" (brzda). Signály "BRAKE RELEASED" (brzda odbrzdená)
a "BRAKE APPLIED" (brzda zabrzdená) sú určené pre nadradené riadenie.
Pozor: Binárne signály sú platné len vtedy, ak menič po zapnutí hlási "Ready"
(pripravený na prevádzku) a nie je aktívna žiadna signalizácia chyby / poruchy. Počas
fáze inicializovania meniča MOVIDRIVE® sú binárne signály v stave "0". Na rovnakú
funkciu môžu byt’ nakonfigurované i viaceré svorky.

P63x Doplnkové binárne výstupy
P630 ... P637
Binárne výstupy
DO1Ø ... DO17

Binárnym výstupom možno priradit’ nasledovné funkcie:
Funkcia
/DRS PREWARNING
/DRS LAG ERROR
DRS SLAVE IN POS

Binárny výstup má
signáli "0"

signáli "1"

Hodnota pre varovanie: vlečná chyba,
LAG ERROR (P511) bola prekročená

–

Medza vlečnej chyby (P512) prekročená

–

Poloha sa nedosiahla

Poloha dosiahnutá

UPOZORNENIE
Binárne signály sú platné len vtedy, ak menič po zapnutí hlási "READY" (pripravený
na prevádzku) a nie je aktívna žiadna signalizácia chyby / poruchy. Počas fáze
inicializovania meniča MOVIDRIVE® sú binárne signály v stave "0".
Na rovnakú funkciu môžu byt’ nakonfigurované i viaceré svorky.
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P600

P83x Reakcie na
chyby/poruchy

Nakonfigurovat’ možno nasledovné reakcie:
Reakcia

Opis

NO
RESPONSE

Nezobrazuje sa žiadna chyba ani porucha, ani sa nevykonáva žiadna reakcia na poruchu.
Signalizovaná chyba / porucha je úplne ignorovaná.

DISPLAY
ERROR

Chyba / porucha sa zobrazuje (na 7-segmentovom displeji a v SHELL-i), výstup signalizácie
poruchy je nastavený do "1" (ak je nakonfigurovaný). Jednotka ale nevykonáva žiadne reakcie
na chyby / poruchy. Porucha sa môže resetovat’ niektorým povelom Reset (svorka, RS485,
zbernica, Auto-Reset).

IMM. STOP/
FAULT

Menič sa okamžite vypne a aktivuje sa poruchové hlásenie. Koncový stupeň sa zablokuje
a aktivuje sa brzda. Signál "Ready" (pripravený) sa zruší a výstup signalizácie poruchy sa
nastaví do "1", ak je konfigurovaný. Nové spustenie je možné až po vykonaní povelu Reset,
pri ktorom sa menič znovu inicializuje.

EMERG./
STOP/FAULT

Pohon sa zabrzdí po nastavenej rampe núdzového brzdenia. Po dosiahnutí otáčok
zastavenia sa koncový stupeň zablokuje a brzda sa aktivuje. Okamžite sa signalizuje
porucha. Signál "Ready" sa zruší a výstup signalizácie poruchy sa nastaví do "1", ak je
konfigurovaný. Nové spustenie je možné až po vykonaní resetu po poruche, pri ktorom
sa menič znovu inicializuje.

Pohon sa zabrzdí po nastavenej rampe núdzového brzdenia. Po dosiahnutí otáčok
zastavenia sa koncový stupeň zablokuje a brzda sa aktivuje. Okamžite sa signalizuje
RAPID STOP/
porucha. Signál "Ready" sa zruší a výstup signalizácie poruchy sa nastaví do "1", ak je
FAULT
konfigurovaný. Nové spustenie je možné až po vykonaní resetu po poruche, pri ktorom sa
menič znovu inicializuje.
IMM. STOP/
WARN.

Menič sa okamžite vypne a aktivuje sa poruchové hlásenie. Koncový stupeň sa zablokuje
a aktivuje sa brzda. Na svorke sa aktivuje signál poruchy, ak bol konfigurovaný.
Signál "Ready" (pripravený) sa nezruší. Ak sa porucha odstráni interným postupom alebo
resetom po poruche, pohon sa opät’ rozbehne, bez toho, aby sa vykonala opätovná
inicializácia meniča.

Pohon sa zabrzdí po nastavenej rampe núdzového brzdenia. Po dosiahnutí otáčok zastavenia
sa koncový stupeň zablokuje a brzda sa aktivuje. Okamžite sa signalizuje porucha. Na svorke
EMERG.STOP/
sa aktivuje signál poruchy, ak bol konfigurovaný. Signál "Ready" (pripravený) sa nezruší.
WARNG
Ak sa porucha odstráni interným postupom alebo resetom po poruche, pohon sa opät’
rozbehne, bez toho, aby sa vykonala opätovná inicializácia meniča.
RAPIDSTOP/
WARNG

P834 Reakcia
na vlečnú chybu

Pohon sa zabrzdí po nastavenej rampe núdzového brzdenia. Po dosiahnutí otáčok zastavenia
sa koncový stupeň zablokuje a brzda sa aktivuje. Okamžite sa signalizuje porucha. Na svorke
sa aktivuje signál poruchy, ak bol konfigurovaný. Signál "Ready" (pripravený) sa nezruší.
Ak sa porucha odstráni interným postupom alebo resetom po poruche, pohon sa opät’
rozbehne, bez toho, aby sa vykonala opätovná inicializácia meniča.

Reakcia na vlečnú chybu - LAG ERROR je možná len s kartou DRS11B alebo
s IPOSplus®.
Výrobné nastavenie: NÚDZ.STOP/PORUCHA
Parametrom P834 sa konfiguruje reakcia na poruchu, ktorá sa aktivuje kontrolou vlečnej
chyby doplnkovou kartou synchrónneho chodu (DRS11B) a v režime polohovania
s IPOSplus®. Parameter P51x Synchronous operation monitoring (kontrola synchrónneho
chodu) umožňuje rôzne nastavenia.

38

Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pre synchrónny chod DRS11B

Poruchové hlásenia a zoznam porúch
Doplnková karta pre synchrónny chod, typ DRS11B

8

Poruchové hlásenia a zoznam porúch

8.1

Doplnková karta pre synchrónny chod, typ DRS11B

8

Pri synchrónnom chode sa môžu vyskytovat’ nasledovné poruchové hlásenia. V stĺpci
"Reakcia (P)" je uvedená reakcia na chybu, nastavená vo výrobe. Údaj v stĺpci (P)
znamená, že príslušnú reakciu možno naprogramovat’ (P83_ Reakcia na poruchu).
Chybový
Subkód
Označenie Reakcia (P)
Označenie
kód
chyby

14

Snímač
polohy

Chýba
doplnok

Skontrolovat’ správne
pripojenie kábla a tienenia
snímača; skontrolovat’ vodiče
pre prípad skratu alebo
prerušenia.

Chyba "Snímač
Snímač nie je pripojený,
snímač je poškodený

25

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X15 Prekročenie rozsahu
otáčok.
Snímač na X15 sa otáča
rýchlejšie ako 6 542 1/min.

26

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X15 Chybná karta.
Chyba vo vyhodnotení
kvadrantu.

27

Chyba "Snímač"
Chybné pripojenie snímača
alebo chybný snímač.

28

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X15 Chyba komunikácie
kanála RS485.

29

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X14 Chyba komunikácie
kanála RS485.

•

30

Chyba "Snímač"
Neznámy typ snímača
na X14/X15.

•

31

Chyba "Snímač"
Chyba kontroly plauzibility
Hiperface X14/X15.
Stratili sa prírastky.

32

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X15
Hiperface.
Snímač Hiperface na X15
hlási chybu.

33

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X14
Hiperface.
Snímač Hiperface na X14
hlási chybu.

34

Chyba "Snímač"
Chyba snímača X15
Resolver.
Chybné pripojenie snímača
alebo chybný snímač.

0

Chyba "Chýba doplnok"
Chýba hardvér alebo je
nedovolený.

Okamžité
vypnutie

Okamžité
vypnutie

Opatrenie

0

2
36

Možná príčina

3

4

Chyba "Chýba doplnok"
Chyba zásuvnej pozície
snímača.
Chyba "Chýba doplnok"
Chyba zásuvnej pozície
priemyselnej zbernice.
Chyba "Chýba doplnok"
Chyba rozširovacej
zásuvnej pozície.

•

Nesprávne pripojený kábel
snímača alebo tienenie
Skrat/prerušenie vodiča
v kábli snímača
Chybný snímač

•
•
•

•

Typ doplnkovej karty je
neprípustný.
Zdroj žiadanej hodnoty,
zdroj riadiacich signálov
alebo prevádzkový režim
sú pre túto doplnkovú
kartu neprípustné.
Pre kartu DIP11B je
nastavený nesprávny typ
snímača polohy.
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•
•
•
•

Zasunút’ správnu
doplnkovú kartu.
Nastavit’ správny zdroj
žiadanej hodnoty (P100).
Nastavit’ správny zdroj
riadiacich signálov
(P101).
Nastavit’ správny
prevádzkový režim
(P700 alebo P701).
Nastavit’ správny typ
snímača.
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Chybový
Subkód
Označenie Reakcia (P)
Označenie
kód
chyby

40

Spúšt’acia
synchronizácia

Okamžité
vypnutie

0

0

17

41

Možná príčina

Chyba "Spúšt’acia
Chyba pri spúšt’acej
Pri opakovanom výskyte
synchronizácia".
synchronizácii medzi meničom problému vymeňte kartu
Timeout pri spúšt’acej
a doplnkovým zariadením.
doplnkového zariadenia.
synchronizácii
s doplnkovým zariadením.
•
Chyba "Doplnkové
zariadenie".
Chyba Watchdog-časovača
z/do doplnkovej jednotky.
•
Chyba "Doplnkové
zariadenie".
Chyba IPOS Watchdog.

Watchdog doplnkové
Okamžité
zariadenie
vypnutie
Watchdog
IPOS

Opatrenie

•

•

Chyba pri komunikácii
medzi systémovým
softvérom a doplnkovým
softvérom
Watchdog v programe
IPOSplus®

•
•

Kontaktujte servis SEW.
Preskúšajte
program IPOS

Do meniča MOVIDRIVE®
B bol vložený aplikačný
modul bez príslušného
technologického
vyhotovenia
S použitým aplikačným
modulom je nastavená
nesprávna technologické
funkcia

•

Skontrolujte, či bola
jednotka aktivovaná pre
danú aplikačnú verziu
(P079)
Preskúšat’ nastavenú
technologickú funkciu
(P078)

•

•
•
•
42

Vlečná
chyba

Okamžité
0
vypnutie (P)

Chyba "Vlečná chyba
polohovania"

•
•
•

Nesprávne pripojený
snímač otáčok
Urýchľovacia rampa
je krátka
P- zložka regulátora
polohy malá
Regulátor otáčok má
nesprávne parametre
Hodnota tolerancie vlečnej
chyby je malá

•
•
•
•
•
•

•

•
48

Hardvér
DRS

Okamžité
vypnutie

0

Chyba "Hardvérsynchronizačný chod"

•
•

•
Chybný signál z riadiaceho
snímača otáčok / snímača •
polohy na dráhe
Chybný hardvér potrebný •
•
na synchrónny chod
Nesprávny počet impulzov
•

Skontrolujte prípojku
snímača otáčok
Predĺžte rampy
Nastavte väčšie
zosilnenie P regulátora
Stanovte nové parametre
regulátora otáčok
Zväčšite toleranciu
vlečnej chyby
Skontrolovat’ prepojenie
snímača, motora
a fáz siete
Skontrolujte, či
mechanická čast’
neviazne alebo či nie
je zablokovaná
Preskúšat’ signály
z riadiaceho snímača
otáčok / snímača polohy
na dráhe
Skontrolovat’ pripojenie
snímača polohy
Vymeňte kartu pre
synchrónny chod
Prerušený vodič, skrat
Nesprávne nastavené
rozlíšenie riadiaceho
snímača polohy /
snímača polohy na dráhe
Problémy s EMC
(elektromagnetickou
kompatibilitou, rušením)

UPOZORNENIE
Kompletný zoznam porúch je uvedený v Návode na montáž a prevádzku meniča
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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Technické údaje

9.1

Doplnková karta pre synchrónny chod DRS11B

kVA

i

f

n

9

P Hz

Doplnková karta pre synchrónny chod DRS11B

DRS11B

1
2
3

Binárne vstupy

824 672 6
X40:1...X40:6

Vnútorný odpor

X40

Funkcia

Binárne výstupy

Pevné priradenie:
• EINGØ = Voľný chod
• EIGN1 = Offset 1
• EING2 = Offset 2
• EING3 = Offset 3
• EING4 = premenná IPOSplus® H477.0
• EING5 = premenná IPOSplus® H477.1
X40:9/X40:10

AUSGØ/AUSG1: Kompatibilný s riadiacimi automatmi (PLC) (EN 61131-2)
Doba aktivovania 5 ms
"0" = DC 0 V "1" = DC +24 V
Upozornenie: Nepripájajte externé napätie!

Úroveň signálu

OFF

EINGØ...EING5: beznapät’ové (optrony)
Zlučiteľné s programovacími automatmi PLC (EN 61131), vzorkovací
interval 5 ms
Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA
DC+13 V...+30 V = "1" = kontakt zapnutý
DC–3 V...+5 V = "0" = kontakt rozopnutý

Úroveň signálu

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Objednávacie číslo

Sync

Pevné priradenie:
• AUSGØ = premenná IPOSplus® H476.0
• AUSG1 = premenná IPOSplus® H476.1

Funkcia

X42

X41

Imax = DC 50 mA, skratuvzdorné, odolné proti cudziemu napätiu do DC 30 V

9

6

9

X43

6

9

6

Referenčné svorky

X40:11 DGND: Vzt’ažný potenciál pre binárne signály
X40:7 DCOM: Referenčný potenciál pre binárne vstupy X40:1...X40:6
(EINGØ...EING5)

Napät’ový výstup

X40:8

5

1

DC 24 V, max. DC 100 mA

Vstup pre snímač polohy na dráhe, X41:
Napájanie snímača

Max. 200 kHz, úrovne signálu podľa RS422 alebo sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
9-pólová zásuvka Sub-D

5

Vstup pre riadiaci snímač polohy, X42:
Napájanie snímača

Max. 200 kHz, úrovne signálu podľa RS422 alebo sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
9-pólová zásuvka Sub-D

1

Výstup inkrementálneho snímača X43:

Signálna úroveň podľa RS422
9-pólový Sub-D konektor

Napät’ový vstup

GND
DC+24 V napájacie napätie pre binárne výstupy X40:9/X40:10 a pre
snímače polohy pripojené na X41/X42
GND

5

1

X44:3

Jedna žila na svorku:
Dve žily na svorku:

Dovolený prierez kábla
LED

62424AXX

X44:1
X44:2

0,08...1,5 mm2
0,25...1 mm2

OFF (červená)

svieti = voľný chod
nesvieti = synchrónny chod

Sync (zelená)

svieti = uhlový rozdiel > hodnota P514
nesvieti = uhlový rozdiel < hodnota P514

1) Celkové prúdové zat’aženie (X41 a X42) napájania snímača DC 24 V ≤ DC 650 mA
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Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pre synchrónny chod DRS11B

Zoznam adries

Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštová adresa
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Servisné strediská

Stred

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Sever

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (bei Hannoveri)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Východ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bei Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Juh

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bei München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Západ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Horúca linka Drive Service / 24 h telefonická pohotovost’

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Výrobný závod

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montážne závody
Distribúcia
Servis

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paríž

SEW-USOCOME
Zone Industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
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Alžírsko
Distribúcia

Alžír

Réducom
16, rue des Frčres Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

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

Townsville

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Brusel

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Sao Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Austrália
Montážne závody
Distribúcia
Servis

Belgicko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Bielorusko
Distribúcia

Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.
Bulharsko
Distribúcia

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Praha

SEW-EURODRIVE CZ s. r. o.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Česká republika
Distribúcia
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Čile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Poštová adresa
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

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
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Čína

Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Kodaň

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Káhira

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallinn

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B. P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Egypt
Distribúcia
Servis

Estónsko
Distribúcia

Fínsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Gabun
Distribúcia
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Grécko
Distribúcia
Servis

Atény

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P. O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Hongkong

SEW-EURODRIVE Ltd.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Záhreb

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Baroda

SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Tel Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

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

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 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Hongkong
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Chorvátsko
Distribúcia
Servis

India
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Izrael
Distribúcia

Írsko
Distribúcia
Servis

Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Južná Afrika
Montážne závody
Distribúcia
Servis
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Južná Afrika
Kapské Mesto

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P. O. Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P. O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B. P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B. C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Kamerun
Distribúcia

Kanada
Montážne závody
Distribúcia
Servis

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Bogota

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Bejrút

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Libanon
Distribúcia
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Litva
Distribúcia

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Brusel

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Budapešt’

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Johore

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

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Queretaro

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C. P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

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.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Lotyšsko
Distribúcia

Luxemburgsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Maďarsko
Distribúcia
Servis

Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Maroko
Distribúcia

Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Nový Zéland
Montážne závody
Distribúcia
Servis

Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
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

Abidjan

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B. P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Lodž

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Viedeň

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bukurešt’

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

St. Petersburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P. O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B. P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Singapur

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

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://sk.sew-eurodrive.com

Pobrežie Slonoviny
Distribúcia

Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Rumunsko
Distribúcia
Servis

Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Senegal
Distribúcia

Singapur
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Slovensko
Distribúcia
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Slovensko
Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Belehrad

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Bazilej

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Miláno

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

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

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. LTD. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Slovinsko
Distribúcia
Servis

Srbsko
Distribúcia

Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Tunisko
Distribúcia

Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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Zoznam adries

Ukrajina
Distribúcia
Servis

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Greenville

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P. O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montážne závody
Distribúcia
Servis

San Francisco

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA

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

Dayton

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

USA

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P. O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis

06/2008
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Prevodové motory \ Priemyselné pohony \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú
na budúcnosti.

So službami,
ktoré sú na dosah
na celom svete.

S pohonmi
a riadiacimi
systémami, ktoré
automaticky zlepšia
váš výkon.

S rozsiahlym
know how
v najdôležitejších
odvetviach
súčasnosti.

S nekompromisnou
kvalitou, ktorej
vysoké štandardy
trochu zjednodušia
každodennú prácu.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

S globálnym citom pre
rýchle a presvedčivé
riešenia.
Na každom mieste.

S inovatívnymi
nápadmi, v ktorých
sa už zajtra bude
skrývat’ riešenie
na pozajtra.

S internetovou
prezentáciou, ktorá
24 hodín denne
ponúka prístup
k informáciám
a updatom pre softvér.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

