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Γενικές οδηγίες

1

Χρήση του εγχειριδίου

1

Γενικές οδηγίες

1.1

Χρήση του εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες
για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που
εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το
εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

1.2

∆ομή των οδηγιών ασφαλείας

1.2.1

Σημασία των λέξεων σήμανσης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και
για άλλες υποδείξεις.
Λέξη σήμανσης

1.2.2

Σημασία

Συνέπειες από τη μη τήρηση

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαροί
τραυματισμοί

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαροί
τραυματισμοί

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Ελαφριοί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόμενες υλικές ζημιές

Ζημιά στο σύστημα κίνησης
ή στο περιβάλλον λειτουργίας

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή:
∆ιευκολύνει το χειρισμό του
συστήματος κίνησης.

–

∆ομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
•
1.2.3

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

∆ομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία
οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας:
•

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
– Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
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Αξιώσεις παροχής εγγύησης

1.3

1

Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την κάλυψη πιθανών αξιώσεων
παροχής εγγύησης είναι η τήρηση των εγχειριδίων του MOVITRAC® Β. Γι' αυτό, προτού
αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας!

1.4

Αποποίηση ευθύνης
Η τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια του MOVITRAC® B είναι βασική προϋπόθεση για
την ασφαλή λειτουργία του MOVITRAC® B και την εξασφάλιση των αναφερόμενων
ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες
ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες
περιπτώσεις.

1.5

Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και
αποσπασματική.

1.6

Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων.
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2

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

2

Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών
βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας,
καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει
και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν
χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE.

2.1

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση των μετατροπέων
συχνότητας. Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα κίνησης με κινητήρες ή ηλεκτρομειωτήρες,
ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες ασφαλείας για κινητήρες και μειωτήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας.
Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται
στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

2.2

Γενικά
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς συχνότητας ενδέχεται, ανάλογα με το
βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά μέρη.
•

Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο
από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας:
– Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας
– Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ ηλεκτρομειωτήρα
– Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα
διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα
– Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα
– Τους εθνικούς / περιφερειακούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την
πρόληψη ατυχημάτων

•

Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά.

•

Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς.

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση,
καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα τεχνικά εγχειρίδια.
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Ομάδα αποδεκτών

2.3

2

Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας
θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω
προσόντα:
•

Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών.

•

Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση,
την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν
τα παρακάτω προσόντα:
•

Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ως ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση
ολοκλήρωσης των σπουδών.

•

Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και
απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές.

2.4

Προβλεπόμενη χρήση
Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά
φορτία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να
προκαλέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής.
Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα:
•

Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότητας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
(οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 60204.

•

H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο
εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ.

•

Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής
Τάσης 2006/95/ΕΚ. Για τους μετατροπείς συχνότητας εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN 61800-5-1/DIN VDE T105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60439-1/VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/VDE 0558.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα
βρείτε στην πινακίδα στοιχείων και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε.
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Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα

2.4.1

Λειτουργίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς συχνότητας της SEW-EURODRIVE απαγορεύεται να αναλαμβάνουν
λειτουργίες ασφαλείας χωρίς υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε
υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Ασφαλής διακοπή", λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω
έντυπα:
•

MOVITRAC® B / Λειτουργική ασφάλεια

Αυτά τα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE στο πεδίο "Εγχειρίδια \ Λογισμικό \ CAD".
2.4.2

Περιεχόμενα του εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις προϋποθέσεις και τα συμπληρώματα του
MOVITRAC® B σε εφαρμογές ασφαλείας.
Το σύστημα αποτελείται από ένα μετατροπέα συχνότητας με ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα και με ελεγμένη ασφαλή εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης.

2.5

Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα
Το παρόν έντυπο συμπληρώνει τις οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC® B και περιορίζει
τις επισημάνσεις εφαρμογών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.
Το παρόν έντυπο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τα
παρακάτω έντυπα.

2.6

•

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC® B

•

Το εκάστοτε εγχειρίδιο της χρησιμοποιούμενης πρόσθετης κάρτας

Μεταφορά / αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να
έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Μπορεί να μην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα. Οι κλιματικές
συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Γενικά τεχνικά στοιχεία"
(→ σελίδα 146).
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2.7

2

Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση και η ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτών των οδηγιών λειτουργίας.
Οι μετατροπείς συχνότητας πρέπει να προστατεύονται από ανεπίτρεπτη καταπόνηση.
Κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση δεν επιτρέπεται να παραμορφωθούν τα διάφορα
εξαρτήματα ή/και να τροποποιηθούν οι αποστάσεις μόνωσης. ∆εν πρέπει να ακουμπάτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις επαφές.
Οι μετατροπείς συχνότητας διαθέτουν εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό, και τα οποία μπορεί να καταστραφούν σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών ζημιών και η καταστροφή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
∆εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο:

2.8

•

Η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων.

•

Η χρήση σε περιβάλλον με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. (ο μετατροπέας συχνότητας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο στην κλιματική
κατηγορία 3K3 κατά το EN 60721-3-3).

•

Η χρήση σε κινητές εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις
από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 61800-5-1.

Ηλεκτρολογική σύνδεση
Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς συχνότητας που είναι υπό τάση θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV A3 στη
Γερμανία).
Κατά την εγκατάσταση τηρείτε τις οδηγίες που αφορούν τις διατομές καλωδίων, τις
ασφάλειες και τη σύνδεση του αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται
σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας.
Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα
βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του
μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα και χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά συστήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204 ή EN 61800-5-1).
Γειώνετε τη συσκευή.

2.9

Ασφαλής αποσύνδεση
Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση των συνδέσεων
ισχύος και των ηλεκτρονικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 61800-5-1. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση, όλα τα συνδεδεμένα
κυκλώματα θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ασφαλή
απομόνωση.
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Λειτουργία

2.10

Λειτουργία
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται οι μετατροπείς συχνότητας θα πρέπει να
εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας, σύμφωνα με
τους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων
λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κλπ.
Λόγω ηλεκτρικού φορτίου στους πυκνωτές, επιτρέπεται να ακουμπήσετε τα ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής και τις συνδέσεις ισχύος μόνο 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση
του μετατροπέα συχνότητας από την τάση τροφοδοσίας. Εδώ θα πρέπει να τηρούνται
οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους μετατροπείς συχνότητας.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όλα τα καλύμματα και τα περιβλήματα πρέπει να παραμένουν κλειστά.
Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης δεν
αποτελεί ένδειξη ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν
βρίσκεται υπό τάση.
Η μηχανική εμπλοκή ή οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του μοτέρ. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή μια
επαναφορά του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί
πάλι από μόνος του σε λειτουργία. Αν για λόγους ασφαλείας αυτό δεν επιτρέπεται για
το συνδεδεμένο μηχάνημα, τότε πριν αρχίσετε με τον εντοπισμό και την επισκευή της
βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.

2.11

Θερμοκρασία συσκευής
Οι μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® B λειτουργούν κατά κανόνα με αντιστάσεις
πέδησης. Οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του ηλεκτρολογικού πίνακα.
Οι αντιστάσεις πέδησης μπορεί να αποκτήσουν θερμοκρασία επιφανείας αρκετά μεγαλύτερη από τους 70 °C.
Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τις αντιστάσεις πέδησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση.
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Ονομασία τύπου

3

∆ομή συσκευής

3.1

Ονομασία τύπου
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μία ονομασία τύπου:
MC 07

B

0022-

2 B 1- 4- 00

/T
Έκδοση

/T = Τεχνολογική παραλλαγή
/L = Βαφή
(Μερικά βαμμένες πλακέτες
τυπωμένων κυκλωμάτων)
/S = ∆ιεύθυνση διαύλου S 1

Έκδοση

00 = Στάνταρ
S0 = Ασφαλής διακοπή

Τεταρτημόρια

4 = 4Q (με τρανζίστορ
πέδησης)

Τύπος σύνδεσης

3 = Τριφασική /
1 = Μονοφασική

Καταστολή
παρεμβολών

0 = Χωρίς καταστολή
παρεμβολών
A = Βαθμός καταστολής
παρεμβολών C2
B = Βαθμός καταστολής
παρεμβολών C1

Τάση σύνδεσης

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Συνιστούμενη
ισχύς κινητήρα

0022 = 2,2 kW

Παραλλαγή B
Κατασκευαστική σειρά και γενιά
Τύπος MOVITRAC®

3.2

Πινακίδα τύπου
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει μία πινακίδα τύπου:

3185547659
Input

U
I

Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου
T
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ονομαστικό ρεύμα ηλεκ. δικτύου, λειτουργία 100 % Pκινητήρας Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα,
λειτουργία 100 %
f
Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας
Output
U
Τάση εξόδου, λειτουργία 100 %
I
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
f
Συχνότητα εξόδου
Η κατάσταση της συσκευής αναγράφεται πάνω από τον κάτω κωδικό γραμμών. Τεκμηριώνει την έκδοση
υλικού εξοπλισμού και λογισμικού της συσκευής.
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Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

3.3

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης
Τα εξαρτήματα που παρατίθενται στο ακόλουθο κείμενο περιλαμβάνονται στη σακούλα
του εκάστοτε κατασκευαστικού μεγέθους.
Αριθμός
σχήματος

Μέγεθος
0XS, 0S, 0L

1

2S

2

3

4, 5

1x

1x

3x

3x

Έλασμα θωράκισης για το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με ακροδέκτες και βίδες
[1]

1x

[3]

1x

1x

1x

1x

Έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία χωρίς βίδες
1x
Έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία με βίδες
1x

1x

3x

3x

3x

1x

1x

1x

Ακροδέκτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
[2]

3x

Ακροδέκτες γείωσης με βίδες
[4]

1x

Βύσματα για ηλεκτρικό δίκτυο (2 ή 3 πόλων) και μοτέρ
[5]

1x

Πλαστική μόνωση με αυτοκόλλητη ετικέτα
[6]

1x

Προστατευτικό κάλυμμα
1x
Στηρίγματα
1x



1x











 

 


"#!#%!#
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Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

∆ομή συσκευής
Μέγεθος 0XS / 0S / 0L

3.4

3

Μέγεθος 0XS / 0S / 0L

[1]

[2]

[3]

[14]
[13]

[12]
[11]
[10]
[9]
[8]

[7]

[6]
[5]

[4]
9007199279301643

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

X1: Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος:
τριφασικό: L1 / L2 / L3
μονοφασικό: L / N
Στήριγμα
Σύνδεση PΕ (γείωσης)
Έλασμα θωράκισης για καλώδιο κινητήρα, κάτω στήριγμα
X2: Σύνδεση κινητήρα U / V / W / Σύνδεση φρένου +R / –R
X17: Επαφή ασφαλείας για την ασφαλή διακοπή
(μόνο MC07B...-S0: Μέγεθος 0S / 0L, 400/500 V)
X13: ∆υαδικές έξοδοι
X12: ∆υαδικές είσοδοι
X10: Αναλογική είσοδος
∆ιακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος (στα μεγέθη 0XS και 0S πίσω
από το αφαιρούμενο βύσμα)
Υποδοχή για πρόσθετη κάρτα (όχι για μεταγενέστερη τοποθέτηση / όχι για μεγέθη 0XS)
Σύνδεση για προαιρετική επικοινωνία / αναλογική μονάδα
Προαιρετικό χειριστήριο, συνδεδεμένο
LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό χειριστήριο)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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∆ομή συσκευής

3

Μέγεθος 1 / 2S / 2

3.5

Μέγεθος 1 / 2S / 2

[1]

[2]

[14]
[13]

[12]
[11]
[10]

[9]
[8]
[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

9007199346901259

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

18

X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: L1 / L2 / L3 / βίδα PE
X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος –UZ/+UZ
X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ / R- / PE
Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
X2: Σύνδεση κινητήρα U / V / W / Βίδα γείωσης (PE)
X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V)
X13: ∆υαδικές έξοδοι
X12: ∆υαδικές είσοδοι
X10: Αναλογική είσοδος
∆ιακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος
Υποδοχή για πρόσθετη κάρτα (χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης)
Σύνδεση για προαιρετική επικοινωνία / αναλογική μονάδα
Προαιρετικό χειριστήριο, συνδεδεμένο
LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό χειριστήριο)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

∆ομή συσκευής
Μέγεθος 3

3.6

3

Μέγεθος 3

[16]
[15]

[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]

[8]

[7] [6]

[5]

[4]
9007199346833675

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

X2: Σύνδεση PΕ (γείωσης)
X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος –UZ/+UZ
X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ (8) / R– (9) και σύνδεση PΕ (γείωση)
X2: Σύνδεση μοτέρ U (4) / V (5) / W (6)
X2: Σύνδεση PΕ (γείωσης)
Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V)
X13: ∆υαδικές έξοδοι
X12: ∆υαδικές είσοδοι
X10: Αναλογική είσοδος
∆ιακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος
Υποδοχή για πρόσθετη κάρτα (χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης)
Σύνδεση για προαιρετική επικοινωνία / αναλογική μονάδα
Προαιρετικό χειριστήριο, συνδεδεμένο
LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό χειριστήριο)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

19

∆ομή συσκευής

3

Μεγέθη 4 / 5

3.7

Μεγέθη 4 / 5

[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]

[8]
[7]

[6]

[5]

[4]
9007199346827019

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
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X2: Σύνδεση PΕ (γείωσης)
X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος –UZ/+UZ και σύνδεση PE
X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ (8) / R– (9) και σύνδεση PΕ (γείωση)
X2: Σύνδεση μοτέρ U (4) / V (5) / W (6)
X2: Σύνδεση PΕ (γείωσης)
Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V)
X13: ∆υαδικές έξοδοι
X12: ∆υαδικές είσοδοι
X10: Αναλογική είσοδος
∆ιακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος
Υποδοχή για πρόσθετη κάρτα (χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης)
Σύνδεση για προαιρετική επικοινωνία / αναλογική μονάδα
Προαιρετικό χειριστήριο, συνδεδεμένο
LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό χειριστήριο)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Εγκατάσταση
Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής – μηχανικό σύστημα

4

4

Εγκατάσταση
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Η θερμοκρασία στις επιφάνειες της ψύκτρας μπορεί να ξεπεράσει τους 70 °C.
Κίνδυνος εγκαυμάτων.
•

Μην ακουμπάτε την ψύκτρα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Υπάρχουν επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις στα καλώδια και τους ακροδέκτες.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί από ηλεκτροπληξία.
Για την αποφυγή τυχόν ηλεκτροπληξίας λόγω αποθηκευμένων φορτίων:
•
•

Αποσυνδέστε τον μετατροπέα από το ηλεκτρικό δίκτυο και προτού εκτελέσετε
οποιεσδήποτε εργασίες, περιμένετε 10 λεπτά.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές μέτρησης για να ελέγξετε αν υπάρχει τάση
στα καλώδια και τους ακροδέκτες.

4.1

Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής – μηχανικό σύστημα

4.1.1

Ελάχιστος ελεύθερος χώρος και θέση τοποθέτησης
•

Για τη σωστή ψύξη αφήστε 100 mm ελεύθερο χώρο επάνω και κάτω από το περίβλημα. ∆εν απαιτείται ελεύθερος χώρος στο πλάι, μπορείτε να τοποθετήσετε
συσκευές σε σειρά, χωρίς ενδιάμεση απόσταση.

•

Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί και τα άλλα υλικά εγκατάστασης δεν εμποδίζουν την
κυκλοφορία του αέρα. Προφυλάξτε τη συσκευή από το θερμό αέρα που αποβάλλουν
άλλες συσκευές.

•

Τοποθετήστε τις συσκευές μόνο σε κατακόρυφη θέση. ∆εν επιτρέπεται η οριζόντια,
εγκάρσια ή ανάποδη τοποθέτηση.

•

Η καλή απαγωγή θερμότητας από την πίσω πλευρά του σώματος ψύξης βελτιώνει
τη θερμική αντοχή της συσκευής.

100 mm
(3.94 in)

100 mm
(3.94 in)

648722187

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής – ηλεκτρικό σύστημα

4.2

Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής – ηλεκτρικό σύστημα

4.2.1

Προτεινόμενα εργαλεία
•

4.2.2

Για τη σύνδεση της συστοιχίας ακροδεκτών X10 / Χ12 / Χ13 ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με πλάτος μύτης 2,5 mm.

Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL
Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις:
•

Ως καλώδια σύνδεσης χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινα καλώδια με τα παρακάτω θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Περιοχή θερμοκρασίας 60 / 75 °C
– MOVITRAC® B 0370 και 0750: Περιοχή θερμοκρασίας 75 °C

22

•

Απαιτούμενες ροπές σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος MOVITRAC® B: Βλέπε
κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" (→ σελίδα 148).

•

Η λειτουργία των μετατροπέων επιτρέπεται μόνο σε δίκτυα τροφοδοσίας με μέγιστη
τάση φάσης-γείωσης AC 300 V.

•

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα σε δίκτυα IT μόνο εάν, τόσο κατά τη
διάρκεια λειτουργίας όσο και σε περίπτωση σφάλματος, δεν είναι δυνατή η υπέρβαση της τάσης φάσης-γείωσης των AC 300 V.

•

Μπορείτε να λειτουργήσετε τους μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC® B μόνον σε
δίκτυα τροφοδοσίας που μπορούν να παρέχουν τις μέγιστες τιμές σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα. Χρησιμοποιήστε μόνον ασφάλειες τήξης. Οι τιμές ισχύος των
ασφαλειών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Μέγιστες τιμές /
Ασφάλειες

Για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω μέγιστες τιμές / ασφάλειες:
Συσκευές 230 V /
μονοφασικές

Μέγιστο ρεύμα ηλεκ.
δικτύου

Μέγιστη τάση ηλεκ.
δικτύου

Ασφάλειες

0003 / 0004 / 0005 / 0008

AC 5000 A

AC 240 V

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

AC 5000 A

AC 240 V

30 A / 250 V

Συσκευές 230 V /
τριφασικές

Μέγιστο ρεύμα ηλεκ.
δικτύου

Μέγιστη τάση ηλεκ.
δικτύου

Ασφάλειες

0003 / 0004 / 0005 / 0008

AC 5000 A

AC 240 V

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

AC 5000 A

AC 240 V

20 A / 250 V

0037

AC 5000 A

AC 240 V

30 A / 250 V

0055 / 0075

AC 5000 A

AC 240 V

110 A / 250 V

0110

AC 5000 A

AC 240 V

175 A / 250 V

0150

AC 5000 A

AC 240 V

225 A / 250 V

0220 / 0300

AC 10000 A

AC 240 V

350 A / 250 V

Συσκευές 400/500 V

Μέγιστο ρεύμα ηλεκ.
δικτύου

Μέγιστη τάση ηλεκ.
δικτύου

Ασφάλειες

0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015

AC 5000 A

AC 500 V

15 A / 600 V

0022 / 0030 / 0040

AC 5000 A

AC 500 V

20 A / 600 V

0055 / 0075

AC 5000 A

AC 500 V

60 A / 600 V

0110

AC 5000 A

AC 500 V

110 A / 600 V

0150 / 0220

AC 5000 A

AC 500 V

175 A / 600 V

0300

AC 5000 A

AC 500 V

225 A / 600 V

0370 / 0450

AC 10000 A

AC 500 V

350 A / 600 V

0550 / 0750

AC 10000 A

AC 500 V

500 A / 600 V

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Χρησιμοποιήστε ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 24 V DC μόνο ελεγμένες
συσκευές με περιορισμένη τάση εξόδου (Vmax = 30 VDC) και περιορισμένο ρεύμα
εξόδου (I ≤ 8 A).
Η έγκριση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο
αστέρα (δίκτυα ΙΤ).

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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4.2.3

Εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
•

Όλα τα καλώδια, εκτός από το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, πρέπει να είναι
θωρακισμένα. Στο καλώδιο κινητήρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι οριακές τιμές
εκπομπής παρεμβολών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προαιρετικό εξάρτημα HD
(στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου) αντί για θωράκιση.

•

Κατά τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων κινητήρα, π.χ. τυποποιημένα καλώδια
κινητήρων της SEW-EURODRIVE, θα πρέπει οι μη θωρακισμένοι κλώνοι μεταξύ της
βάσης της θωράκισης και του ακροδέκτη σύνδεσης του μετατροπέα να είναι όσο το
δυνατόν πιο κοντοί.

•

Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατόν συντομότερη διαδρομή και με επαφή
και στις δύο πλευρές της γείωσης. Σε αγωγό διπλής θωράκισης γειώσετε την εξωτερική θωράκιση από την πλευρά του μετατροπέα και την εσωτερική στο άλλο άκρο.

9007199272247947

•

Για τη θωράκιση των καλωδίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και γειωμένα κανάλια
από μεταλλικό φύλλο ή μεταλλικούς σωλήνες. Τοποθετήστε τα καλώδια ισχύος και
τα καλώδια ελέγχου ξεχωριστά.

•

Γειώστε το μετατροπέα και όλες τις πρόσθετες συσκευές με τρόπο κατάλληλο για
υψηλές συχνότητες μέσω επιφανειακής μεταλλικής επαφής των περιβλημάτων των
συσκευών με τη γείωση, για παράδειγμα με άβαφη βάση συναρμολόγησης στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
•
•

24

Το MOVITRAC® B είναι ένα προϊόν που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ΗΜΣ
σύμφωνα με το EN 61800-3. Σ' αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ίσως χρειαστεί να
λάβει κατάλληλα μέτρα.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας θα βρείτε στο έντυπο "Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων" της SEW-EURODRIVE.
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4.2.4

Ακροδέκτες θωράκισης

Εγκατάσταση ελά
σματος θωράκισης
για το ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου
(όλα τα μεγέθη)

Το MOVITRAC® B παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με
ένα έλασμα θωράκισης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου με
μία βίδα στερέωσης. Τοποθετήστε το έλασμα θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ως εξής:
1. Πρώτα λύστε τη βίδα [1].
2. Σύρετε τον ακροδέκτη θωράκισης στην εγκοπή του πλαστικού περιβλήματος.
3. Βιδώστε σφικτά τον ακροδέκτη θωράκισης.

[1]
Εγκατάσταση ελάσματος θωράκισης
για την ηλεκτρική
τροφοδοσία

Με το έλασμα θωράκισης για το τμήμα ισχύος μπορείτε να συνδέσετε πολύ εύκολα τη
θωράκιση του καλωδίου του κινητήρα και της αντίστασης πέδησης. Τοποθετήστε τη
θωράκιση και τον αγωγό PΕ με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα.

Μέγεθος 0

Το MOVITRAC® B μεγέθους 0 παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με ένα έλασμα
θωράκισης του τμήματος ισχύος και με 2 βίδες στερέωσης.
Συναρμολογήστε το έλασμα θωράκισης του τμήματος ισχύος και με τις δύο βίδες
στερέωσης.

[1]

[2]

318334475

[1]
[2]

έλασμα θωράκισης
Σύνδεση PΕ
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Μέγεθος 1

Το MOVITRAC® B μεγέθους 1 παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με ένα έλασμα
θωράκισης του τμήματος ισχύος και με 2 βίδες στερέωσης.
Συναρμολογήστε το έλασμα θωράκισης του τμήματος ισχύος και με τις δύο βίδες στερέωσης.

[1]
[2]

244986123

[1]
[2]

Μέγεθος 2S / 2

έλασμα θωράκισης
Σύνδεση PΕ

Το MOVITRAC® B μεγέθους 2S / 2 παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με ένα
έλασμα θωράκισης του τμήματος ισχύος και με 2 βίδες στερέωσης.
Συναρμολογήστε το έλασμα θωράκισης του τμήματος ισχύος και με τις δύο βίδες στερέωσης. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει το μέγεθος 2.

111752587

[1]
[2]
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Μεγέθη 3 – 5

Με το MOVITRAC® B μεγέθους 3 – 5 δεν παραδίδονται ελάσματα θωράκισης για το
τμήμα ισχύος. Για την εγκατάσταση της θωράκισης των καλωδίων κινητήρα και αντίστασης πέδησης χρησιμοποιήστε κοινούς ακροδέκτες θωράκισης του εμπορίου. Τοποθετήστε τη θωράκιση όσο πιο κοντά γίνεται στο μετατροπέα.

Εγκατάσταση του
προστατευτικού
καλύμματος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Ακάλυπτες συνδέσεις ισχύος.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
•
•

Μέγεθος 2S

Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα με τον προβλεπόμενο τρόπο.
∆εν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν τη συναρμολόγηση του
προστατευτικού καλύμματος.

Στο MOVITRAC® B μεγέθους 2S παραδίδονται 2 προστατευτικά καλύμματα για τους
ακροδέκτες ενδιάμεσου κυκλώματος και τους ακροδέκτες της αντίστασης πέδησης. Με
το προστατευτικό κάλυμμα, το MOVITRAC® B μεγέθους 2S έχει το βαθμό προστασίας
IP20.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αν το προστατευτικό κάλυμμα δεν έχει τοποθετηθεί, το MOVITRAC® B μεγέθους 2S
έχει το βαθμό προστασίας IP10.
Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

IP10
X4
-UZ +UZ PE

IP20
X4
-UZ +UZ PE

IP10
X3
8/+R 9/-R PE

IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
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Μέγεθος 4 / 5

Το MOVITRAC® B μεγέθους 4 / 5 περιλαμβάνει στο βασικό του εξοπλισμό 2 προστατευτικά καλύμματα μαζί με 8 βίδες στερέωσης.
Τοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα στα δύο καπάκια των ακροδεκτών
τροφοδοσίας.
[2]

[1]
[3]
188886667

[1]
[2]
[3]

Καπάκι
Κάλυμμα σύνδεσης
∆ιάφραγμα (μόνο στο μέγεθος 4)

Το MOVITRAC® B μεγέθους 4 και 5 διαθέτει το βαθμό προστασίας IP10 μόνο υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Το προστατευτικό κάλυμμα είναι σωστά τοποθετημένο

•

Ο συρρικνούμενος σωλήνας έχει τοποθετηθεί σε όλους τους ακροδέκτες του τμήματος ισχύος (X1, X2, X3, X4)

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εάν δεν εκπληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι μετατροπείς MOVITRAC® B
μεγέθους 4 και 5 διαθέτουν μόνο προστασία βαθμού IP00.
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4.2.5

∆ιάγραμμα συνδεσμολογίας
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

1 x AC 230 V / N / PE

MOVITRAC® B

L1
N
PE

S1

X44
[1]

S2

ON

ON

OFF

OFF

FSC11B
–UZ +UZ

(

PE

7

8

X45
PE X4

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Εναλλαγή
Σήμα I <-> Σήμα U*
0 V – +10 V

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Δυναμικό αναφοράς αναλογικών σημάτων

Επαναφορά λόγω σφάλματος*
Δεξιά/Διακοπή
Αριστερά/Διακοπή*
Ενεργοποίηση/Στοπ*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Τάση τροφοδοσίας για TF/TH
[2] Είσοδος/έξοδος+24V
(απενεργοποιήσιμη με P808)
Δυναμικό αναφοράς δυαδικών σημάτων

0 (4) – 20 mA

REF1

Υπερκείμενη
μονάδα ελέγχου
Δυαδική
είσοδος
Δυαδικές
έξοδοι

}

3 x 400 V:
5.5 – 75 kW, στάνταρ
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, στάνταρ
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0

Αναφορά
δυαδικών
εξόδων

Δυναμικό αναφοράς
Φρένο ανοικτό*
Ετοιμότητα λειτουργίας*
Δυναμικό αναφοράς
Επαφή ρελέ/Βλάβη*
Επαφή ρελέ κανονικά ανοικτή (ΝΟ)
Επαφή ρελέ κανονικά κλειστή (NC)

1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

X17:
X17 "Ασφαλής
διακοπή"

24VIO

PE

PE X2
X3

[1]

[1]

-> Ενότητα "Σύνδεση
αντίστασης πέδησης BW.. / BW..-T / BW..-P"

-> Ενότητα "Σύνδεση
του ανορθωτή φρένου"

τριφασικό

PE

* = Εργοστασιακή ρύθμιση

[1] Στα μεγέθη 1, 2S και 2 δίπλα από τους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα [X1] / [X2] δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης (PI). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη γείωσης (PI) δίπλα από τη σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος [X4]
(υπάρχει μόνο στο μέγεθος 1 – 5). Στο μέγεθος 0, το έλασμα είναι η σύνδεση PI.
[2] Οι συσκευές τύπου MC07B..-S0 πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε με εξωτερική τάση.

Ο ακροδέκτης X4 υπάρχει μόνο στο μέγεθος 1 – 5. Από το μέγεθος 3 και πάνω υπάρχουν 2 πρόσθετοι ακροδέκτες γείωσης (PI).
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4.2.6

Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Cold Plate – μόνο μέγεθος 0
Η απαγωγή της απώλειας ισχύος του μετατροπέα μπορεί να γίνει με ψυκτήρες που λειτουργούν με διαφορετικά ψυκτικά μέσα (αέρας, νερό, λάδι κλπ.). Αυτό χρειάζεται π.χ.
όταν είναι στενό το μέρος τοποθέτησης. Όταν τηρούνται οι υπόλοιπες οδηγίες εγκατάστασης (40 °C / 100 mm (3,94") χώρος πάνω και κάτω), η πλάκα ψύξης Cold Plate δεν
χρειάζεται.
Για την ασφαλή λειτουργία των μετατροπέων απαιτείται μία καλή θερμική σύνδεση
επάνω στον ψυκτήρα:

4.2.7

•

Η επιφάνεια επαφής μεταξύ του ψυκτήρα και του μετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει
να είναι τόσο μεγάλη όσο και η πλάκα ψύξης του μετατροπέα.

•

Απαιτούνται επίπεδες επιφάνειες επαφής με μέγιστη απόκλιση 0,05 mm (0.0002 in).

•

Συνδέστε τον ψυκτήρα και την ψυκτική πλάκα με όλες τις προβλεπόμενες βιδωτές
συνδέσεις.

•

Η βάση συναρμολόγησης επιτρέπεται κατά τη λειτουργία να θερμαίνεται έως τους
70 °C το πολύ. Το ψυκτικό μέσο πρέπει να εξασφαλίζει τη θερμοκρασία αυτή.

•

Η εγκατάσταση Cold-Plate δεν είναι δυνατή με FHS ή FKB.

Απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ – μόνο μέγεθος 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί από ηλεκτροπληξία.
•
•
•
•
•

Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. ∆ιακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση
δικτύου.
Περιμένετε 10 λεπτά.
Επιβεβαιώστε την απουσία τάσης.
Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια κ.λπ.) πριν αφαιρέσετε το
κάλυμμα.
Πιάστε τη συσκευή μόνον από το πλαίσιο ή από το σώμα του ψυκτήρα. Μην αγγίζετε κανένα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η μετατροπή επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Μετά τη μετατροπή, στη συσκευή θα πρέπει να επικολληθεί το αυτοκόλλητο που υπάρχει στο σακουλάκι πρόσθετων εξαρτημάτων.
Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τους πυκνωτές ΗΜΣ στο μετατροπέα συχνοτήτων
MOVITRAC® B, ενεργήστε ως εξής:
1. Ανοίξτε τη συσκευή:
– Αποσυνδέστε όλα τα βύσματα
– Αφαιρέστε τον ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
– Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του περιβλήματος που βρίσκεται στη μέση της
μπροστινής πλευράς του περιβλήματος
– Αφαιρέστε το περίβλημα
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες [A] για τη στερέωση της κάρτας κυκλώματος.
3. Τοποθετήστε τις βίδες στις συνοδευτικές πλαστικές μονώσεις [B].
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4. Βιδώστε τις βίδες πάλι στη συσκευή [C].
5. Κλείστε τη συσκευή.
6. Επικολλήστε στη συσκευή την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα.

[A]

[A]

[B]

[C]

[C]

25372555

Με την απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ δεν ρέουν πλέον ρεύματα διαρροής στους
πυκνωτές ΗΜΣ.
•

Λάβετε υπόψη ότι τα ρεύματα διαρροής καθορίζονται κυρίως από το μέγεθος της
τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος, της συχνότητας PWM, του καλωδίου τροφοδοσίας
κινητήρα που χρησιμοποιείται, το μήκος του καλωδίου, καθώς και από τον ίδιο τον
κινητήρα.

Με απενεργοποιημένους τους πυκνωτές καταστολής παρεμβολών το φίλτρο ΗΜΣ δεν
είναι πλέον ενεργό.
4.2.8

Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων
•

4.2.9

Περάστε τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια του ηλεκτρονικού συστήματος σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων.

Λειτουργία σε δίκτυα IT
•

Η SEW προτείνει στα συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με μη γειωμένο σημείο
αστέρα (δίκτυα IT) να χρησιμοποιούνται αισθητήρες εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα επιτήρησης μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα.
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4.2.10 Κατηγορία χρήσης των ρελέ
•

Χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN 60947-4-1).

4.2.11 Απαιτούμενες διατομές
•

Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας: ∆ιατομή σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εισόδου I∆ίκτυο σε ονομαστικό φορτίο
Καλώδιο τροφοδοσίας κινητήρα: ∆ιατομή σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εξόδου IN
Καλώδια ηλεκτρονικού συστήματος: Έως 1,5 mm2 (AWG16) χωρίς ακροχιτώνια1)
Έως 1,0 mm2 (AWG17) με ακροχιτώνια

4.2.12 Μήκη αγωγών για μεμονωμένους ηλεκτροκινητήρες
•

Τα μήκη αγωγών εξαρτώνται από τη συχνότητα PWM. Τα επιτρεπόμενα μήκη καλωδίου κινητήρα παρατίθενται στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου".

4.2.13 Έξοδος συσκευής
•

Συνδέετε μόνο ωμικό / επαγωγικό φορτίο (κινητήρας).

4.2.14 Συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία.
Κίνδυνος: Λειτουργικές βλάβες / υλικές ζημιές
•

Η απόσταση από τα συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία μέχρι τον μετατροπέα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 150 mm (5,91").

•

Χρησιμοποιήστε αντιπαρασιτικά στοιχεία για να αποφύγετε τις παρεμβολές από:
– ∆ιακόπτες προστασίας
– Ρελέ
– Μαγνητικές βαλβίδες
Αντιπαρασιτικά στοιχεία είναι π.χ. δίοδοι, βαρίστορ ή στοιχεία RC:

644450187

∆εν επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση αντιπαρασιτικών διατάξεων στο MOVITRAC® B.
Συνδέστε τις αντιπαρασιτικές διατάξεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επαγωγικό
φορτίο.
4.2.15 Σύνδεση γείωσης ΡΕ κατά EN 61800-5-1
Στην κανονική λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής ≥ 3,5 mA. Προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις για την ασφαλή σύνδεση ΡΕ:

1) Τα καλώδια λεπτών κλώνων δεν επιτρέπεται να συνδέονται χωρίς ακροχιτώνια.
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•

Αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας < 10 mm2:
– δεύτερος αγωγός PΕ με τη διατομή αγωγού τροφοδοσίας παράλληλα στον προστατευτικό αγωγό με ξεχωριστούς ακροδέκτες, ή
– Χάλκινος προστατευτικός αγωγός με διατομή 10 mm2

•

Αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας 10 – 16 mm2:
– Χάλκινος προστατευτικός αγωγός με τη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας.

•

Αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας 16 – 35 mm2:
– Χάλκινος προστατευτικός αγωγός με διατομή 16 mm2.

•

Αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας > 35 mm2:
– Χάλκινος προστατευτικός αγωγός με τη μισή διατομή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

4.2.16 Εκπομπή παρεμβολών
•

Για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας κινητήρα ή στραγγαλιστικά
πηνία εξόδου HD.

4.2.17 ∆υαδικές έξοδοι
•

Οι δυαδικές έξοδοιείναι ανθεκτικές στα βραχυκυκλώματακαι στις εξωτερικές τάσεις
μέχρι 30 V. Υψηλότερη εξωτερική τάση μπορεί να καταστρέψει τις δυαδικές εξόδους!

4.3

Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – μηχανικό
σύστημα

4.3.1

Τοποθέτηση των μπροστινών μονάδων
Τοποθετήστε τις μπροστινές μονάδες με τον εξής τρόπο:

FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B

2.

1.

3.

4.
3889591435
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4.3.2

Αντίσταση πέδησης PTC BW1 / BW3 με KFB10B
Οι αντιστάσεις πέδησης PTC BW1 και BW3 [1] μπορούν να τοποθετηθούν με την προαιρετική γωνία στήριξης FKB10B [2] (κωδικός 1 821 621 8) στο έλασμα θωράκισης, στο
κάτω μέρος του μετατροπέα.

[1]

[2]

9007199923476235
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4.3.3

4

Αντιστάσεις λεπτού σχήματος με FKB11B / FKB12B / FKB13B και FHS11B / FHS12B / FHS13B
Εγκαταστήστε τις αντιστάσεις πέδησης λεπτού τύπου με τον εξής τρόπο:
•

FKB11B / FKB12B / FKB13B: Στερέωση στην πλάτη του ηλεκτρολογικού πίνακα

•

FHS11B / FHS12B / FHS13B: Στερέωση με ράγα στερέωσης

FKB11B
FKB12B
FKB13B

FHS11B
FHS12B
FHS13B

18014399298721547

4.4

Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό
σύστημα

4.4.1

Σύνδεση αντίστασης πέδησης
•

Κόψτε τους αγωγούς στο απαιτούμενο μήκος.

•

Χρησιμοποιήστε 2 σφιχτά στριμμένους αγωγούς ή ένα δίκλωνο θωρακισμένο καλώδιο ισχύος. ∆ιατομή καλωδίου σύμφωνα με το ρεύμα διέγερσης IF του F16.

•

(Προστατέψτε την αντίσταση πέδησης με ένα διμεταλλικό ρελέ (F16, βλ. σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας) κατηγορίας διέγερσης 10 ή 10A. Ρυθμίστε το ρεύμα διέγερσης σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της αντίστασης πέδησης.

•

Στις αντιστάσεις πέδησης της σειράς BW..-T μπορείτε εναλλακτικά προς το διμεταλλικό ρελέ να συνδέσετε τον ενσωματωμένο διακόπτη θερμοκρασίας με ένα δίκλωνο
θωρακισμένο καλώδιο.

•

Οι αντιστάσεις πέδησης επίπεδης κατασκευής διαθέτουν μία εσωτερική προστασία
θερμικής υπερφόρτισης (ασφάλεια τήξης που δεν αντικαθίσταται). Τοποθετήστε τις
επίπεδες αντιστάσεις πέδησης με το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
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4.4.2

Σύνδεση αντίστασης πέδησης BW..-P / BW..-T / BW.. στο X3 / X2

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
Σε καταπόνηση με PN οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης αποκτούν υψηλές
θερμοκρασίες.
Κίνδυνος εγκαυμάτων και πυρκαγιάς.
•
•

Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης. Κατά κανόνα οι αντιστάσεις
πέδησης τοποθετούνται στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Μην αγγίζετε την αντίσταση πέδησης.

X2/X3:

+R -R PE

X2/X3:

X2/X3:

+R -R PE

+R -R PE

8

8

9

9

F16
→ K11

BW..-P
F16

RB1

→ K11

T2
→ K11

96

98
4

BW..-T

95

97

T1

6

BW..

RB2

9007199281070731

Προγραμματίστε έναν ακροδέκτη στην παράμετρο "/Φραγή ελεγκτή". Το K11 πρέπει να
ανοίξει και η παράμετρος "/Φραγή ελεγκτή" πρέπει να λάβει σήμα "0" όταν:
•

BW..-P: ∆ιεγείρεται η βοηθητική επαφή.

•

BW..-T: ∆ιεγείρεται ο εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας.

•

BW..: ∆ιαγείρεται το εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ F16.

Το κύκλωμα αντίστασης δεν επιτρέπεται να διακοπεί!
Προστασία υπερφόρτωσης για αντιστάσεις πέδησης BW:
Προστασία υπερφόρτωσης
Τύπος αντίστασης
πέδησης

Καθορίζεται κατασκευαστικά

Εσωτερικός διακόπτης
θερμοκρασίας (..T / ..P)

Εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ (F16)

BW..

–

–

Απαραίτητο

BW..-T / BW..-P

–

Απαιτείται μία από τις δύο επιλογές (εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας / εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ).

BW..-003 / BW..-005

Επαρκές

–

Επιτρεπτό

BW1 – BW4

Επαρκές

–

–

1)

1) Επιτρεπόμενη τοποθέτηση: Σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες με ακροδέκτες κάτω και διάτρητη
λαμαρίνα επάνω και κάτω. Μη επιτρεπτή τοποθέτηση: Σε κατακόρυφες επιφάνειες με ακροδέκτες
επάνω, δεξιά ή αριστερά.
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4.4.3

4.4.4

4

Εγκατάσταση αντίστασης πέδησης
•

Κατά την ονομαστική λειτουργία, τα καλώδια τροφοδοσίας προς τις αντιστάσεις
πέδησης βρίσκονται υπό υψηλή συνεχή τάση (περίπου 900 V DC).

•

Σε καταπόνηση με PN οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης αποκτούν υψηλές
θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.
Κατά κανόνα οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται στην οροφή του κιβωτίου του
ηλεκτρικού πίνακα.

Στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου ND
Σύνδεση στραγγαλιστικού πηνίου σειράς ND

B

9007199272823563

Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής
τροφοδοσίας

4.4.5

Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου για περισσότερες συσκευές
Συνδέστε ένα στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου για τον περιορισμό του ρεύματος ενεργοποίησης:
•

Για 5 ή περισσότερες τριφασικές συσκευές

•

Για 2 ή περισσότερες μονοφασικές συσκευές

Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF
•
•

Με το φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF μπορεί να τηρηθεί στο MOVITRAC® B μεγέθους
0 έως 5, η κατηγορία οριακών τιμών C1 / B.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ενδεχόμενες υλικές ζημιές
Καταστροφή της βαθμίδας εισόδου.
– Μεταξύ του φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου και του MOVITRAC® B δεν επιτρέπεται
να γίνει καμία σύνδεση.

•

Τοποθετήστε το φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου κοντά στο μετατροπέα, αλλά έξω από τον
ελάχιστο ελεύθερο χώρο για την ψύξη.

•

Περιορίστε τον αγωγό μεταξύ του φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου και του μετατροπέα
οπωσδήποτε στο ελάχιστο απαιτούμενο μήκος, ωστόσο μέχρι 400 mm το πολύ.
Αρκούν οι αθωράκιστοι, συνεστραμμένοι αγωγοί.

•

Επίσης χρησιμοποιήστε αθωράκιστα καλώδια και για τον αγωγό τροφοδοσίας.

Σύνδεση φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου NF

B

18014398527568907

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

37

Εγκατάσταση

4

Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό σύστημα

Φίλτρο ηλεκτρικού
δικτύου

Μέχρι τα 11 kW, οι μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC® B περιλαμβάνουν στο βασικό
τους εξοπλισμό ένα φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου. Χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων,
πληρούν την παρακάτω κατηγορία οριακών τιμών κατά EN 61800-3:
•

Μονοφασική σύνδεση: C1, σύνδεση σε αγωγό

•

Τριφασική σύνδεση: C2

Για τα δίκτυα τάσης χωρίς γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT) δεν ορίζονται οριακές
τιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) για την εκπομπή παρεμβολών. Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων δικτύου περιορίζεται σημαντικά.
4.4.6

Επίπεδοι φερρίτες ULF11A
Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος (L και N) μέσα στους φερρίτες και κλείστε
τους έτσι ώστε να ασφαλίσουν.
Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές ΗΜΣ της κατηγορίας C1 επαληθεύτηκε σε μια ειδική
δοκιμαστική εγκατάσταση. Η τήρηση της κατηγορίας C1 για την εκπομπή παρεμβολών
επιτυγχάνεται με τη σωστή εγκατάσταση των φερριτών ULF11A.

4.4.7

Φίλτρο εξόδου HF

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εγκαταστήστε το φίλτρο εξόδου μετά από τον αντίστοιχο μετατροπέα συχνότητας.
Κάτω και πάνω από το φίλτρο εξόδου αφήστε ένα διάκενο αερισμού τουλάχιστον
100 mm. Στα πλάγια δεν χρειάζεται ελεύθερος χώρος.
•

Ο αγωγός μεταξύ μετατροπέα συχνότητας και φίλτρου εξόδου πρέπει να έχει μόνο
το αναγκαίο μήκος. Μέχρι 1 m / 3 ft για αγωγό χωρίς θωράκιση και 10 m / 33 ft για
αγωγό με θωράκιση.

•

Κατά τη λειτουργία μιας ομάδας κινητήρων με έναν μετατροπέα συχνότητας, μπορείτε να συνδέσετε μαζί πολλούς κινητήρες σε ένα φίλτρο εξόδου. Το άθροισμα των
ονομαστικών ρευμάτων των κινητήρων δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ονομαστικό
ρεύμα διέλευσης του φίλτρου εξόδου.

•

Επιτρέπεται η παράλληλη σύνδεση 2 ίδιων φίλτρων εξόδου στην έξοδο ενός μετατροπέα με σκοπό το διπλασιασμό του ονομαστικού ρεύματος διέλευσης. Σε αυτή την
περίπτωση όλες οι ομώνυμες συνδέσεις στα φίλτρα εξόδου θα πρέπει να συνδεθούν
παράλληλα.

•

Αν λειτουργείτε τον μετατροπέα με fPWM = 4 ή 8 kHz, δεν επιτρέπεται να συνδέσετε
το φίλτρο εξόδου V5 (για HF..-503) ή 7 (για HF..-403).

•

Για συσκευές μεγέθους 0XS, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση σύνδεσης UZ.

Σύνδεση φίλτρου εξόδου HF χωρίς σύνδεση UZ (συχνότητα PWM μόνο 4 ή 8 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199272832779
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Σύνδεση φίλτρου εξόδου HF με σύνδεση UZ (συχνότητα PWM μόνο 12 ή 16 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199345067147

4.4.8

Στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD
•

Τοποθετήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου κοντά στο MOVITRAC® B και εκτός
του ελάχιστου ελεύθερου χώρου.

•

Περνάτε πάντοτε και τις 3 φάσεις (όχι τη γείωση (PΕ)!) μαζί μέσα από το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου.

•

Σε ένα θωρακισμένο καλώδιο δεν επιτρέπεται να περάσετε και τη θωράκιση μέσα
από το στραγγαλιστικό πηνίο.
Στο στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD πρέπει να περάσετε το καλώδιο 5 φορές μέσα
από το πηνίο.

n=5

9007199271903243

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

39

Εγκατάσταση

4

Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό σύστημα

Για μεγάλες διατομές καλωδίων μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο λιγότερες από 5 φορές
και να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα 2 ή 3 στραγγαλιστικά πηνία εξόδου σε σειρά. Για
4 περιελίξεις, η SEW-EURODRIVE συνιστά να συνδεθούν 2 στραγγαλιστικά πηνία
εξόδου και για 3 περιελίξεις 3 στραγγαλιστικά πηνία εξόδου σε σειρά.
•

Εγκατάσταση στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου HD012:
Εγκαταστήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου κάτω από τον αντίστοιχο μετατροπέα. Κάτω και επάνω από το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου θα πρέπει να αφήσετε
έναν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 mm για τον αερισμό. Στο πλάι θα πρέπει να
προβλεφθεί ελεύθερος χώρος 10 mm.
Για τη σύνδεση του αγωγού προστασίας προσφέρονται 3 εναλλακτικές δυνατότητες
σύνδεσης. Μπορείτε να συνδέσετε τον αγωγό ΡΕ του καλωδίου κινητήρα απευθείας
στον μετατροπέα συχνότητας.

Εγκατάσταση
στραγγαλιστικού
πηνίου εξόδου
HD100 / HD101

Τοποθετήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD100 / HD101 με τις παρεχόμενες
βίδες, μαζί με τον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B, πάνω στην αγώγιμη επιφάνεια εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα.
Οι συνδέσεις U / V / W φέρουν την ένδειξη U / V / W και πρέπει να συνδεθούν ανάλογα.

9007200304810123

4.4.9

Μονάδα ΗΜΣ FKE12B / FKE13B
Τοποθετήστε τη μονάδα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) με τις παρεχόμενες
βίδες, μαζί με τον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B, πάνω στην αγώγιμη επιφάνεια εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα.
Οι συνδέσεις U / V / W φέρουν την ένδειξη U / V / W και πρέπει να συνδεθούν ανάλογα.
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Οι συνδέσεις L1 / L2 / L3 (καφέ / πορτοκαλί / λευκό) μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε σειρά.

L1 L2 L3

PE

PE

MOVITRAC® B

FKE
U V W

L1 L2 L3

PE

U V W

PE

M

3

~
9007199753732747
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4.4.10 Σύνδεση αναγεννητικής μονάδας τροφοδοσίας
Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος με αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίαςMDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13
K11
(AC3)

Η λανθασμένη σύνδεση ενδιάμεσου
κυκλώματος (λανθασμένη πολικότητα,
σφάλμα γείωσης) οδηγεί στην
καταστροφή των συνδεδεμένων
συσκευών!

L1 L2 L3
Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF...
L1' L2' L3'

U1 V1 W1

3

L2

L3

8

X1:

-UZ +UZ PE

1
PE L1

2

3

L2

L3 PE

X3: 1

DGND

X4:

max. 5 m

X1:

7

®

V

W

4

5

6

+R -R
8

5

MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00

X3:

PE U

4

3

TRIP Κόκκινο: Το MDR δεν είναι έτοιμο
Κίτρινο: Το MDR είναι έτοιμο

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC

X2:

2

DGND

PE L1

2

Ετοιμότητα
λειτουργίας

1

ND...

'

U2 V2 W2

Έξοδος
DC +24 V
Φραγή

Οι επαφές ηλεκτρικής
σύνδεσης του μετατροπέα
δεν επιτρέπεται να
συνδέονται!

PE -D

PE
X2:

9

F25
F26

11

+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12

7a

bk
rd

8a

7b

8b

7c

8c
rd
bk
rd
bk

Σύνδεση περαιτέρω μετατροπέων.
Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε
βοηθητικό διανομέα.

BW... l
F16
Επιδρά στο K11

1877029771
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Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος με αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MDR60A0150 σε λειτουργία ως
μονάδα πέδησης
L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF...
L1' L2' L3'

U1 V1 W1

ND...
U2 V2 W2

8

X1:

1
PE L1

2

3

L2

L3

PE

X3: 1

X4:

max. 5 m

X1:

7

-UZ +UZ PE

®

3

4

5

TRIP Κόκκινο: Το MDR δεν είναι έτοιμο
Κίτρινο: Το MDR είναι έτοιμο

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC
(μέγ. 30 kW)

MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00

X3:

X2:
PE

2

DGND

3
L3

Ετοιμότητα
λειτουργίας

2
L2

DGND
Έξοδος
DC +24 V
Φραγή

1
PE L1

'

U

V

W

4

5

6

+R -R
8

PE

PE
X2:

9

F25

bk

-D

+D

-UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE

11

12

7a

8a

7b

8b

7c

8c

rd

F26

BW... l
F16
Επιδρά στο K11

3627533963
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4.4.11 Σύνδεση της διεπαφής RS485
Εγκατάσταση διεπαφής RS485 στο
FSC11B / 12B

Με τη διεπαφή RS485 μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους έως και 32 συσκευές
MOVITRAC® B.
Σύνδεση RS485 MOVITRAC® B
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

X13

X44

X44

FSC11B / 12B
FIO11B

FSC11B / 12B
FIO11B

X45

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

DGND 9
ST11 10
ST12 11

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

9007199280036491

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Αντίσταση απόληξης: Έχουν ενσωματωθεί δυναμικές αντιστάσεις απόληξης. Μη συνδέετε εξωτερικές αντιστάσεις απόληξης!
Μήκος καλωδίου

•

Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος ανέρχεται σε 200 m.

•

Πρέπει να χρησιμοποιείτε θωρακισμένο αγωγό.

4.4.12 Σύνδεση δίαυλου συστήματος (SBus 1)
Εγκατάσταση διαύλου συστήματος
(SBus) στο
FSC11B/12B/
FIO21B

Με το δίαυλο συστήματος (SBus) μπορούν να εκχωρηθούν διευθύνσεις σε έως και
64 συνδρομητές δίαυλου CAN. Ο δίαυλος SBus υποστηρίζει την τεχνολογία μετάδοσης
σύμφωνα με το ISO 11898.
Μέσω του μικροδιακόπτη S1 ή S1:8 μπορεί να ενεργοποιηθεί μια αντίσταση απόληξης
120 Ω (απόληξη διαύλου).
Στο FSC11B το εξερχόμενο CAN αποσυνδέεται επίσης μέσω του X46:4,:5.
Στο FIO21 δεν έχει ενσωματωθεί κάποια αντίσταση απόληξης 120 Ω. Ως απόληξη διαύλου πρέπει να συνδεθεί η παρεχόμενη αντίσταση μεταξύ X46:4 και X46:5.
FSC11
S1

FSC12
S1:8

FSC11/12

FSC11

FSC12

X46:1,:2

X46:4,:5

X46:4,:5

Off

CAN 1

CAN 1

CAN 1

On

Τερματισμός CAN 1

–

Τερματισμός CAN 1

Το S2 έχει δεσμευτεί στο FSC11B και πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη ρύθμιση "Off".
Στη συσκευασία παράδοσης του MOVITRAC® B με ενσωματωμένη πρόσθετη κάρτα
περιλαμβάνεται και ένα καλώδιο σύνδεσης για τη σύνδεση SBus.
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Σύνδεση διαύλου συστήματος MOVITRAC® B
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

S12
S1
X44

S2

HL

S2

ON

ON

OFF

OFF

FSC11B / 12B
X45

S1

X46
1234567

X44

ON OFF

X12:
DGND 1
SC11 2

FSC11B / 12B
X45
HL

SC12 3

X46
1234567

9007199279915787

Σύνδεση διαύλου συστήματος MOVITRAC® B με UFx
®

MOVITRAC B

UFx

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B / 12B
X45
HL

X46
1234567

9007199494900875
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Σύνδεση διαύλου συστήματος MOVITRAC® B με τοποθετημένες πύλες DFx / UOH11B
ή DFx σε MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT

9

5

6

1

X30
20
21
22
23

0 1

®

24
25
26
AS
ADDRESS

MOVITRAC B
S1

S2
ON

H1
H2

X44

OFF

X24

FSC11B / 12B
X45

X26

HL

1234567

X46
1234567

+ 24 V
GND

9007199494905355

Μήκος καλωδίου

•

Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από το ρυθμισμένο ρυθμό baud του
SBus (P884):
– 125 kBaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kBaud: 250 m (820 ft)
– 500 kBaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kBaud: 25 m (82 ft)

•

Πρέπει να χρησιμοποιείτε θωρακισμένο αγωγό.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
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Αντίσταση απόληξης: Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης (S1 = ON) στην
αρχή και στο τέλος της σύνδεσης του δίαυλου συστήματος. Απενεργοποιήστε την
αντίσταση απόληξης στις ενδιάμεσες συσκευές (S1 = OFF).
Ορισμένες συσκευές διαθέτουν μια μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση απόληξης,
που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στις πύλες UFx και
DFx/UOH, αυτές οι πύλες αποτελούν το τέλος του φυσικού κλάδου. Μη συνδέετε
εξωτερικές αντιστάσεις απόληξης!

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Εγκατάσταση
Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό σύστημα

Προδιαγραφές
καλωδίων

4

Χρησιμοποιήστε στριμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο τεσσάρων κλώνων
(καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Το καλώδιο
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατομή κλώνου 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω σε συχνότητα 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους ≤ 40 pF/m στο 1 kHz
Κατάλληλο είναι π.χ. καλώδιο διαύλου CAN ή καλώδιο DeviceNet.

Εφαρμογή της
θωράκισης

•

Στερεώστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του μετατροπέα και της κύριας μονάδας ελέγχου.

•

Σε μια σύνδεση ανάμεσα στο MOVIDRIVE® B και το MOVITRAC® B θα πρέπει να
προσέχετε συνεχώς, ώστε να μη γίνεται αποσύνδεση δυναμικού μεταξύ δυναμικού
αναφοράς DGND και γείωσης στο MOVIDRIVE® B.
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Εγκατάσταση διαύλου συστήματος (SBus) στο DFP21B
Τοποθέτηση της πρόσθετης κάρτας DFP21B στο MOVITRAC® B

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Το MOVITRAC® B δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού.
Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις πρόσθετες κάρτες για το MOVITRAC® B.

•
•

Σύνδεση SBus
MOVITRAC® B
S1

[1]

DFP21B
RUN

S2

BUS
FAULT

ON
OFF

X44

FSC11B
X45

X46

9

5

6

1

X30

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23

0 1

24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2

X24

X12
+
24V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6140139531

[1]

Αντίσταση απόληξης ενεργοποιημένη, S1 = ON

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Το DFP21B διαθέτει μία ενσωματωμένη αντίσταση απόληξης Sbus και πρέπει επομένως να εγκατασταθεί στην αρχή της σύνδεσης SBus.
Το DFP21B έχει πάντα τη διεύθυνση 0.

X46

X26

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

X12
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X12:8

Είσοδος +24V

X12:9

∆υναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων
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Για την εύκολη καλωδίωση, το DFP21B μπορεί να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V
από το X46,7 του MOVITRAC® προς το X26,7.
Στην τροφοδοσία του DFP21B από το MOVITRAC® θα πρέπει το MOVITRAC® να τροφοδοτείται με συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και X12.9.
Σύνδεση διαύλου συστήματος

®

MOVITRAC B
S1

S2

DFP21B
RUN
BUS
FAULT

ON
OFF

X44

FSC11B
X45

9

5

6

1

X46
X30

HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23

0 1

24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2

®

X24

S1
X12
+
24V =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

®

MOVITRAC B

MOVITRAC B

S2

S1

ON

X44

OFF

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

6140140043
®

DFP

MOVITRAC B

GND = Αναφορά διαύλου συστήματος

GND = Αναφορά διαύλου συστήματος

SC11 = ∆ίαυλος συστήματος High

SC22 = ∆ίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, Low

SC12 = ∆ίαυλος συστήματος Low

SC21 = ∆ίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, High
SC12 = ∆ίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, Low
SC11 = ∆ίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, High
S12 = Αντίσταση απόληξης διαύλου συστήματος
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Παρακαλούμε σημειώστε:
•

Χρησιμοποιήστε συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο διπλού πυρήνα
(καλώδιο μετάδοσης δεδομένων με θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Τοποθετήστε
τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του MOVITRAC® και συνδέστε τα άκρα της θωράκισης στο GND.
Το καλώδιο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατομή κλώνου 0,75 mm2 (AWG18)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω σε συχνότητα 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) σε συχνότητα 1 kHz

•

Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθμιση του ρυθμού
baud του SBus:
– 250 kBaud: 160 m (528 ft)
– 500 kBaud: 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud: 40 m (132 ft)

•

Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήματος (S1 = ON) στο
τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες
μονάδες την αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFP21B πρέπει πάντοτε να
συνδέεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος και
να διαθέτει μια μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση απόληξης.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•

•
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∆εν πρέπει να εμφανίζεται καμία μετακίνηση δυναμικού μεταξύ των συσκευών που
συνδέονται με το SBus. Αποτρέψετε τις διαφορές δυναμικού λαμβάνοντας τα
κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών με ξεχωριστό
αγωγό.
Η καλωδίωση υπό μορφή "αστέρα" δεν επιτρέπεται.
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4.4.13 Σύνδεση ρυθμιστή ονομαστικών τιμών
Εγκατάσταση ρυθμιστή ονομαστικών
τιμών MBG11A

•

A: Τοποθέτηση από την πίσω πλευρά στις 4 οπές με σπείρωμα

•

B: Τοποθέτηση από την εμπρός πλευρά στις 2 οπές στερέωσης

A

B

B
M4

28 (1.1)

B

60 (2.4)
88 (3.5)

A

A

A

A
56 (2.2)
68 (2.7)

188175883

Σύνδεση
MOVITRAC® B
S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

MBG11A
1234

188285707
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4.4.14 Σύνδεση πρόσθετου μετατροπέα διεπαφών UWS21B
Κωδικός

Πρόσθετος μετατροπέας διεπαφών UWS21B: 1 820 456 2

Περιεχόμενα
συσκευασίας
παράδοσης

Η συσκευασία παράδοσης για το πρόσθετο εξάρτημα UWS21B περιλαμβάνει:

Σύνδεση μετατροπέα – UWS21B

•

Μονάδα UWS21B

•

CD-ROM με MOVITOOLS® MotionStudio

•

Σειριακό καλώδιο διεπαφών με 9-πολικό θηλυκό και 9-πολικό αρσενικό βύσμα SubD για τη σύνδεση UWS21B – Η/Υ

•

Σειριακό καλώδιο διεπαφών με 2 αρσενικά βύσματα RJ10 για τη σύνδεση μεταξύ
UWS21B – MOVITRAC®

•

Για τη σύνδεση του μετατροπέα UWS21Β στο MOVITRAC® χρησιμοποιήστε το
συνημμένο καλώδιο.

•

Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή XΤ του MOVITRAC®.

•

Λάβετε υπόψη πως το χειριστήριο DBG60B και η σειριακή διεπαφή UWS21Β δεν
μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο MOVITRAC®.

•

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το καλώδιο σύνδεσης MOVITRAC® – UWS21B.

MOVITRAC® MC07B

UWS21B

6473136523

Σύνδεση μετατροπέα – Η/Υ

•

Για τη σύνδεση της διεπαφής UWS21Β στον Η/Υ χρησιμοποιήστε το συνημμένο
καλώδιο (θωρακισμένο, τυποποιημένο καλώδιο θύρας RS232).

•

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το καλώδιο σύνδεσης UWS21B – Η/Υ (σύνδεση 1:1).
PC COM 1-4

UWS21B

5

GND

5

3
2

TxD

3
2

RxD
max. 5 m (16.5 ft)

RS232

[1]

[2]
1805918987

[1]
[2]
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Βύσμα Sub D 9 πόλων
Υποδοχή Sub D 9 πόλων
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4.4.15 Σύνδεση ενσωματωμένου κωδικοποιητή EI7C
Καλώδιο κωδικοποιητή M12
B
A
4158396811

Σύνδεση μετατροπέα

Πλευρά σύνδεσης κινητήρα

Επαφή

Σήμα

Χρώμα κλώνου καλωδίου

X12,4 (DI03)

A

Καφέ (BN)

3

A

Λευκό (WH)

4

X12,5 (DI04)

Επαφή

B

Κίτρινο (YE)

5

B

Πράσινο (GN)

6

nc

Κόκκινο (RD)

7

nc

Μπλε (BU)

8

X12,8 (24VIO)

UB

Γκρι (GY)

1

X12,9 (GND)

GND

Ροζ (PK)

2

Ο κωδικοποιητής χρειάζεται ένα ρεύμα έως και 40 mA. Η εξωτερική τροφοδοσία 24 V
μπορεί να χρειάζεται, αν πρέπει να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά και οι δυαδικές είσοδοι.
Κωδικός:
Τύπος καλωδίου

M12, κυλινδρικοί τερματικοί ακροδέκτες

Σταθερή τοποθέτηση

1362 3273

Τοποθέτηση αλυσίδας μεταφοράς

1362 3281

4.4.16 Ασφάλειες και ασφαλειοδιακόπτες ρεύματος διαρροής
•

Τοποθετήστε τις ασφάλειες στην αρχή του αγωγού τροφοδοσίας μετά από τη διακλάδωση των γραμμών τροφοδοσίας (βλέπε σχέδιο συνδεσμολογίας βασικής
συσκευής).

•

Η SEW-EURODRIVE προτείνει την αποφυγή της χρήσης ασφαλειοδιακοπτών ρεύματος διαρροής. Εάν ωστόσο προβλέπεται η χρήση ενός ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής (FI) για την άμεση ή έμμεση προστασία αφής, τότε θα πρέπει να λάβετε
υπόψη την ακόλουθη υπόδειξη:

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Έχει τοποθετηθεί λανθασμένος τύπος ασφαλειοδιακόπτη
ρεύματος διαρροής.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί
– Το MOVITRAC® B μπορεί να προκαλέσει συνεχές ρεύμα στον αγωγό προστατευτικής γείωσης. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένα προστατευτικό
σύστημα διαφυγής ρεύματος (RCD) ή μία συσκευή επιτήρησης διαφυγής ρεύματος (RCM) για την προστασία από την άμεση ή έμμεση επαφή, τότε επιτρέπεται
να τοποθετηθεί στην πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος του MOVIMOT® μόνον ένα
RCD ή RCM τύπου B.

4.4.17 Θερμίστορ TF και διμεταλλικός διακόπτης TH
Η θερμοκρασία της περιέλιξης επιτηρείται με θερμίστορες TF ή με διμεταλλικούς διακόπτες TH. Συνδέστε το TF ή το TH στην έξοδο VOTF και στην είσοδο DI05TF για TF του
MOVITRAC® B. Ρυθμίστε τη δυαδική είσοδο DI05TF στο σήμα TF. Η θερμική επιτήρηση γίνεται πλέον από το MOVITRAC® B, δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη συσκευή
επιτήρησης.
Η σύνδεση διμεταλλικών διακοπτών TH μπορεί να γίνει επίσης στο 24 V IO και σε μία
δυαδική είσοδο. Ρυθμίστε τη δυαδική είσοδο στην παράμετρο "/Εξωτερικό σφάλμα".
Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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4.4.18 Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση του ανορθωτή φρένου απαιτείται ένας ξεχωριστός αγωγός ηλεκτρικής
τροφοδοσίας. ∆εν επιτρέπεται η τροφοδοσία μέσω της τάσης του κινητήρα!
Για το K11 και K12 χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3.
Χρησιμοποιείτε την απενεργοποίηση του φρένου στην πλευρά συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για:
•

Όλες τις εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων.

•

Συγκροτήματα μετάδοσης κίνησης που απαιτούν έναν μικρό χρόνο αντίδρασης για
την πέδηση.

Για την τοποθέτηση του ανορθωτή πέδησης στον ηλεκτρολογικό πίνακα: Τοποθετήστε
τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ του ανορθωτή και του φρένου ξεχωριστά από τα άλλα
καλώδια ισχύος. Η κοινή τοποθέτηση με άλλα καλώδια επιτρέπεται μόνον εάν αυτά τα
άλλα καλώδια είναι θωρακισμένα.
∆ιαγράμματα συνδεσμολογίας

DOØ2
GND

Απενεργοποίηση συνεχούς
και εναλλασσόμενου ρεύματος

Απενεργοποίηση συνεχούς
και εναλλασσόμενου ρεύματος

Απενεργοποίηση
εναλλασσόμενου ρεύματος

9007199909369355

Για την πέδηση χωρίς BG/BGE ή BME τηρήστε τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύνδεσης.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα φρένα SEW θα βρείτε στο εγχειρίδιο "Πρακτικός οδηγός
για ηλεκτροκινητήρες: ∆ισκόφρενα SEW".
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4.4.19 Εγκατάσταση FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Με τις μονάδες FIO11B/21B, FSC11B/12B και FSE24B μπορείτε να επεκτείνετε τις
βασικές συσκευές.
S1

S2
ON

X44

X44

FIO11B

X44

FIO21B

X45 X40

X46

X42

HL  1 2 3 4 5

H L1 2 3 4 5 6 7

OFF

X44
FSC12B

FSC11B
X45

X44

X45

X46

FSE24B

X46

X47 X30 IN X30 OUT

HL  1 2 3 4 5 6 7

HL  1 2 3 4 5 6 7

1 2

X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F

EtherCAT

®

X30 OUT

X30 IN

X47

18014398749591179

Σύνδεση / τύπος μονάδας

Στερέωση και εγκατάσταση των μπροστινών μονάδων

FIO11B

FIO21B

FSC11B/12B

FSE24B

Αναλογική
μονάδα

Ψηφιακή
μονάδα

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Αναλογική είσοδος / έξοδος X40

ναι

όχι

όχι

όχι

∆υαδικές είσοδοι X42

όχι

ναι

όχι

όχι

RS485 για διάγνωση (RJ10) X44

ναι

ναι

ναι

ναι

RS485 σύνδεση ακροδεκτών X45

ναι

όχι

ναι

όχι

Σύνδεση ακροδεκτών Sbus X46

όχι

ναι

ναι

όχι

Σύνδεση EtherCAT® (2 × RJ45) X30

όχι

όχι

όχι

ναι

Στερεώνετε την πρόσθετη κάρτα πάντα με τη βίδα που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή.
Στις συσκευές μεγέθους 0, τοποθετήστε πρώτα τα μπουλόνια απόστασης. Στα μεγέθη
1 και μεγαλύτερα, τα μπουλόνια υπάρχουν ήδη. Μέσω της βιδωτής σύνδεσης εξασφαλίζεται η υψίσυχνη σύνδεση ΗΜΣ ανάμεσα στη βασική συσκευή και την πρόσθετη
κάρτα.

Λειτουργία

Ακροδέκτης

Περιγραφή

∆εδομένα

FIO11B

FIO21B

FSC11B/
12B

FSE24B

∆ιεπαφή
σέρβις

X44

Μέσω βύσματος
RJ10

Μόνο για λόγους
σέρβις
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

ναι

ναι

ναι

ναι

Παράλληλα συνδεδεμένο με το X44

ναι

όχι

ναι

όχι

∆ιεπαφή
RS485

X45: H

ST11: RS485+

X45: L

ST12: RS485–

X45: Ø

GND: δυναμικό αναφοράς
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Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό σύστημα

Λειτουργία

Ακροδέκτης

Περιγραφή

∆εδομένα

FIO11B

FIO21B

FSC11B/
12B

FSE24B

∆ίαυλος
συστήματος

X46:1

SC11: SBus High

όχι

ναι1)

ναι2)

όχι

X46:2

SC12: SBus Low

X46:3

GND: ∆υναμικό
αναφοράς

X46:4

SC21: SBus High

∆ίαυλος CAN σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAN 2,0,
μέρος A και B
Έως και 64
συνδρομητές

όχι

όχι

ναι3)

όχι

X46:5

SC22: SBus Low

X46:6

GND: ∆υναμικό
αναφοράς

DC 24 V

X46:7

24VIO: Βοηθητική
τάση / Εξωτερική
τροφοδοσία τάσης

όχι

όχι

ναι

όχι

DC 24 V

X47:1

24VIO: Εξωτερική
τροφοδοσία τάσης

όχι

όχι

όχι

μόνο
είσοδος

X47:2

GND: δυναμικό
αναφοράς

X30 IN

Fast Ethernet

όχι

όχι

όχι

ναι

X30:Out

Μέσω 2 βυσματικών
συνδέσμων RJ45

X40:1

AI2: Είσοδος τάσης

όχι

όχι

όχι

X40:2

GND: ∆υναμικό
αναφοράς

ναι
-10 έως +10 V
Ri > 40 kΩ
Ανάλυση 10 Bit
Κύκλος σάρωσης 5 ms
Ακρίβεια ±100 mV

X40:3

GND: ∆υναμικό
αναφοράς

όχι

όχι

όχι

X40:5

0 έως +10 V
ναι
Imax = 2 mA
AOV1: Έξοδος τάσης 0 (4) – 20 mA
Ανάλυση 10 Bit
AOI1: Έξοδος
Κύκλος σάρωσης 5 ms
ρεύματος
Προστασία βραχυκυκλώματος, τροφοδοσίας μέχρι 30 V
Ακρίβεια ±100 mV

X42:1

DI10

ναι

όχι

όχι

EtherCAT®
Αναλογική
είσοδος

Αναλογική
έξοδος

X40:4

∆υαδικές
είσοδοι

X42:2

DI11

X42:3

DI12

X42:4

DI13

X42:5

DI14

X42:6

DI15

X42:7

DI16

Ri = 3 kΩ,
όχι
IE = 10 mA,
Κύκλος σάρωσης 5 ms
Συμβατός με PLC

1) ∆υνατότητα απόληξης διαύλου με συνημμένη αντίσταση 120 Ω μεταξύ SC11 και SC12.
2) Αντίσταση απόληξης 120 Ω με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω μικροδιακοπτών, στην περίπτωση αυτή τα SC21 και SC22 είναι
απενεργοποιημένα.
3) Αντίσταση απόληξης 120 Ω συνδεόμενη μέσω μικροδιακοπτών.

Το δυναμικό DC 24 V του X46:7 και X47:1 είναι ίδιο με το X12:8 της βασικής συσκευής.
Όλοι οι ακροδέκτες GND (γείωσης) της συσκευής είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με
τη γείωση (ΡΕ).
Προδιαγραφές
καλωδίων

•

Χρησιμοποιήστε στριμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο τεσσάρων κλώνων
(καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Το καλώδιο
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατομή κλώνου 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω σε συχνότητα 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους ≤ 40 pF/m στο 1 kHz

Κατάλληλο είναι π.χ. καλώδιο διαύλου CAN ή καλώδιο DeviceNet.
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Εγκατάσταση παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων – ηλεκτρικό σύστημα

Εφαρμογή της
θωράκισης

•
•
•

•

Στερεώστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του μετατροπέα και της κύριας μονάδας ελέγχου.
Με θωρακισμένο αγωγό μπορείτε να παραλείψετε τη σύνδεση γείωσης σε μία σύνδεση μεταξύ MOVITRAC® B και πυλών ή MOVITRAC® B και MOVITRAC® B. Σε
αυτή την περίπτωση χρειάζεται ένα δίκλωνο καλώδιο.
Σε μια σύνδεση ανάμεσα στο MOVIDRIVE® B και το MOVITRAC® B θα πρέπει να
προσέχετε συνεχώς, ώστε να μη γίνεται αποσύνδεση δυναμικού μεταξύ δυναμικού
αναφοράς DGND και γείωσης στο MOVIDRIVE® B.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Μετατόπιση δυναμικού
Το αποτέλεσμα θα είναι δυσλειτουργίες έως καταστροφή της συσκευής.
– ∆εν πρέπει να εμφανίζεται καμία διαφορά δυναμικού μεταξύ των συσκευών. Αποτρέψτε τις διαφορές δυναμικού λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ.,
συνδέοντας τη γείωση των συσκευών με ξεχωριστό αγωγό.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι μπροστινές μονάδες FIO21B και FSE24B χρειάζονται τροφοδοσία τάσης 24 V. Εάν
δεν συνδεθεί εξωτερική τροφοδοσία τάσης, τότε δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσετε
την παράμετρο P808 Έξοδος βοηθητικής τάσης 24VIO.

Αναλογική είσοδος AI1

X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

X45 X40

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

GND

–10 V
εξωτερικά

+10 V
εξωτερικά ή
X10:1

GND

X45 X40

HL  1 2 3 4 5

HL  1 2 3 4 5

A

+10 V
εξωτερικά

X46

X45 X40

Έξοδος τάσης AOV1

RL

V

RL ≤ 750 Ω

X42

CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Καλωδίωση ψηφιακής μονάδας
FIO21B

Έξοδος ρεύματος
AOC1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

Μονοπολική

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

∆ιπολική

Αναλογική έξοδος AO1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

Καλωδίωση αναλογικής βαθμίδας
FIO11B

HL  1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
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Γενικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης

0

5

Έναρξη χρήσης

5.1

Γενικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Ακάλυπτες συνδέσεις ισχύος.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
•
•

5.1.1

Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα με τον προβλεπόμενο τρόπο.
∆εν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν τη συναρμολόγηση του
προστατευτικού καλύμματος.

Προϋπόθεση
Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι ο σωστός σχεδιασμός του
μηχανισμού κίνησης.
Οι μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC® Β έχουν τεθεί στο εργοστάσιο σε λειτουργία
με μοτέρ SEW προσαρμοσμένης ισχύος (4 πόλων, 50 Hz) με τη διαδικασία ελέγχου V/f.
Επομένως μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και να εκκινήσετε τον προσαρμοσμένο
κινητήρα της SEW-EURODRIVE χωρίς μελέτη.

5.1.2

Εφαρμογές σε ανυψωτικά μηχανήματα (hoist)

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης του ανυψωτικού μηχανήματος.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
Το MOVITRAC® B μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Το MOVITRAC® B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως διάταξη ασφαλείας.
•

5.2

Χρησιμοποιήστε ως διάταξη ασφαλείας τα συστήματα εποπτείας ή τις μηχανικές
διατάξεις προστασίας.

Προεργασίες και βοηθητικά μέσα
•

Ελέγξτε την εγκατάσταση.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από ακούσια εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
•
•
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Αποτρέψτε μια τυχόν απρόβλεπτη εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα, π.χ. αφαιρώντας
το μπλοκ ακροδεκτών X12 ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων για ανθρώπους και μηχανήματα, π.χ. συστήματα εποπτείας ή μηχανικές διατάξεις προστασίας.
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Προεργασίες και βοηθητικά μέσα

5

0
5.2.1

5.2.2

Προεργασίες και βοηθητικά μέσα για την έναρξη χρήσης με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
•

Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και τον κινητήρα.

•

Συνδέστε τους ακροδέκτες σήματος.

•

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Προεργασίες και βοηθητικά μέσα για την έναρξη χρήσης με χειριστήριο ή υπολογιστή
•

Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και τον κινητήρα. Μη συνδέετε ακροδέκτες σήματος, έτσι ώστε ο μετατροπέας να μην μπορεί να λάβει σήμα δραστικοποίησης!

•

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

•

Ένδειξη οθόνης "Stop".

•

Προγραμματίστε τους ακροδέκτες σήματος.

•

Ρυθμίστε τις παραμέτρους (π.χ. ράμπες).

•

Ελέγξτε τη ρυθμισμένη αντιστοίχηση των ακροδεκτών (P601 – P622).

•

Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

•

Συνδέστε τους ακροδέκτες σήματος.

•

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Όταν εκτελείτε την έναρξη χρήσης ο μετατροπέας αλλάζει αυτόματα τις τιμές παραμέτρων.
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Χειριστήρια

0

5.3

Χειριστήρια

5.3.1

FBG11B – Απλό χειριστήριο
∆ιάταξη των πλήκτρων και σύμβολα στο χειριστήριο:

[1]

9007199348841739
[1] Ένδειξη LED όταν έχει εκκινηθεί το πρόγραμμα IPOS®

Λειτουργίες του χειριστηρίου

Τα πλήκτρα UP/ DOWN/ OUT/ ENTER χρησιμεύουν για την πλοήγηση στο μενού. Τα
πλήκτρα RUN και STOP/RESET χρησιμεύουν για τον έλεγχο του μηχανισμού κίνησης.
Ο ρυθμιστής ονομαστικών τιμών χρησιμεύει για τον καθορισμό των ονομαστικών τιμών.
Πλήκτρα UP / DOWN για την επιλογή των συμβόλων και την αλλαγή των
τιμών.
out

Enter

RUN
STOP
RESET

STOP
RESET

Πλήκτρα OUT / ENTER για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συμβόλων ή των μενού παραμέτρων
Πλήκτρο RUN για την έναρξη του ηλεκτροκινητήρα.
Το STOP/RESET χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των σφαλμάτων και την
ακινητοποίηση του ηλεκτροκινητήρα.

Το πλήκτρο STOP/RESET έχει προτεραιότητα έναντι της δραστικοποίησης ακροδεκτών
ή της δραστικοποίησης από τη διεπαφή. Εάν σταματήσετε έναν ηλεκτροκινητήρα με το
πλήκτρο STOP/RESET, θα πρέπει κατόπιν να τον ενεργοποιήσετε με το πλήκτρο RUN.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Μετά από την απενεργοποίηση μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος, η ασφάλιση με το
πλήκτρο STOP/RESET ακυρώνεται!
Μετά την εμφάνιση ενός σφάλματος και μίας προγραμματισμένης αντίδρασης μπορείτε
να πραγματοποιήσετε επαναφορά με το πλήκτρο STOP/RESET. Ο ηλεκτροκινητήρας
κλειδώνει και πρέπει να τον ενεργοποιήσετε με το πλήκτρο RUN. Μέσω της παραμέτρου P760 μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία STOP μέσω του FBG11B.
RUN

Όταν ακινητοποιείτε τον ηλεκτροκινητήρα με το πλήκτρο STOP/RESET, αναβοσβήνει η
ένδειξη Stop. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροκινητήρα με
το πλήκτρο RUN.
Μετά από την αντιγραφή του σετ παραμέτρων στο μετατροπέα σταματάει επίσης και
η συσκευή.
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0
Βασικός χειρισμός
του χειριστηρίου
FBG11B
Επίπεδο 2

Επίπεδο 1
Ένδειξη
κατάστασης μετατροπέα
στροφών
Ένδειξη
ανοδικής ράμπας

out Enter

Μεταβολή
ανοδικής ράμπας

Enter

Αλλαγή /
εφαρμογή τιμής

Ένδειξη
καθοδικής ράμπας

out Enter

Μεταβολή
καθοδικής ράμπας

Enter

Αλλαγή /
εφαρμογή τιμής

Μενού σταθερών ονομ. τιμών
Λειτουργία αλλαγών
Κλήση μενού
σταθερών ονομ.
τιμών

out Enter

Ένδειξη μέγιστης
ονομ. τιμής

out Enter

Επιλογή
μενού παραμέτρων

out Enter

out Enter

Enter

Μεταβολή μέγιστων
στροφών [rpm]

Enter

Αλλαγή /
εφαρμογή τιμής

Λειτουργία αλλαγών

Μενού παραμέτρων
out Enter

Enter



out Enter
Επιλογή σετ
παραμέτρων 1
έναρξης χρήσης κινητήρα

Μενού έναρξης χρήσης κινητήρα

out Enter
Επιλογή σετ
παραμέτρων 2
έναρξης χρήσης κινητήρα

Μενού έναρξης χρήσης κινητήρα 2

out
Επιλογή
δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας

Μενού αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Επιλογή
ρυθμιστή ονομ.
τιμών FBG

Αλλαγή /
εφαρμογή τιμής

Αλλαγή /
εφαρμογή τιμής

Enter

out Enter

Ρυθμιστής ονομ. τιμών FBG

Ένδειξη
συχνότητας έναρξης
Ένδειξη
ρεύματος εξόδου

9007199272928395
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0
Πλοήγηση στο
μενού

Όταν επιλέγετε ένα σύμβολο τότε ανάβει η ενσωματωμένη δίοδος LED του συμβόλου.
Στα σύμβολα τα οποία προβάλλουν μόνον τιμές ένδειξης εμφανίζεται αμέσως η τρέχουσα τιμή στην ένδειξη.

Αλλαγή παραμέτρων

Μετά την επιλογή ενός συμβόλου και πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε.
Για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER
άλλη μία φορά. Η τιμή και δίοδος LED του αντίστοιχου συμβόλου που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι τώρα μπορείτε να αλλάξετε την τιμή. Εάν πιέσετε το πλήκτρο ENTER άλλη
μία φορά, η τιμή ενεργοποιείται και παύει να αναβοσβήνει.
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Ενδείξεις κατάστασης

Εάν η δεδομένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιημένος", τότε στην
ένδειξη εμφανίζονται οι υπολογισμένες πραγματικές στροφές.

Ένδειξη σφαλμάτων

Όταν εμφανιστεί ένα σφάλμα, η ένδειξη αλλάζει και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλματος,
π.χ. F-11, βλ. κατάλογο σφαλμάτων στο κεφάλαιο "Σέρβις / Κατάλογος σφαλμάτων"
(→ σελίδα 138). Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν είναι ενεργή η έναρξη λειτουργίας.

Προειδοποιήσεις

Ορισμένες παραμέτρους δεν μπορείτε να τις αλλάξετε σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. Εάν όμως επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, εμφανίζεται η ένδειξη r-19 – r-32. Η ένδειξη
δείχνει έναν κωδικό, αντίστοιχο της τρέχουσας ενέργειας, π.χ. r-28 (απαιτείται φραγή
ελεγκτή). Τη λίστα με τις υποδείξεις θα βρείτε στο κεφάλαιο"Λειτουργία" (→ σελίδα 126).

Αλλαγή μενού
παραμέτρων Σύντομο ↔
Αναλυτικό

Μέσω της παραμέτρου P800 μπορείτε να αλλάζετε ανάμεσα στο σύντομο και το αναλυτικό μενού. Στην περιγραφή και στη λίστα των παραμέτρων υπάρχει ένδειξη για το ποια
παράμετρος είναι διαθέσιμη μέσου του σύντομου και μέσω του αναλυτικού μενού.
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Έναρξη χρήσης με
το πληκτρολόγιο
FBG11B
Επίπεδο 2

Επίπεδο 3
Επιλογή κινητήρα:
– Κινητήρας SEW-DT/DV
– Κινητήρας άλλου κατασκευαστή

Επίπεδο 1
out

out

Enter

out

Enter

Enter

– Κινητήρας SEW-DRS
– Κινητήρας SEW-DRE
Επιλογή τρόπου λειτουργίας:
– Διάγραμμα V/f
– V/f + πέδηση με συνεχές ρεύμα
– VFC

out

Enter

– Πέδηση με συνεχές ρεύμα VFC
– Λειτουργία ταχείας εκκίνησης VFC
– Ανυψωτικό VFC

(

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

Ισχύς σε kW
HP = kW x 1.33

Τάση κινητήρα V

Ονομαστική συχνότητα κινητήρα Hz

Ονομαστικές στροφές κινητήρα
1/min

Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα Α
διαθέσιμο μόνο στην έναρξη
χρήσης με ξένο κινητήρα
(Κινητήρας = noSEW)
cos phi

)

Λειτουργία 4Q

Αριθμός κινητήρων για συστήματα
πολλών ηλεκτροκινητήρων

27021597782442891
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Απαραίτητα στοιχεία

Για την επιτυχή έναρξη της χρήσης χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία:
•

Τύπος ηλεκτροκινητήρα (κινητήρας SEW ή άλλου κατασκευαστή)

•

Στοιχεία κινητήρα
– Ονομαστική τάση και συχνότητα
– Ακόμη για κινητήρες άλλων κατασκευαστών: Ονομαστικό ρεύμα, ονομαστική
ισχύς, συντελεστής ισχύος συνφ και ονομαστικές στροφές.

•
Ενεργοποίηση
έναρξης χρήσης

Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

Προϋποθέσεις:
•

Ηλεκτροκινητήρας "όχι ενεργοποιημένος": Stop

Εάν συνδέσετε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο κινητήρα (διαφορά μίας βαθμίδας τύπου
το πολύ), τότε θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή η οποία είναι πλησιέστερη στην ονομαστική ισχύ του κινητήρα.
Η έναρξη χρήσης ολοκληρώνεται όταν επιστρέψετε στο επίπεδο του κύριου μενού με το
πλήκτρο OUT.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η έναρξη χρήσης των ηλεκτροκινητήρων SEW έχει σχεδιαστεί για μοτέρ 4 πόλων.
Μπορεί να χρειάζεται να θέσετε σε λειτουργία μοτέρ SEW 2 ή 6 πόλων ως ξένα μοτέρ.
Έναρξη χρήσης
συστήματος
πολλών κινητήρων

Τα συστήματα πολλών κινητήρων είναι μεταξύ τους μηχανικά ζευγμένα, π.χ. αλυσοκίνηση με πολλούς κινητήρες.

Έναρξη χρήσης
ομάδας ηλεκτροκινητήρων

Οι ομάδες ηλεκτροκινητήρων δεν είναι σε μηχανική σύζευξη μεταξύ τους (π.χ. διαφορετικοί ιμάντες μεταφοράς). Ο μετατροπέας λειτουργεί σ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας
χωρίς αντιστάθμιση ολίσθησης και με σταθερό λόγο V/f.

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® Συστήματα πολλών κινητήρων".

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® Συστήματα πολλών κινητήρων".
Έναρξη χρήσης
για μεγάλη ροπή
αδρανείας φορτίου
όπως σε αντλίες
και ανεμιστήρες
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Η αντιστάθμιση ολίσθησης έχει υπολογιστεί για αναλογία ροπής αδρανείας φορτίων/κινητήρα μικρότερη από 10. Αν η αναλογία είναι μεγαλύτερη και ο ηλεκτροκινητήρας ταλαντώνεται, τότε η αντιστάθμιση ολίσθησης πρέπει να μειωθεί και αν χρειαστεί,
να ρυθμιστεί στο 0.
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Χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή ονομαστικών
τιμών FBG11B

Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών FBG11B του πληκτρολογίου (τοπική χειροκίνητη
λειτουργία): Η LED
αναβοσβήνει.
Τα μοναδικά καθοριστικά μεγέθη στον τρόπο λειτουργίας "ρυθμιστή ονομαστικών τιμών
FBG" είναι:
•

P122 Φορά περιστροφής, χειροκίνητη λειτουργία FBG

•

Πλήκτρα "RUN" και "STOP/RESET"

•

Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών (ποτενσιόμετρο)

Όταν ο ρυθμιστής FBG ονομαστικών τιμών είναι ενεργοποιημένος, αναβοσβήνει το
σύμβολο.
Μπορείτε να περιορίσετε τις ελάχιστες στροφές με την παράμετρο P301 minimum speed
και τις μέγιστες με το σύμβολο nmax.
Μετά από ένα σφάλμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά με το πλήκτρο
"STOP/RESET" μέσω του ακροδέκτη ή μέσω της διεπαφής. Μετά την επαναφορά ενεργοποιείται πάλι ο τρόπος λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών".
Ο ηλεκτροκινητήρας παραμένει ακινητοποιημένος.
Η ένδειξη Stop αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε πάλι τον
ηλεκτροκινητήρα από το πλήκτρο "RUN".
Η παράμετρος P760 Locking Run/Stop keys (κλείδωμα πλήκτρων Run/Stop) παραμένει
ανενεργή στον τρόπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών".
Με την αποσύνδεση του πληκτρολογίου FBG11B πραγματοποιείται μία αντίδραση
στοπ.
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5.3.2

DBG60B – ∆ιευρυμένο χειριστήριο

Απαραίτητα στοιχεία

Για την επιτυχή έναρξη της χρήσης χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία:
•

Τύπος ηλεκτροκινητήρα (κινητήρας SEW ή άλλου κατασκευαστή)

•

Στοιχεία κινητήρα
– Ονομαστική τάση και συχνότητα
– Ακόμη για κινητήρες άλλων κατασκευαστών: Ονομαστικό ρεύμα, ονομαστική
ισχύς, συντελεστής ισχύος συνφ και ονομαστικές στροφές.

•
Επιλογή επιθυμητής γλώσσας

Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται τα πλήκτρα, που χρειάζονται για την επιλογή της
γλώσσας.

[1]
[2]
[4]

[3]

247015051

[1]
[2]
[3]
[4]

Πλήκτρο ↑
Πλήκτρο OK
Πλήκτρο ↓
Πλήκτρο γλώσσας

Ένα πεδίο μενού προς τα πάνω
Επιβεβαίωση καταχώρησης
Ένα πεδίο μενού προς τα κάτω
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες

Στην πρώτη ενεργοποίηση ή μετά την ενεργοποίηση της κατάστασης παράδοσης του
DBG60B εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα το παρακάτω κείμενο:
SEW
EURODRIVE
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Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο επιλογής γλώσσας.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε ενεργήστε ως εξής:

Έναρξη χρήσης

•

Πιέστε το πλήκτρο γλώσσας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες
γλώσσες.

•

Με τα πλήκτρα ↑ / ↓ (πάνω βέλος / κάτω βέλος), επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

•

Με το πλήκτρο ΟΚ επιβεβαιώστε την επιλογή της γλώσσας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι βασικές ενδείξεις στην επιλεγμένη γλώσσα.

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται τα πλήκτρα, που χρειάζονται για την έναρξη
χρήσης.

[1]
[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

247163659

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Πλήκτρο ↑
Πλήκτρο OK
Πλήκτρο συναφών
επιλογών
Πλήκτρο ↓
Πλήκτρο ↔

[6]

Πλήκτρο DEL
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Ένα πεδίο μενού προς τα πάνω
Επιβεβαίωση καταχώρησης
Ενεργοποίηση συναφούς μενού
Ένα πεδίο μενού προς τα κάτω
Αλλαγή μενού, λειτουργία ενδείξεων ↔ λειτουργία
επεξεργασίας
∆ιακοπή ή τερματισμός της έναρξης χρήσης
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∆ιαδικασία της
έναρξης χρήσης

1.

Εφαρμόστε σήμα "0" στον ακροδέκτη X12:2 (DIØ1
"/CW/STOP"), π.χ. αφαιρώντας το μπλοκ ακροδεκτών ηλεκτρονικών X12.

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

2.

Ενεργοποιήστε το συναφές μενού πιέζοντας το πλήκτρο συναφών επιλογών.

PARAMETER MODΕ
VARIABLE MODΕ
BASIC VIEW

3.

Με το πλήκτρο ↓ μετακινήστε την ένδειξη προς τα
κάτω, μέχρι τη γραμμή "STARTUP" (Έναρξη χρήσης).

MANUAL MODE
STARTUP PARAMET
COPY TO DBG
COPY TO MDX

4.

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αρχίσει η έναρξη χρήσης. Εμφανίζεται η πρώτη παράμετρος. Το χειριστήριο βρίσκεται στη λειτουργία ενδείξεων, γεγονός που
υποδηλώνεται από το δρομέα που αναβοσβήνει κάτω
από τον αριθμό παραμέτρου.

STARTUP PARAMET
PREPARE FOR
STARTUP

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ↔ μεταβαίνετε στη λειτουργία επεξεργασίας. Ο δρομέας που αναβοσβήνει
εξαφανίζεται.

•

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ επιλέξτε
"PARAMETER SΕT 1" ή "PARAMETER SΕT 2"
(ομάδα παραμέτρων 1 ή 2).

•

Με το πλήκτρο ΟΚ επιβεβαιώνετε την επιλογή.

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ↔ επιστρέφετε στη λειτουργία ενδείξεων. Ο δρομέας που αναβοσβήνει εμφανίζεται και πάλι.

•

Με το πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.

C00*STARTUP
PARAMETERSET 1
PARAMETERSET 2

5.

Ρυθμίστε τον τύπο κινητήρα.

C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS

6.

Ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Με το
πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.

C01*OPER.MODE1
STANDARD V/f
VFC1

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας εκκίνησης ή της λειτουργίας ανύψωσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας VFC.
a.

Εάν επιλεγεί τρόπος λειτουργίας STANDARD V/f:

C28*DC BRAKING
YES
ΝO

b.
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Εάν επιλεγεί τρόπος λειτουργίας VFC:

C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
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7.

Επιλέξτε τον τύπο του ηλεκτροκινητήρα. Εάν έχει συνδεθεί ένας κινητήρας SEW-EURODRIVE 2 ή 4
πόλων, επιλέξτε το σωστό κινητήρα από τη λίστα
επιλογής.

C02*MOTOR TYPΕ 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2

Εάν συνδεθεί ένας κινητήρας άλλου κατασκευαστή ή
ένας κινητήρας SEW με περισσότερους από 4
πόλους, επιλέξτε στη λίστα επιλογής "NON SEWMOTOR".

C02*MOTOR TYPΕ 1
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4

Με το πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.
8.

∆ώστε την ονομαστική τάση που αναφέρεται στην
πινακίδα στοιχείων του κινητήρα για τον επιλεγμένο
τρόπο σύνδεσης.

C03*
V
RATED MOT. VOLT 1
+400,000

Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου 230Ö/400Õ50 Hz
Σύνδεση Õ → Καταχωρήστε "400 V".
Σύνδεση Ö / ακραίο σημείο στα 50 Hz → Καταχωρήστε "230 V".
Σύνδεση Ö / ακραίο σημείο στα 87 Hz → Εισαγάγετε
επίσης την τιμή 230 V, αλλά μετά την έναρξη λειτουργίας ρυθμίστε πρώτα την παράμετρο P302
"MAXIMUM SPEED 1" στην τιμή για τα 87 Hz. Κατόπιν, εκκινήστε τον κινητήρα.
Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου 400Ö/690Õ50 Hz
Εφικτή μόνο η σύνδεση Ö → καταχωρήστε "400 V".
Η σύνδεση Õ δεν είναι εφικτή.
Με το πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.
9.

Εισαγάγετε την ονομαστική συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα.

C04*
Hz
RATED MOT. FREQ. 1
+50,000

Παράδειγμα: 230Ö/400Õ50 Hz
Για τη σύνδεση Õ και Ö καταχωρήστε "50 Hz".
Με το πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.
ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SEW
10. Οι τιμές για κινητήρες SEW 2 και 4 πόλων είναι αποθηκευμένες και δε χρειάζεται να τις εισάγετε.
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ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
10. ∆ώστε τα παρακάτω στοιχεία από την πινακίδα στοιχείων του ηλεκτροκινητήρα:
•
•
•
•

C47*4-Q OPERATION
YES
ΝO

C10* Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα, λάβετε υπόψη
τον τρόπο σύνδεσης Õ ή Ö .
C11* Ονομαστική ισχύς κινητήρα
C12* Συντελεστής ισχύος συνφ
C13* Ονομαστικές στροφές κινητήρα

11. Καταχωρήστε την ονομαστική τάση του ηλεκτρικού
δικτύου (C05* για κινητήρες SEW, C14* για κινητήρες
άλλων κατασκευαστών).

C05*
V
RAT. MAINS VOLT. 1
+400,000

11. Με το πλήκτρο YES ξεκινά ο υπολογισμός των δεδομένων της έναρξης λειτουργίας. Η διαδικασία διαρκεί
μερικά δευτερόλεπτα.

C06*CALCULATION
YES
ΝO

ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SEW
12. Εκτελείται ο υπολογισμός. Μετά από την ολοκλήρωση
του υπολογισμού, εμφανίζεται αυτόματα το επόμενο
στοιχείο του μενού.

C06*SAVE
YES
ΝO

ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
12. Για τον υπολογισμό των παραμέτρων ηλεκτροκινητήρων άλλων εργοστασίων χρειάζεται μια διαδικασία
βαθμονόμησης:
•

•

Ο κινητήρας τροφοδοτείται αυτόματα με ρεύμα.

13. Ρυθμίστε το "SAVE" σε "YES". Τα δεδομένα (παράμετροι κινητήρα) αντιγράφονται στη μόνιμη μνήμη του
MOVITRAC® B.

DATA IS
BEING COPIED...

14. Η έναρξη λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί. Πιέζοντας το
πλήκτρο DEL επιστρέφετε στο συναφές μενού.

MANUAL MODE
STARTUP PARAMET
COPY TO DBG
COPY TO MC07B

15. Με το πλήκτρο ↓ μετακινήστε την ένδειξη προς τα
κάτω, μέχρι τη γραμμή “ΕΧΙΤ” (Έξοδος).

UNIT SETTINGS
EXIT

16. Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η βασική ένδειξη.

0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων μέσω ακατάλληλων σετ
δεδομένων.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Βεβαιωθείτε πως το αντιγραμμένο σετ δεδομένων ταιριάζει στην εφαρμογή.
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•

Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων που διαφέρουν από τις εργοστασιακές τιμές
στον κατάλογο παραμέτρων.

•

Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών ρυθμίστε το σωστό χρόνο ενεργοποίησης
του φρένου (P732 / P735).

•

Κατά την εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Εκκίνηση του κινητήρα".

•

Για σύνδεση ∆ και ακραίο σημείο στα 87 Hz ρυθμίστε την παράμετρο P302 / P312
"Maximum speed 1/2" στην τιμή για τα 87 Hz.

Έναρξη χρήσης με
χαρακτηριστική
καμπύλη 87 Hz

Για την έναρξη χρήσης με τη χαρακτηριστική καμπύλη 87 Hz, καταχωρήστε τα δεδομένα
κινητήρα σε σύνδεση τριγώνου. Μετά την έναρξη χρήσης ρυθμίστε τις μέγιστες στροφές
με τις παραμέτρους P302 και / ή P312 στην τιμή για τα 87 Hz.

Παράδειγμα

Για έναν κινητήρα με ονομαστικές στροφές 1420 1/min, ονομαστική τάση Vn
= 230/400 V, ονομαστική συχνότητα 50 Hz και έναρξη χρήσης σε σύνδεση τριγώνου /
ακραίο σημείο στα 87 Hz, εισάγετε τα παρακάτω δεδομένα έναρξης χρήσης:

Ρύθμιση παραμέτρων

Ονομαστική τάση κινητήρα

230 V

Ονομαστική συχνότητα κινητήρα

50 Hz

Μέγιστες στροφές (γωνιακές στροφές)

2470 1/min

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, ενεργήστε με την ακόλουθη σειρά:
•

Με το πλήκτρο συναφών επιλογών καλέστε το συναφές μενού. Στο συναφές μενού
επιλέξτε την γραμμή "PARAMETER MODE" (παράμετροι). Με το πλήκτρο ΟΚ επιβεβαιώστε την επιλογή. Το χειριστήριο βρίσκεται πλέον στη λειτουργία παραμέτρων,
γεγονός που υποδηλώνεται από το δρομέα που αναβοσβήνει κάτω από τον αριθμό
παραμέτρου.

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ↔ μεταβαίνετε στη λειτουργία επεξεργασίας. Ο δρομέας που
αναβοσβήνει εξαφανίζεται.

•

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ μπορείτε να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε τη σωστή
τιμή της παραμέτρου.

•

Με το πλήκτρο ΟΚ επιβεβαιώνετε την επιλογή ή τη ρύθμιση.

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ↔ επιστρέφετε στη λειτουργία παραμέτρων. Ο δρομέας που
αναβοσβήνει εμφανίζεται και πάλι.

•

Με το πλήκτρο ↑ επιλέγετε την επόμενη παράμετρο.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

71

5

I

Έναρξη χρήσης
Χειριστήρια

0
Χειροκίνητη λειτουργία

Με τη χειροκίνητη λειτουργία, ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω του χειριστηρίου DBG60B
(συναφές μενού → Χειροκίνητη λειτουργία).
Οι δυαδικές είσοδοι είναι τότε ανενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας, με εξαίρεση μία επαφή “/Controller inhibit”. Μία δυαδική είσοδος “/Controller inhibit”
πρέπει να λαμβάνει το σήμα "1", για να μπορεί ο ηλεκτροκινητήρας να λειτουργήσει χειροκίνητα.
Η φορά περιστροφής δεν καθορίζεται από τις δυαδικές εισόδους "∆εξιά/∆ιακοπή"
ή "Αριστερά/∆ιακοπή", αλλά με την επιλογή της φοράς περιστροφής από το χειριστήριο
DBG60B.
•

Για αυτό το σκοπό καταχωρήστε τις επιθυμητές στροφές και με το πλήκτρο πρόσημου (+/–) επιλέξτε την επιθυμητή φορά περιστροφής (+ = δεξιά / – = αριστερά) .

Η χειροκίνητη λειτουργία παραμένει ενεργή ακόμη μετά από μια διακοπή και επαναφορά
της τροφοδοσίας ρεύματος. Ο μετατροπέας όμως είναι τότε κλειδωμένος.
•

Με το πλήκτρο RUN ενεργοποιείτε την δραστικοποίηση και την εκκίνηση με nmin
στην επιλεγμένη φορά περιστροφής. Με τα πλήκτρα ↑και ↓ μπορείτε να αυξήσετε
ή να μειώσετε τις στροφές.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Όταν τερματιστεί η χειροκίνητη λειτουργία, τα σήματα των δυαδικών εισόδων ενεργοποιούνται αμέσως. Μία δυαδική είσοδος / φραγή ελεγκτή δεν χρειάζεται να συνδεθεί
με "1"-"0"-"1". Ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί, ανάλογα με τα σήματα στις δυαδικές
εισόδους και στις πηγές ονομαστικών τιμών.
•

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης από ακούσια εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Αποτρέψτε μια τυχόν απρόβλεπτη εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα, π.χ. αφαιρώντας το μπλοκ ακροδεκτών X12 ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
– Ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για την αποτροπή των κινδύνων για ανθρώπους και μηχανές.
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5.4

Λογισμικό ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης MOVITOOLS® MotionStudio
Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio από το μενού έναρξης των Windows:
Programs / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
Με το κουμπί [Scan] (Σάρωση) μπορείτε με το MOVITOOLS® MotionStudio να εμφανίσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

189003915

Κάνοντας κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε μια από τις συσκευές μπορείτε για
παράδειγμα να εκτελέσετε την Έναρξη λειτουργίας. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
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5.5

Σύντομη περιγραφή των σημαντικών βημάτων έναρξης χρήσης
Μπορείτε να συνδέσετε το μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B απευθείας σε έναν
κινητήρα ίδιας ισχύος. Παράδειγμα: Ένας κινητήρας με ισχύ 1,5 kW (2,0 HP) μπορεί να
συνδεθεί απευθείας σε ένα MC07B0015.
∆ιαδικασία
1. Συνδέστε τον κινητήρα στο MOVITRAC®
B (ακροδέκτης X2).
2. Συνδέστε προαιρετικά μια αντίσταση
πέδησης (ακροδέκτης X2/Χ3).
3. Οι παρακάτω ακροδέκτες σήματος θα
πρέπει να ελέγχονται από τη μονάδα
ελέγχου:
• Αποδέσμευση DIØ3
• Κατ’ επιλογή δεξιά/διακοπή DIØ1 ή
αριστερά/διακοπή DIØ2
• Ονομαστική τιμή:
• Αναλογική είσοδος (X10) ή / και
• DIØ4 = n11 = 150 1/min ή / και
• DIØ5 = n12 = 750 1/min ή / και
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min
• Σε κινητήρα με φρένο:
DOØ2 = Έλεγχος φρένων μέσω ανορθωτή φρένου
4. Προαιρετικά συνδέστε τους παρακάτω
ακροδέκτες σήματος:
• DIØØ = Επιβεβαίωση σφάλματος
• DOØ1 = /Βλάβη (ως επαφή ρελέ)
• DOØ3 = Έτοιμο για λειτουργία
5. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα της μονάδας
ελέγχου.
6. Συνδέστε το μετατροπέα συχνότητας στο
ηλεκτρικό δίκτυο (X1).

Τριφασικός

Μονοφασικός
PE

쓔
Εναλλαγή
Σήμα I <-> Σήμα U*
REF1
Δυναμικό αναφοράς αναλογικών σημάτων

GND

Επαναφορά λόγω σφάλματος*
Δεξιά/Διακοπή
Αριστερά/Διακοπή*
Ενεργοποίηση/Στοπ*

n13 = n11 + n12

}

5.5.1

Τάση τροφοδοσίας για TF/TH
Είσοδος/έξοδος+24V
Δυναμικό αναφοράς δυαδικών σημάτων

24VIO

Δυναμικό αναφοράς
Φρένο ανοικτό*
Ετοιμότητα λειτουργίας*
Δυναμικό αναφοράς
Επαφή ρελέ/Βλάβη*
Επαφή ρελέ κανονικά ανοικτή (ΝΟ)
Επαφή ρελέ κανονικά κλειστή (NC)

X2
X3

PE

쓔

= Ακροδέκτης θωράκισης

댷

= Ρύθμιση εργοστασίου

M
τριφασικό
53520267

5.5.2

Υποδείξεις
Από το χειριστήριο FBG11B ή από έναν υπολογιστή μπορούν να πραγματοποιηθούν
αλλαγές στις λειτουργίες των ακροδεκτών σήματος και στις ρυθμίσεις των ονομαστικών
τιμών. Για τη σύνδεση με υπολογιστή απαιτείται η μπροστινή μονάδα FSC11B, καθώς
και ένας από τους παρακάτω μετατροπείς διεπαφών: UWS21B / UWS11A / USB11A.
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5.5.3

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (P802)
Με την παράμετρο P802 Εργοστασιακή ρύθμιση μπορείτε να επαναφέρετε την εργοστασιακή ρύθμιση που είναι αποθηκευμένη στο EPROM για σχεδόν όλες τις παραμέτρους.

5.5.4

Προσαρμογή της συχνότητας PWM (P86x)
Με τα P860 / P861 μπορείτε να ρυθμίσετε την ονομαστική συχνότητα παλμού στην
έξοδο μετατροπέα. Όταν οι παράμετροι P862 / P863 έχουν ρυθμιστεί σε "Off", μπορεί
να αλλάξει η συχνότητα παλμού από μόνη της ανάλογα με την καταπόνηση της
συσκευής.

5.5.5

Παραμετροποίηση της διεύθυνσης μετατροπέα (SBus / RS485 / fieldbus) (P81x)
Με την παράμετρο P810 ρυθμίζετε τη διεύθυνση του MOVITRAC® B για την επικοινωνία μέσω της σειριακής διεπαφής.

5.5.6

Ρύθμιση της διαδικασίας ελέγχου (P700)
Με αυτή την παράμετρο καθορίζετε το βασικό τρόπο λειτουργίας του μετατροπέα. Ρύθμιση στο χειριστήριο.

Χαρακτηριστική
καμπύλη V/f
(τυπική)

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον τρόπο λειτουργίας είναι V/f. Χρησιμοποιήστε αυτό τον
τρόπο λειτουργίας, εάν δεν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις για τις στροφές και σε εφαρμογές
που απαιτούν μέγιστη συχνότητα εξόδου πάνω από 150 Hz.

Χαρακτηριστική
καμπύλη VFC
(ανυσματικός
έλεγχος)

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το μετατροπέα σε λειτουργία VFC ή VFC και με πέδηση συνεχούς ρεύματος για τις εξής περιπτώσεις:
•

Μεγάλη ροπή στρέψης

•

∆ιαρκής λειτουργία σε μικρές συχνότητες

•

Ακριβής αντιστάθμιση της ολίσθησης

•

∆υναμικότερη συμπεριφορά

Για το λόγο αυτό κατά την έναρξη χρήσης θα πρέπει να επιλέξετε στο σημείο P01 τον
τρόπο λειτουργίας VFC ή VFC + DC braking.
5.5.7

Καθορισμός του τύπου εφαρμογής

Έλεγχος στροφών
Ανυψωτικό

Η λειτουργία ανύψωσης ρυθμίζει αυτόματα όλες τις λειτουργίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία ενός μη ισορροπημένου ανυψωτικού. Για λόγους ασφαλείας,
ενεργοποιήστε ειδικά τις λειτουργίες επιτήρησης, που μπορούν να εμποδίσουν την
ακούσια εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα.

Πέδηση DC

Με την πέδηση DC φρενάρει ο ασύγχρονος κινητήρας μέσω τροφοδοσίας ρεύματος. Με
τον τρόπο αυτό ο κινητήρας φρενάρει χωρίς αντίσταση πέδησης στο μετατροπέα.

Λειτουργία ταχείας
εκκίνησης

Η λειτουργία ταχείας εκκίνησης επιτρέπει τη διασύνδεση του μετατροπέα σε έναν περιστρεφόμενο κινητήρα. Ιδιαίτερα σε ηλεκτροκινητήρες, που δεν φρενάρονται ενεργά, που
επιβραδύνουν αδρανειακά για μεγάλο διάστημα ή που συμπαρασύρονται από το ρευστό, π.χ. αντλίες και πτερωτές. Ο μέγιστος χρόνος σύλληψης είναι περίπου 200 ms.
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5.5.8

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (λειτουργία 4 τεταρτημορίων P82x)
Με τις παραμέτρους P820 / P821 μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία 4 τεταρτημορίων. Αν συνδέσετε στο MOVITRAC® B μια αντίσταση πέδησης, τότε είναι δυνατή η λειτουργία 4 τεταρτημορίων. Αν στο MOVITRAC® B δεν έχει
συνδεθεί αντίσταση πέδησης και επομένως δεν είναι δυνατή η λειτουργία γεννήτριας,
πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους P820 / P821 σε "Off". Το MOVITRAC® B προσπαθεί σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας να επιμηκύνει τη ράμπα επιβράδυνσης. Με αυτό
τον τρόπο, η ισχύς γεννήτριας δε γίνεται πολύ μεγάλη και η τάση ενδιάμεσου κυκλώματος παραμένει κάτω από το κατώφλι απενεργοποίησης.

5.5.9

Προεπιλογή ονομαστικών τιμών (P10x)
Με τις παραμέτρους P100 "Πηγή ονομαστικής τιμής" και P101 "Πηγή ελέγχου" μπορείτε
να επιλέξετε επίσης μια διεπαφή επικοινωνίας ως πηγή ονομαστικών τιμών ή ελέγχου.
Ωστόσο, οι διεπαφές δεν απενεργοποιούνται αυτόματα με αυτές τις παραμέτρους,
καθώς ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει να παραμένει συνεχώς σε ετοιμότητα λήψης
μέσω όλων των διεπαφών.
Οι σταθερές ονομαστικές τιμές έχουν πάντοτε μεγαλύτερη προτεραιότητα από άλλες
ονομαστικές τιμές. Για την πλήρη λίστα των επιλογών ανατρέξτε στην περιγραφή της
παραμέτρου P100.

Καθορισμός μέσω
fieldbus / SBus

Για τον καθορισμό της πηγής ονομαστικών τιμών μέσω fieldbus ή SBus πρέπει να επιλέξετε την τιμή "SBus1 / σταθερή ονομαστική τιμή" για την παράμετρο P100. Το πρόσημο της ονομαστικής τιμής καθορίζει τη φορά περιστροφής.

Καθορισμός μέσω
αναλογικής τιμής

Για τον καθορισμό αναλογικής τιμής ως πηγής ονομαστικών τιμών για την παράμετρο
P100 υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες επιλογής:

Καθορισμός μέσω
σταθερής ονομαστικής τιμής (ψηφιακός έλεγχος)

•

∆ιπολικά (επεξεργασία με πρόσημο της αναλογικής εισόδου 1 ή της σταθερής ονομαστικής τιμής)

•

Μονοπολικά (επεξεργασία απόλυτης τιμής της αναλογικής εισόδου 1 ή της σταθερής
ονομαστικής τιμής)

•

Ποτενσιόμετρο κινητήρα (εικονικό ποτενσιόμετρο)

•

Σταθερή ονομαστική τιμή + AI1 (άθροισμα από την επιλεγμένη σταθερή ονομαστική
τιμή και την τιμή της αναλογικής εισόδου AI1 → ισχύει επίσης ο τρόπος λειτουργίας
P112 AI1)

•

Σταθερή ονομαστική τιμή × AI1 (συντελεστής αξιολόγησης αναλογικής εισόδου AI1
→ 0 - 10 V = 0 - 100 %)

•

∆ιπολική AI2 (αναλογική είσοδος 2 ή σταθερή ονομαστική τιμή)

Για τον καθορισμό των δυαδικών εισόδων ως πηγή ονομαστικών τιμών πρέπει να ρυθμίσετε την παράμετρο P100 στην τιμή "Είσοδος ονομαστικής τιμής συχνότητας / σταθερή ονομαστική τιμή" (η συχνότητα στη δυαδική είσοδο DI04 καθορίζει την ονομαστική
τιμή) . Μέσω της παραμέτρου P102 "Κλίμακα συχνότητας" μπορείτε να ρυθμίσετε σε
ποια συχνότητα εισόδου θα επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή συστήματος 100 %.

5.5.10 Λειτουργίες προστασίας
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Παραμετροποίηση
του ορίου ρεύματος
(P303)

Η εσωτερική οριακή τιμή ρεύματος αφορά το φαινομενικό ρεύμα, δηλαδή το ρεύμα
εξόδου του μετατροπέα. Στην περιοχή εξασθένισης πεδίου ο μετατροπέας μειώνει αυτόματα το όριο ρεύματος εσωτερικά. Έτσι ο μετατροπέας υλοποιεί την προστασία μέγιστης ροπής για τον κινητήρα.

Παραμετροποίηση
της επιτήρησης
στροφών (P50x)

Ο κινητήρας θα προσεγγίσει τις στροφές που καθορίζει η ονομαστική τιμή, μόνο αν έχει
επαρκή ροπή. Αν ο μετατροπέας φτάσει στο P303 Όριο ρεύματος, θεωρείται δεδομένο
ότι δε θα φτάσει τις απαιτούμενες στροφές. Αν ο μετατροπέας υπερβεί το όριο ρεύματος
για περισσότερο από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P501 Χρόνος επιβράδυνσης, τότε θα αρχίσει η επιτήρηση στροφών.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Έναρξη χρήσης

I

Σύντομη περιγραφή των σημαντικών βημάτων έναρξης χρήσης

5

0
Παραμετροποίηση
των αντιδράσεων
σφαλμάτων (P83x)

Το σφάλμα "EXT. ERRΟR" διεγείρεται μόνο στην κατάσταση "ENABLE" του μετατροπέα. Με την παράμετρο P830 μπορείτε να προγραμματίσετε την αντίδραση σφάλματος,
η οποία ενεργοποιείται από έναν ακροδέκτη εισόδου, που είναι προγραμματισμένος σε
"/EXT. ERRΟR".

Παραμετροποίηση
της προστασίας
κινητήρα (P340)

Κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, το MOVITRAC® B αναλαμβάνει τη θερμική προστασία του συνδεδεμένου κινητήρα με ηλεκτρονικό τρόπο. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η λειτουργία προστασίας κινητήρα μπορεί να συγκριθεί με μία τυπική θερμική προστασία (διακόπτης προστασίας κινητήρα) και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την
ψύξη που παρέχεται από τον εσωτερικό ανεμιστήρα, ανάλογα με τις στροφές. Η καταπόνηση του κινητήρα προσδιορίζεται από το ρεύμα εξόδου του μετατροπέα, τον τύπο
ψύξης, τις στροφές κινητήρα και τον χρόνο. Το θερμικό μοντέλο κινητήρα βασίζεται στα
δεδομένα
κινητήρα
που
καταχωρούνται
κατά
την
έναρξη
χρήσης
(MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B), καθώς και στην τήρηση των συνθηκών λειτουργίας που προβλέπονται για τον κινητήρα.

5.5.11 Καθορισμός των ορίων συστήματος
Ελάχιστες στροφές (P301)

Τιμή στροφών, κάτω από τις οποίες δεν μπορεί να πέσει ακόμα και σε επιλογές τιμών
ρύθμισης 0. Ισχύουν επίσης οι ελάχιστες στροφές, αν γίνει η ρύθμιση nmin < nStart / Stop.

Μέγιστες στροφές
(P302)

Μια ονομαστική τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει την εδώ ρυθμιζόμενη τιμή. Αν ρυθμίσετε
nmin > nmax, τότε για τις ελάχιστες και τις μέγιστες στροφές ισχύει η τιμή που έχει ρυθμιστεί στο nmax.

Ράμπες στροφών
(P13x)

Οι χρόνοι ράμπας αφορούν μια αλλαγή της ονομαστικής τιμής από ∆n = 3000 σ.α.λ.. Οι
ράμπες "t11 / t21 πάνω" και "t11 / t21 κάτω" ενεργοποιούνται κατά την αλλαγή της ονομαστικής τιμής. Αν ακυρωθεί η ενεργοποίηση με το πλήκτρο STOP/RESET ή μέσω των
ακροδεκτών τότε ενεργοποιείται η ράμπα διακοπής t13 / t23.

5.5.12 Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (P770)
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να ενεργοποιηθεί για τους τρόπους λειτουργίας VFC / VFC & FLYING START / V/f CHARACTERISTIC. Στη λειτουργία άνευ
φορτίου, η κατανάλωση ισχύος του κινητήρα μπορεί να μειωθεί έως και 70 %.
Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία αντλιών, ανεμιστήρων, ιμάντων μεταφοράς κ.λ.π. Σε αυτή τη διαδικασία, η μαγνήτιση του ασύγχρονου
κινητήρα ελέγχεται, ανάλογα με το φορτίο, μέσω προσαρμογής της αναλογίας
τάσης/συχνότητας. Ο κινητήρας δεν μαγνητίζεται επαρκώς.
5.5.13 Ενεργοποίηση των τεχνολογικών λειτουργιών
Εκτός από τα χαρακτηριστικά του στάνταρ τύπου, με τις συσκευές τεχνολογικού τύπου
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη μονάδα εφαρμογής που διατίθεται στο λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την τεχνολογική λειτουργία από τα ψηφία "0T" στο τέλος της ονομασίας τύπου ή από την ένδειξη "Τύπος
συσκευής: Τεχνολογικός" που υπάρχει στο πεδίο "∆εδομένα συσκευής" του
MOVITOOLS® MotionStudio.
Αυτή τη στιγμή διατίθεται η μονάδα εφαρμογής "Απλή οδήγηση σε θέση" σε συνδυασμό
με τους ενσωματωμένους κωδικοποιητές της SEW ως υποκατάστατο για την εναλλαγή
γρήγορης/ έρπουσας ταχύτητας μέσω εκκινητών.
Σε περίπτωση κινδύνου, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει επίσης αργότερα. Σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει να εισάγετε το σωστό TAN στο MOVITOOLS® MotionStudio μέσω
των μενού "Εργασία με τη συσκευή" / "Τεχνολογική ενεργοποίηση".
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5.5.14 Ρυθμίσεις σε αργές στροφές κινητήρα (P32x)
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία P320 / P330 Αυτόματη προσαρμογή μόνο για λειτουργία
ενός κινητήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για όλους τους κινητήρες και για όλες τις μεθόδους ελέγχου. Ο μετατροπέας μετρά τον κινητήρα κατά τον
χρόνο αρχικής μαγνήτισης και ρυθμίζει τις παραμέτρους P322 / P332 Προσαρμογή IxR.
Οι τιμές αποθηκεύονται προσωρινά.
5.5.15 Καθορισμός της αντιστοίχησης δυαδικών εισόδων (P60x)
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα "Ομάδα παραμέτρων 6.. Αντιστοίχηση ακροδεκτών" (→ σελίδα 123).
5.5.16 Ρύθμιση της λειτουργίας πέδησης (P73x)
Οι μετατροπείς MOVITRAC® B είναι σε θέση να ελέγχουν ένα φρένο που είναι τοποθετημένο στον κινητήρα. Η λειτουργία πέδησης επιδρά στην δυαδική έξοδο που αντιστοιχεί στη λειτουργία "/BRΑΚΕ" (24 V = φρένο ανοιχτό). Χρησιμοποιείτε την έξοδο DO02
για τον έλεγχο φρένου.

5.6

Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα στη χειροκίνητη λειτουργία
Λάβετε υπόψη ότι για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα μέσω ακροδεκτών,
θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη χειροκίνητη λειτουργία.

5.6.1

Αναλογικός καθορισμός ονομαστικών τιμών
Για να μπορεί να λειτουργήσει ο ηλεκτροκινητήρας με αναλογικό καθορισμό ονομαστικών τιμών, μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα σήματα προεπιλογής ονομαστικών τιμών "UNIPOL./FIX SETPT" (P100) που πρέπει να υπάρχουν στους ακροδέκτες X11:2 (AI1) και X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3). Η παρούσα αντιστοίχηση
ακροδεκτών αποτελεί παράδειγμα και αν θέλετε μπορείτε να την αλλάξετε μέσω των
παραμέτρων P601 – 608. Ωστόσο, η "∆εξιά/∆ιακοπή" (DI01) είναι μόνιμα κατειλημμένη.
X11:2 (AI11)
Αναλογική
είσοδος n1

X12:1
(DIØØ)
/Φραγή
ελεγκτή1)

X12:2 (DIØ1)
∆εξιά/
∆ιακοπή2)

X12:3
(DIØ2)
Αριστερά/
∆ιακοπή

X12:4
(DIØ3)
Ενεργοποίηση / Στοπ

X12:5
(DIØ4)
n11/n21

X12:6
(DIØ5)
n12/n22

Φραγή ελεγκτή

X

0

X

X

X

0

0

Στοπ

X

1

X

X

0

0

0

Ενεργοποίηση και
διακοπή

X

1

0

0

1

0

0

∆εξιόστροφη περιστροφή με 50 % nmax

5V

1

1

0

1

0

0

∆εξιόστροφη περιστροφή με nmax

10 V

1

1

0

1

0

0

Αριστερόστροφη
περιστροφή με 50 %
nmax

5V

1

0

1

1

0

0

Αριστερόστροφη
περιστροφή με nmax

10 V

1

0

1

1

0

0

Λειτουργία

1) Όχι τυπική ρύθμιση
2) Μόνιμη αντιστοίχιση
0 = Σήμα 0
1 = Σήμα 1
X = Άσχετο
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Στο ακόλουθο διάγραμμα οδήγησης περιγράφεται σαν παράδειγμα ο τρόπος με τον
οποίο θα θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροκινητήρα με τις αναλογικές ονομαστικές τιμές
συνδέοντας τους ακροδέκτες X12:1 – X12:4. Η δυαδική έξοδος X10:2 /DΟØ2 "/Brake")
(φρένο) χρησιμοποιείται για τη μεταγωγή του διακόπτη φρένου K12.
Είσοδος DIØØ 1
/Φραγή ρυθμιστή

t

0
1

Είσοδος DIØ1
Δεξιά/Διακοπή

t

0
Είσοδος DIØ2 1
Αριστερά/Διακοπή

t

0
1

Είσοδος DIØ3
Ενεργοποίηση/
Στοπ
0
Έξοδος DOØ2
/Φρένο

1

t

0
10V

Αναλογική
είσοδος
n1 (AI11)

Στροφές

t

5V

t

0V
nmax

50 % nmax
nmin
nstart-stop
0

-50 % nmax

t11 ανοδικά
t11 ανοδικά
t11 ανοδικά

t11 καθοδικά
t11 καθοδικά

t
t11 ανοδικά

Ράμπα στοπ t13

-nmax

18014398698571787

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Με φραγή ρυθμιστή, ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Τότε ένας κινητήρας
χωρίς φρένο ακινητοποιείται.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

79

I

5

Έναρξη χρήσης
Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα στη χειροκίνητη λειτουργία

0
5.6.2

Σταθερές ονομαστικές τιμές
Για να λειτουργήσει ο ηλεκτροκινητήρας με τις σταθερές ονομαστικές τιμές, μπορείτε να
δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τα σήματα προεπιλογής ονομαστικών τιμών
"UNIPOL./FIX SETPT" (P100) που πρέπει να υπάρχουν στους ακροδέκτες X12:1 –
X12:6 (DIØØ – DIØ5). Η παρούσα αντιστοίχηση ακροδεκτών αποτελεί παράδειγμα και
αν θέλετε μπορείτε να την αλλάξετε μέσω των παραμέτρων P601 – 608. Ωστόσο,
η "∆εξιά/∆ιακοπή" (DI01) είναι μόνιμα κατειλημμένη.
X12:1 (DIØØ)
/Φραγή
ελεγκτή1)

X12:2 (DIØ1)
∆εξιά/
∆ιακοπή2)

X12:3 (DIØ2)
Αριστερά/
∆ιακοπή

X12:4 (DIØ3)
Ενεργοποίηση/
Στοπ

X12:5 (DIØ4)
n11/n21

X12:6 (DIØ5)
n12/n22

Φραγή ελεγκτή

0

X

X

X

X

X

Στοπ

1

X

X

0

X

X

Ενεργοποίηση και
διακοπή

1

0

0

1

X

X

∆εξιόστροφα με
n11

1

1

0

1

1

0

∆εξιόστροφα με
n12

1

1

0

1

0

1

∆εξιόστροφα με
n13

1

1

0

1

1

1

Αριστερόστροφα
με n11

1

0

1

1

1

0

Λειτουργία

1) Όχι τυπική ρύθμιση
2) Μόνιμη αντιστοίχιση
0 = Σήμα 0
1 = Σήμα 1
X = Άσχετο
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0
Στο ακόλουθο διάγραμμα οδήγησης περιγράφεται σαν παράδειγμα ο τρόπος με τον
οποίο θα θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροκινητήρα με τις εσωτερικές σταθερές ονομαστικές τιμές συνδέοντας τους ακροδέκτες X12:1 – X12:6. Η δυαδική έξοδος X10:2
/DΟØ2 "/Brake") (φρένο) χρησιμοποιείται για τη μεταγωγή του διακόπτη φρένου K12.
Είσοδος DIØØ 1
/Φραγή ρυθμιστή

t

0
1

Είσοδος DIØ1
Δεξιά/Διακοπή

t

0
1

Είσοδος DIØ2
Αριστερά/Διακοπή

t

0
1

Είσοδος DIØ3
Ενεργοποίηση/
Στοπ
0

t

1

Είσοδος DIØ4
n11/n21

t

0
1

Είσοδος DIØ5
n12/n22

t

0

Έξοδος DOØ2
/Φρένο

1

t

0

n13

Στροφές

n12
n11
0
-n11
-n12

t11 ανοδικά
t11 ανοδικά

t11 καθοδικά

t11 ανοδικά

t
t11 ανοδικά

Ράμπα στοπ t13

-n13

18014398698576011

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Με φραγή ρυθμιστή, ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Τότε ένας κινητήρας
χωρίς φρένο ακινητοποιείται.
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5.7

Ρυθμιστής PI (P25x)
Πληροφορίες για το ρυθμιστή PI θα βρείτε στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου/Ρυθμιστής PI".

5.8

Λειτουργία κύριας/υποτελούς μονάδας (P750)
Η λειτουργία κύριας/υποτελούς μονάδας παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης αυτόματων λειτουργιών όπως ο συγχρονισμός στροφών. Ως σύνδεση επικοινωνίας μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή RS485 ή τη διεπαφή διαύλου συστήματος.
Σε αυτήν την περίπτωση, στην υποτελή μονάδα πρέπει να ρυθμίσετε P100 Πηγή ονομαστικών τιμών = Master-SBus ή P100 Πηγή ονομαστικών τιμών = Master-RS485. Τα
δεδομένα εξόδου διεργασίας PO1 – PO3 (P870, P871, P872) ρυθμίζονται αυτόματα
από το υλικολογισμικό.
Μέσω μίας προγραμματιζόμενης λειτουργίας ακροδεκτών, "Ελεύθερη λειτουργία υποτελούς μονάδας" P60x ∆υαδικές είσοδοι βασικής συσκευής, καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ της υποτελούς μονάδας και της ονομαστικής τιμής της κύριας μονάδας
ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η εναλλαγή σε μία τοπική λειτουργία ελέγχου (όπως
"Πηγή ελέγχου ∆ιπολική / Σταθερή ονομαστική τιμή").

5.9

Ομάδα ηλεκτροκινητήρων
Πληροφορίες για την ομάδα ηλεκτροκινητήρων θα βρείτε στο κεφάλαιο "Μελέτη
έργου/.../Κινητήρας πολλών αξόνων, ομάδα ηλεκτροκινητήρων".

5.10

Έναρξη λειτουργίας τριφασικών ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων της κατηγορίας 2 (94/9/ΕΚ) με αντιεκρηκτική προστασία
Οι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες της SEW-EURODRIVE με αντιεκρηκτική προστασία,
που τίθενται σε λειτουργία με το MOVITRAC® B, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί γι' αυτήν
τη λειτουργία σύμφωνα με την πινακίδα τύπου και το πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου EΚ.
Την ασφάλεια για τη λειτουργία σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων αναλαμβάνει ένα
πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας σε συνδυασμό με τους αισθητήρες θερμοκρασίας
του κινητήρα. Η λειτουργία περιορισμού ρεύματος στο MOVITRAC® B αποτρέπει τη διέ-

82

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Έναρξη χρήσης

I

Έναρξη λειτουργίας τριφασικών ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων της κατηγορίας 2

5

0
γερση του συστήματος ασφαλείας, δηλαδή ο κινητήρας προστατεύεται από τυχόν ανεπίτρεπτη υπερθέρμανση (→ ακόλουθο σχήμα).
Περιορισμός ρεύματος lπεριορ

l1

1.5 lC

lN(κινητήρας)

lü

C

lü

B

D

l2
E

A
Ανάλογα με
τον τύπο
κινητήρα

Επιτρεπόμενο εύρος
ρεύματος διαρκείας

fA fB

fC

fEck

fD

fE

f/Hz

9007200296570891

Για την έναρξη χρήσης χρησιμοποιήστε το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio. Με
την έναρξη χρήσης ενεργοποιούνται αυτόματα και οι παράμετροι P560 – P566 για τη
λειτουργία Ex-e σε ελεγμένους και πιστοποιημένους κινητήρες SEW.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παράμετρο P560 μετά την έναρξη χρήσης, μόνο εάν
έχει τεθεί σε λειτουργία ένας κινητήρας με πιστοποίηση για λειτουργία Ex.
Ο περιορισμός ρεύματος I1 είναι ενεργός μετά την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα.
Ο περιορισμός ρεύματος I2 περιγράφει το μόνιμα επιτρεπτό ρεύμα (διαγραμμισμένη
περιοχή).
Μπορείτε να καταγράψετε τις παραμέτρους και τις τιμές έναρξης χρήσης με το
MOVITOOLS® MotionStudio. Η απεικόνιση αυτών των στοιχείων γίνεται στο πεδίο
"ATEX-Information".

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR.71 – 225".
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5.11

Προφίλ επικοινωνίας και συσκευής
Με τις διεπαφές επικοινωνίας, το MOVITRAC® B σας προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες του ηλεκτροκινητήρα.
Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών δεδομένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδομένων διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα
εισαγωγής ονομαστικών τιμών, όπως π.χ. οι ονομαστικές στροφές, ο χρόνος παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης / επιβράδυνσης κλπ., αλλά και τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, φραγή ρυθμιστή, διακοπή, ταχεία
διακοπή, κλπ. Ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών τιμών από το μετατροπέα συχνότητας, όπως τις πραγματικές
στροφές, το ρεύμα, την κατάσταση συσκευής, τον αριθμό σφάλματος και τα μηνύματα
αναφοράς.
Σε συνδυασμό με τον έλεγχο διαδικασιών και οδήγησης σε θέση IPOSplus® που έχει
ενσωματωθεί στο μετατροπέα συχνότητας, το κανάλι δεδομένων διεργασίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επίσης ως απευθείας σύνδεση ανάμεσα στο PLC και το IPOSplus®. Σε
αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα διεργασίας δεν αξιολογούνται από τον μετατροπέα
συχνότητας, αλλά απευθείας από το πρόγραμμα IPOSplus®.
Ενώ η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας συνήθως γίνεται κυκλικά, η μη κυκλική ανάγνωση και εγγραφή των παραμέτρων ηλεκτροκινητήρα είναι δυνατή μέσω λειτουργιών
όπως οι READ και WRITE Αυτή η ανταλλαγή παραμέτρων/ δεδομένων σάς επιτρέπει
να υλοποιείτε εφαρμογές, στις οποίες όλες οι σημαντικές παράμετροι του ηλεκτροκινητήρα αποθηκεύονται στην υπερκείμενη συσκευή αυτοματισμού, έτσι ώστε να μην απαιτείται χειροκίνητη παραμετροποίηση στον ίδιο το μετατροπέα συχνοτήτων.
Η χρήση ενός συστήματος fieldbus απαιτεί για τον ηλεκτροκινητήρα πρόσθετες λειτουργίες επιτήρησης, όπως για παράδειγμα, η χρονική επιτήρηση του fieldbus (χρονική
υπέρβαση fieldbus) ή ο ειδικός σχεδιασμός διακοπής κινδύνου.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες επιτήρησης του MOVITRAC® B ειδικά στη
δική σας εφαρμογή. Μπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αντιδράσεις σφαλμάτων του μετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος στο
δίαυλο. Για πολλές εφαρμογές ενδείκνυται μια ταχεία διακοπή, μπορείτε όμως να ενεργοποιήσετε και το "πάγωμα" των τελευταίων ονομαστικών τιμών.
Εφόσον η λειτουργία των ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και στη λειτουργία
fieldbus, μπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε αρχές διακοπής έκτακτης ανάγκης,
ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες του μετατροπέα
συχνοτήτων.
Για την έναρξη χρήσης και το σέρβις, ο μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC® B σας
παρέχει πολλές δυνατότητες διάγνωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φορητό
χειριστήριο για να ελέγχετε τόσο τις ονομαστικές τιμές που αποστέλλονται από την
υπερκείμενη μονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγματικές τιμές. Επιπλέον, σας παρέχεται
ένας αριθμός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των διεπαφών
επικοινωνίας.
Το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio σας παρέχει μια ακόμη πιο άνετη διάγνωση,
το οποίο εκτός από τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων ηλεκτροκινητήρα και επικοινωνίας, επιτρέπει επίσης τη λεπτομερή προβολή των διεπαφών και των πληροφοριών
κατάστασης συσκευής.
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5.11.1 ∆εδομένα διεργασίας
Ο όρος δεδομένα διεργασίας (PD) αντιπροσωπεύει όλα τα χρονικά κρίσιμα δεδομένα
(πραγματικού χρόνου) μίας διεργασίας, τα οποία θα πρέπει να υποστούν γρήγορα επεξεργασία ή να μεταφερθούν. Αυτά χαρακτηρίζονται από την υψηλή δυναμική και συνεχή
ενημέρωσή τους.
Τα δεδομένα διεργασίας είναι π.χ. οι ονομαστικές και πραγματικές τιμές του μετατροπέα
συχνότητας, αλλά και οι περιφερειακές καταστάσεις των τελικών διακοπτών. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται κυκλικά ανάμεσα στη συσκευή αυτοματισμού και τον μετατροπέα συχνότητας.
Μέσω των δεδομένων διεργασίας γίνεται ο πραγματικός έλεγχος του μετατροπέα
συχνότητας MOVITRAC® B.
Γενικά, η μεταχείριση των δεδομένων εισόδου διεργασίας (PΙ) και των δεδομένων
εξόδου διεργασίας (PΟ) γίνεται ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να καθορίσετε,
ειδικά για την εφαρμογή σας, ποια δεδομένα εξόδου διεργασίας (ονομαστικές τιμές) θα
αποστέλλονται από τη μονάδα ελέγχου στον μετατροπέα συχνότητας ή ποια δεδομένα
εισόδου διεργασίας (πραγματικές τιμές) του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B θα
μεταφερθούν στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για τον έλεγχο του μετατροπέα συχνότητας μέσω μιας διεπαφής επικοινωνίας, ο μετατροπέας πρέπει προηγουμένως να ρυθμιστεί στην αντίστοιχη πηγή ελέγχου και πηγή
ονομαστικών τιμών. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πηγή ελέγχου και την πηγή ονομαστικών τιμών επιτρέπει τους διαφορετικούς συνδυασμούς, έτσι ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να ελέγχεται π.χ. από το fieldbus και να χρησιμοποιεί την αναλογική ονομαστική
τιμή ως ονομαστική τιμή. Στη συνέχεια, οι παράμετροι για την περιγραφή των δεδομένων εξόδου διεργασίας χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του μετατροπέα συχνότητας σχετικά με την ερμηνεία των ληφθέντων δεδομένων διεργασίας.
Με την παράμετρο P100 Πηγή ονομαστικών τιμών μπορείτε να καθορίσετε τη διεπαφή
επικοινωνίας μέσω της οποίας η ονομαστική τιμή θα υποστεί επεξεργασία από το μετατροπέα συχνότητας.
Παράμετροι

∆ιεπαφή επικοινωνίας
RS485

P100 Πηγή ονομαστικής τιμής

fieldbus
SBus
...

Με την παράμετρο P101 Πηγή ελέγχου μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο ελέγχου του
μετατροπέα συχνότητας. Ο μετατροπέας αναμένει τη λέξη ελέγχου από την πηγή που
έχει ρυθμιστεί εδώ.
Παράμετροι

Έλεγχος του μετατροπέα από
Ακροδέκτες

P101 Πηγή ελέγχου

RS485
fieldbus
SBus

Ρύθμιση:
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ

Σε αυτήν τη ρύθμιση, ο έλεγχος του μετατροπέα συχνότητας γίνεται μόνο από τις δυαδικές εισόδους και, κατά περίπτωση, μέσω του προγράμματος ελέγχου IPOSplus®.
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Ρύθμιση: RS485,
FΙELDBUS, SBus

Σε αυτήν τη ρύθμιση, η λέξη ελέγχου που έχει καθοριστεί στο κανάλι δεδομένων εξόδου
διεργασίας ενημερώνεται από τη ρυθμισμένη πηγή ελέγχου (RS485 / FΙELDBUS / δίαυλος συστήματος).
Οι δυαδικές είσοδοι και το πρόγραμμα ελέγχου IPOSplus® συνεχίζουν να συμμετέχουν
στον έλεγχο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας συχνοτήτων πρέπει να ενεργοποιείται επίσης
πάντα από τους ακροδέκτες για έλεγχο μέσω των δεδομένων διεργασίας. Επομένως,
οι ακροδέκτες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι και προγραμματισμένοι με τέτοιον τρόπο,
ώστε ο μετατροπέας να ενεργοποιείται μέσω των δυαδικών εισόδων.
Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει ένα παράδειγμα για την καλωδίωση και την παραμετροποίηση στην πλευρά ακροδεκτών για τον αποκλειστικό έλεγχο του μετατροπέα συχνότητας μέσω των δεδομένων διεργασίας.

X12
DI00 = Επαναφορά σφάλματος
DI01 = ∆εξιά/∆ιακοπή
DI02 = Αριστερά/∆ιακοπή
DI03 = Ενεργοποίηση/∆ιακοπή
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = Τάση τροφοδοσίας για TF/TH
24VIO

24VIO4 = Είσοδος/έξοδος + 24 V
GND = ∆υναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα
X13
GND = ∆υναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα
DO02 = Φρένο ανοιχτό
DO03 = Ετοιμότητα λειτουργίας
GND = ∆υναμικό αναφοράς
DO01-C = Επαφή ρελέ/Βλάβη
DO01-NO = Επαφή ρελέ κανονικά ανοικτή
DO01-NC = Επαφή ρελέ κανονικά κλειστή
8674167947
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5.11.2 Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας
Ο μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC® B μπορεί να ελεγχθεί μέσω των διεπαφών
επικοινωνίας με 1 έως 10 (στο RS485 με 1 έως 3) λέξεις δεδομένων διεργασίας. Ο αριθμός των δεδομένων εισόδου διεργασίας (PΙ) και των δεδομένων εξόδου διεργασίας (PO)
είναι ο ίδιος.

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

PI
5945505675

Η ρύθμιση της παραμετροποίησης δεδομένων διεργασίας γίνεται είτε μέσω μικροδιακοπτών στην πρόσθετη κάρτα ή μέσω της κύριας μονάδας διαύλου κατά την εκκίνηση του
συστήματος διαύλου (π.χ. PROFIBUS-DP ή RS485). Με τον τρόπο αυτό, ο μετατροπέας συχνότητας λαμβάνει αυτόματα τη σωστή ρύθμιση. Με το φορητό χειριστήριο ή με
το σύστημα επιτήρησης fieldbus στο MOVITOOLS® MotionStudio μπορείτε να ελέγξετε
την τρέχουσα παραμετροποίηση των δεδομένων διεργασίας στο σημείο μενού P090
Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας fieldbus.
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη διεπαφή fieldbus είναι ενεργές οι ακόλουθες παραμετροποιήσεις δεδομένων διεργασίας.
P090 Παραμετροποίηση PD
1 λέξη δεδομένων διεργασίας + κανάλι παραμέτρων

1PD+PARAM

1 λέξη δεδομένων διεργασίας

1PD

2 λέξεις δεδομένων διεργασίας + κανάλι παραμέτρων

2PD+PARAM

2 λέξεις δεδομένων διεργασίας

2PD

....

....

10 λέξεις δεδομένων διεργασίας + κανάλι παραμέτρων

10PD+PARAM

10 λέξεις δεδομένων διεργασίας

10PD

Υπόδειξη: 3 PD για κάρτες διαύλου, 10 PD για FSE24B στον τύπο μπροστινής
μονάδας.
Για τον έλεγχο των δεδομένων διεργασίας του μετατροπέα συχνότητας, σημαντικός
είναι μόνο ο αριθμός των δεδομένων διεργασίας (δηλαδή 1PD - 10PD). Αν χρησιμοποιούνται προγραμματιζόμενες μονάδες ελέγχου ως κύριες μονάδες fieldbus, τότε τα δεδομένα διεργασίας προβάλλονται κατά κανόνα απευθείας στην περιοχή I/O ή την περιφερειακή περιοχή. Επομένως η περιοχή I/O ή η περιφερειακή περιοχή του PLC πρέπει να
διαθέτει αρκετή μνήμη για τα δεδομένα διεργασίας του μετατροπέα συχνότητας
(βλ. ακόλουθο σχήμα). Η αντιστοίχηση διευθύνσεων ανάμεσα στα δεδομένα διεργασίας
του μετατροπέα συχνότητας και στην περιοχή διευθύνσεων του PLC γίνεται συνήθως
στην ομάδα κύριων μονάδων fieldbus.
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AW 44
AW 42
AW 40

PO 3
PO 2
PO 1

Περιοχή διευθύνσεων PLC
EW 44
EW 42
EW 40

PI 3
PI 2
PI 1

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

PI
5945507339

5.11.3 Περιγραφή δεδομένων διεργασίας
Η περιγραφή δεδομένων διεργασίας καθορίζει το περιεχόμενο των δεδομένων διεργασίας που πρόκειται να μεταφερθούν. Όλες οι λέξεις δεδομένων διεργασίας μπορούν να
αντιστοιχιστούν από το χρήστη μεμονωμένα.
Για τον καθορισμό των πρώτων τριών λέξεων δεδομένων διεργασίας διατίθενται οι ακόλουθες έξι παράμετροι fieldbus:
•

P870 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ1

•

P871 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ2

•

P872 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ3

•

P873 Περιγραφή πραγματικής τιμής PI1

•

P874 Περιγραφή πραγματικής τιμής PΙ2

•

P875 Περιγραφή πραγματικής τιμής PΙ3

Αν αλλάξετε μία από τις προαναφερόμενες παραμέτρους, τότε η αποδοχή των δεδομένων εξόδου διεργασίας για την επεξεργασία ονομαστικών τιμών μέσω του fieldbus κλειδώνει αυτόματα. Μόνο αν ενεργοποιήσετε ξανά την παράμετρο fieldbus
•

P876 Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ = ΟΝ

υπόκεινται επεξεργασία τα ληφθέντα δεδομένα εξόδου διεργασίας σύμφωνα με τις νέες
περιγραφές πραγματικών και ονομαστικών τιμών.
Η ανάγνωση και η εγγραφή των λέξεων δεδομένων διεργασίας 4 έως 10 μπορεί να γίνει
μόνο μέσω του IPOSplus®.
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Περιγραφή ονομα
στικών τιμών των
δεδομένων PΟ

Οι παράμετροι Περιγραφή ονομαστικών τιμών PAx καθορίζουν το περιεχόμενο των
λέξεων δεδομένων εξόδου διεργασίας, που αποστέλλονται από την υπερκείμενη
συσκευή αυτοματισμού μέσω του συστήματος fieldbus (βλ. ακόλουθο σχήμα).
P870: Περιγρ.ονομ.τιμών PO1

P871: Περιγρ.ονομ.τιμών PO2

Λέξη ελέγχου 1
Λέξη ελέγχου 2
Ονομ.στροφές
Ονομ. ρεύμα
κλπ.

P872: Περιγρ.ονομ.τιμών PO3

Λέξη ελέγχου 1
Λέξη ελέγχου 2
Ονομ.στροφές
Ονομ. ρεύμα
κλπ.

PO 1

PO 2

Λέξη ελέγχου 1
Λέξη ελέγχου 2
Ονομ.στροφές
Ονομ. ρεύμα
κλπ.

PO 3

Δεδομένα εξόδου διεργασίας

5946331531

Με τις λέξεις δεδομένων εξόδου διεργασίας PO1, PO2 και PO3, οι αναφερόμενες ονομαστικές τιμές μπορούν να μεταφερθούν μέσω του καναλιού δεδομένων εξόδου διεργασίας. Μπορείτε να αποφασίσετε οι ίδιοι σε ποια λέξη δεδομένων διεργασίας θα μεταφερθεί το άνω τμήμα (High) ή το κάτω τμήμα (Low).

Αντιστοίχηση

Σημασία

NO FUNCTION

Στη ρύθμιση NO FUNCTION (χωρίς λειτουργία), ο μετατροπέας
συχνότητας δεν χρησιμοποιεί αυτήν τη λέξη δεδομένων εξόδου
διεργασίας για την επεξεργασία ονομαστικών τιμών. Το περιεχόμενο της λέξης δεδομένων εξόδου διεργασίας που έχει προγραμματιστεί σε NO FUNCTION παραβλέπεται, παρόλο που η μονάδα
ελέγχου μπορεί να καθορίσει μια πραγματική ονομαστική τιμή
μέσω του συστήματος fieldbus.
Η ρύθμιση NO FUNCTION κλειδώνει την επεξεργασία αυτής της
λέξης δεδομένων εξόδου διεργασίας στο σύστημα του μετατροπέα. Ωστόσο μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα εξόδου διεργασίας μέσω του IPOSplus®.

SPEED

Με τη ρύθμιση SPEED (στροφές), ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B ερμηνεύει την ονομαστική τιμή που μεταφέρθηκε
σε αυτήν την λέξη δεδομένων διεργασίας ως ονομαστική τιμή
στροφών, εφόσον ο ρυθμισμένος τρόπος λειτουργίας (P700
Τρόπος λειτουργίας 1, P701 Τρόπος λειτουργίας 2) επιτρέπει
μια ονομαστική τιμή στροφών.
Αν δεν έχει προγραμματιστεί ονομαστική τιμή στροφών, παρόλο
που έχει ρυθμιστεί διεπαφή επικοινωνίας ως πηγή ονομαστικών
τιμών (FΙELDBUS, RS485, δίαυλος συστήματος), τότε ο μετατροπέας συχνότητας θα χρησιμοποιήσει την ονομαστική τιμή στροφών 0.

1 ψηφίο = 0,2 / min

CURRENT

Στη ρύθμιση CURRENT (ρεύμα), ο μετατροπέας συχνότητας
ερμηνεύει την ονομαστική τιμή που έχει καθοριστεί σε αυτήν την
λέξη δεδομένων διεργασίας ως ονομαστική τιμή ρεύματος,
εφόσον έχει ρυθμιστεί μια παραλλαγή με έλεγχο ροπής ως
τρόπος λειτουργίας (P700 Τρόπος λειτουργίας 1). Σε διαφορετική
περίπτωση, ο μετατροπέας συχνότητας αγνοεί την ονομαστική
τιμή ρεύματος.

1 ψηφίο = 0,1 % IN

MAX. SPEED

Με τη ρύθμιση MAX. SPEED (μέγιστες στροφές), ο μετατροπέας
συχνότητας MOVITRAC® B ερμηνεύει τη μεταφερθείσα ονομαστική τιμή ως περιορισμό στροφών. Ο περιορισμός στροφών
καθορίζεται με τη μονάδα σ.α.λ. και ερμηνεύεται ως τιμή και για τις
δύο φορές περιστροφής.
Η υποστηριζόμενη περιοχή τιμών του περιορισμού στροφών
μέσω fieldbus αντιστοιχεί στην περιοχή τιμών της παραμέτρου
P302 Μέγιστες στροφές 1. Με τον καθορισμό του περιορισμού
στροφών μέσω του fieldbus απενεργοποιούνται αυτόματα οι
παράμετροι P302 Μέγιστες στροφές 1, P312 Μέγιστες στροφές 2.

1 ψηφίο = 0,2 / min
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Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
δεδομένων PΟ
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Αντιστοίχηση

Σημασία

Κλίμακα

MAX.
CURRENT

Με τη ρύθμιση MAX. CURRENT (μέγιστο ρεύμα), ο μετατροπέας
συχνότητας MOVITRAC® B ερμηνεύει τα μεταφερόμενα δεδομένα
εξόδου διεργασίας ως περιορισμό ρεύματος. Ο περιορισμός ρεύματος καθορίζεται σε ποσοστό, βάσει του ονομαστικού ρεύματος
του μετατροπέα, στη μονάδα % IN και ερμηνεύεται ως τιμή και για
τις δύο φορές περιστροφής.
Η υποστηριζόμενη περιοχή τιμών του περιορισμού ρεύματος
μέσω fieldbus αντιστοιχεί στην περιοχή τιμών της παραμέτρου
P303 Όριο ρεύματος 1. Τα όρια ρεύματος που ρυθμίζονται με τις
παραμέτρους P303 Όριο ρεύματος 1 και P313 Όριο ρεύματος 2
συνεχίζουν να ισχύουν και κατά τον καθορισμό του περιορισμού
ρεύματος μέσω δεδομένων διεργασίας, έτσι ώστε αυτές οι παράμετροι να θεωρούνται ως το μέγιστο ενεργό όριο ρεύματος.

1 ψηφίο = 0,1 % IN

SLIP

1 ψηφίο = 0,2 / min
Με τη ρύθμιση SLIP (ολίσθηση), ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B ερμηνεύει τη μεταφερόμενη λέξη δεδομένων
εξόδου διεργασίας ως τιμή αντιστάθμισης ολίσθησης.
Με τον καθορισμό της αντιστάθμισης ολίσθησης μέσω του
fieldbus απενεργοποιούνται αυτόματα οι παράμετροι P324 Αντιστάθμιση ολίσθησης 1 και P334 Αντιστάθμιση ολίσθησης 2.
Ο καθορισμός της αντιστάθμισης ολίσθησης μέσω του καναλιού
δεδομένων διεργασίας έχει νόημα μόνο στον τρόπο λειτουργίας
VFC-N-CONTROL διότι η ροπή μπορεί να επηρεαστεί έμμεσα
από την αλλαγή της αντιστάθμισης ολίσθησης.
Η περιοχή τιμών για αυτήν την τιμή αντιστάθμισης ολίσθησης είναι
ίδια με την περιοχή τιμών της παραμέτρου P324 Αντιστάθμιση ολίσθησης 1 και αντιστοιχεί σε μια περιοχή στροφών 0 - 500 σ.α.λ..
Αν η ολίσθηση που έχει καθοριστεί μέσω των δεδομένων διεργασίας βρίσκεται έξω από αυτήν την περιοχή τιμών, τότε σε περίπτωση υπέρβασης του κατώτατου ορίου ενεργοποιείται η ελάχιστη τιμή και σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου
ενεργοποιείται η μέγιστη τιμή.

RAMP

Με τη ρύθμιση RAMP (ράμπα), ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B ερμηνεύει τη μεταφερθείσα ονομαστική τιμή ως
ράμπα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Η καθορισμένη αριθμητική
τιμή αντιστοιχεί σε ένα χρόνο χιλιοστών του δευτερολέπτου και
αναφέρεται σε μια αλλαγή 3000 σ.α.λ..
Η λειτουργία ταχείας διακοπής και στοπ κινδύνου δεν επηρεάζεται
από αυτήν τη ράμπα διεργασίας. Κατά τη μεταφορά της ράμπας
διεργασίας μέσω του συστήματος fieldbus απενεργοποιούνται οι
ράμπες t11, t12, t21 και t22.

CONTROL
WORD 1 /
CONTROL
WORD 2

Η αντιστοίχηση των δεδομένων εξόδου διεργασίας με τη λέξη
ελέγχου 1 ή τη λέξη ελέγχου 2 επιτρέπει την ενεργοποίηση
σχεδόν όλων των λειτουργιών ηλεκτροκινητήρα μέσω του συστήματος fieldbus. Για την περιγραφή της λέξης ελέγχου 1 και 2,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός λέξης ελέγχου".

SPEED [%]

Με τη ρύθμιση SPEED [%] (στροφές [%]), ο μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC® B ερμηνεύει την ονομαστική τιμή που έχει
μεταφερθεί σε αυτήν τη λέξη δεδομένων διεργασίας ως ποσοστιαία ονομαστική τιμή στροφών.
Η σχετική ονομαστική τιμή στροφών αφορά πάντα τον τρέχων
ισχύοντα μέγιστο περιορισμό στροφών, δηλ. είτε την παράμετρο
P302/312 ή το MAX. SPEED ή τον περιορισμό στροφών PO.

4000hex
= 100 % nmax

IPOS PO-DATA

Στη ρύθμιση IPOS PO-DATA (δεδομένα PO IPOS), ο μετατροπέας συχνότητας δεν χρησιμοποιεί αυτήν τη λέξη δεδομένων
εξόδου διεργασίας για την επεξεργασία ονομαστικών τιμών. Το
περιεχόμενο της λέξης δεδομένων εξόδου διεργασίας που έχει
προγραμματιστεί σε IPOS-PO-DATA παραβλέπεται από το
σύστημα μετατροπέα και διατίθεται για αποκλειστική επεξεργασία
στο πρόγραμμα ελέγχου IPOSplus®.
Εντός του IPOSplus® μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση
στα δεδομένα εξόδου διεργασίας των διεπαφών επικοινωνίας με
την εντολή GetSys PO-Data. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ελέγχου διαδικασιών και οδήγησης σε θέση
IPOSplus®.

Ανάμεσα στην
υπερκείμενη
συσκευή αυτοματισμού και το
IPOSplus® μπορούν να ανταλλαγούν 3 λέξεις με
16 Bit μεμονωμένης κωδικοποίησης η κάθε μια.

1 ψηφίο = 1ms

Η ξεχωριστή ρύθμιση της περιγραφής δεδομένων εξόδου διεργασίας επιτρέπει μια πληθώρα συνδυασμών, που δεν είναι όμως όλοι τεχνικά χρήσιμοι.
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Εκτός από τα δεδομένα εξόδου διεργασίας, χρησιμοποιούνται γενικά και οι ψηφιακοί
ακροδέκτες εισόδου και, σε ειδικές περιπτώσεις, και η αναλογική τιμή του μετατροπέα
συχνότητας MOVITRAC® B.
∆εν έχει καθοριστεί
ονομαστική τιμή
μέσω fieldbus

Αν ως πηγή ονομαστικών τιμών έχετε καταχωρήσει μια διεπαφή επικοινωνίας και
αν στην περιγραφή των δεδομένων εξόδου διεργασίας δεν έχει προγραμματιστεί
ονομαστική τιμή, τότε στο εσωτερικό του μετατροπέα η ονομαστική τιμή ισούται με
μηδέν.

∆εν έχει καθοριστεί
λέξη ελέγχου μέσω
fieldbus

Αν ως πηγή ελέγχου έχετε καταχωρήσει μια διεπαφή επικοινωνίας και αν στην
περιγραφή των δεδομένων εξόδου διεργασίας δεν έχει προγραμματιστεί τιμή
ελέγχου, τότε στο εσωτερικό του μετατροπέα καθορίζεται η εντολή ελέγχου
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

∆ιπλή αντιστοίχηση του καναλιού
δεδομένων εξόδου
διεργασίας

Αν πολλές λέξεις δεδομένων εξόδου διεργασίας έχουν την ίδια περιγραφή ονομαστικών τιμών, τότε ισχύει μόνο η πρώτη αναγνωσμένη λέξη δεδομένων εξόδου
διεργασίας. Η σειρά επεξεργασίας στο μετατροπέα συχνότητας είναι PΟ1 - PΟ2 PΟ3, δηλ. αν π.χ. το PΟ2 και το PΟ3 έχουν την ίδια περιγραφή ονομαστικής τιμής,
τότε ενεργοποιείται μόνο το PΟ2. Το περιεχόμενο της λέξης PΟ3 παραβλέπεται.

Ενεργοποίηση
δεδομένων PO
P876: Ενεργοποίηση δεδομένων PO

PO 1

PO 2

PO 3

Δεδομένα εξόδου διεργασίας

5946336651

Η αλλαγή της παραμέτρου Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ1 - PΟ3 έχει ως αποτέλεσμα το αυτόματο κλείδωμα των δεδομένων εξόδου διεργασίας με Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ = Όχι. Το κανάλι δεδομένων εξόδου διεργασίας ενεργοποιείται πάλι για την
επεξεργασία μόνο με τη ρύθμιση Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ = ΝΑΙ (π.χ. από την
υπερκείμενη μονάδα ελέγχου).

Επεξεργασία δεδομένων PO/PΙ

ΟΧΙ

Κλειδωμένα δεδομένα εξόδου διεργασίας.
Η επεξεργασία ονομαστικών τιμών του μετατροπέα συχνότητας συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι
την εκ νέου ενεργοποίηση των ονομαστικών τιμών fieldbus με τα τελευταία έγκυρα (κλειδωμένα) δεδομένα εξόδου διεργασίας.

ΝΑΙ

Ενεργοποίηση δεδομένων εξόδου διεργασίας.
Ο μετατροπέας συχνότητας λειτουργεί με τα δεδομένα εξόδου διεργασίας που έχουν καθοριστεί από την κύρια μονάδα.

Τα δεδομένα εισόδου διεργασίας του μετατροπέα (πραγματικές τιμές, πληροφορίες
κατάστασης κλπ.) μπορούν να διαβαστούν από όλες τις διεπαφές επικοινωνίας του
μετατροπέα και επομένως δεν έχουν συνδεθεί στην πηγή ελέγχου και ονομαστικών
τιμών.
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RS485

Δίαυλος συστήματος 1

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

100 Πηγή ονομ. τιμών

101 Πηγή ελέγχου

Ονομαστικές τιμές n/I
Περιορισμοί n/I
Ράμπα, ολίσθηση

Λέξη ελέγχου 1
Λέξη ελέγχου 2

ναι
876 Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ

Διάγνωση διαύλου
870 Περιγραφή ονομ. τιμής PO1
871 Περιγραφή ονομ. τιμής PO2
872 Περιγραφή ονομ. τιμής PO3

Δυαδικές είσοδοι

PO 1
PO 2
PO 3

094 Ονομαστική τιμή PΟ1 [hex]
095 Ονομαστική τιμή PΟ2 [hex]
096 Ονομαστική τιμή PΟ3 [hex]

Σύστημα ελέγχου ηλεκτροκινητήρα
Επεξεργασία ονομαστικών τιμών

plus

IPOS

Διάγνωση διαύλου
873 Περιγραφή πραγματικής τιμής PI1
874 Περιγραφή πραγματικής τιμής PI2
875 Περιγραφή πραγματικής τιμής PI3

RS485

PI 1
PI 2
PI 3

097 Πραγματική τιμή PI1 [hex]
098 Πραγματική τιμή PI2 [hex]
099 Πραγματική τιμή PI3 [hex]

Δίαυλος συστήματος 1
5946339339
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Περιγραφή πραγματικών τιμών των
δεδομένων PΙ

Οι παράμετροι Περιγραφή πραγματικών τιμών PΙ1 - PΙ3 καθορίζουν το περιεχόμενο των
λέξεων δεδομένων εισόδου διεργασίας, που μεταφέρονται από το μετατροπέα συχνότητας προς την υπερκείμενη συσκευή αυτοματισμού (βλ. ακόλουθο σχήμα). Όλες οι
λέξεις δεδομένων διεργασίας καθορίζονται με τη δική τους ξεχωριστή παράμετρο, ώστε
να χρειάζονται τρεις παράμετροι για την περιγραφή των δεδομένων εισόδου διεργασίας.
P875: Περιγρ.πραγμ.τιμών PI1

P875: Περιγρ.πραγμ.τιμών PI2

Λέξη κατάστασης 1
Λέξη κατάστασης 2
Πραγμ.στροφές
Φαινόμενο ρεύμα
κλπ.

P876: Περιγρ.πραγμ.τιμών PI3

Λέξη κατάστασης 1
Λέξη κατάστασης 2
Πραγμ.στροφές
Φαινόμενο ρεύμα
κλπ.

PI 1

PI 2

Λέξη κατάστασης 1
Λέξη κατάστασης 2
Πραγμ.στροφές
Φαινόμενο ρεύμα
κλπ.

PI 3

Δεδομένα εισόδου διεργασίας

5946342027

Με τις λέξεις δεδομένων εισόδου διεργασίας PΙ1 έως PΙ3 μπορείτε να μεταφέρετε τις
ακόλουθες παραμέτρους μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας. Οι τιμές 32-Bit,
όπως π.χ. η πραγματική θέση, μεταφέρονται σε 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας. Μπορείτε να αποφασίσετε οι ίδιοι σε ποια λέξη δεδομένων διεργασίας θα μεταφερθεί το άνω
τμήμα (High) και το κάτω τμήμα (Low).
Αντιστοίχηση

Σημασία

NO FUNCTION

Η αντιστοίχηση μιας λέξης δεδομένων εισόδου διεργασίας με
NO FUNCTION έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία ενημέρωσης
αυτής της λέξης δεδομένων εισόδου διεργασίας από το
σύστημα μετατροπέα. Το MOVITRAC® B επιστρέφει γενικά σε
αυτήν την περίπτωση την τιμή "0000hex" στην υπερκείμενη
μονάδα ελέγχου.

SPEED

1 ψηφίο = 0,2 / min
Με τη ρύθμιση SPEED, ο μετατροπέας συχνότητας επιστρέφει
στο υπερκείμενο σύστημα αυτοματισμού την τρέχουσα πραγματική τιμή στροφών με τη μονάδα σ.α.λ.
Η πραγματική τιμή στροφών μπορεί να επιστραφεί σωστά,
μόνο αν ο μετατροπέας συχνότητας μπορέσει να προσδιορίσει
τις πραγματικές στροφές κινητήρα μέσω της επαναφοράς στροφών. Σε εφαρμογές με αντιστάθμιση ολίσθησης, η απόκλιση
από τις πραγματικές στροφές κινητήρα εξαρτάται αποκλειστικά
από την ακρίβεια της αντιστάθμισης ολίσθησης που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη.

OUTPUT
CURRENT

Με τη ρύθμιση OUTPUT CURRENT (ρεύμα εξόδου), ο μετατρο- 1 ψηφίο = 0,1 % IN
πέας συχνότητας επιστρέφει στο υπερκείμενο σύστημα αυτοματισμού την τρέχουσα πραγματική τιμή του ρεύματος εξόδου με
τη μονάδα [% In] (ποσοστιαία τιμή, βάσει του ονομαστικού ρεύματος του μετατροπέα συχνότητας).

ACTIVE
CURRENT

Αν αντιστοιχήσετε μια λέξη δεδομένων εισόδου διεργασίας με
ACTIVE CURRENT (ενεργό ρεύμα), ο μετατροπέας συχνότητας
επιστρέφει στο υπερκείμενο σύστημα αυτοματισμού την τρέχουσα πραγματική τιμή ενεργού ρεύματος με τη μονάδα % In.

STATUS WORD 1
STATUS WORD 2

Η αντιστοίχηση των δεδομένων εισόδου διεργασίας με τη λέξη
κατάστασης 1 ή τη λέξη κατάστασης 2 επιτρέπει την πρόσβαση
στις αμέτρητες πληροφορίες κατάστασης και στα μηνύματα
βλάβης και αναφοράς.

SPEED [%]

Με τη ρύθμιση SPEED [%] (στροφές [%]), ο μετατροπέας
συχνότητας επιστρέφει στο υπερκείμενο σύστημα αυτοματισμού την τρέχουσα σχετική πραγματική τιμή στροφών με τη
μονάδα % nmax / P302.
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Κλίμακα των δεδομένων διεργασίας

Αντιστοίχηση

Σημασία

κλίμακα

IPOS PI-DATA

Με τη ρύθμιση IPOS PI (δεδομένα εισόδου διεργασίας IPOS)
μπορείτε να μεταφέρετε μια μεμονωμένη πραγματική τιμή από
το πρόγραμμα IPOSplus® στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου
μέσω των δεδομένων εισόδου διεργασίας. Με τον τρόπο αυτό,
αυτή η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής έως και 48
Bit μεμονωμένης κωδικοποίησης ανάμεσα στο πρόγραμμα
IPOSplus® και την υπερκείμενη μονάδα ελέγχου μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας.
Εντός του IPOSplus® μπορείτε να περιγράψετε άμεσα τα δεδομένα εισόδου διεργασίας με την εντολή SetSys PI-Data. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ελέγχου
διαδικασιών και οδήγησης σε θέση IPOSplus®.

Ανάμεσα στην
υπερκείμενη
συσκευή αυτοματισμού και το
IPOSplus® μπορούν να ανταλλαγούν 3 λέξεις με
16 Bit μεμονωμένης κωδικοποίησης
η κάθε μια.

Τα δεδομένα διεργασίας μεταφέρονται κατά κανόνα ως τιμές σταθερής υποδιαστολής,
ώστε να μπορούν στην τρέχουσα διεργασία να υπολογιστούν με απλό τρόπο. Οι παράμετροι με την ίδια μονάδα μέτρησης λαμβάνουν την ίδια κλίμακα, έτσι ώστε να είναι
δυνατές οι άμεσες συγκρίσεις ονομαστικών και πραγματικών τιμών στο πρόγραμμα
εφαρμογής της υπερκείμενης συσκευής ελέγχου. Γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τρεις
τύπους δεδομένων διεργασίας:
•

Στροφές σε σ.α.λ.

•

Ρεύμα σε % IN (ονομαστικό ρεύμα)

•

Ράμπα σε ms

Οι διαφορετικές παραλλαγές της λέξης ελέγχου και κατάστασης κωδικοποιούνται ως
πεδίο Bit και περιγράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

∆εδομένα διεργασίας

Τύπος

Ανάλυση

Ονομαστική τιμή στροφών /
Πραγματική τιμή στροφών /
Περιορισμός στροφών αντιστάθμισης
ολίσθησης

Integer 16

1 ψηφίο = 0,2 min-1

Αναφορά

Περιοχή

Σχετική ονομαστική τιμή στροφών [%] /
Σχετική πραγματική τιμή στροφών [%]

Integer 16

1 ψηφίο = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)

Μέγιστες στροφές
του μετατροπέα

Πραγματική τιμή φαινομενικού ρεύματος /
Πραγματική τιμή ενεργού ρεύματος /
Ονομαστική τιμή ρεύματος
Περιορισμός ρεύματος

Integer 16

1 ψηφίο = 0,1 % IN

Ονομαστικό ρεύμα -3276,8 % – 0 – +3276,7 %
του μετατροπέα
8000hex .– 0 – 7FFFhex
συχνότητας

Ράμπα διεργασίας επάνω /
Ράμπα διεργασίας κάτω

Unsigned 16 1 ψηφίο = 1 ms

-6553,6 – 0 – +6553,4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex

delta-f = 100 Hz

- 200 % – 0 – + 200 % - 0,0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex

0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex

Οι θετικές τιμές στροφών αντιστοιχούν σε ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ περιστροφή αν ο κινητήρας
έχει συνδεθεί σωστά.
Παραδείγματα
∆εδομένα
διεργασίας
Στροφές
Σχετικές
στροφές
Ρεύμα

Ράμπα
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Τιμή

κλίμακα

Μεταφερόμενο δεδομένο διεργασίας

∆εξιά 400 min-1

400/0,2 = 2000dec = 07D0hex

2000dec ή 07D0hex

Αριστερά 750 min-1

- (750/0,2) = 3750dec = F15Ahex

-3750dec ή F15Ahex

∆εξιά 25 % fmax

25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex

4096dec ή 1000hex

Αριστερά 75 % fmax

-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex

-12288dec ή D000hex

45 % IN

(45/0,1) = 450dec = 01C2hex

450dec ή 01C2hex

115,5 % IN

(115,5/0,1) = 1155dec = 0483hex

1155dec ή 0483hex

300 ms

300 ms → 300dec = 012Chex

300dec ή 012Chex

1,4 s

1,4 s = 1400 ms
400dec = 0578hex

1400dec ή 0578hex
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5.11.4 Έλεγχος διαδικασίας
Ορισμός λέξης
ελέγχου

Η λέξη ελέγχου έχει πλάτος 16 Bit. Σε κάθε Bit έχει αντιστοιχιστεί μια λειτουργία του
μετατροπέα συχνότητας. Το Low-Byte αποτελείται από 8 μόνιμα καθορισμένα bit λειτουργίας, που είναι πάντα έγκυρα. Η αντιστοίχηση των πιο σημαντικών bit ελέγχου ποικίλει για τις διαφορετικές λέξεις ελέγχου.
Οι λειτουργίες που γενικά δεν υποστηρίζονται από το μετατροπέα συχνότητας δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ούτε από τη λέξη ελέγχου. Τα μεμονωμένα bit λέξης ελέγχου
πρέπει να θεωρούνται, σε αυτήν την περίπτωση, κατειλημμένα και πρέπει να ρυθμιστούν από το χρήστη στη λογική τιμή 0!

Βασικό μπλοκ
ελέγχου

Στο λιγότερο σημαντικό τμήμα της λέξης ελέγχου (Bit 0 έως 7) έχουν καθριστεί με μόνιμο
τρόπο 8 bit λειτουργίας για τις σημαντικότερες λειτουργίες του ηλεκτροκινητήρα.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την αντιστοίχηση του βασικού μπλοκ ελέγχου.
Bit
0

Λειτουργία
Φραγή ρυθμιστή = "1" / Ενεργοποίηση = "0"

1

Ενεργοποίηση = "1" / Ταχεία διακοπή = "0"

2

Ενεργοποίηση = "1" / ∆ιακοπή = "0"

3

∆εσμευμένο

4

Εναλλαγή ολοκληρωτή: Ολοκληρωτής 1 = "1" / Ολοκληρωτής 2 = "0"

5

Εναλλαγή σετ παραμέτρων: Σετ παραμέτρων 2 = "1" / Σετ παραμέτρων 1 = "0"

6

Επαναφορά: Μηδενισμός υπάρχουσας βλάβης = "1" / Μη ενεργή = "0"

7

∆εσμευμένο

8
9
10
11
12

Ανάλογα με τη λέξη ελέγχου

13
14
15
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Συσχετισμός των
εντολών ελέγχου
ασφάλειας

Γενικά, οι εντολές ελέγχου
•

CONTROLLER INHIBIT (ΦΡΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΗ)

•

RAPID STOP / STOP (ΤΑΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗ / ∆ΙΑΚΟΠΗ)

•

STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ)

•

ENABLE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα μέσω της ρυθμισμένης πηγής ελέγχου, των
δυαδικών εισόδων και του προγράμματος ελέγχου IPOSplus®. Ο συσχετισμός ασφαλείας αυτών των λειτουργιών ελέγχου γίνεται με εκχώρηση προτεραιότητας στις μεμονωμένες εντολές ελέγχου. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει π.χ. ότι για την ενεργοποίηση του
μετατροπέα συχνότητας θα πρέπει αυτό να το ενεργοποιήσουν και τα τρία μπλοκ επεξεργασίας (επεξεργασία ακροδεκτών, επεξεργασία λέξεων ελέγχου και πρόγραμμα
IPOSplus®). Ωστόσο, μόλις ένα από τα 3 μπλοκ επεξεργασίας διεγείρει μία εντολή ελέγχου υψηλότερης προτεραιότητας (π.χ. ∆ΙΑΚΟΠΗ ή ΦΡΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ), τότε ενεργοποιείται αυτή η εντολή.
Μετά την ενεργοποίηση του μετατροπέα συχνότητας, το IPOSplus® δίνει γενικά την
εντολή ελέγχου ENABLE, ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μπορεί να καθοδηγείται αμέσως
και χωρίς το πρόγραμμα IPOSplus®.
Γενικά, οι δυαδικές είσοδοι παραμένουν ενεργοποιημένες ακόμη και κατά την οδήγηση
του μετατροπέα συχνότητας μέσω των δεδομένων διεργασίας (P101 Πηγή ελέγχου =
RS485/FΙELDBUS/SBus). Οι λειτουργίες ασφάλειας όπως η φραγή ρυθμιστή και η ενεργοποίηση υποβάλλονται σε ισοδύναμη επεξεργασία τόσο από τη συστοιχία ακροδεκτών, όσο και από το fieldbus. Αυτό σημαίνει ότι ο μετατροπέας συχνότητας για καθοδήγηση μέσω του fieldbus πρέπει να ενεργοποιηθεί προηγουμένως από την πλευρά
ακροδεκτών. Όλες οι άλλες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε
μέσω ακροδεκτών ή μέσω της λέξης ελέγχου, υποβάλλονται σε επεξεργασία με λειτουργία OR. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την κατάσταση συσκευής ανάλογα με τις διαφορετικές πηγές ελέγχου (ακροδέκτες, δίαυλος ή λέξη ελέγχου IPOS)

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ:

Δεξιά/Διακοπή = 0
Αριστερά/Διακοπή = 0

ΔΙΑΥΛΟΣ:
Bit 0 = 1

XOR

Ενεργοποίηση/Στοπ = 0

ΔΙΑΥΛΟΣ:

Bit 2 = 0
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus

Λέξη ελέγχου IPOS:

AND

AND

P101 =
SBus/RS485/Fieldbus

OR

Λέξη ελέγχου IPOS:
Bit 30 = 1

Ακροδέκτες:

Φραγή ελεγκτή = 0

ΔΙΑΚΟΠΗ

Bit 0 = 1
Bit 1 = 1

ΣΤΟΠ

Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus

96

"F"

Εξωτ. σφάλμα = 0

OR

Bit 11 = 1

Κατάσταση συσκευής

ΣΦΑΛΜΑ

Ακροδέκτες:

Λέξη ελέγχου IPOS:

Ακροδέκτες:
Στοπ = 0

ΦΡΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΗ
"1"

"2"

"2"

OR

OR

AND
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Για λόγους ασφαλείας, το βασικό μπλοκ ελέγχου έχει καθοριστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε
ο μετατροπέας συχνότητας να λαμβάνει με τη ρύθμιση της λέξης ελέγχου 0000hex την
κατάσταση Χωρίς δραστικοποίηση, καθώς όλα τα τυπικά κύρια συστήματα fieldbus επαναφέρουν τις εξόδους στην τιμή 0000hex σε περίπτωση σφάλματος! Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετατροπέας συχνότητας διεξάγει μία γρήγορη διακοπή και, στη συνέχεια,
ενεργοποιεί το μηχανικό φρένο.
Εντολές ελέγχου
Έλεγχος του μετατροπέα συχνότητας
με Bit 0 – 2

Αν ο μετατροπέας συχνότητας ενεργοποιήθηκε από την πλευρά ακροδεκτών, τότε
μπορεί να ελεγχθεί με το Bit 0 - Bit 2 για εφαρμογές με επαναφορά στροφών του βασικού μπλοκ ελέγχου.

Bit 2: Ενεργοποίηση / ∆ιακοπή
Bit 1: Ενεργοποίηση / Ταχεία διακοπή
Bit 0: Φραγή ρυθμιστή / Ενεργοποίηση
Προτεραιότητα Εντολή ελέγχου:
.
Φραγή ρυθμιυψηλή
στή:
.
.
Ταχεία διακοπή:
.
.
∆ιακοπή:
.
.
Ενεργοποίηση:
χαμηλή

Bit 2

Bit 1

Bit 0

X

X

1

π.χ. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,

X

0

0

π.χ. 00hex, 04hex

0

1

0

π.χ. 02hex

1

1

0

06hex

X = άσχετο

Εντολή ελέγχου
"Φραγή ρυθμιστή"

Με την εντολή ελέγχου Φραγή ρυθμιστή μπορείτε να κλειδώσετε τις τελικές βαθμίδες
ισχύος του μετατροπέα συχνότητας και επομένως να συνδέσετε σε αυτές υψηλή αντίσταση. Ταυτόχρονα, ο μετατροπέας συχνότητας ενεργοποιεί τη σύμπλεξη του μηχανικού φρένου κινητήρα, έτσι ώστε ο κινητήρας να ακινητοποιείται αμέσως μέσω της μηχανικής πέδησης. Οι κινητήρες, που δεν διαθέτουν μηχανικό φρένο, συνεχίζουν να
περιστρέφονται κατά τη χρήση αυτής της εντολής ελέγχου.
Για τη διέγερση της εντολής ελέγχου Φραγή ρυθμιστή αρκεί η ρύθμιση του Bit 0: Φραγή
ρυθμιστή/Ενεργοποίηση στη λέξη ελέγχου, καθώς όλα τα άλλα Bit είναι άσχετα. Επομένως, αυτό το Bit ελέγχου έχει την υψηλότερη προτεραιότητα στη λέξη ελέγχου.

Εντολή ελέγχου
"Ταχεία διακοπή"

Με την εντολή ελέγχου Ταχεία διακοπή, ο μετατροπέας συχνότητας διεξάγει επιβράδυνση στην τρέχουσα, ισχύουσα ράμπα ταχείας διακοπής. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται γενικά οι ακόλουθες ρυθμισμένες ράμπες ταχείας διακοπής:
•

P136 T13 Ράμπα διακοπής (με ενεργό το σετ παραμέτρων 1)

•

P146 T23 Ράμπα διακοπής (με ενεργό το σετ παραμέτρων 2)

Η ράμπα διεργασίας που έχει ενδεχομένως καθοριστεί μέσω fieldbus δεν επηρεάζει
καθόλου την ταχεία διακοπή!
Η ενεργοποίηση αυτής της εντολής ελέγχου γίνεται με επαναφορά του Bit 1: Ενεργοποίηση/Ταχεία διακοπή.
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Εντολή ελέγχου
"∆ιακοπή"

Με την εντολή ελέγχου ∆ιακοπή, ο μετατροπέας συχνότητας διεξάγει επιβράδυνση. Αν
μεταφερθεί η ράμπα διεργασίας μέσω του συστήματος fieldbus, τότε αυτή η εντολή
ελέγχου χρησιμοποιεί την τρέχουσα καθορισμένη τιμή ράμπας ως ράμπα επιβράδυνσης. ∆ιαφορετικά, ο μετατροπέας συχνότητας χρησιμοποιεί για αυτήν την εντολή ελέγχου την τυπική ράμπα ολοκληρωτή "κάτω" ανάλογα με το ρυθμισμένο σετ παραμέτρων
και ολοκληρωτή.
Η εντολή ελέγχου ∆ιακοπή διεγείρεται με το Bit 2: Ενεργοποίηση/∆ιακοπή.

Εντολή ελέγχου
"Ενεργοποίηση"

Με την εντολή ελέγχου Ενεργοποίηση ενεργοποιείτε το μετατροπέα συχνότητας μέσω
του συστήματος fieldbus. Αν μεταφερθεί και η ράμπα διεργασίας μέσω του συστήματος
fieldbus, τότε αυτή η εντολή ελέγχου χρησιμοποιεί την τρέχουσα καθορισμένη τιμή
ράμπας ως ράμπα επιτάχυνσης. ∆ιαφορετικά, ο μετατροπέας συχνότητας χρησιμοποιεί
για αυτήν την εντολή ελέγχου τους τυπικούς ολοκληρωτές Ράμπα επάνω ανάλογα με το
ρυθμισμένο σετ παραμέτρων και ολοκληρωτή.
Για την εντολή ελέγχου Ενεργοποίηση πρέπει και τα τρία bit να έχουν συνδεθεί σε Ενεργοποίηση (110bin).

Επιλογή του
έγκυρου σετ
παραμέτρων

Η επιλογή του έγκυρου σετ παραμέτρων γίνεται μέσω του bit 5 στη λέξη ελέγχου.
Η αλλαγή του σετ παραμέτρων είναι, γενικά, δυνατή μόνο στην κατάσταση Φραγή
ρυθμιστή.
Αυτό το bit έχει συνδεθεί μέσω λειτουργίας OR με τη λειτουργία ακροδεκτών εισόδου
"Αλλαγή σετ παραμέτρων", δηλ. η λογική κατάσταση "1" του ακροδέκτη εισόδου OR του
bit λέξης ελέγχου ενεργοποιεί το σετ παραμέτρων 2!

Επαναφορά μετά
από σφάλμα

98

Σε περίπτωση σφάλματος, με το Bit 6 της λέξης ελέγχου μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας. Η επαναφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με σήμα 0/1 στη λέξη ελέγχου.
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Λέξη ελέγχου 1

Η λέξη ελέγχου 1 εκτός από τις σημαντικότερες λειτουργίες κινητήρα του βασικού μπλοκ
ελέγχου στο πιο σημαντικό byte, περιέχει και bit λειτουργιών για εσωτερικές λειτουργίες
ονομαστικών τιμών, που παράγονται στο εσωτερικό του μετατροπέα συχνότητας
MOVITRAC® B.
Bit

Λειτουργικότητα

Αντιστοίχιση

0

Φραγή ρυθμιστή "1" / Ενεργοποίηση "0"

1

Ενεργοποίηση "1" / Ταχεία διακοπή "0"

2

Ενεργοποίηση "1" / ∆ιακοπή "0"

3

Μόνιμα καθορισμένο

4

∆εσμευμένο
Αλλαγή ολοκληρωτή

5

Αλλαγή σετ παραμέτρων

6

Επαναφορά

7

∆εσμευμένο

8

Φορά περιστροφής
για ποτενσιόμετρο
κινητήρα

0 = ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ φορά περιστροφής
1 = ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ φορά περιστροφής

9
10

Ποτενσιόμετρο κινητήρα, επιτάχυνση
Ποτενσιόμετρο κινητήρα, επιβράδυνση

10 9
0 0 = Καμία αλλαγή
1 0 = κάτω
0 1 = επάνω
1 1 = Καμία αλλαγή

11
12

Επιλογή των εσωτερικών σταθερών ονομαστικών τιμών
n11 - n13 ή n21 - n23

12 11
0 0 = Ονομαστική τιμή στροφών μέσω λέξης δεδομένων εξόδου
διεργασίας 2
0 1 = Εσωτερική ονομαστική τιμή n11 (n21)
1 0 = Εσωτερική ονομαστική τιμή n12 (n22)
1 1 = Εσωτερική ονομαστική τιμή n13 (n23)

13

Αλλαγή σταθερών
ονομαστικών τιμών

0 = Σταθερές ονομαστικές τιμές του ενεργού σετ παραμέτρων, επιλέξιμες
μέσω Bit 11/12
1 = Σταθερές ονομαστικές τιμές του άλλου σετ παραμέτρων, επιλέξιμες
μέσω Bit 11/12

14

∆εσμευμένο

Τα δεσμευμένα Bit πρέπει γενικά να ρυθμίζονται σε μηδέν!

15

∆εσμευμένο

Τα δεσμευμένα Bit πρέπει γενικά να ρυθμίζονται σε μηδέν!

Αυτές οι εσωτερικές λειτουργίες ονομαστικών τιμών ενεργοποιούνται, αν ρυθμίσετε την
παράμετρο P100 στην σταθερή ονομαστική τιμή ή στο ποτενσιόμετρο κινητήρα και αν
ρυθμίσετε τα κατάλληλα Bit στη λέξη ελέγχου 1. Οποιαδήποτε ονομαστική τιμή στροφών
που καταχωρείται μέσω της λέξης δεδομένων εξόδου διεργασίας SBus δεν είναι πλέον
ενεργή!
Ποτενσιόμετρο
κινητήρα μέσω
fieldbus

Ο έλεγχος της λειτουργίας ονομαστικών τιμών "Ποτενσιόμετρο κινητήρα" γίνεται μέσω
της διεπαφής fieldbus με τον ίδιο τρόπο όπως για τους τυπικούς ακροδέκτες εισόδου. Η
ράμπα διεργασίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να καθοριστεί μέσω μιας πρόσθετης
λέξης δεδομένων εξόδου διεργασίας, δεν επηρεάζει το ποτενσιόμετρο κινητήρα. Γενικά,
χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθοι ολοκληρωτές ποτενσιόμετρου κινητήρα.
•

P150 T3 Ράμπα επάνω

•

P151 T4 Ράμπα κάτω
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Λέξη ελέγχου 2

Η λέξη ελέγχου 2 περιέχει bit λειτουργιών για τις σημαντικότερες λειτουργίες κινητήρα
στο βασικό μπλοκ ελέγχου. Στο πιο σημαντικό τμήμα περιέχει τους εικονικούς ακροδέκτες εισόδου. Πρόκειται για ακροδέκτες εισόδου ελεύθερου προγραμματισμού, οι οποίοι
όμως δεν είναι φυσικά διαθέσιμοι εξαιτίας μη υπάρχοντα υλικού εξοπλισμού (πρόσθετες
κάρτες). Επομένως, αυτοί οι ακροδέκτες εισόδου απεικονίζονται στους εικονικούς ακροδέκτες εισόδου του fieldbus. Σε κάθε εικονικό ακροδέκτη έχει αντιστοιχιστεί ένας προαιρετικός και φυσικά μη διαθέσιμος ακροδέκτης εισόδου ενώ η λειτουργία του μπορεί να
προγραμματιστεί ελεύθερα.
Bit Λειτουργία
0

Φραγή ρυθμιστή "1" / Ενεργοποίηση "0"

1

Ενεργοποίηση "1" / Ταχεία διακοπή "0"

2

Ενεργοποίηση "1" / ∆ιακοπή "0"

3

∆εσμευμένο

4

Αλλαγή ολοκληρωτή

5

Αλλαγή σετ παραμέτρων

6

Επαναφορά

7

∆εσμευμένο

8

Εικονικός ακροδέκτης 1 = P610 / δυαδική είσοδος DI10

9

Εικονικός ακροδέκτης 2 = P611 / δυαδική είσοδος DI11

10

Εικονικός ακροδέκτης 3 = P612 / δυαδική είσοδος DI12

11

Εικονικός ακροδέκτης 4 = P613 / δυαδική είσοδος DI13

12

Εικονικός ακροδέκτης 5 = P614 / δυαδική είσοδος DI14

13

Εικονικός ακροδέκτης 6 = P615 / δυαδική είσοδος DI15

14

Εικονικός ακροδέκτης 7 = P616 / δυαδική είσοδος DI16

15

Εικονικός ακροδέκτης 8 = P617 / δυαδική είσοδος DI17

Ορισμός

Μόνιμα καθορισμένο

Εικονικοί ακροδέκτες εισόδου

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Αν στο μετατροπέα συχνότητας εκτός από τη διεπαφή fieldbus έχει συνδεθεί επίσης
η πρόσθετη κάρτα FIO21B, οι είσοδοι της πρόσθετης κάρτας FIO21B έχουν προτεραιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εικονικές είσοδοι δεν αξιολογούνται!
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Ορισμός λέξη
κατάστασης

Η λέξη κατάστασης έχει πλάτος 16 Bit. Το λιγότερο σημαντικό Byte, το επονομαζόμενο
βασικό μπλοκ ελέγχου, αποτελείται από 8 μόνιμα καθορισμένα Bit κατάστασης, που αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες καταστάσεις του ηλεκτροκινητήρα. Η αντιστοίχηση των
πιο σημαντικών Bit κατάστασης ποικίλει για τις διαφορετικές λέξεις κατάστασης.

Βασικό μπλοκ
κατάστασης

Το βασικό μπλοκ κατάστασης της λέξης κατάστασης περιέχει πληροφορίες κατάστασης, που απαιτούνται για σχεδόν όλες τις εφαρμογές ηλεκτροκινητήρα.
Bit

Λειτουργία / αντιστοίχηση

Ορισμός

0

Ενεργοποιημένη τελική βαθμίδα "1" / Κλειδωμένη τελική βαθμίδα "0"

1

Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας "1" / Μετατροπέας όχι σε ετοιμότητα
λειτουργίας "0"

2

Ενεργοποιημένα δεδομένα PΟ "1" / Κλειδωμένα δεδομένα PΟ "0"

3

Τρέχον σετ ολοκληρωτών: Ολοκληρωτής 2 "1" / Ολοκληρωτής 1 "0"

4

Τρέχον σετ παραμέτρων: Σετ παραμέτρων 2 "1" / Σετ παραμέτρων 1 "0"

5

Βλάβη / προειδοποίηση: Υπάρχει βλάβη / προειδοποίηση "1" /
Καμία βλάβη "0"

Μόνιμα καθορισμένο

6
7

Μήνυμα "μετατροπέας σε ετοιμότητα
λειτουργίας"

Μήνυμα
"Ενεργοποιημένα
δεδομένα PΟ"

Το Bit 1 στη λέξη κατάστασης υποδηλώνει με την τιμή Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας = 1, ότι ο μετατροπέας συχνότητας είναι έτοιμος να αντιδράσει στις εντολές
ελέγχου μίας εξωτερικής μονάδας ελέγχου. Ο μετατροπέας συχνότητας δε βρίσκεται σε
ετοιμότητα λειτουργίας, αν
•

Το MOVITRAC® B αναφέρει σφάλμα

•

Είναι ενεργή η εργοστασιακή ρύθμιση (Setup)

•

Αν δεν υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου

Το Bit 2 υποδηλώνει με το μήνυμα Ενεργοποιημένα δεδομένα PΟ = 1, ότι ο μετατροπέας
συχνότητας αντιδρά στις τιμές ελέγχου και τις ονομαστικές τιμές των διεπαφών επικοινωνίας. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την ενεργοποίηση των δεδομένων PΟ:
100 Πηγή ονομαστικών τιμών RS-485
SBus 1

101 Πηγή ονομαστικών τιμών RS-485
SBus 1

Ή
876 Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ ΝΑΙ

ΚΑΙ

Λέξης κατάστασης bit 2: Ενεργοποίηση δεδομένων PO
5946738187
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Βλάβη/
προειδοποίηση

Λέξη κατάστασης 1

Με το Bit 5 στη λέξη κατάστασης, ο μετατροπέας συχνότητας αναφέρει μια ενδεχομένως
εμφανιζόμενη βλάβη ή προειδοποίηση. Γενικά, ο μετατροπέας συχνότητας δεν είναι
πλέον σε ετοιμότητα λειτουργίας αν εμφανιστεί μια βλάβη. Ωστόσο, μια προειδοποίηση μπορεί να εμφανιστεί προσωρινά χωρίς να επηρεάζει τη συμπεριφορά λειτουργίας
του μετατροπέα συχνότητας. Για το λόγο αυτό, εκτός από αυτό το Bit βλάβης, θα πρέπει
να αξιολογήσετε επίσης το Bit 1 Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας για το ακριβές
φιλτράρισμα μιας βλάβης (προϋπόθεση: τάση ηλ. δικτύου ON).
Bit 1: Ετοιμότητα λειτουργίας

Bit 5: Βλάβη / προειδοποίηση

Σημασία

0

0

Μετατροπέας όχι σε ετοιμότητα
λειτουργίας

0

1

Βλάβη

1

0

Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας

1

1

Προειδοποίηση

Εκτός από τις πληροφορίες κατάστασης στο βασικό μπλοκ κατάστασης, η λέξη κατάστασης 1 περιέχει επίσης είτε την κατάσταση συσκευής ή τον κωδικό σφάλματος στο πιο
σημαντικό byte κατάστασης. Ανάλογα με το Bit βλάβης, στη ρύθμιση Bit βλάβης =
0 προβάλλεται η κατάσταση συσκευής και σε περίπτωση βλάβης (Bit βλάβης = 1)
ο κωδικός σφάλματος. Αν μηδενίσετε τη βλάβη ακυρώνεται επίσης το Bit βλάβης και
προβάλλεται πάλι η τρέχουσα κατάσταση συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη σημασία των κωδικών σφαλμάτων και της κατάστασης συσκευής ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συστήματος ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® B.
Bit Λειτουργία
0

Ορισμός

Ενεργοποίηση τελικής βαθμίδας

1

Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας

2

Τα δεδομένα PΟ ενεργοποιήθηκαν

3

Ενεργή ομάδα ολοκληρωτών

4

Τρέχον σετ παραμέτρων

5

Βλάβη / προειδοποίηση

6

∆εσμευμένο

7

∆εσμευμένο

8

Βλάβη / προειδοποίηση;

Μόνιμα καθορισμένο

9
10
11
12
13
14
15
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Bit 5 = 1 → κωδικός σφάλματος:
01 Υπερβολικό ρεύμα
02 ...

Κατάσταση συσκευής / κωδικός
σφάλματος

Bit 5 = 0 → κατάσταση συσκευής:
0x1 Φραγή ρυθμιστή
0x2 ...
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Λέξη κατάστασης 2

Εκτός από τις πληροφορίες κατάστασης στο βασικό μπλοκ κατάστασης, η λέξη κατάστασης 2 περιέχει επίσης τους εικονικούς ακροδέκτες εξόδου DO10 - DO17 στο πιο
σημαντικό byte κατάστασης. Με τον προγραμματισμό των λειτουργιών για τους ακροδέκτες εξόδου, όλα τα συμβατικά σήματα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω
του συστήματος fieldbus.
Bit

Λειτουργία

0

Ενεργοποίηση τελικής βαθμίδας

1

Μετατροπέας σε ετοιμότητα λειτουργίας

2

Τα δεδομένα PΟ ενεργοποιήθηκαν

3

Ενεργή ομάδα ολοκληρωτών

4

Τρέχον σετ παραμέτρων

5

Βλάβη / προειδοποίηση

6

∆εσμευμένο

7

∆εσμευμένο

8

Εικονικός ακροδέκτης 1 = P630 / δυαδική έξοδος DO10

9

Εικονικός ακροδέκτης 2 = P631 / δυαδική έξοδος DO11

10

Εικονικός ακροδέκτης 3 = P632 / δυαδική έξοδος DO12

11

Εικονικός ακροδέκτης 4 = P633 / δυαδική έξοδος DO13

12

Εικονικός ακροδέκτης 5 = P634 / δυαδική έξοδος DO14

13

Εικονικός ακροδέκτης 6 = P635 / δυαδική έξοδος DO15

14

Εικονικός ακροδέκτης 7 = P636 / δυαδική έξοδος DO16

15

Εικονικός ακροδέκτης 8 = P637 / δυαδική έξοδος DO17

Ορισμός

Μόνιμα καθορισμένο

Εικονικοί ακροδέκτες εξόδου

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Αν στο μετατροπέα συχνότητας εκτός από τη διεπαφή fieldbus έχει συνδεθεί επίσης
η πρόσθετη κάρτα FIO21B, οι είσοδοι της πρόσθετης κάρτας FIO21B έχουν προτεραιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εικονικές είσοδοι δεν αξιολογούνται!
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Κωδικοί σφαλμάτων και κατάσταση
συσκευής

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τον τρέχοντα κατάλογο των κωδικών σφαλμάτων και των καταστάσεων συσκευής
ανατρέξτε στον κατάλογο παραμέτρων που επισυνάπτεται στο υλικολογισμικό των
συσκευών σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας και στο
εγχειρίδιο συστήματος MOVITRAC® B.
Κατάσταση
συσκευής

Με τη λέξη κατάστασης προβάλλεται η κατάσταση λειτουργίας του MOVITRAC® B και,
σε περίπτωση σφάλματος, προβάλλεται ένας κωδικός σφάλματος ή προειδοποίησης.
Κατάσταση συσκευής
(Byte 1 υψηλό)
0

Σημασία

LED κατάστασης

Λειτουργία 24 V
(ο μετατροπέας δεν είναι έτοιμος)

κίτρινο αναλάμπον

1

Φραγή ρυθμιστή ενεργή

Ανάβει με κίτρινο χρώμα

2

Χωρίς ενεργοποίηση

Ανάβει με κίτρινο χρώμα

3

Ρεύμα ακινησίας

Ανάβει με πράσινο χρώμα

4

Ενεργοποίηση

Ανάβει με πράσινο χρώμα

5

Έλεγχος

Ανάβει με πράσινο χρώμα

8

Εργοστασιακή ρύθμιση

13

Flying Start

Ανάβει με πράσινο χρώμα

14
Ο κωδικός σφάλματος προΈνδειξη σφαλμάτων (αναβοσβήνει)
βάλλεται στη λέξη κατάστασης

κόκκινο αναλάμπον

Προβάλλεται η πραγματική
κατάσταση συσκευής

Χειροκίνητη λειτουργία

Ανάβει με πράσινο χρώμα

16

Ο μετατροπέας αναμένει δεδομένα

Πράσινο/κίτρινο αναλάμπον

17

"Ασφαλής διακοπή" ενεργή

κίτρινο αναλάμπον

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
Λανθασμένη ερμηνεία της ένδειξης U = "Ασφαλής διακοπή" ενεργή.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Η ένδειξη U = "Ασφαλής διακοπή" ενεργή δε σχετίζεται με την ασφάλεια του
συστήματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λειτουργία του συστήματος
ασφαλείας!
Ένδειξη "αναλάμπον U" κατά τη χρήση ενός FBG11B.
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5.11.5 Λειτουργίες επιτήρησης
Για την ασφαλή λειτουργία του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B μέσω των διεπαφών επικοινωνίας χρησιμοποιούνται πρόσθετες λειτουργίες επιτήρησης, οι οποίες,
π.χ σε περίπτωση σφάλματος διαύλου, διεγείρουν μια λειτουργία ηλεκτροκινητήρα που
έχει ρυθμιστεί από το χρήστη. Για κάθε διεπαφή επικοινωνίας υπάρχουν δύο ξεχωριστές
παράμετροι.
•

Χρονική υπέρβαση

•

Απόκριση χρονικής υπέρβασης

Σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας, αυτές οι παράμετροι καθιστούν δυνατή μια
συμπεριφορά ηλεκτροκινητήρα, ανάλογη με την εφαρμογή.
Μήνυμα σφάλματος χρονικής υπέρβασης / Χρονική
υπέρβαση / απόκριση χρονικής
υπέρβασης

Ο μετατροπέας συχνότητας παράγει μια χρονική υπέρβαση, αν εντός του ρυθμισμένου
χρονικού παραθύρου (χρονική υπέρβαση) δεν ληφθούν νέα τηλεγραφήματα μέσω του
συστήματος διαύλου. Με τη ρυθμιζόμενη απόκριση χρονικής υπέρβασης καθορίζεται
ο τύπος βλάβης (σφάλμα/προειδοποίηση), καθώς και η απόκριση σφάλματος του
ηλεκτροκινητήρα.

Μήνυμα σφάλματος χρονικής
υπέρβασης

Το MOVITRAC® B παράγει για κάθε διεπαφή επικοινωνίας ένα ξεχωριστό μήνυμα
σφάλματος χρονικής υπέρβασης:

Χρονική υπέρβαση

Απόκριση χρονικής υπέρβασης

∆ιεπαφή επικοινωνίας

Κωδικός σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος χρονικής
υπέρβασης

RS485

F 43

RS485 TIMEOUT

SBus

F 47

SBUS 1 TIMEOUT

Η χρονική υπέρβαση μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε διεπαφή επικοινωνίας.
∆ιεπαφή επικοινωνίας

αριθμός παραμέτρου

Όνομα παραμέτρου

Χρονική υπέρβαση

RS485

812

Χρονική υπέρβαση
RS485

0,00 δευτερόλεπτα

SBus

883

Καθυστέρηση εκπνοής
χρόνου SBus 1

0,10 δευτερόλεπτα

Η απόκριση χρονικής υπέρβασης μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε διεπαφή
επικοινωνίας.
αριθμός παραμέτρου

Όνομα παραμέτρου

833

Απόκριση RS485-TIMEOUT

RAPID STOP/WARN

836

Απόκριση SBus1-TIMEOUT

RAPID STOP/WARN

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Η επιτήρηση χρονικής υπέρβασης είναι χρήσιμη για όλες τις διεπαφές επικοινωνίας,
αλλά μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα μεμονωμένα συστήματα διαύλου.
Παράμετρος χρονικής υπέρβασης fieldbus

Περιοχή τιμών

Μονάδα

∆ευτερόλεπτα

Περιοχή

0,01 s έως 650,00 s σε βήματα των 10-ms

Ειδική περίπτωση

0 ή 650,00 = Απενεργοποιημένη χρονική υπέρβαση
fieldbus

Εργοστασιακή ρύθμιση

0,5 s

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Στο MOVILINK® μέσω RS485 και SBus, η χρονική υπέρβαση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα στις παραμέτρους P812 ή P883. Κατά τον έλεγχο μέσω CANopen
ή FSE24B, η χρονική υπέρβαση ρυθμίζεται αυτόματα στην παράμετρο P883.
5.11.6 Παραμετροποίηση του μετατροπέα
Κατά κανόνα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παραμέτρους του μετατροπέα
μέσω των ειδικών υπηρεσιών διαύλου READ και WRITE. Μπορείτε να εκτελέσετε πρόσθετες υπηρεσίες σε όλα τα συστήματα διαύλων μέσω του καναλιού παραμέτρων
MOVILINK®. Αυτό το κανάλι παραμέτρων διατίθεται για όλα τα συστήματα διαύλων και
περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.
Επιπλέον, στα τεχνικά έγγραφα των διεπαφών fieldbus θα βρείτε περισσότερες οδηγίες
προγραμματισμού για τη χρήση του καναλιού παραμέτρων MOVILINK® μέσω των διαφορετικών συστημάτων διαύλου.
∆ιαδικασία παραμετροποίησης

Η παραμετροποίηση του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B γίνεται γενικά σύμφωνα με το μοντέλο Client-Server, δηλ. ο μετατροπέας συχνότητας παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος από την υπερκείμενη συσκευή
αυτοματισμού. Συνεπώς, το MOVITRAC® B έχει κατά κανόνοα μόνο λειτουργία διακομιστή (βλ. ακόλουθο σχήμα).

CLIENT

SERVER

Request
Indication

Response
Confirmation
5947102475
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∆ομή του καναλιού
παραμέτρων
MOVILINK®

Το κανάλι παραμέτρων MOVILINK® επιτρέπει την, ανεξάρτητη από το δίαυλο, πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους ηλεκτροκινητήρα του μετατροπέα συχνότητας. Εντός
αυτού του καναλιού παραμέτρων διατίθενται ειδικές υπηρεσίες, για τη δυνατότητα ανάγνωσης των διαφορετικών πληροφοριών παραμέτρων. Το κανάλι παραμέτρων αποτελείται βασικά από ένα byte διαχείρισης, μία λέξη ευρετηρίου, ένα δεσμευμένο byte και
τέσσερα byte δεδομένων.
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆ιαχείριση

Subindex

Index High
(Υψηλός δείκτης)

Index Low
(Χαμηλός
δείκτης)

∆εδομένα
MSB

∆εδομένα

∆εδομένα

∆εδομένα
LSB

∆είκτης παραμέτρου

∆εδομένα 4 byte

∆ιαχείριση του
καναλιού παραμέτρων (byte 0)

Η συνολική διαδικασία της παραμετροποίησης συντονίζεται με το byte 0 "∆ιαχείριση".
Αυτό το byte παρέχει σημαντικές παραμέτρους υπηρεσιών, όπως είναι το αναγνωριστικό υπηρεσίας, το μήκος δεδομένων, η έκδοση και η κατάσταση της εκτελούμενης
υπηρεσίας.

∆ιευθυνσιοδότηση
με δείκτες
(byte 1 –3)

Με το byte 2 "Index High", το byte 3 "Index-Low" και το byte 1 "Subindex" καθορίζεται η
παράμετρος, η οποία πρέπει να αναγνωσθεί ή να εγγραφεί μέσω του συστήματος
fieldbus. Όλες οι παράμετροι του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B παρατίθενται
στο εγχειρίδιο συστήματος MOVITRAC® B. Σε κάθε παράμετρο έχει αντιστοιχιστεί ένας
ειδικός αριθμός (δείκτης). Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την ανάγνωση ή την
εγγραφή της συγκεκριμένης παραμέτρου.

Περιοχή δεδομένων (byte 4 –7)

Τα δεδομένα βρίσκονται στα Byte 4 έως Byte 7 του καναλιού παραμέτρων. Επομένως
μπορούν να μεταδοθούν 4 byte δεδομένων ανά υπηρεσία. Τα δεδομένα καταχωρούνται
πάντοτε με δεξιά στοίχιση, πράγμα που σημαίνει ότι το byte 7 περιέχει το λιγότερο σημαντικό byte δεδομένων (LSB δεδομένων) ενώ το byte 4 είναι το πιο σημαντικό byte δεδομένων (MSB δεδομένων).

Byte διαχείρισης

Τα bit 0 – 3 περιέχουν το αναγνωριστικό υπηρεσίας, δηλαδή καθορίζουν την υπηρεσία
που θα εκτελεστεί.
Τα bit 4 και bit 5 καθορίζουν το μήκος δεδομένων σε byte που πρέπει γενικά να ρυθμίζεται στην τιμή 4 byte για μετατροπείς συχνότητας της SEW.
Byte 0: ∆ιαχείριση
MSB
Bit:

7

LSB
6

5

4

3

2

1

0
Αναγνωριστικό υπηρεσίας:
0000 = No Service
0001 = Ανάγνωση παραμέτρου (Read)
0010 = Εγγραφή παραμέτρου (Write)
0011 = Εγγραφή παραμέτρου στην προσωρινή μνήμη
0100 = Ανάγνωση ελαχίστου
0101 = Ανάγνωση μεγίστου
0110 = Ανάγνωση προεπιλογής
0111 = Ανάγνωση κλίμακας
1000 = Ανάγνωση χαρακτηριστικού
Μήκος δεδομένων:
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte
Bit αναγνώρισης
Bit κατάστασης:
0 = Κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της
υπηρεσίας
1 = Σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
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Το bit 6 είναι το bit αναγνώρισης. Ανάλογα με το σύστημα διαύλου, αυτό το bit έχει διαφορετική σημασία:
•

Στο SBus (CAN) και με ρυθμισμένο το bit αναγνώρισης (= 1), το τηλεγράφημα απόκρισης αποστέλλεται μόνο μετά το τηλεγράφημα συγχρονισμού.

•

Στο RS485 και το fieldbus, το bit αναγνώρισης χρησιμοποιείται ως bit επιβεβαίωσης
ανάμεσα στον Client και τον Server κατά τον κυκλικό τύπο μετάδοσης. Καθώς το
κανάλι παραμέτρων μεταδίδεται σε αυτόν τον τύπο κυκλικά, ενδεχομένως με τα δεδομένα διεργασίας, η εκτέλεση της υπηρεσίας στο μετατροπέα πρέπει να ενεργοποιείται
με έλεγχο σήματος μέσω του bit αναγνώρισης 6. Για να επιτραπεί κάτι τέτοιο, η τιμή
αυτού του bit μεταβάλλεται για κάθε νέα υπηρεσία που πρόκειται να εκτελεστεί (εναλλαγή). Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί το bit αναγνώρισης για να σηματοδοτήσει εάν
η υπηρεσία εκτελέστηκε ή όχι. Η υπηρεσία έχει εκτελεστεί όταν το bit αναγνώρισης που
λήφθηκε στη μονάδα ελέγχου ανταποκρίνεται στο bit αναγνώρισης που εστάλη.

Το bit κατάστασης 7 δείχνει εάν ήταν εφικτή η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως προβλέπεται ή εάν υπήρξαν σφάλματα.
Απόκριση

Η απάντηση (Response) σε ένα αίτημα παραμετροποίησης (Request) έχει την εξής δομή:
•

Το byte διαχείρισης του τηλεγραφήματος Response έχει την ίδια δομή με το τηλεγράφημα Request.

•

Το bit κατάστασης δείχνει αν η εκτέλεση της υπηρεσίας ήταν επιτυχής:
– Αν το bit κατάστασης είναι "0", τα απαιτούμενα δεδομένα περιέχονται στο bit 4
έως 7 του τηλεγραφήματος Response.
– Αν το bit κατάστασης είναι "1", τότε στην περιοχή δεδομένων (bit 4 έως 7) προβάλλεται ένας κωδικός σφάλματος, βλ. ενότητα "Λανθασμένη εκτέλεση υπηρεσίας" (→ σελίδα 110).
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Περιγραφή των
υπηρεσιών παραμέτρων

Οι μεμονωμένες υπηρεσίες παραμέτρων καθορίζονται μέσω των bit 0 - 3 του byte διαχείρισης. Το MOVITRAC® B υποστηρίζει τις παρακάτω υπηρεσίες παραμέτρων.

No service (Καμία
υπηρεσία)

Αυτή η κωδικοποίηση υποδηλώνει την απουσία κάποιας υπηρεσίας παραμέτρων.

Read Parameter
(Ανάγνωση
παραμέτρου)

Με αυτήν την υπηρεσία παραμέτρων γίνεται η ανάγνωση μίας παραμέτρου ηλεκτροκινητήρα.

Write Parameter
(Εγγραφή
παραμέτρου)

Με αυτήν την υπηρεσία παραμέτρων γίνεται η μόνιμη εγγραφή μίας παραμέτρου ηλεκτροκινητήρα. Η εγγεγραμμένη τιμή της παραμέτρου αποθηκεύεται στη μόνιμη μνήμη
(π.χ. σε μια μνήμη EEPROM). Αυτή η υπηρεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
κυκλική πρόσβαση εγγραφής, διότι τα στοιχεία μνήμης επιτρέπουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων εγγραφής.

Write Parameter
volatile (Εγγραφή
Παραμέτρου στην
Προσωρινή μνήμη)

Με αυτήν την υπηρεσία παραμέτρων γίνεται η προσωρινή εγγραφή μίας παραμέτρου
ηλεκτροκινητήρα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την παράμετρο. Η εγγεγραμμένη τιμή
της παραμέτρου αποθηκεύεται μόνο προσωρινά στη μνήμη RAM του μετατροπέα και
χάνεται αν ο μετατροπέας απενεργοποιηθεί. Μετά την επανενεργοποίηση του μετατροπέα διατίθεται πάλι η τιμή που εγγράφηκε τελευταία με την παράμετρο Write.

Ανάγνωση ελαχίστου (Read
Minimum)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να προσδιορίσετε την ελάχιστη ρυθμιζόμενη τιμή μίας
παραμέτρου ηλεκτροκινητήρα. Η κωδικοποίηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την
τιμή παραμέτρου.

Ανάγνωση μέγιστου (Read
Maximum)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να προσδιορίσετε τη μέγιστη ρυθμιζόμενη τιμή μίας
παραμέτρου ηλεκτροκινητήρα. Η κωδικοποίηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την
τιμή παραμέτρου.

Ανάγνωση προεπιλεγμένου (Read
Default)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να προσδιορίσετε την εργοστασιακή ρύθμιση μίας
παραμέτρου ηλεκτροκινητήρα. Η κωδικοποίηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την
τιμή παραμέτρου.
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Read Scale
(Ανάγνωση
κλίμακας)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να προσδιορίσετε την κλίμακα μίας παραμέτρου. Ταυτόχρονα, ο μετατροπέας παρέχει τον λεγόμενο δείκτη μεγέθους και τον δείκτη μετατροπής.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆εδομένα MSB

∆εδομένα

∆εδομένα

∆εδομένα LSB

∆είκτης μεγέθους

∆είκτης μετατροπής

δεσμευμένο

∆είκτης μεγέθους:
Ο δείκτης μεγέθους χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των φυσικών μεγεθών. Με
αυτόν το δείκτη διαβιβάζονται πληροφορίες σε ένα μέλος επικοινωνίας σχετικά με το
φυσικό μέγεθος της αντίστοιχης τιμή παραμέτρου. Η κωδικοποίηση γίνεται σύμφωνα με
το προφίλ του συστήματος αισθητήρων/ενεργοποιητών του οργανισμού χρηστών
PROFIBUS (PNO). Η καταχώρηση FFhex σημαίνει ότι δεν έχει δηλωθεί δείκτης μεγέθους. Για το δείκτη μεγέθους ανατρέξτε επίσης στον κατάλογο παραμέτρων του
μετατροπέα.
∆είκτης μετατροπής:
Ο δείκτης μετατροπής χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της μεταδιδόμενης τιμής παραμέτρου σε μία βασική μονάδα SI. Η κωδικοποίηση γίνεται σύμφωνα με το προφίλ του
συστήματος αισθητήρων/ενεργοποιητών του οργανισμού χρηστών PROFIBUS (PNO).
Παράδειγμα:
Παράμετρος ηλεκτροκινητήρα: P131 Ράμπα t11 κάτω ∆ΕΞΙΑ
∆είκτης μεγέθους:

4 (= χρόνος με μονάδες δευτερολέπτων)

∆είκτης μετατροπής:

3 (10-3 = χιλιοστά)

Μεταδιδόμενη αριθμητική τιμή: 3000dec
Η αριθμητική τιμή που λαμβάνεται μέσω του διαύλου ερμηνεύεται από τον μετατροπέα
συχνότητας ως εξής: 3000 s × 10-3 = 3 s
Ανάγνωση χαρακτηριστικού (Read
Attribute)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορούν να αναγνωστούν τα χαρακτηριστικά πρόσβασης,
καθώς και ο δείκτης της επόμενης παραμέτρου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων για αυτήν την υπηρεσία παραμέτρων.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆εδομένα MSB

∆εδομένα

∆εδομένα

∆εδομένα LSB

Επόμενος διαθέσιμος δείκτης

Χαρακτηριστικά πρόσβασης

Τα χαρακτηριστικά πρόσβασης έχουν κωδικοποιηθεί για κάθε συσκευή συγκεκριμένα.
Για τους μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® B, ο ορισμός χαρακτηριστικών προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.
Byte 6

Byte 7

Bit

Bit

8

9 - 15
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Σημασία

0

1 = Η παράμετρος επιτρέπει την πρόσβαση Write

1

1 = Η παράμετρος αποθηκεύεται μόνιμα στο EEPROM

2

1 = Αντικατάσταση της τιμής RAM από την εργοστασιακή ρύθμιση

3

1 = Αντικατάσταση της τιμής EEPROM από την εργοστασιακή ρύθμιση

4

1 = Μετά την αρχικοποίηση ισχύει η τιμή EEPROM

5

1 = ∆εν χρειάζεται κατάσταση φραγής ρυθμιστή για την πρόσβαση Write

6

1 = Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

7

00 = Η παράμετρος είναι γενικά έγκυρη
01 = Η παράμετρος έχει αντιστοιχιστεί στο σετ παραμέτρων 1
10 = Η παράμετρος έχει αντιστοιχιστεί στο σετ παραμέτρων 2
11 = Η παράμετρος έχει αντιστοιχιστεί και στα δύο σετ παραμέτρων
∆εσμευμένο
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Λίστα παραμέτρων

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση και τα χαρακτηριστικά πρόσβασης όλων των παραμέτρων ανατρέξτε στη λίστα παραμέτρων.

Λανθασμένη εκτέλεση υπηρεσίας

Η υπηρεσία εκτελέστηκε από το μετατροπέα, εάν το bit αναγνώρισης που λήφθηκε είναι
ίδιο με το bit αναγνώρισης που απεστάλη.
Byte 0
∆ιαχείριση

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Subindex

Index High
(Υψηλός
δείκτης)

Index Low
(Χαμηλός
δείκτης)

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Error-Class Error-Code
Add. Code Add. Code
(Κατηγορία
(Κωδικός
High
Low
σφάλματος) σφάλματος)

↓
Bit κατάστασης = 1: λανθασμένη εκτέλεση υπηρεσίας

Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης

Σε περίπτωση εσφαλμένης παραμετροποίησης, ο μετατροπέας συχνότητας επιστρέφει
διάφορους κωδικούς στην κύρια μονάδα παραμετροποίησης, οι οποίοι περιγράφουν
αναλυτικά την αιτία του σφάλματος. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι κωδικοί επιστροφής
είναι δομημένοι κατά EN 50170. ∆ιακρίνονται τα στοιχεία
•

Error-Class (Κατηγορία σφάλματος)

•

Error-Code (Κωδικός σφάλματος)

•

Πρόσθετος κωδικός (Additional-Code)

Αυτοί οι κωδικοί επιστροφής ισχύουν για όλες τις διεπαφές επικοινωνίας του
MOVITRAC® B.
Error-Class (Κατηγορία σφάλματος)

Με το στοιχείο Error-Class ο τύπος σφάλματος καταχωρείται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε
μία κατηγορία. Γίνεται διάκριση ανάμεσα στις εξής κατηγορίες σφαλμάτων σύμφωνα με
το EN 50170.
Class (hex)

Ονομασία

Σημασία

1

vfd-state

Κατάσταση σφάλματος της ιδεατής συσκευής πεδίου

2

application-reference

Σφάλμα στο πρόγραμμα εφαρμογής

3

definition

Σφάλμα καθορισμού

4

resource

Σφάλμα πόρων

5

service

Σφάλμα στην εκτέλεση υπηρεσίας

6

access

Σφάλμα πρόσβασης

7

ov

Σφάλμα στη λίστα αντικειμένων

8

other

Άλλα σφάλματα (βλέπε Additional-Code)

Η κατηγορία σφάλματος (Error-Class) αναπαράγεται, με εξαίρεση την Κατηγορία σφάλματος 8 = Άλλα σφάλματα, από το λογισμικό επικοινωνίας της διεπαφής fieldbus σε
περίπτωση λανθασμένης επικοινωνίας. Οι κωδικοί επιστροφής που αποστέλλονται από
το σύστημα του μετατροπέα συχνότητας ανήκουν όλοι στην Κατηγορία σφάλματος
8 = Άλλα σφάλματα. Το σφάλμα μπορεί να αναγνωριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το στοιχείο πρόσθετου κωδικού. Ο κωδικός σφάλματος Ethernet είναι σε
αυτήν την περίπτωση το "0".
Error-Code (Κωδικός σφάλματος)

110

Το στοιχείο Error-Code (κωδικός σφάλματος) επιτρέπει την ακριβέστερη ανάλυση της
αιτίας σφάλματος εντός της κατηγορίας σφάλματος και αναπαράγεται από το λογισμικό
επικοινωνίας της διεπαφής fieldbus σε περίπτωση λανθασμένης επικοινωνίας.
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Πρόσθετος κωδικός (AdditionalCode)

Το Additional Code (πρόσθετος κωδικός) περιέχει τους κωδικούς επιστροφής SEW για
τη λανθασμένη παραμετροποίηση του μετατροπέα συχνότητας. Αυτοί οι κωδικοί επιστρέφονται στην κύρια μονάδα με την Κατηγορία σφάλματος 8 = Άλλα σφάλματα.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για τον πρόσθετο
κωδικό.
MOVILINK®
Πρόσθετος κωδικός
Κατηγορία
σφάλματος

0x05

Υψηλή
(High)

00

Χαμηλή
(Low)

Περιγραφή

0x00

Unknown error

0x01

Illegal Service

0x02

No Response

0x03

Different Address

0x04

Different Type

0x05

Different Index

0x06

Different Service

0x07

Different Channel

0x08

Different Block

0x09

No Scope Data

0x0A

Illegal Length

0x0B

Illegal Address

0x0C

Illegal Pointer

0x0D

Not enough memory

0x0E

System Error

0x0F

Communication does not exist

0x10

Communication not initialized

0x11

Mouse conflict

0x12

Illegal Bus

0x13

FCS Error

0x14

PB Init

0x15

SBUS - Illegal Fragment Count

0x16

SBUS - Illegal Fragment Type

0x17

Access denied
Not used
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MOVILINK®
Πρόσθετος κωδικός
Κατηγορία
σφάλματος

0x08

112

Υψηλή
(High)

00

Χαμηλή
(Low)

Περιγραφή

0x00

No Error

0x10

Illegal Index

0x11

Not yet implemented

0x12

Read only

0x13

Parameter Blocking

0x14

Setup runs

0x15

Value too large

0x16

Value too small

0x17

Required Hardware does not exist

0x18

Internal Error

0x19

Access only via RS485 (via X13)

0x1A

Access only via RS485 (via XT)

0x1B

Parameter protected

0x1C

"Controller inhibit" required

0x1D

Value invalid

0x1E

Setup started

0x1F

Buffer overflow

0x20

"No Enable" required

0x21

End of File

0x22

Communication Order

0x23

"IPOS Stop" required

0x24

Autosetup

0x25

Encoder Nameplate Error

0x29

PLC State Error
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Παράδειγμα:
Σφάλμα παραμετροποίησης

Παράδειγμα: Ανάγνωση μίας παραμέτρου (READ)

Κατά την εκτέλεση μίας υπηρεσίας ανάγνωσης ή εγγραφής καταχωρήθηκε λάθος δείκτης.
Code (hex)

Σημασία

Error-Class (Κατηγορία
σφάλματος)

0x08

Other

Error-Code (Κωδικός
σφάλματος)

0x00

-

Add.-Code high

0x00

-

Add.-Code low

0x10

Illegal Index

Η ανάγνωση μιας παραμέτρου μέσω των διεπαφών επικοινωνίας γίνεται με το αίτημα
ανάγνωσης (Read-Request) της συσκευής αυτοματισμού προς το μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B (βλ. ακόλουθο σχήμα).

CLIENT

SERVER

1. Αίτημα ανάγνωσης (π.χ. ανάγνωση της ράμπας t11 σε ΔΕΞΙΑ =
δείκτης 8470
ReadREAD (8470)
Request
Read-Indication
2α. Ο δείκτης παραμέτρου
8470 διαβάζεται από τον
μετατροπέα.
3α. Απάντηση στην υπηρεσία ανάγνωσης με τα δεδομένα
(π.χ. 0,5 s)
Read-Response
να δείκτη 8470
OK + δεδομέ
Read2β. Εμφάνιση σφάλματος!
Confirmation
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ή
3β. Σφάλμα στην υπηρεσία ανάγνωσης, περισσότερες
πληροφορίες στον κωδικό επιστροφής
negative
οφής
δικός επιστρ
Read-Response
Σφάλμα + κω
Read-ErrorConfirmation
5947128715

Αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της υπηρεσίας ανάγνωσης στο μετατροπέα συχνότητας,
τότε επιστρέφεται μια αρνητική απάντηση (αρνητικό Read-Response) στη συσκευή
αυτοματισμού. Με τον τρόπο αυτό, η συσκευή αυτοματισμού λαμβάνει μια αρνητική επιβεβαίωση (Read-Error-Confirmation) με την ακριβή ανάλυση του σφάλματος.
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Κυκλική ανάγνωση μίας παραμέτρου

Στον κυκλικό τύπο μετάδοσης, το bit αναγνώρισης πρέπει να αλλάξει, ώστε να ενεργοποιηθεί η επεξεργασία υπηρεσίας (εκτέλεση υπηρεσίας Read). Κατά τη χρήση των μη
κυκλικών τύπων PDU, ο μετατροπέας επεξεργάζεται όλα τα τηλεγραφήματα Request
και εκτελεί, με τον τρόπο αυτό, πάντα το κανάλι παραμέτρων.
Η παραμετροποίηση γίνεται ως εξής:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραμέτρου που πρόκειται να διαβαστεί στο byte 2 (άνω
όριο δείκτη) και στο byte 3 (κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας για την υπηρεσία read (ανάγνωσης) στο
byte διαχείρισης (byte 0).
3. Στους κυκλικούς τύπους PDU, μεταφέρετε πρώτα την υπηρεσία ανάγνωσης στο
μετατροπέα αλλάζοντας το bit αναγνώρισης. Στους μη κυκλικούς τύπους PDU, το
κανάλι παραμέτρων αξιολογείται πάντα.
Καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπηρεσία ανάγνωσης, τα απεσταλμένα byte
δεδομένων (byte 4 - 7) και το μήκος δεδομένων (στο byte διαχείρισης) αγνοούνται και
δε χρειάζεται να ρυθμιστούν.
Ο μετατροπέας τώρα επεξεργάζεται την υπηρεσία ανάγνωσης και επιστρέφει την επιβεβαίωση υπηρεσίας ρυθμίζοντας το bit αναγνώρισης στην ίδια τιμή.
Byte 0: ∆ιαχείριση
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

0

1
Αναγνωριστικό υπηρεσίας:
0001 = Ανάγνωση (Read)
Μήκος δεδομένων:
11 = 4 byte
Bit αναγνώρισης:
Πρέπει να μεταβάλλεται με κάθε νέα εργασία.
Bit κατάστασης:
0 = Κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της
υπηρεσίας
1 = Σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας

X = Άσχετο
0/1 = Η τιμή του bit αλλάζει
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Παράδειγμα:
Εγγραφή μίας
παραμέτρου
(WRITE)

Η εγγραφή μίας παραμέτρου γίνεται όπως η ανάγνωση μίας παραμέτρου μέσω της διεπαφής fieldbus (βλ. ακόλουθο σχήμα).

SERVER
CLIENT
1. Αίτημα εγγραφής (π.χ. εγγραφή της τιμής 2,5 s στο δείκτη 8470 =
ράμπα t11 στο ΔΕΞΙΑ)
WriteRequest

WRITE (8470: 2.5

s)

Write-Indication
2α. Ο δείκτης 8470
ρυθμίζεται σε 2,5 s.

3α. Απάντηση στην υπηρεσία εγγραφής με τα δεδομένα
(π.χ. 0,5 s)
Write-Response
OK
Write2β. Εμφάνιση σφάλματος!
Confirmation
Δεν έγινε εγγραφή δεδομένων
Ή
3β. Σφάλμα στην υπηρεσία εγγραφής, π.χ. πολύ μεγάλη
τιμή παραμέτρου
negative
οφής
δικός επιστρ
Write-Response
Σφάλμα + κω
Write-ErrorConfirmation
5947132427

Αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της υπηρεσίας εγγραφής στο μετατροπέα συχνότητας,
λόγω π.χ. μεταφοράς λανθασμένων δεδομένων παραμέτρων, τότε επιστρέφεται μια
αρνητική απάντηση (αρνητικό Write-Response) στη συσκευή αυτοματισμού. Με τον
τρόπο αυτό, η συσκευή αυτοματισμού λαμβάνει μια αρνητική επιβεβαίωση (Write-ErrorConfirmation) με την ακριβή ανάλυση του σφάλματος.
Κυκλική εγγραφή
μίας παραμέτρου

Στον κυκλικό τύπο μετάδοσης, το bit αναγνώρισης πρέπει να αλλάξει, ώστε να ενεργοποιηθεί η επεξεργασία υπηρεσίας (εκτέλεση υπηρεσίας WRITE). Κατά τη χρήση των μη
κυκλικών τύπων PDU, ο μετατροπέας επεξεργάζεται όλα τα τηλεγραφήματα Request
και εκτελεί, με τον τρόπο αυτό, πάντα το κανάλι παραμέτρων.
Η παραμετροποίηση γίνεται ως εξής:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραμέτρου που πρόκειται να εγγραφεί, στο byte 2 (Άνω
όριο δείκτη) και στο byte 3 (Κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε τα δεδομένα που πρόκειται να εγγραφούν στα byte 4 - 7.
3. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας και το μήκος δεδομένων για την υπηρεσία εγγραφής στο byte διαχείρισης (byte 0).
4. Στους κυκλικούς τύπους PDU, μεταφέρετε πρώτα την υπηρεσία εγγραφής στο μετατροπέα αλλάζοντας το bit αναγνώρισης. Στους μη κυκλικούς τύπους PDU, το κανάλι
παραμέτρων αξιολογείται πάντα.
Ο μετατροπέας τώρα επεξεργάζεται την υπηρεσία εγγραφής και επιστρέφει την επιβεβαίωση υπηρεσίας ρυθμίζοντας το bit αναγνώρισης στην ίδια τιμή.
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Byte 0: ∆ιαχείριση
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

1

0
Αναγνωριστικό υπηρεσίας:
0010 = Write
Μήκος δεδομένων:
11 = 4 byte
Bit αναγνώρισης:
Πρέπει να μεταβάλλεται με κάθε νέα εργασία.
Bit κατάστασης:
0 = Κανένα σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = Σφάλμα στην εκτέλεση της υπηρεσίας

0/1 = Η τιμή του bit αλλάζει

Το μήκος δεδομένων είναι 4 byte για όλες τις παραμέτρους του μετατροπέα συχνότητας
SEW.
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την υπηρεσία WRITE, η ακόλουθη εικόνα αντιπροσωπεύει μία διαδικασία παραμετροποίησης μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του μετατροπέα μέσω ενός κυκλικού τύπου PDU. Για την απλοποίηση της διαδικασίας, απεικονίζεται μόνο το byte διαχείρισης του καναλιού παραμέτρων.
Μονάδα ελέγχου
RS-485

Το κανάλι
παραμέτρων έχει
προετοιμαστεί για την
υπηρεσία εγγραφής.
Το bit αναγνώρισης
αλλάζει και η
υπηρεσία μεταφέρεται
στο μετατροπέα
συχνότητας.

Μετατροπέας συχνότητας
(Slave)

00110010
00110010
00110010
00110010

Το κανάλι παραμέτρων
έχει ληφθεί, αλλά δεν έχει
αξιολογηθεί.

01110010
00110010
01110010

Γίνεται επεξεργασία
της υπηρεσίας εγγραφής.

00110010

Λαμβάνεται
επιβεβαίωση της
υπηρεσίας, καθώς
τα bit αναγνώρισης
εκπομπής και λήψης
είναι και πάλι τα ίδια

Η υπηρεσία εγγραφής
εκτελείται, το bit αναγνώρισης
αλλάζει

01110010
01110010
01110010

Το κανάλι παραμέτρων
έχει ληφθεί, αλλά δεν έχει
αξιολογηθεί.
5947147915
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Το κανάλι παραμέτρων απλώς λαμβάνεται και επιστρέφεται από το μετατροπέα συχνότητας, ενώ στο μεταξύ η κύρια μονάδα προετοιμάζει το κανάλι παραμέτρων για την υπηρεσία εγγραφής. Η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται, παρά μόνο τη στιγμή που αλλάζει το
bit αναγνώρισης, δηλαδή όταν αλλάζει από 0 σε 1, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Τώρα
ο μετατροπέας συχνότητας ερμηνεύει το κανάλι παραμέτρων και επεξεργάζεται την
υπηρεσία εγγραφής, αλλά συνεχίζει να απαντά σε όλα τα τηλεγραφήματα με bit αναγνώρισης = 0. Η επιβεβαίωση της εκτελεσμένης υπηρεσίας γίνεται όταν το bit αναγνώρισης
στο τηλεγράφημα απόκρισης του μετατροπέα συχνότητας ρυθμίζεται στην ίδια τιμή.
Η κύρια μονάδα, στη συνέχεια, ανιχνεύει εάν το bit αναγνώρισης που λήφθηκε είναι για
άλλη μια φορά το ίδιο με αυτό που εστάλη και μπορεί, πλέον, να προετοιμάσει μια καινούρια παραμετροποίηση.
5.11.7 Υποδείξεις σχετικά με την παραμετροποίηση
Με την παραμετροποίηση του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B μέσω του
συστήματος διαύλου μπορείτε γενικά να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους ηλεκτροκινητήρα. Ωστόσο, καθώς ορισμένες παράμετροι ηλεκτροκινητήρα σχετίζονται άμεσα με την επικοινωνία μέσω του συστήματος fieldbus, θα πρέπει κατά την
παραμετροποίηση να λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις.
Παραμετροποίηση
στην κατάσταση
ΦΡΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Ορισμένες παράμετροι μπορούν να τροποποιηθούν (εγγραφούν) μόνο στην κατάσταση
ηλεκτροκινητήρα ΦΡΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ. Ο μετατροπέας σηματοδοτεί αυτό το γεγονός
μέσω μίας αρνητικής επιβεβαίωσης της υπηρεσίας εγγραφής. Για να μάθετε ποιες
παράμετροι έχουν αυτόν τον περιορισμό, ανατρέξτε στον κατάλογο παραμέτρων.
Γενικά, αυτές οι παράμετροι μπορούν να τροποποιηθούν και κατά τη διάρκεια ενός
σφάλματος ή στην κατάσταση Λειτουργία 24 V.

Εργοστασιακή
ρύθμιση

Κατά την εκτέλεση της εργοστασιακής ρύθμισης σχεδόν όλες οι παράμετροι επαναφέρονται στις προρυθμισμένες τιμές τους. Για τη λειτουργία διαύλου αυτό σημαίνει ότι
η πηγή ελέγχου και η πηγή ονομαστικών τιμών επαναφέρονται στις προρυθμισμένες
τιμές.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τον έλεγχο μέσω των δεδομένων διεργασίας, ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει
να ενεργοποιηθεί από την πλευρά ακροδεκτών. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτροκινητήρας
ενεργοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όταν ο μετατροπέας επαναφέρεται
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό, πριν την ενεργοποίηση της εργοστασιακής ρύθμισης βεβαιωθείτε ότι τα σήματα των ψηφιακών δυαδικών εισόδων δεν
ενεργοποιούν τον μετατροπέα συχνότητας μετά την επαναφορά της εργοστασιακής
ρύθμισης. Για λόγους ασφαλείας, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας μόνο μετά την
πλήρη παραμετροποίηση του μετατροπέα.
Φραγή παραμέτρων

Αν ενεργοποιήσετε την παράμετρο P803 Φραγή παραμέτρων = Ναι, η φραγή παραμέτρων μπλοκάρει οποιαδήποτε αλλαγή των ρυθμιζόμενων παραμέτρων. Η ενεργοποίηση της φραγής παραμέτρων είναι χρήσιμη, αν ο μετατροπέας συχνότητας έχει παραμετροποιηθεί πλήρως και αν δεν απαιτούνται άλλες αλλαγές. Με αυτήν την παράμετρο
μπορείτε για παράδειγμα να μπλοκάρετε τις αλλαγές στις παραμέτρους ηλεκτροκινητήρα π.χ. μέσω του φορητού χειριστηρίου του μετατροπέα συχνότητας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η φραγή παραμέτρων μπλοκάρει γενικά την εγγραφή των παραμέτρων. Συνεπώς έχει
μπλοκαριστεί επίσης και η πρόσβαση εγγραφής μέσω των διεπαφών επικοινωνίας με
ενεργοποιημένη τη φραγή παραμέτρων!

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

117

I

5

Έναρξη χρήσης
Εξωτερική προεπιλογή ονομαστικών τιμών

0

5.12

Εξωτερική προεπιλογή ονομαστικών τιμών
Εξωτερική προεπιλογή ονομαστικών τιμών
Έλεγχος από:
– Ακροδέκτες
– Σειριακή διεπαφή
– Ποτενσιόμετρο ονομαστικών τιμών στο AI11/AI12

5.12.1 Ονομαστική φορά περιστροφής
Μπορείτε να καθορίσετε την ονομαστική φορά περιστροφής μέσω:
•

"∆εξιά/∆ιακοπή" και "Αριστερά/∆ιακοπή" στην παράμετρο P101 Πηγή τιμών ελέγχου
= Ακροδέκτες ή P101 Πηγή τιμών ελέγχου = 3 Wire-Control.

•

Της πολικότητας της ονομαστικής τιμής στη λέξη δεδομένων διεργασίας στην παράμετρο P101 Πηγή ελέγχου = RS485 ή SBUS και P100 Πηγή ονομαστικών τιμών =
RS485 ή SBus.

5.12.2 Ονομαστικές στροφές
Μπορείτε να καθορίσετε τις ονομαστικές στροφές με τους εξής τρόπους:
•

Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών, όταν η παράμετρος P121 Προσθήκη ποτενσιόμετρου
καθορισμένου σημείου FBG έχει ρυθμιστεί σε ON

•

P100 Πηγή ονομαστικών τιμών
– Σταθερές ονομαστικές τιμές
– Σταθερές ονομαστικές τιμές με αναλογική είσοδο
– Λέξη δεδομένων διεργασίας του SBus ή του RS485
– Ποτενσιόμετρο κινητήρα

5.12.3 ∆ραστικοποίηση φοράς περιστροφής με RS485 ή SBus
Μονοπολικές πηγές ονομαστικών τιμών:
Μονοπολική / Σταθερή ονομαστική τιμή
Ποτενσιόμετρο κινητήρα / Σταθερή ονομαστική τιμή
Σταθερή ονομαστική τιμή + AI1
Σταθερή ονομαστική τιμή * AI1
Είσοδος ονομαστικής τιμής συχνότητας / Σταθερή ονομαστική τιμή

Η φορά περιστροφής καθορίζεται από τους ακροδέκτες ∆ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
∆ιπολικές πηγές ονομαστικών τιμών:
∆ιπολική / Σταθερή ονομαστική τιμή
RS485 / Σταθερή ονομαστική τιμή
SBus 1 / Σταθερή ονομαστική τιμή

Η φορά περιστροφής καθορίζεται από την ονομαστική τιμή. Ο ακροδέκτης ∆ΕΞΙΑ
ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ χρειάζεται για την δραστικοποίηση.
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5.12.4 Έναρξη χρήσης για ρυθμιστή ονομαστικών τιμών MBG11A
∆εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ MOVITRAC® B / MBG11A και
MOVITRAC® B / υπολογιστή μέσω της διεπαφής RS485.
Ο ρυθμιστής MBG11A μπορεί να δώσει ονομαστική τιμή μέχρι και σε 31 συσκευές
MOVITRAC® B ταυτόχρονα.
Ρυθμίσεις παραμέτρων

Οι παρακάτω παράμετροι πρέπει να ρυθμιστούν στο MOVITRAC® B σε τιμές διαφορετικές από τις εργοστασιακές. Εάν χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο FBG11B για τη ρύθμιση παραμέτρων, τότε δώστε τις τιμές που βρίσκονται σε παρενθέσεις.
•

P100 Πηγή ονομαστικής τιμής: RS485 (2)

•

P101 Πηγή ελέγχου: RS485 (1)

•

P871 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PO2: σε "Speed %", και κατόπιν P876 Ενεργοποίηση δεδομένων PO σε "Yes"

Θα εμφανιστεί ο αριθμός στροφών: –100 % έως +100 % αντιστοιχούν σε –nmax έως
+nmax.
Ακροδέκτες εισόδου

Ρυθμίσεις για τη
λέξη δεδομένων
διεργασίας

Στους παρακάτω ακροδέκτες εισόδου πρέπει να συνδεθεί τάση 24 V:
•

DI01 ∆εξιά/∆ιακοπή: θετική + αρνητική κατεύθυνση περιστροφής μέσω επιλογής
προσήμου στο MBG11A

•

DI03 ∆ραστικοποίηση / ∆ιακοπή

Εάν δεν μεταβληθεί η λέξη δεδομένων διεργασίας PA2, τότε είναι επίσης δυνατή
η χρήση του MBG11B. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει η μετατροπή 1 % = 32 1/min.
Αυτό προκύπτει από τη σχέση 4000 hex = 100 % αριθμού στροφών. Για τις εκάστοτε
τιμές ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες.
PO2 = Στροφές (τυπική ρύθμιση P871 = Στροφές)
Ποσοστό

∆εκαεξαδικό

∆εκαδικό

Στροφές

1%

A4 hex

164 dec

32

10 %

666 hex

1638 dec

328

25 %

1000 hex

4096 dec

819,2

33 %

1555 hex

5461 dec

1092,3

50 %

2000 hex

8192 dec

1638,4

75 %

3000 hex

12288 dec

2457,6

100 %

4000 hex

16384 dec

3276,8

PO2 = Στροφές % (τροποποιημένη ρύθμιση P871 = Στροφές %)
Ποσοστό

∆εκαεξαδικό

∆εκαδικό

Στροφές

1%

A4 hex

164 dec

n_max / 100

10 %

666 hex

1638 dec

n_max / 10

25 %

1000 hex

4096 dec

n_max / 4

33 %

1555 hex

5461 dec

n_max / 3

50 %

2000 hex

8192 dec

n_max / 2

75 %

3000 hex

12288 dec

n_max / 1,333

100 %

4000 hex

16384 dec

n_max
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5.13

Επισκόπηση παραμέτρων
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλες τις παραμέτρους με εργοστασιακή ρύθμιση (υπογραμμισμένη). Οι αριθμητικές τιμές δηλώνονται μαζί με την πλήρη περιοχή ρύθμισης.
Για την αναλυτική περιγραφή παραμέτρων ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συστήματος ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.sew-eurodrive.com.
Ομάδα παραμέτρων 0.. Τιμή ένδειξης
P00x Ομάδα παραμέτρων 00. Τιμές διεργασίας
P000 Στροφές (με πρόσημο)
P001 Ένδειξη χρήστη για DBG11B
P002 Συχνότητα (με πρόσημο)
P004 Ρεύμα εξόδου (τιμή)
P005 Ενεργό ρεύμα (με πρόσημο)
Ρ008 Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος
P009 Ρεύμα εξόδου
P01x Ομάδα παραμέτρων 01. Ενδείξεις κατάστασης
P010 Κατάσταση μετατροπέα
P011 Κατάσταση λειτουργίας
P012 Κατάσταση σφάλματος
P013 Τρέχον σετ παραμέτρων
P014 Θερμοκρασία ψύκτρας
P015 Ωφέλιμη ισχύς
P02x Ομάδα παραμέτρων 02. Αναλογικές ονομαστικές τιμές
P020 Αναλογική είσοδος AI1
P021 Αναλογική είσοδος AI2 (προαιρετική)
P03x Ομάδα παραμέτρων 03, ∆υαδικές είσοδοι
P030 ∆υαδική είσοδος DI00

Μηδενισμός σφάλματος

P031 ∆υαδική είσοδος DI01
P032 ∆υαδική είσοδος DI02

Αριστερά / στοπ

P033 ∆υαδική είσοδος DI03

Ενεργοποίηση

P034 ∆υαδική είσοδος DI04

n11 / n21

P035 ∆υαδική είσοδος DI05

n12 / n22

P039 ∆υαδικές είσοδοι DI00 – DI05
P04x Ομάδα παραμέτρων 04. ∆υαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας
P040 ∆υαδική είσοδος DI10

Χωρίς λειτουργία

P041 ∆υαδική είσοδος DI11

Χωρίς λειτουργία

P042 ∆υαδική είσοδος DI12

Χωρίς λειτουργία

P043 ∆υαδική είσοδος DI13

Χωρίς λειτουργία

P044 ∆υαδική είσοδος DI14

Χωρίς λειτουργία

P045 ∆υαδική είσοδος DI15

Χωρίς λειτουργία

P046 ∆υαδική είσοδος DI16

Χωρίς λειτουργία

P048 ∆υαδικές είσοδοι DI10 – DI16
P05x Ομάδα παραμέτρων 05. ∆υαδικές έξοδοι
P051 ∆υαδική έξοδος DO01

/FAULT

P052 ∆υαδική έξοδος DO02

BRAKE RELEASED

P053 ∆υαδική έξοδος DO03

READY

P059 ∆υαδικές έξοδοι DO01 – DO03
P07x Ομάδα παραμέτρων 07. ∆εδομένα συσκευής
P070 Τύπος συσκευής
P071 Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
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P072 Μπροστινή μονάδα
P073 Υλικολογισμικό μπροστινής μονάδας
P076 Υλικολογισμικό βασικής συσκευής
P077 Υλικολογισμικό DBG
P08x Ομάδα παραμέτρων 08. Μνήμη σφαλμάτων
P080 – P084 Σφάλμα t-0 έως t-4
P09x Ομάδα παραμέτρων 09. ∆ιάγνωση διαύλου
P090 Παραμετροποίηση PD
P091 Τύπος fieldbus
P092 Ταχύτητα Baud fieldbus
P093 ∆ιεύθυνση fieldbus
P094 Ονομαστική τιμή PΟ1
P095 Ονομαστική τιμή PΟ2
P096 Ονομαστική τιμή PΟ3
P097 Πραγματική τιμή PΙ1
P098 Πραγματική τιμή PΙ2
P099 Πραγματική τιμή PΙ3
P1xx Ομάδα παραμέτρων 1.. Ονομαστικές τιμές / Ολοκληρωτές
P10x Ομάδα παραμέτρων 10. Προεπιλογή τιμής ρύθμισης /
Είσοδος συχνότητας
P100 Πηγή ονομαστικής τιμής

1 / Μονοπολική / Σταθερή
ονομαστική τιμή

P101 Πηγή ελέγχου

0 / Ακροδέκτες

P102 Κλίμακα συχνότητας fFI1max

0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 Αναφορά FI1

0 / nmax

P104 Στροφές αναφοράς ονομαστικής τιμής και αναλογικές είσοδοι 0 – 3000 – 6000 1/min
P105 Αναγνώριση θραύσης σύρματος AI1

7 / Ταχεία διακοπή / Προειδοποίηση

P106 Χαρακτηριστική καμπύλη FI1 x1

0 – 100 %

P107 Χαρακτηριστική καμπύλη FI1 y1

–100 – 0 – +100 %

P108 Χαρακτηριστική καμπύλη FI1 x2

0 – 100 %

P109 Χαρακτηριστική καμπύλη FI1 y2

–100 – 0 – +100 %

P11x Ομάδα παραμέτρων 11. Αναλογική είσοδος 1 (0 – 10 V)
P112 Τρόπος λειτουργίας AI1

1 / 10 V, αναφορά, μέγιστες στροφές

P116 Χαρακτηριστική καμπύλη AI1 x1

0 – 100 %

P117 Χαρακτηριστική καμπύλη AI1 y1

–100 – 0 – +100 %

P118 Χαρακτηριστική καμπύλη AI1 x2

0 – 100 %

P119 Χαρακτηριστική καμπύλη AI1 y2

–100 – 0 – +100 %

P12x Ομάδα παραμέτρων 12. Αναλογική είσοδος AI2 / Ρυθμιστής
ονομαστικών τιμών FBG (προαιρετικά)
P120 Τρόπος λειτουργίας AI2

0 / Καμία λειτουργία

P121 Προσθήκη ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBG

0 / OFF

P122 Φορά περιστροφής, χειροκίνητη λειτουργία FBG

0 / Μονοπολικά δεξιά

P126 Χαρακτηριστική καμπύλη AI2 x1

–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 Χαρακτηριστική καμπύλη AI2 y1

–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 Χαρακτηριστική καμπύλη AI2 x2

–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 Χαρακτηριστική καμπύλη AI2 y1

–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P13x / 14x Ομάδα παραμέτρων 13. / 14. Ράμπες στροφών 1 / 2
P130 / P140 Ράμπα t11 / t21 επάνω

0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 Ράμπα t11 / t21 κάτω

0 – 2 – 2000 s
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P134 / P144 Ράμπα t12 / t22 επάνω = κάτω

0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 Μορφή S t12 / t22

0/1/2/3

P136 / P146 Ράμπα διακοπής t13 / t23 επάνω = κάτω

0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Επιτήρηση ράμπας 1 / 2

Ναι / Όχι

P15x Ομάδα παραμέτρων 15. Λειτουργία ποτενσιόμετρου κινητήρα
P150 Ράμπα t3 πάνω = κάτω

0,2 – 20 – 50 s

P152 Αποθήκευση τελευταίας ονομαστικής τιμής

Off / Απενεργοποιημένο

P16x / P17x Ομάδα παραμέτρων 16. / 17. Σταθερές ονομαστικές
τιμές 1 / 2
P160 / P170 Εσωτερική ονομαστική τιμή n11 / n21

-5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 Εσωτερική ονομαστική τιμή n12 / n22

-5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 Εσωτερική ονομαστική τιμή n13 / n23

-5000 – 1500 – 5000 1/min

P163 / P173 Ρυθμιστής PI n11 / n21

0 – 3 – 100 %

P164 / P174 Ρυθμιστής PI n12 / n22

0 – 15 – 100 %.

P165 / P175 Ρυθμιστής PI n13 / n23

0 – 30 – 100 %

P2xx Ομάδα παραμέτρων 2.. Παράμετροι ρυθμιστή
P25x Ομάδα παραμέτρων 25. Ρυθμιστής PI
P250 Ρυθμιστής PI

0 / OFF

P251 Ενίσχυση P

0 – 1 – 64

P252 Ποσοστό I

0 – 1 – 2000 s

P3xx Ομάδα παραμέτρων 3.. Παράμετροι κινητήρα
P30x / 31x Ομάδα παραμέτρων 30. / 31. Περιορισμοί 1 / 2
P300 / P310 Στροφές έναρξης/στοπ 1 / 2

0 – 150 1/min

P301 / P311 Ελάχιστες στροφές 1 / 2

0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 Μέγιστες στροφές 1 / 2

0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 Όριο ρεύματος 1 / 2

0 – 150 % IN

P32x / P33x Ομάδα παραμέτρων 32. / 33. Προσαρμογή κινητήρα 1
/2
P320 / P330 Αυτόματη προσαρμογή 1 / 2

On / Ενεργοποιημένο

P321 / P331 Ενίσχυση 1 / 2

0 – 100 %

P322 / P332 Προσαρμογή IxR 1 / 2

0 – 100 %

P323 / P333 Χρόνος αρχικής μαγνήτισης 1 / 2

0–2s

P324 / P334 Αντιστάθμιση ολίσθησης 1 / 2

0 – 500 1/min

P34x Ομάδα παραμέτρων 34. Προστασία κινητήρα
P340 / P342 Προστασία κινητήρα 1 / 2

OFF / ON ASYNCHRONUS

P341 / P343 Τρόπος ψύξης 1 / 2

FAN COOLED

P345 / P346 Επιτήρηση IN-UL

0,1 – 500 A

P4xx Ομάδα παραμέτρων 4.. Μηνύματα αναφοράς
P40x Ομάδα παραμέτρων 40. Σήμα αναφοράς στροφών
P400 Τιμή αναφοράς στροφών

0 – 750 – 5000 1/min

P401 Υστέρηση

0 – 100 – 500 1/min

P402 Χρόνος καθυστέρησης

0–1–9s

P403 Μήνυμα = "1"

0 / n < nαναφ

P43x Ομάδα παραμέτρων 43. Μήνυμα αναφοράς ρεύματος
P430 Τιμή αναφοράς ρεύματος

0 – 100 – 150 % IN

P431 Υστέρηση

0 – 5 – 30 % IN

P432 Χρόνος καθυστέρησης

0–1–9s

P433 Μήνυμα = "1"

0 / I < Iαναφ

P44x Ομάδα παραμέτρων 44. Σήμα Ιmax
P440 Υστέρηση
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P441 Χρόνος καθυστέρησης

0–1–9s

P442 Μήνυμα = "1"

0 / I = Imax

P45x Ομάδα παραμέτρων 45. Μήνυμα αναφοράς_ρυθμιστή PI
P450 Αναφορά πραγματικών τιμών PI

0,0 – 100,0 %

P451 Μήνυμα = "1"

1 / Πραγματική τιμή PI > τιμή
αναφοράς PI

P5xx Ομάδα παραμέτρων 5.. Λειτουργίες ελέγχου
P50x Ομάδα παραμέτρων 50. Παρακολούθηση στροφών 1 / 2
P500 / P502 Επιτήρηση στροφών 1 / 2

Off / Απενεργοποιημένο (έως έκδοση
υλικολογισμικού x.10)
On / Motor mode / Regenerat. mode

P501 / P503 Χρόνος καθυστέρησης 1 / 2

0 – 1 – 10 s

P54x Ομάδα παραμέτρων 54. Παρακολούθηση μειωτήρα /
κινητήρα
P540 Αντίδραση Κραδασμός κινητήρα / Προειδοποίηση

Προβολή σφάλματος

P541 Αντίδραση Κραδασμός κινητήρα / Σφάλμα

Ταχύ στοπ / Προειδοποίηση

P542 Αντίδραση Παλαίωση λαδιού / Προειδοποίηση

Προβολή σφάλματος

P543 Αντίδραση Παλαίωση λαδιού / Σφάλμα

Προβολή σφάλματος

P544 Παλαίωση λαδιού / Υπερβολική θερμοκρασία

Προβολή σφάλματος

P545 Παλαίωση λαδιού / Σήμα ετοιμότητας

Προβολή σφάλματος

P549 Αντίδραση Φθορά φρένων

Προβολή σφάλματος

P56x Ομάδα παραμέτρων 56. Περιορισμός ρεύματος κινητήρα Ex-e
P560 Όριο ρεύματος κινητήρα Ex-e

On / Off

P561 Συχνότητα A

0 – 5 – 60 Hz

P562 Όριο ρεύματος Α

0 – 50 – 150 %

P563 Συχνότητα B

0 – 10 – 104 Hz

P564 Όριο ρεύματος Β

0 – 80 – 200 %

P565 Συχνότητα C

0 – 25 – 104 Hz

P566 Όριο ρεύματος C

0 – 100 – 200 %

P567 Συχνότητα D

0 – 50 – 104 Hz

P568 Όριο ρεύματος D

0 – 100 – 200 %

P57x Ομάδα παραμέτρων 57. Προστασία κινητήρα
P570 Συχνότητα E

0 – 87 – 104 Hz

P571 Όριο ρεύματος E

0 – 100 – 200 %

P6xx Ομάδα παραμέτρων 6.. Αντιστοίχιση ακροδεκτών
P60x Ομάδα παραμέτρων 60. ∆υαδικές είσοδοι
P601 ∆υαδική είσοδος DI02

Αριστερά / στοπ

P602 ∆υαδική είσοδος DI03

Ενεργοποίηση

P603 ∆υαδική είσοδος DI04

n11 / n21

P604 ∆υαδική είσοδος DI05

n12 / n22

P608 ∆υαδική είσοδος DI050

Μηδενισμός σφάλματος

P61x Ομάδα παραμέτρων 61. ∆υαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας
P610 ∆υαδική είσοδος DI10

Χωρίς λειτουργία

P611 ∆υαδική είσοδος DI11

Χωρίς λειτουργία

P612 ∆υαδική είσοδος DI12

Χωρίς λειτουργία

P613 ∆υαδική είσοδος DI13

Χωρίς λειτουργία

P614 ∆υαδική είσοδος DI14

Χωρίς λειτουργία

P615 ∆υαδική είσοδος DI15

Χωρίς λειτουργία

P616 ∆υαδική είσοδος DI16

Χωρίς λειτουργία

P62x Ομάδα παραμέτρων 62. ∆υαδικές έξοδοι βασικής συσκευής
P620 ∆υαδική έξοδος DO01

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

/FAULT

123

5

I

Έναρξη χρήσης
Επισκόπηση παραμέτρων

0

P621 ∆υαδική έξοδος DO02

BRAKE RELEASED

P622 ∆υαδική έξοδος DO03

READY

P63x Ομάδα παραμέτρων 63. ∆υαδικές έξοδοι DO
P630 Εικονικές δυαδικές έξοδοι
P64x Ομάδα παραμέτρων 64. Αναλογικές έξοδοι AO1
(προαιρετικές)
P640 Αναλογική έξοδος AO1

0 / Καμία λειτουργία

P641 Αναφορά AO1

0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %

P642 Τρόπος λειτουργίας AO1

0 / Καμία λειτουργία

P646 Χαρακτηριστική καμπύλη AO1 x1

-100 – 0 – +100 %

P647 Χαρακτηριστική καμπύλη AO1 y1

–100 – +100 %

P648 Χαρακτηριστική καμπύλη AO1 x2

–100 – 0 – +100 %

P649 Χαρακτηριστική καμπύλη AO1 y2

-100 – +100 %

P7xx Ομάδα παραμέτρων 7.. Λειτουργίες ελέγχου
P70x Ομάδα παραμέτρων 70. Τρόπος λειτουργίας 1 / 2
P700 / P701 Τρόπος λειτουργίας 1 / 2

21 / Χαρακτηριστική καμπύλη U/f

P71x Ομάδα παραμέτρων 71. Ρεύμα ακινησίας 1 / 2
P710 / P711 Ρεύμα ακινησίας 1 / 2

0 – 50 % Iκινητ

P72x Ομάδα παραμέτρων 72. Λειτουργία διακοπής ονομαστικής
τιμής 1 / 2
P720 / P723 Λειτουργία διακοπής ονομαστικής τιμής 1 / 2

Off / Απενεργοποιημένο

P721 / P724 Ονομαστική τιμή διακοπής 1 / 2

0 – 30 – 500 1/min

P722 / 725 Απόκλιση εκκίνησης 1 / 2

0 – 30 – 500 1/min

P73x Ομάδα παραμέτρων 73. Λειτουργία πέδησης 1 / 2
P731 / P734 Χρόνος αποσύμπλεξης φρένου 1 / 2

0–2s

P732 / P735 Χρόνος ενεργοποίησης φρένου 1 / 2

0–2s

P74x Ομάδα παραμέτρων 74. Απόκρυψη στροφών
P740 / P742 Κέντρο παράκαμψης 1 / 2

0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 Πλάτος παράκαμψης 1 / 2

0 – 300 1/min

P75x Ομάδα παραμέτρων 75. Λειτουργία κύριας/υποτελούς
μονάδας
P750 Ονομαστική τιμή υποτελούς μονάδας

0: MASTER-SLAVE OFF

P751 Κλίμακα ονομαστικής τιμής υποτελούς

–10 – 0 – 1 – 10

P76x Ομάδα παραμέτρων 76. Χειροκίνητος χειρισμός
P760 Κλείδωμα πλήκτρων RUN / STOP

Off / Απενεργοποιημένο

P77x Ομάδα παραμέτρων 77. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
P770 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Off / Απενεργοποιημένο

P8xx Ομάδα παραμέτρων 8.. Λειτουργίες συσκευής
P80x Ομάδα παραμέτρων 80. Βασική ρύθμιση
P800 Σύντομο μενού (μόνο FBG11B)

Short

P801 Γλώσσα DBG60B
P802 Εργοστασιακή ρύθμιση

No / Όχι

P803 Φραγή παραμέτρων

Off / Απενεργοποιημένο

P804 Επαναφορά στατιστικών στοιχείων

Καμία ενέργεια

P805 Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

50 – 500 V

P806 Αντιγραφή DBG στο MOVITRAC® B

Ναι / Όχι

®

P807 Αντιγραφή MOVITRAC B στο DBG

Ναι / Όχι

P808 Έξοδος βοηθητικής τάσης 24VIO

1 / On: Έχει ενεργοποιηθεί η τάση
24 V

P809 Ενεργοποίηση IPOS
P81x Ομάδα παραμέτρων 81. Σειριακή επικοινωνία
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P810 ∆ιεύθυνση RS485

0 – 99

P811 ∆ιεύθυνση ομάδας RS485

100 – 199

P812 Χρονική υπέρβαση RS485

0 – 650 s

P819 Χρονική υπέρβαση fieldbus
P82x Ομάδα παραμέτρων 82. Λειτουργία πέδησης 1 / 2
P820 / P821 Λειτουργία 4 τεταρτημορίων 1 / 2

On / Ενεργοποιημένο

P83x Ομάδα παραμέτρων 83. Αντιδράσεις σφαλμάτων
P830 Αντίδραση ακροδέκτη "Εξωτερικό σφάλμα"

4 / Ταχεία διακοπή / Βλάβη
(στοπ με κλείδωμα)

P833 Αντίδραση χρονικής υπέρβασης RS485

7 / Ταχεία διακοπή / Προειδοποίηση

P836 Αντίδραση χρονικής υπέρβασης SBus

7 / Ταχεία διακοπή / Προειδοποίηση

P84x Ομάδα παραμέτρων 84. Συμπεριφορά επαναφοράς
P840 Χειροκίνητη επαναφορά

Όχι

P841 Αυτόματη επαναφορά

OFF

P842 Χρόνος επανεκκίνησης

1 – 3 – 30 s

P85x Ομάδα παραμέτρων 85. Κλίμακα πραγματικής τιμής
στροφών
P850 Μετρητής συντελεστή κλίμακας

1 – 65535

P851 Παρονομαστής συντελεστή κλίμακας

1 – 65535

P852 Μονάδα χρήστη

1/min

P853 Κλιμακωτές στροφές FBG
P86x Ομάδα παραμέτρων 86. ∆ιαμόρφωση 1 / 2
P860 / P861 Συχνότητα PWM 1 / 2

4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2

Off / Απενεργοποιημένο

P87x Ομάδα παραμέτρων 87. Παραμετροποίηση δεδομένων
διεργασίας
P870 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ1

Λέξη ελέγχου 1

P871 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ2

Στροφές

P872 Περιγραφή ονομαστικής τιμής PΟ3

Χωρίς λειτουργία

P873 Περιγραφή πραγματικής τιμής PI1

ΛΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1

P874 Περιγραφή πραγματικής τιμής PΙ2

SPEED

P875 Περιγραφή πραγματικής τιμής PΙ3

ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ

P876 Ενεργοποίηση δεδομένων PΟ

Yes / Ναι

P88x Ομάδα παραμέτρων 88. Σειριακή επικοινωνία SBus
P880 Πρωτόκολλο SBus

0 / MOVILINK®

P881 ∆ιεύθυνση SBus

0 – 63

P882 ∆ιεύθυνση ομάδας SBus

0 – 63

P883 Χρονική υπέρβαση SBus

0 – 650 s

P884 Ρυθμός Baud SBus

500 / 500 kBaud

P886 ∆ιεύθυνση CANopen

1 – 2 – 127

P9xx Ομάδα παραμέτρων 9.. Παράμετροι IPOS
P938 Ταχύτητα εργασίας 1

0 –9

P939 Ταχύτητα εργασίας 2

0 –9

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

6

Λειτουργία

6.1

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

6.1.1

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων με FBG11B
Με το χειριστήριο FBG11B μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα παραμέτρων από το
MOVITRAC® B στο πληκτρολόγιο ή να τα μεταφέρετε από αυτό στο MOVITRAC® B.
Ελέγξτε, εάν έγινε αντιγραφή του επιθυμητού σετ δεδομένων στον μετατροπέα.
Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων με FBG11B
Επίπεδο 2

Επίπεδο 1

Επίπεδο 3
Enter

Επιλογή δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας



out Enter

Έναρξη
φόρτωσης

Enter

Δεδομένα παραμέτρων του
FBG11B  MOVITRAC® B : οθόνη d.d.
Enter

Έναρξη
αποθήκευσης

Enter

Δεδομένα παραμέτρων του
MOVITRAC® B  FBG11B : οθόνη U.U.
25352587

Μετά από την αντιγραφή των δεδομένων το MOVITRAC® B είναι σε φραγή. Αυτή
η κατάσταση φραγής υποδηλώνεται στην ένδειξη κατάστασης από ένα STOP που αναβοσβήνει. Επίσης αναβοσβήνει αργά η λυχνία (LED) κατάστασης (κίτρινη).
Μπορείτε να ακυρώσετε τη φραγή με ένα από τα παρακάτω μέτρα:

6.1.2

•

Πιέστε το πλήκτρο RUN στο χειριστήριο FBG11B.

•

Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό δίκτυο, περιμένετε 10 λεπτά και κατόπιν ενεργοποιήστε πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο.

∆ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με DBG60B
Αντιγράψτε το σετ παραμέτρων από το MOVITRAC® B στο χειριστήριο DBG60B. Σε
αυτή την περίπτωση έχετε τις εξής δυνατότητες:
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•

Καλέστε στο συναφές μενού την επιλογή "COPY TO DBG" (αντιγραφή στο χειριστήριο). Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK. Το σετ παραμέτρων αντιγράφεται
από το MOVITRAC® B στο χειριστήριο DBG60B.

•

Καλέστε στο συναφές μενού την επιλογή "PARAMETER MODE" (παράμετροι). Επιλέξτε την παράμετρο P807 Αντιγραφή MOVITRAC® B → DBG. Το σετ παραμέτρων
αντιγράφεται από το MOVITRAC® B στο χειριστήριο DBG60B.

•

Πιέστε το πλήκτρο Run του FB11B ή του DBG60B, ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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6.1.3

6

∆ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με UBP11A
Αντιγράψτε το σετ παραμέτρων από το MOVITRAC® B στη μονάδα παραμέτρων
UBP11A. Για το σκοπό αυτό πιέστε το πλήκτρο στο κάτω άκρο της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Κατά την επαναφόρτωση των δεδομένων στο μετατροπέα, πιέστε το <πλήκτρο επάνω
βέλους > στη μονάδα παραμέτρων UBP11A.
Πιέστε το πλήκτρο Run του FBG11B ή του DBG60B, ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

6.1.4

∆ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με το MOVITOOLS® MotionStudio
Όταν πρέπει να μεταφερθούν δεδομένα με το MOVITIOOLS MotionStudio στον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B, ο μετατροπέας πρέπει κατόπιν να ενεργοποιηθεί
με τον παρακάτω τρόπο:
•

Επιλέξτε τη συσκευή από το δίκτυο.

•

Ανοίξτε το συναφές μενού με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού.

•

Επιλέξτε το μενού [RUN/STOP via Software Keypad] (Λειτουργία/διακοπή μέσω
πληκτρολογίου λογισμικού) [1]

•

Στο πληκτρολόγιο του λογισμικού, επιλέξτε [RUN] [2] ή

Εναλλακτικά μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον μετατροπέα με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ή με πάτημα του πλήκτρου <RUN> στο FBG11B.

[1]

[2]

421623307
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6.2

Ενδείξεις κατάστασης

6.2.1

Βασική συσκευή / Χειριστήριο FBG11B

6

Οι ενδείξεις κατάστασης στη συσκευή είναι ως εξής:
Κατάσταση

Ένδειξη (προαιρετικά με
χειριστήριο FBG11B)

Κωδικός αναλαμπής
λυχνιών κατάστασης
βασικής συσκευής

Κατάσταση
συσκευής (HighByte στη λέξη
κατάστασης 1)

"ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Στροφές

Σταθερό πράσινο φως

4

"ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" στον
περιορισμό ρεύματος

Ο αριθμός στροφών αναβοσβήνει

Πράσινο, αναβοσβήνει γρήγορα

"ΡΕΥΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

dc

Πράσινο, αναβοσβήνει αργά

3

"ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Stop

Σταθερό κίτρινο φως

2

"ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ"

SEt

Κίτρινο, αναβοσβήνει γρήγορα

8

"ΦΡΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΗ"

oFF

Κίτρινο, αναβοσβήνει γρήγορα

1

"Λειτουργία 24 V"

24U αναλάμπον

Κίτρινο, αναβοσβήνει αργά

0

U αναλάμπον ή 24U αναλάμπον

Κίτρινο, αναβοσβήνει αργά

17

Ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία FBG ή σταμάτημα του
μετατροπέα με το πλήκτρο
STOP

Αναβοσβήνει το σύμβολο
χειροκίνητης λειτουργίας
FBG ή το "Στοπ"

Κίτρινο που σβήνει κατά διαστήματα

Χρονική υπέρβαση

Σφάλμα 43 / 47

Πράσινη / κίτρινη, αναλαμπή

Αντιγραφή (Copy)

Σφάλμα 97

Κόκκινη / κίτρινη, αναλαμπή

Σφάλμα συστήματος

Σφάλμα 10 / 17 – 24 / 25 /
Σταθερό κόκκινο φως
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Υπερβολική τάση / ∆ιακοπή
φάσης

Σφάλμα 4 / 6 / 7

Κόκκινο, αναβοσβήνει αργά

Υπερφόρτωση

Σφάλμα 1 / 3 / 11 / 44 / 84

Κόκκινο, αναβοσβήνει γρήγορα

Επιτήρηση

Σφάλμα 8 / 26 / 34 / 81 / 82

Κόκκινο, αναβοσβήνει 2 x

Προστασία κινητήρα

Σφάλμα 31 / 84

Κόκκινο, αναβοσβήνει 3 x

"ΑΣΦΑΛΗΣ

∆ΙΑΚΟΠΗ"1)

1) Το "U" αναβοσβήνει (κατάσταση 17) όταν συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, το "24U" αναβοσβήνει (κατάσταση 0) στη λειτουργία
υποστήριξης.

Αποθήκευση του σετ παραμέτρων στο FBG11B → Ένδειξη u. u.
Αποθήκευση του σετ παραμέτρων στη συσκευή → Ένδειξη d. d.
•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Λανθασμένη ερμηνεία της ένδειξης U = "Ασφαλής διακοπή"
ενεργή
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Η ένδειξη U = "Ασφαλής διακοπή" δεν σχετίζεται με την ασφάλεια και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για εφαρμογές ασφαλείας.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Αίτια της φραγής
ελεγκτή (OFF)

6.2.2

Τα πιθανά αίτια της φραγής ελεγκτή (OFF) είναι:
•

Ο δυαδικός ακροδέκτης εισόδου έχει προγραμματιστεί στη "Φραγή ρυθμιστή" και
είναι ενεργός.

•

Φραγή ελεγκτή με χειροκίνητη λειτουργία PC μέσω MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Προσωρινή φραγή ρυθμιστή: Ενεργοποιείται όταν κατά την αλλαγή της παραμέτρου
P100 Πηγή ονομαστικής τιμής γίνει άμεσα μια ενεργοποίηση. Η προσωρινή φραγή
ελεγκτή ακυρώνεται μόλις γίνει επαναφορά του σήματος ενεργοποίησης.

•

Η φραγή ρυθμιστή ρυθμίστηκε μέσω της λέξης ελέγχου IPOS® H484.

Κατάσταση των δυαδικών εισόδων / δυαδικών εξόδων
Οι παρακάτω παράμετροι υπάρχουν στο μενού παραμέτρων ως παράμετροι ενδείξεων:
•

P039 ∆υαδικές είσοδοι βασικής μονάδας

•

P048 ∆υαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας

•

P059 ∆υαδικές έξοδοι

Η ένδειξη κατάστασης γίνεται δυαδικά. Σε κάθε δυαδική είσοδο ή έξοδο αντιστοιχούν
2 διαδοχικά κάθετα μεταξύ τους στοιχεία της ένδειξης 7 στοιχείων. Ταυτόχρονα ανάβει
το επάνω στοιχείο, όταν η δυαδική είσοδος ή έξοδος έχει σήμα και το κάτω στοιχείο,
όταν η δυαδική είσοδος ή έξοδος δεν έχει σήμα. Οι δύο δεξιές ενδείξεις 7 στοιχείων δείχνουν, αν έχουν σήμα οι παράμετροι P039 (di = δυαδικές είσοδοι βασικής συσκευής),
P048 (dI = δυαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας) και P059 (do = δυαδικές έξοδοι).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083

Αν δεν υπάρχει FIO21B με δυαδικές εισόδους, τότε η ένδειξη δείχνει dl - - -.
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6.3

6

Κωδικοί επιστροφής (r-19 – r-38)
Κωδικοί επιστροφής κατά την καταχώρηση / αλλαγή μίας παραμέτρου συσκευής στο
FBG11B:
Αρ.

Ονομασία

Σημασία

18

Μόνο πρόσβαση ανάγνωσης

Η παράμετρος δεν μπορεί να αλλαχθεί.

19

Φραγή παραμέτρων ενεργοποιη- ∆εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραμέτρων
μένη

20

Γίνεται εργοστασιακή ρύθμιση

∆εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραμέτρων

23

Λείπει η πρόσθετη κάρτα

Λείπει η απαραίτητη πρόσθετη κάρτα για τη λειτουργία

27

Λείπει η πρόσθετη κάρτα

Λείπει η απαραίτητη πρόσθετη κάρτα για τη λειτουργία

28

Απαιτείται φραγή ελεγκτή

Απαιτείται φραγή ελεγκτή

29

Μη επιτρεπτή τιμή παραμέτρου

•
•

32

Ενεργοποίηση

∆εν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία στην κατάσταση ENABLED (Αποδεσμευμένο)

34

Σφάλμα στη διαδικασία

•
•

38

Λανθασμένο σετ δεδομένων
FBG11B

Το αποθηκευμένο σετ δεδομένων δεν ταιριάζει στη
συσκευή

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Μη επιτρεπτή τιμή παραμέτρου.
Μη επιτρεπτή η επιλογή της χειροκίνητης λειτουργίας FBG επειδή είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία Η/Υ.

Σφάλμα κατά την αποθήκευση στην FBG11B.
∆εν έγινε έναρξη χρήσης με χειριστήριο FBG.
Εκτελέστε την έναρξη χρήσης με το MotionStudio
ή επιλέξτε πάλι τον κινητήρα.
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Χειριστήριο DBG60B

6.4

Χειριστήριο DBG60B

6.4.1

Βασικές ενδείξεις
0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Ένδειξη όταν /CONTROLLER INHIBIT = "0".

0,00rpm
0,000Amp
NO ENABLE

Ένδειξη όταν ο μετατροπέας δεν έχει αποδεσμευτεί
("ENABLE/STOP" = "0").

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

Ένδειξη με ενεργοποιημένο μετατροπέα.

Μήνυμα υπόδειξης

ΝΟΤΕ 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
FAULT
START UP
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Ένδειξη σφαλμάτων
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6.4.2

6

Μηνύματα υποδείξεων
Μηνύματα υποδείξεων στο χειριστήριο DBG60B (για 2 δευτερόλεπτα περίπου) ή στο
πρόγραμμα MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL (μηνύματα με επιβεβαίωση):
Αρ.

Κείμενο στο
DBG60B/SHELL

Περιγραφή

1

ILLEGAL INDEX

Μη αποδεκτός δείκτης: ένας δείκτης διεύθυνσης που αναζητήθηκε από τη
διεπαφή δεν υπάρχει.
•
•
•

∆εν εφαρμόζεται: προσπάθεια εκτέλεσης μιας μη διαθέσιμης
λειτουργίας.
Επιλέχθηκε μια λανθασμένη λειτουργία επικοινωνίας.
Επιλέχθηκε η χειροκίνητη λειτουργία μέσω μιας μη επιτρεπτής διεπαφής (π.χ. δίαυλος πεδίου).

2

NΟT IMPLEMENT.

3

READ ONLY VALUE
(ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Επιχειρήθηκε τροποποίηση μιας τιμής που είναι μόνο για ανάγνωση
(Read only).

4

PARAM. LOCKED

Παράμετρος κλειδωμένη: Parameter lock P803 = "ON", η παράμετρος δεν
μπορεί να τροποποιηθεί.

5

SETUP ACTIVE

Εγκατάσταση ενεργή: επιχειρήθηκε τροποποίηση παραμέτρων ενώ ήταν
ενεργή η εργοστασιακή ρύθμιση.

6

VALUE TOO HIGH

Πολύ υψηλή τιμή: επιχειρήθηκε καταχώριση πολύ μεγάλης τιμής.

7

VALUE TOO LOW

Πολύ χαμηλή τιμή: επιχειρήθηκε καταχώρηση πολύ μικρής τιμής.

8

NOTW. REQ. CARD
MISSING

Λείπει απαιτούμενη κάρτα: λείπει η απαραίτητη πρόσθετη κάρτα για την
επιλεγμένη λειτουργία.

10

ONLY VIA ST1

Μόνο μέσω ST1: η χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να τερματιστεί μέσω της
επαφής X13:ST11/ST12 (RS485).

11

ΟNLY TERMINAL

Μόνο τερματικό: η χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να τερματιστεί μέσω τερματικού (DBG60B ή UWS21B).

12

NO ACCESS

Απόρριψη πρόσβασης στην επιλεγμένη παράμετρο.

13

CTRL. INHIBIT
MISSING

Χωρίς φραγή ελεγκτή: για την επιλεγμένη λειτουργία ρυθμίστε τον ακροδέκτη σε DIØØ "/Controller inhibit" (φραγή ελεγκτή)= "0".

14

INVALID VALUE

Έγινε προσπάθεια εισαγωγής μίας μη επιτρεπτής τιμής.

16

PARAM. NΟT SAVED

Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης EEPROM π.χ. λόγω κυκλικών προσβάσεων εγγραφής. Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM,
με κίνδυνο απώλειας κατά την απενεργοποίηση.

17

INVERTER ENABLE

-

--

•
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•

Ενεργοποιημένος μετατροπέας: η παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στην κατάσταση "CONTROLLER INHIBIT".
Επιχειρήθηκε τροποποίηση κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αποδέσμευσης στην χειροκίνητη λειτουργία
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Χειριστήριο DBG60B

6.4.3

Λειτουργίες του χειριστηρίου DBG60B

Αντιστοίχηση πλή
κτρων DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

[9]

[7]

[8]

247460747

Λειτουργία αντιγραφής του
DBG60B
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[1]
[2]

Πλήκτρο STOP
Πλήκτρο ↑

[3]
[4]
[5]
[6]

Πλήκτρο RUN
Πλήκτρο OK
Πλήκτρο συναφών
επιλογών
Πλήκτρο ↓

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Πλήκτρο ‘.’
Πλήκτρο ±
Πλήκτρα 0 – 9
Πλήκτρο ↔
Πλήκτρο γλώσσας
Πλήκτρο DEL

Στοπ
Πλήκτρο βέλους επάνω, μετακίνηση κατά ένα πεδίο μενού
προς τα επάνω
Εκκίνηση
OK, Επιβεβαίωση καταχώρησης
Ενεργοποίηση συναφούς μενού
Πλήκτρο βέλους κάτω, μετακίνηση κατά ένα πεδίο μενού
προς τα κάτω
Υποδιαστολή
Αλλαγή προσήμου
Ψηφία 0 – 9
Αλλαγή μενού
Επιλογή γλώσσας
∆ιαγραφή τελευταίας καταχώρησης

Με το χειριστήριο DBG60B μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρα σετ παραμέτρων από
μια μονάδα MOVITRAC® B σε άλλες συσκευές MOVITRAC® B. Για αυτό το σκοπό ενεργήστε ως εξής:
•

Στο συναφές μενού επιλέξτε τη γραμμή "COPY TO DBG" (αντιγραφή στο DBG). Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK.

•

Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής συνδέστε το χειριστήριο στον άλλο μετατροπέα.

•

Στο συναφές μενού επιλέξτε το πεδίο μενού "COPY TO MC07B" (Αντιγραφή στο
MC07B). Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK.

•

Μετά την αντιγραφή πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο RUN.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Λειτουργία παρα
μέτρων DBG60B

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στη λειτουργία παραμέτρων ενεργήστε ως εξής:
1.

Ενεργοποιήστε το συναφές μενού πιέζοντας το πλήκτρο συναφών επιλογών. Η πρώτη γραμμή του μενού
είναι "PARAMETER MODΕ" (Λειτουργία παραμέτρων).

PARAMETER MODΕ
VARIABLE MODΕ
BASIC VIEW

2.

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ανοίξτε τη λειτουργία παραμέτρων. Εμφανίζεται η πρώτη παράμετρος P000 "SPEED"
(αριθμός στροφών). Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓
επιλέξτε τις κύριες ομάδες παραμέτρων 0 έως 9.

P 000
SPEED

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ επιλέξτε την κύρια
ομάδα παραμέτρων που θέλετε. Ο δρομέας που αναβοσβήνει στέκεται κάτω από τον αριθμό της ομάδας
παραμέτρων.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ στην επιθυμητή ομάδα,
ενεργοποιήστε την επιλογή της υποομάδας παραμέτρων. Ο δρομέας που αναβοσβήνει μετακινείται μια
θέση δεξιά.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ επιλέξτε την υποομάδα παραμέτρων που θέλετε. Ο δρομέας που αναβοσβήνει στέκεται κάτω από τον αριθμό της υποομάδας παραμέτρων.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ στην επιθυμητή υποομάδα
παραμέτρων ενεργοποιήστε την επιλογή της παραμέτρου. Ο δρομέας που αναβοσβήνει μετακινείται μια
θέση δεξιά.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

Με το πλήκτρο ↑ή με το πλήκτρο ↓επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε. Ο δρομέας που αναβοσβήνει βρίσκεται
κάτω από το 3ο ψηφίο του αριθμού της παραμέτρου.

\ 132
T11 UP CCW

8.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης για την
επιλεγμένη παράμετρο πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Ο δρομέας στέκεται κάτω από την τιμή της παραμέτρου.

\ 132
s
T11 UP CCW
+0,13_
CONTROLLER INHIBIT

9.

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της παραμέτρου.

\ 132
s
T11 UP CCW
+0,20_
CONTROLLER INHIBIT

10.

Με το πλήκτρο ΟΚ επιβεβαιώστε τη ρύθμιση και με το
πλήκτρο ↔ βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης. Ο δρομέας που αναβοσβήνει βρίσκεται πάλι κάτω από το 3ο
ψηφίο του αριθμού της παραμέτρου.

\ 132
T11 UP CCW

3.

4.

5.

6.

7.
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+0,0
CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

s

+0,13
CONTROLLER INHIBIT

s

+0,20
CONTROLLER INHIBIT
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11.

12.

13.

Παράμετροι αφύπνισης

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ επιλέξτε μια άλλη
παράμετρο ή με το πλήκτρο DEL επιστρέψτε στο
μενού των υποομάδων παραμέτρων.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

Με το πλήκτρο ↑ ή με το πλήκτρο ↓ επιλέξτε μια άλλη
υποομάδα παραμέτρων ή με το πλήκτρο DEL επιστρέψτε στο μενού των κύριων ομάδων παραμέτρων.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

Πιέζοντας το πλήκτρο συναφών επιλογών επιστρέφετε στο συναφές μενού.

PARAMETER MODΕ
VARIABLE MODΕ
BASIC VIEW

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

Η παράμετρος αφύπνισης εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου DBG60B μετά την
ενεργοποίηση της συσκευής. Κατά την παράδοση (εργοστασιακή ρύθμιση) η παράμετρος αφύπνισης αποτελεί το βασικό μήνυμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο
αφύπνισης όπως θέλετε. Οι πιθανές παράμετροι αφύπνισης είναι:
•

Παράμετροι (→ Λειτουργία παραμέτρων)

•

Παράμετροι από το μενού χρήστη (→ Μενού χρήστη)

•

Βασική ένδειξη

Για να αποθηκεύσετε μια παράμετρο αφύπνισης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
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•

Αρχικά επιλέξτε στο "PARAMETER MODE" την επιθυμητή παράμετρο.

•

Τέλος, επιλέξτε στο συναφές μενού το πεδίο μενού "XXXX WAKE UP PARAM.". Στη
θέση "XXXX" βρίσκεται η επιλεγμένη παράμετρος αφύπνισης. Επιβεβαιώστε την
επιλογή με το πλήκτρο OK.
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Σέρβις / λίστα σφαλμάτων

7.1

Πληροφορίες συσκευών

7.1.1

Μνήμη σφαλμάτων

7

Ο μετατροπέας αποθηκεύει τα μηνύματα σφαλμάτων στη μνήμη σφαλμάτων P080.
Ο μετατροπέας αποθηκεύει ένα νέο μήνυμα μετά την επιβεβαίωση του μηνύματος
σφάλματος. Η τοπική μονάδα χειρισμού εμφανίζει το σφάλμα που παρουσιάστηκε
τελευταία. Στην περίπτωση διπλών σφαλμάτων η τιμή που αποθηκεύεται στη μνήμη
P080 και η τιμή που εμφανίζεται στη μονάδα χειρισμού δεν είναι ίδιες. Αυτό παρουσιάζεται για παράδειγμα στο σφάλμα F07 Υπερβολική τάση ενδιάμεσου κυκλώματος και
στη συνέχεια στο σφάλμα F34 Χρονική υπέρβαση ράμπας.
Τη στιγμή της βλάβης ο μετατροπέας αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες:

7.1.2

•

Εμφανιζόμενο σφάλμα

•

Κατάσταση των δυαδικών εισόδων / δυαδικών εξόδων

•

Κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα

•

Κατάσταση μετατροπέα

•

Θερμοκρασία ψύκτρας

•

Στροφές

•

Ρεύμα εξόδου

•

Ενεργό ρεύμα

•

Καταπόνηση συσκευής

•

Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος (DC Link)

Αντιδράσεις απενεργοποίησης
Ανάλογα με το σφάλμα υπάρχουν 3 αντιδράσεις απενεργοποίησης:

Άμεσο στοπ / Βλάβη (άμεση απενεργοποίηση με κλείδωμα)
Αυτή η αντίδραση οδηγεί σε άμεση φραγή της τελικής βαθμίδας με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της εξόδου πέδησης, ώστε να εφαρμοστεί ένα υπάρχον φρένο. Ο μετατροπέας
παράγει το "σήμα βλάβης" και ανακαλεί το "σήμα ετοιμότητας λειτουργίας".
Αυτή η κατάσταση σφάλματος παραμένει μέχρι να κάνετε επιβεβαίωση του σφάλματος.
Ταχεία διακοπή / Βλάβη (στοπ με κλείδωμα)
Αυτή η αντίδραση σφάλματος οδηγεί σε σταμάτημα στη ρυθμισμένη ράμπα διακοπής
(P136 / P146). Αυτό το σταμάτημα λόγω σφάλματος επιτηρείται χρονικά. Αν ο κινητήρας
δεν αποκτήσει μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα τις στροφές έναρξης/διακοπής, τότε
τίθεται στην κατάσταση σφάλματος, η τελική βαθμίδα φράσσεται και εφαρμόζεται ένα
υπάρχον φρένο. Ενεργοποιείται το μήνυμα σφάλματος F34 Χρονική υπέρβαση ράμπας.
Το αρχικό μήνυμα σφάλματος παραγράφεται. Αν ο κινητήρας αποκτήσει τις στροφές
έναρξης/διακοπής, τότε τίθεται στην κατάσταση σφάλματος, εφαρμόζεται το φρένο και
η τελική βαθμίδα κλειδώνει. Ενεργοποιείται το "σήμα βλάβης" και ανακαλείται το "σήμα
ετοιμότητας λειτουργίας".
Αυτή η κατάσταση σφάλματος παραμένει μέχρι να μηδενίσετε το σφάλμα.
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7

Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)

Ταχεία διακοπή / Προειδοποίηση (στοπ χωρίς κλείδωμα)
Η αντίδραση σφάλματος αντιστοιχεί στην περίπτωση "Άμεσο στοπ / Βλάβη" με τη διαφορά, ότι ο μετατροπέας δεν ακυρώνει το σήμα ετοιμότητας αλλά ρυθμίζει μόνο την
έξοδο βλάβης.
Σε χρονική υπέρβαση RS485 / SBus:
Αν ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω μιας διεπαφής επικοινωνίας (RS485 ή SBus) και έγινε
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η δραστικοποίηση παραμένει ανενεργή, μέχρι που ο μετατροπέας να λάβει πάλι έγκυρα δεδομένα μέσω της διεπαφής που επιτηρείται με χρονική υπέρβαση. Μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας, το μήνυμα σφάλματος μηδενίζεται αυτόματα.
7.1.3

Επαναφορά

Επαναφορά βασικής συσκευής

Επαναφορά
χειριστηρίου

Ένα μήνυμα σφάλματος μπορεί να μηδενιστεί με τους εξής τρόπους:
•

Επαναφορά από τους ακροδέκτες εισόδου με μία δυαδική είσοδο με κατάλληλη
αντιστοίχηση. Το DIØØ έχει συνδεθεί από τον κατασκευαστή με την επαναφορά
σφάλματος.

Ένα μήνυμα σφάλματος μπορεί να μηδενιστεί με τους εξής τρόπους:
•

Χειροκίνητος μηδενισμός στο πληκτρολόγιο (πλήκτρο STOP/RESET).

Το πλήκτρο STOP/RESET έχει προτεραιότητα έναντι της δραστικοποίησης ακροδεκτών
ή της αποδέσμευσης από τη διεπαφή.
Μετά την εμφάνιση ενός σφάλματος και μίας προγραμματισμένης αντίδρασης μπορείτε
να πραγματοποιήσετε μηδενισμό με το πλήκτρο STOP/RESET. Μετά το μηδενισμό ο
ηλεκτροκινητήρας κλειδώνει. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροκινητήρα με το πλήκτρο RUN.
Επαναφορά
διεπαφής

7.2
Αρ.

•

Χειροκίνητος μηδενισμός στο MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Χειροκίνητος
μηδενισμός = YES ή στο παράθυρο κατάστασης του πλήκτρου επαναφοράς.

Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)
Ονομασία

Αντίδραση

Πιθανή αιτία

Μέτρα
–

00

Κανένα σφάλμα –

–

01

Υπερβολικά
ισχυρό ρεύμα

•

Βραχυκύκλωμα στην έξοδο

•

Επισκευή βραχυκυκλώματος

•

Ζεύξη στην έξοδο

•

Ζεύξη μόνον όταν η τελική βαθμίδα
είναι κλειδωμένη

03
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Ένα μήνυμα σφάλματος μπορεί να μηδενιστεί με τους εξής τρόπους:

Βραχυκύκλωμα
γείωσης

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Πολύ μεγάλος κινητήρας

•

Σύνδεση μικρότερου κινητήρα

•

Βλάβη τελικής βαθμίδας

•

Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί συμβουλευθείτε το τμήμα
σέρβις της SEW

•

Βραχυκύκλωμα γείωσης στον
κινητήρα

•

Αντικατάσταση κινητήρα

•

Βραχυκύκλωμα γείωσης στον
μετατροπέα

•

Αντικατάσταση MOVITRAC® B

•

Βραχυκύκλωμα γείωσης στο
καλώδιο τροφοδοσίας του κινητήρα

•

Επιδιόρθωση βραχυκυκώματος
γείωσης

•

Ισχυρό ρεύμα (βλ. F01)

•

Βλ. F01
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Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)

Αρ.

Ονομασία

Αντίδραση

Πιθανή αιτία

Μέτρα

04

Τρανζίστορ
πέδησης

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Πολύ μεγάλη ισχύς γεννήτριας

•

Παρατείνετε τις ράμπες
επιβράδυνσης

•

∆ιακοπή στο κύκλωμα αντίστασης πέδησης

•

Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας της
αντίστασης πέδησης

•

Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα
αντίστασης πέδησης

•

Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος

•

Πολύ υψηλή ωμική αντίσταση
πέδησης

•

Έλεγχος τεχνικών στοιχείων της
αντίστασης πέδησης

•

Βλάβη στο τρανζίστορ πέδησης

•

Αντικατάσταση MOVITRAC® B

•

Βραχυκύκλωμα γείωσης

•

Επιδιόρθωση βραχυκυκλώματος
γείωσης

∆ιακοπή φάσης

•

Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύματος

Πολύ χαμηλή τάση τροφοδοσίας

•

Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας

Πολύ υψηλή τάση DC Link

•

Παρατείνετε τις ράμπες
επιβράδυνσης
Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας της
αντίστασης πέδησης
Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών
της αντίστασης πέδησης

06

07

∆ιακοπή φάσης Άμεση απενερ- •
γοποίηση με
ηλεκτρικού
κλείδωμα (μόνο •
δικτύου
με τριφασικούς
μετατροπείς)
Υπέρταση ενδι- Άμεση απενεράμεσου κυκλώ- γοποίηση με
ματος (DC Link) κλείδωμα

•

•
•
•

08

Επιτήρηση
στροφών

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

Βραχυκύκλωμα γείωσης

•

Ο ρυθμιστής ρεύματος λειτουργεί
οριακά επειδή υπάρχει:

–

•

•
•
•

Μηχανική υπερφόρτωση

•

09

10

11

Επιδιόρθωση βραχυκυκλώματος
γείωσης

Μείωση φορτίου
Ελέγξτε τον περιορισμό ρεύματος
Παρατείνετε τις ράμπες
επιβράδυνσης
Αυξήστε το ρυθμισμένο χρόνο επιβράδυνσης P5011)

•

∆ιακοπή φάσης στο ηλεκτρικό
δίκτυο

•

Έλεγχος φάσεων ηλεκτρικού δικτύου

•

∆ιακοπή φάσης στον ηλεκτροκινη- •
τήρα

Έλεγχος του καλωδίου τροφοδοσίας
και του κινητήρα

•

Υπέρβαση μέγιστων στροφών για •
τους τύπους λειτουργίας VFC

Μείωση μέγιστων στροφών

Έναρξη χρήσης Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Ο μετατροπέας δεν είναι ακόμη
έτοιμος για λειτουργία

•

Έναρξη της λειτουργίας του
μετατροπέα

•

Επιλέχθηκε άγνωστο μοτέρ

•

Επιλογή άλλου μοτέρ

IPOS-ILLOP

•

Λανθασμένη εντολή κατά την εκτέ- •
λεση του προγράμματος

Έλεγχος προγράμματος

•

Λανθασμένες συνθήκες κατά την
εκτέλεση του προγράμματος

•

Έλεγχος ροής προγράμματος

•

∆εν υπάρχει/δεν έχει ενσωματωθεί η λειτουργία στο μετατροπέα

•

Χρήση άλλης λειτουργίας

Στοπ με
κλείδωμα

•

Θερμική υπερφόρτωση του μετατροπέα

•

Μείωση φορτίου ή/και διασφάλιση
επαρκούς ψύξης
Εάν η αντίσταση πέδησης έχει ε
νσωματωθεί στην ψύκτρα: Εξωτερική τοποθέτηση της αντίστασης
πέδησης

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Υπερθέρμανση

17 – Βλάβη
24
συστήματος

Στοπ με
κλείδωμα
Μόνο με IPOS

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

∆υσλειτουργία των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων του μετατροπέα
συχνότητας, πιθανώς λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών
(ΗΜΣ)

•

•
•

7

Ελέγξτε και διορθώστε, εάν χρειάζεται, τις συνδέσεις γείωσης και τις
θωρακίσεις.
Εάν το σφάλμα εμφανισθεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW.
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Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)

Αρ.

Ονομασία

Αντίδραση

Πιθανή αιτία

25

EEPROM

Στοπ με
κλείδωμα

•

Μέτρα

Σφάλμα κατά την πρόσβαση στην •
EEPROM
•

26

Εξωτερικός
ακροδέκτης

•

Ανάγνωση εξωτερικού σήματος
βλάβης από την προγραμματιζόμενη είσοδο

•

Αντιμετώπιση κάθε αιτίας σφάλματος
και ενδεχομένως επαναπρογραμματισμός του ακροδέκτη

31

∆ιέγερση TF/TH ∆ιακοπή χωρίς •
κλείδωμα
• Το μήνυμα •
"ετοιμότητας λειτουργίας" διατη- •
ρείται.

Ηλεκτροκινητήρας πολύ θερμός,
διέγερση αισθητήρα TF

•

Αφήστε τον ηλεκτροκινητήρα να κρυώσει και μηδενίστε το σφάλμα

∆εν έχει συνδεθεί ή έχει συνδεθεί
λάθος ο αισθητήρας TF του
κινητήρα
∆ιακοπή σύνδεσης
MOVITRAC® B και TF στον
κινητήρα

•

Έλεγχος συνδέσεων μεταξύ
MOVITRAC® B και TF

32

Υπέρβαση
δείκτη IPOS

34

35

36

Προγραμματιζόμενο

•

Παράβαση βασικών αρχών προ- •
γραμματισμού με συνέπεια εσωτερική υπερχείλιση στοίβας (stack
overflow)

Έλεγχος και διόρθωση προγράμματος εφαρμογής

Εκπνοή χρόνου Άμεση απενερράμπας
γοποίηση με
κλείδωμα

•

Υπέρβαση του ρυθμισμένου
χρόνου ράμπας.

Αύξηση χρόνου ράμπας.

•

Εάν ακυρώσετε την ενεργοποίηση •
και ο ηλεκτροκινητήρας υπερβεί
το χρόνο ράμπας στοπ t13 κατά
μία συγκεκριμένη τιμή, τότε ο
μετατροπέας στέλνει το μήνυμα
σφάλματος F34

Τρόπος λειτουργίας
προστασίας
εκρήξεων

•

Επιλέχθηκε λανθασμένος τρόπος
λειτουργίας

Εγκεκριμένη διαδικασία:
• U/f, VFC, VFC-Ανυψωτικό
Μη εγκεκριμένη διαδικασία:
• Λειτουργία ταχείας εκκίνησης
• Πέδηση DC
• Ομάδα ηλεκτροκινητήρων

•

Μη έγκυρο σετ παραμέτρων

•

Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ παραμέτρων 1

•

∆εν τέθηκε σε λειτουργία κινητήρας αντιεκρηκτικής προστασίας

•

Έναρξη χρήσης του κινητήρα αντιεκρηκτικής προστασίας

•

Εσφαλμένη παραμετροποίηση
των σημείων συχνότητας

•
•

Συχνότητα A < Συχνότητα B
Συχνότητα B < Συχνότητα C

•

Εσφαλμένη παραμετροποίηση
των ορίων ρεύματος

•
•

Όριο ρεύματος A < Όριο ρεύματος B
Όριο ρεύματος B < Όριο ρεύματος C

•

Μη αποδεκτός τύπος πρόσθετης
κάρτας

•

Χρησιμοποιήστε τη σωστή κάρτα

•

Μη αποδεκτή πηγή ονομαστικών •
τιμών και σήματος ελέγχου ή μη
αποδεκτός τρόπος λειτουργίας για •
αυτή την κάρτα
•

Καμία πρόσθετη κάρτα

Στοπ με
κλείδωμα

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

•
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Ανάκτηση εργοστασιακής ρύθμισης,
επαναφορά και νέα ρύθμιση
παραμέτρων.
Αν το σφάλμα επανεμφανιστεί,
συνεννοηθείτε με το τμήμα σέρβις
της SEW.

•

Λείπει η απαραίτητη πρόσθετη
κάρτα

•
•
•

•

Η μπροστινή μονάδα FIO21B δεν •
τροφοδοτείται ηλεκτρικά

Αύξηση χρόνου ράμπας στοπ

Ρυθμίστε τη σωστή πηγή ονομαστικών τιμών
Ρυθμίστε τη σωστή πηγή σήματος
ελέγχου
Ρυθμίστε το σωστό τρόπο λειτουργίας
Ελέγξτε τις παραμέτρους P120 και
P121
Ελέγξτε τις εξής παραμέτρους:
P121 για FBG11B
P120 και P642 για FIO12B
Ρυθμίστε την παράμετρο P808 σε
"On" ή τροφοδοτήστε τη βασική
συσκευή με εξωτερική τάση 24 V

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Σέρβις / λίστα σφαλμάτων
Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)

Αρ.

Ονομασία

Αντίδραση

Πιθανή αιτία

Μέτρα

37

Watchdog
συστήματος

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

•

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Στοπ χωρίς
κλείδωμα2)

•

∆ιακοπή επικοινωνίας μεταξύ
μετατροπέα και υπολογιστή

•

Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ μετατροπέα και υπολογιστή.

•

∆ιακοπή επικοινωνίας προς το
FSE24B

•
•

Έλεγχος τροφοδοσίας τάσης
Έλεγχος της παραμέτρου P808

38

43

Λογισμικό
συστήματος

Χρονική υπέρβαση RS485

Σφάλμα κατά την εκτέλεση του
λογισμικού του συστήματος

•
Βλάβη συστήματος

•
•

Ελέγξτε και διορθώστε, εάν χρειάζεται, τις συνδέσεις γείωσης και τις
θωρακίσεις.
Εάν το σφάλμα εμφανισθεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW.
Ελέγξτε και διορθώστε, εάν χρειάζεται, τις συνδέσεις γείωσης και τις
θωρακίσεις.
Εάν το σφάλμα εμφανισθεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις της SEW.

44

Καταπόνηση
συσκευής

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Πολύ μεγάλη καταπόνηση
συσκευής (I × τιμή t)

•
•
•

Μείωση της αποδιδόμενης ισχύος
Παράταση χρόνων ράμπας
Εάν τα προαναφερόμενα βήματα δεν
μπορούν να εκτελεστούν: Χρήση
μεγαλύτερου μετατροπέα

45

Αρχικοποίηση

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Σφάλμα κατά την αρχικοποίηση

•

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της
SEW

47

Χρονική υπέρβαση δίαυλου
συστήματος 1

∆ιακοπή χωρίς
κλείδωμα2)

•

Σφάλμα επικοινωνίας μέσω του
δίαυλου συστήματος

•

Έλεγχος σύνδεσης διαύλου συστήματος
Έλεγχος της παραμέτρου P808
Έλεγχος τροφοδοσίας τάσης του
FSE24B
Με τοποθετημένο FSE24B, ελέγξτε
την επικοινωνία EtherCAT®

•
•
•

77

Λέξη ελέγχου
IPOS

Στοπ με
κλείδωμα

•

Βλάβη συστήματος

•

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της
SEW

80

Έλεγχος RAM

Άμεση απενεργοποίηση

•

Εσωτερικό σφάλμα συσκευής,
ελαττωματική μνήμη RandomAccess

•

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της
SEW

81

Προϋπόθεση
εκκίνησης

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

Μόνο στον τρόπο λειτουργίας
"VFC hoist":
Ο μετατροπέας δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει στον κινητήρα το απαιτούμενο ρεύμα κατά το χρόνο προμαγνήτισης:
•

Έλεγχος σύνδεσης μεταξύ μετατροπέα και κινητήρα
Έλεγχος στοιχείων έναρξης χρήσης,
νέα έναρξη εάν χρειαστεί

•

•

82

84

Έξοδος ανοικτή Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

Προστασία
κινητήρα

Στοπ με
κλείδωμα

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Πολύ μικρή ονομαστική ισχύς
κινητήρα σε σχέση με την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα
Πολύ μικρή διατομή καλωδίου
τροφοδοσίας του κινητήρα

•

7

•

Έλεγχος διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας κινητήρα, χρήση καλωδίου
μεγαλύτερης διατομής εάν χρειάζεται

Μόνο στον τρόπο λειτουργίας
"VFC hoist":
•

∆ιακοπή 2 ή όλων των φάσεων
εξόδου

•

Έλεγχος σύνδεσης μεταξύ μετατροπέα και κινητήρα

•

Πολύ μικρή ονομαστική ισχύς
κινητήρα σε σχέση με την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα

•

Έλεγχος στοιχείων έναρξης χρήσης,
νέα έναρξη εάν χρειαστεί

•

Πολύ υψηλή καταπόνηση του
κινητήρα

•

P345 / P346 Έλεγχος επιτήρησης
UL IN
Μείωση φορτίου
Παράταση χρόνων ράμπας
Μεγαλύτεροι χρόνοι παύσης

•
•
•
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7

Λίστα σφαλμάτων (F00 – F113)

Αρ.

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

94

Άθροισμα ελέγ- Άμεση απενερχου (checksum) γοποίηση με
EEPROM
κλείδωμα

Αντίδραση

•

Βλάβη EEPROM

•

97

Σφάλμα
αντιγραφής

Άμεση απενεργοποίηση με
κλείδωμα

•

Αποσύνδεση της μονάδας παραμέτρων κατά την αντιγραφή
Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση
κατά τη διαδικασία αντιγραφής

Πριν από την ακύρωση σφάλματος:
• Φόρτωση εργοστασιακών ρυθμίσεων ή πλήρους σετ δεδομένων από
τη μονάδα παραμέτρων

98

Σφάλμα CRC
μνήμης Flash

Άμεση απενεργοποίηση

•

Εσωτερικό σφάλμα συσκευής,
ελαττωματική μνήμη Flash

•

Στείλτε τη συσκευή για επισκευή

100

Κραδασμοί/
προειδοποίηση

Προβολή
σφάλματος

•

Ο αισθητήρας κραδασμών προειδοποιεί (βλ. οδηγίες λειτουργίας
"Μονάδα διάγνωσης DUV10A").

•

Εντοπίστε την αιτία κραδασμών.
Η λειτουργία εξακολουθεί να είναι
δυνατή μέχρι να εμφανιστεί το F101.

101

Σφάλμα
κραδασμών

Γρήγορο στοπ

•

Ο αισθητήρας κραδασμών αναφέ- •
ρει ένα σφάλμα

Η SEW-EURODRIVE προτείνει την
άμεση επιδιόρθωση της αιτίας
κραδασμών

102

Παλαίωση
λαδιού /
Προειδοποίηση

Προβολή
σφάλματος

•

Προειδοποίηση του αισθητήρα
παλαίωσης λαδιού

•

Προγραμματίστε αλλαγή λαδιού

103

Παλαίωση
Προβολή
λαδιού / σφάλμα σφάλματος

•

Ο αισθητήρας παλαίωσης λαδιού
αναφέρει ένα σφάλμα

•

Η SEW-EURODRIVE προτείνει την
άμεση αλλαγή λαδιού μειωτήρων.

104

Παλαίωση
λαδιού / υπερθέρμανση

Προβολή
σφάλματος

•

Ο αισθητήρας παλαίωσης λαδιού
αναφέρει υπερθέρμανση

•
•

Αφήστε το λάδι να κρυώσει
Έλεγχος της σωστής ψύξης
μειωτήρα

105

Παλαίωση
λαδιού / Σήμα
ετοιμότητας

Προβολή
σφάλματος

•

Ο αισθητήρας παλαίωσης λαδιού
δεν είναι έτοιμος προς λειτουργία

•

Έλεγχος της τροφοδοσίας τάσης του
αισθητήρα παλαίωσης λαδιού
Ελέγξτε τον αισθητήρα παλαίωσης
λαδιού και αντικαταστήστε τον, εάν
χρειάζεται.

106

Φθορά φρένων

Προβολή
σφάλματος

•

Το θερμουίτ του φρένου έχει
φθαρεί

•

Αλλαγή του θερμουίτ (βλ. οδηγίες
λειτουργίας "Κινητήρες").

110

Αντιεκρηκτική
Στοπ έκτακτης
προστασία Ex-e ανάγκης

•

Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας κάτω από τα
5 Hz

•
•

Έλεγχος μελέτης
Ελάττωση της χρονικής διάρκειας
λειτουργίας κάτω από τα 5 Hz

111

Σφάλμα διαύλου συστήματος (SBus)

Αυτός ο κωδικός σφάλματος ειδοποιεί την κύρια
•
μονάδα EtherCAT® ή fieldbus, ότι η επικοινωνία ανάμεσα στο FSE24B και το MOVITRAC® B παρουσιάζει
προβλήματα. Η συσκευή MOVITRAC® B θα διαπιστώσει το σφάλμα 47.

Έλεγχος βυσματικής σύνδεσης
FSE24B

113

Ρήξη καλωδίου
αναλογικής
εισόδου

Προγραμματιζόμενο

Ελέγξτε την καλωδίωση

116

Σφάλμα μονάδας εφαρμογής
Επιμέρους σφάλμα:
14: Σφάλμα κωδικοποιητή
29: Προσέγγιση στον τερματικό διακόπτη
42: Σφάλμα ολίσθησης
78: Προσέγγιση στους τερματικούς διακόπτες λογισμικού

•

•

Ρήξη καλωδίου αναλογικής
εισόδου AI1

•

•

Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της
SEW

1) Με αλλαγή των παραμέτρων P500 / P502 και P501 / P503 ρυθμίζεται η επιτήρηση στροφών. Εάν ρυθμιστεί πολύ μεγάλος χρόνος
επιβράδυνσης, δεν είναι βέβαιο ότι θα αποτραπεί η πτώση στροφών στα ανυψωτικά.
2) ∆εν απαιτείται επαναφορά, το μήνυμα σφάλματος ακυρώνεται μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.
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Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW

7.3

Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW

7.3.1

Ανοικτή γραμμή

7

Στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του τμήματος σέρβις μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το
εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με τους ειδικούς της SEW-EURODRIVE.
Πληκτρολογήστε απλά τον υπεραστικό κωδικό 0800 και στη συνέχεια το συνδυασμό
γραμμάτων SEWHELP από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Φυσικά μπορείτε να
καλέσετε και στο 0800 739 4357.
7.3.2

Αποστολή για επισκευή
Εάν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μία βλάβη, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις
ηλεκτρονικών της SEW.
Κατά την επικοινωνία με το τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW θα πρέπει να αναφέρετε πάντοτε τα ψηφία της κατάστασης της συσκευής. Το τμήμα σέρβις της SEWEURODRIVE μπορεί έτσι να σας βοηθήσει αποτελεσματικότερα.
Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω:

7.4

•

Αριθμός σειράς (βλ. πινακίδα στοιχείων)

•

Ονομασία τύπου

•

Σύντομη περιγραφή εφαρμογής (εφαρμογή, έλεγχος μέσω ακροδεκτών ή σειριακός)

•

Συνδεδεμένος ηλεκτροκινητήρας (τάση κινητήρα, σύνδεση αστέρα ή τριγώνου)

•

Είδος σφάλματος

•

Συνοδευτικές συνθήκες

•

∆ικές σας εκτιμήσεις αιτίας βλάβης

•

Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συμβάντα

Μακροχρόνια αποθήκευση
Κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση, να συνδέετε τη συσκευή κάθε 2 χρόνια για 5 λεπτά
τουλάχιστον σε τάση ηλεκ. δικτύου, για σκοπούς συντήρησης. ∆ιαφορετικά μειώνεται
η διάρκεια ζωής της συσκευής.
∆ιαδικασία εάν έχει παραληφθεί η συντήρηση:
Στους μετατροπείς χρησιμοποιούνται ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, οι οποίοι υπόκεινται σε
γήρανση όταν βρίσκονται σε κατάσταση άνευ τάσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά
των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών, εάν η συσκευή συνδεθεί απευθείας στην ονομαστική
τάση μετά από αποθήκευση μακράς διαρκείας.
Εάν η συντήρηση παραληφθεί, η SEW-EURODRIVE προτείνει να αυξήσετε αργά την
τάση ηλεκτρικού δικτύου μέχρι το μέγιστο όριο. Αυτό μπορεί π.χ. να γίνει με ένα μετασχηματιστή ελέγχου, η τάση εξόδου του οποίου ρυθμίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα. Η SEW-EURODRIVE συνιστά να αυξηθεί η τάση από τα 0 V στην πρώτη βαθμίδα, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.
H SEW-EURODRIVE συνιστά τις παρακάτω βαθμίδες:
Συσκευές AC 400/500 V:
•

Βαθμίδα 1: AC 350 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 2: AC 420 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 3: AC 500 V για 1 ώρα

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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7

Απόρριψη

Συσκευές AC 230 V:
•

Βαθμίδα 1: AC 170 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 2: AC 200 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 3: AC 240 V για 1 ώρα

Μετά από αυτή την αναγέννηση, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να
συντηρηθεί και να αποθηκευτεί πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

7.5

Απόρριψη
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί.
Κατά την απόρριψη ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά και σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς π.χ. σαν:
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•

Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων)

•

Πλαστικό

•

Λαμαρίνες

•

Χαλκός

•

Αλουμίνιο.
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8

Τεχνικά στοιχεία

8.1

Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

8.1.1

Σήμανση CE, πιστοποίηση UL και C-Tick

kVA

i

f

n

8

P Hz

Σήμανση CE
Οι μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC® B καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει
η Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ.
Οι μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® B προορίζονται για την τοποθέτηση σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Οι μετατροπείς καλύπτουν το πρότυπο προϊόντων για την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 61800-3 Ηλεκτροκινητήρες με δυνατότητα μεταβολής στροφών. Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό CE του συνολικού
μηχανήματος/εγκατάστασης σύμφωνα με την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ διασφαλίζεται εάν τηρηθούν οι υποδείξεις εγκατάστασης. Αναλυτικές
υποδείξεις σχετικά με την εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας θα βρείτε στο έντυπο "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην τεχνολογία
ηλεκτροκινητήρων" της SEW-EURODRIVE.
Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές της κατηγορίας C1 και C2 επαληθεύτηκε σε μια
ειδική δοκιμαστική εγκατάσταση. Σχετικά με αυτό η εταιρεία SEW-EURODRIVE μπορεί
να σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες.
Το σήμα CE που υπάρχει στην πινακίδα τύπου δηλώνει τη συμβατότητα ως προς την
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EΚ. Κατόπιν συνεννόησης, η SEW-EURODRIVE
μπορεί να εκδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμβατότητας.
Πιστοποίηση UL / CSA / GOST-R / C-Tick
Η πιστοποίηση UL και cUL (Η.Π.Α.) έχει εκδοθεί για τις παρακάτω συσκευές
MOVITRAC® B:

®

LISTED

US

•

230 V / μονοφασική

•

230 V / τριφασική

•

400/500 V / τριφασική

Η πιστοποίηση cUL είναι ισοδύναμη με την πιστοποίηση κατά CSA.
Η πιστοποίηση GOST-R (Ρωσία) έχει εκδοθεί για τη σειρά συσκευών MOVITRAC® B.
Το C-Tick πιστοποιεί τη συμβατότητα από την ACMA (Australian Communications and
Media Authority).
Οι συσκευές 1 × 230 V και 3 × 400 V έχουν εξοπλιστεί με τη σήμανση C-Tick.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

145

8

kVA

i
8.1.2

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz
Γενικά τεχνικά στοιχεία
Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία ισχύουν για όλους τους μετατροπείς συχνοτήτων
MOVITRAC® B ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ισχύ τους.

MOVITRAC® B

Όλα τα μεγέθη

Αντοχή στις παρεμβολές

Ικανοποιεί το EN 61800-3

Εκπομπή παρεμβολών σε
εγκατάσταση που καλύπτει τις
απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(πλευρά ηλεκτρικού δικτύου)

Σύμφωνα με την κατηγορία οριακών τιμών1)
• Μέγεθος 0 – 2: C2 χωρίς πρόσθετα μέτρα
• Μέγεθος 0 – 5: C1 με κατάλληλα φίλτρα / επίπεδους φερρίτες
C1/C2 κατά EN 61800-3

Ρεύμα διαρροής

> 3,5 mA

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος âA
(έως 60 °C με μείωση
ρεύματος)

•

230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 HP) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 HP)
Με ικανότητα υπερφόρτωσης (έως 150 % IN για 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C έως +40 °C
Χωρίς ικανότητα υπερφόρτωσης:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C έως +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C έως +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C έως +40 °C

•

3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
Με ικανότητα υπερφόρτωσης (έως 150 % IN για 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C έως +40 °C
Χωρίς ικανότητα υπερφόρτωσης:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C έως +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C έως +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C έως +40 °C

•

Βάση συναρμολόγησης στο "Cold Plate" < 70 °C

Υποβιβασμός θερμοκρασίας
περιβάλλοντος (μείωση
ρεύματος)

2,5 % IN ανά K σε 40 °C έως 50 °C
3 % IN ανά K σε 50 °C έως 60 °C

Κατηγορία κλίματος

EN 60721-3-3, Κατηγορία 3K3

Θερμοκρασία αποθήκευσης
Θερμοκρασία μεταφοράς

-25 °C έως +75 °C
-25 °C έως +75 °C

Τρόπος ψύξης

Αυτόνομη ψύξη: 230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
Εξωτερική ψύξη: 230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(θερμορυθμιζόμενος ανεμιστήρας, όριο διέγερσης 45 °C)

Βαθμός προστασίας
EN 60529 (NEMA 1)

Μέγεθος 0 – 3: IP20
Μεγέθη 4 – 5, συνδέσεις ισχύος:
• IP00
• Με τοποθετημένο το παρεχόμενο κάλυμμα από πλεξιγκλάς και τοποθετημένο το
συρρικνούμενο σωλήνα (δεν παρέχεται): IP10

Τρόπος λειτουργίας
Κατηγορία υπερβολικής
τάσης

συνεχή λειτουργία
III κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Ανοχές τάσης ηλεκτρικού
δικτύου

EN 50160: ±10 %

Κατηγορία ρύπανσης

2 κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα.
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MOVITRAC® B

Όλα τα μεγέθη

Προστασία από ενεργά
μηχανολογικά υλικά

3S1

Προστασία από ενεργά
χημικά υλικά

3C2

Υψόμετρο τοποθέτησης

Κανένας περιορισμός έως h ≤ 1000 m.
Για h ≥ 1000 m ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
• Από 1000 m έως το πολύ 4000 m:
– Μείωση IN κατά 1 % ανά 100 m (328 ft)
• Από 2000 m έως το πολύ 4000 m:
– Η ασφαλής αποσύνδεση των συνδέσεων ισχύος και των ηλεκτρονικών συνδέσεων δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί σε υψόμετρο τοποθέτησης μεγαλύτερο
από 2000 m. Γι' αυτό απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (IEC 60664-1 / EN
61800-5-1)
– Για τη μείωση των υπερβολικών τάσεων από την κατηγορία III στην κατηγορία II
πρέπει να συνδεθεί μία διάταξη προστασίας από υπερβολική τάση.

Μέτρηση διαστάσεων

Κατά DIN ISO 276-v

Μέγεθος 0:
Περιορισμοί για συνεχή λειτουργία με 125 % IN

•
•
•

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος âA: 40 °C
Όχι για τοποθέτηση σε ράγα / όχι υποκείμενη αντίσταση
Για 1 × 230 V: Χρειάζεται στραγγαλιστικό πηνίο

1) Για την τήρηση της κατηγορίας οριακών τιμών ΗΜΣ πρέπει να γίνει σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση. Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης.
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P Hz
Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC

Επισκόπηση MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Ηλεκτρική τροφοδοσία 400/500 V / τριφασική
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Μέγεθος

0XS

0S

0L

2S

2

3

4

5

Ισχύς
kW / HP

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0

2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4

5,5 / 7,4
7,5 / 10

11 / 15

15 / 20
22 / 30
30 / 40

37 / 50
45 / 60

55 / 74
75 / 100

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (χωρίς "Ασφαλή διακοπή")

0003-5A3-4-00

0004-5A3-4-00

828 515 2

828 516 0

ΕΙΣΟ∆ΟΣ1)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 0,9 A
AC 1,1 A

AC 1,4 A
AC 1,8 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – U∆ικτύου
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

IN
IN 125

AC 1,0 A
AC 1,3 A

AC 1,6 A
AC 2,0 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,1 kVA
1,4 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

68 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

30 W
35 W

35 W
40 W

Φυσική μεταφορά ψύξης / –
150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15" × 7,28" × 6,437")
1,3 kg / 2,9 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

163.5 (6.437)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

80 (3.1)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο) 0005-5A3-4-x0 0008-5A3-4-x0
Κωδικός τυπικής συσκευής (-00)
Κωδικός "Ασφαλής διακοπή" (-S01))

828 517 9
828 995 6

828 518 7
828 996 4

0011-5A3-4x0

0015-5A3-4x0

828 519 5
828 997 2

828 520 9
828 998 0

ΕΙΣΟ∆ΟΣ2)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 1,8 A
AC 2,3 A

AC 2,2 A
AC 2,6 A

AC 2,8 A
AC 3,5 A

AC 3,6 A
AC 4,5 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
3 × 0 – V∆ικτύου

Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία
100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία
125 %

Pκινητ

0,55 kW / 0,74 HP 0,75 kW / 1,0 HP 1,1 kW / 1,5 HP

1,5 kW / 2,0 HP

Pκινητ 125

0,75 kW / 1,0 HP

1,1 kW / 1,5 HP

1,5 kW / 2,0 HP

2,2 kW / 3,0 HP

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 2,0 A
AC 2,5 A

AC 2,4 A
AC 3,0 A

AC 3,1 A
AC 3,9 A

AC 4.0 A
AC 5,0 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

2,1 kVA
2,7 kVA

2,8 kVA
3,5 kVA

Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή αντίστασης πέδησης (λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

50 W
60 W

60 W
75 W

68 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

40 W
45 W

45 W
50 W
Φυσική μεταφορά ψύξης

Εξωτερικό
σύστημα αερισμού / 12 m3/h

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής /
Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1" × 7,28" × 6,437")

Βάρος

m

1,5 kg / 3,3 lb

1) Οι συσκευές τύπου MC07B...-S0 πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε από ένα εξωτερικό τροφοδοτικό DC 24 V.
2) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

373.5 (14.70)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός τυπικής συσκευής (-00)
Κωδικός "Ασφαλής διακοπή" (-S01))

0022-5A3-4-x0

0030-5A3-4-x0

0040-5A3-4-x0

828 521 7
828 999 9

828 522 5
829 000 8

828 523 3
829 001 6

ΕΙΣΟ∆ΟΣ2)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 5,0 A
AC 6,2 A

AC 6,3 A
AC 7,9 A

AC 8,6 A
AC 10,7 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
3 × 0 – V∆ικτύου

Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία
100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία
125 %

Pκινητ

2,2 kW / 3,0 HP

3,0 kW / 4,0 HP

4,0 kW / 5,4 HP

Pκινητ 125

3,0 kW / 4,0 HP

4,0 kW / 5,4 HP

5,5 kW / 7,4 HP

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 5,5 A
AC 6,9 A

AC 7,0 A
AC 8,8 A

AC 9,5 A
AC 11,9 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

3,8 kVA
4,8 kVA

4,8 kVA
6,1 kVA

6,6 kVA
8,2 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

68 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

80 W
95 W

95 W
120 W

Φυσική μεταφορά ψύξης

125 W
180 W
Εξωτερικό σύστημα
αερισμού / 18 m3/h

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής /
Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1" × 10,77" × 6,437")
2,1 kg / 4,6 lb

1) Οι συσκευές τύπου MC07B...-S0 πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε από ένα εξωτερικό τροφοδοτικό DC 24 V.
2) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές
τιμές.
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *

105 (4.13)

234 (9.21)

325 (12.8)

335 (13.2)

70 (2.8)

7 (0.3)
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

828 524 1

828 526 8

ΕΙΣΟ∆ΟΣ1)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 380 – 500 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 11,3 A
AC 14,1 A

AC 14,4 A
AC 18,0 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP

7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

AC 12,5 A
AC 15,6 A

AC 16 A
AC 20 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

8,7 kVA
10,8 kVA

11,1 kVA
13,9 kVA

Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

47 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

220 W
290 W

290 W
370 W

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 80 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13" × 13,2" × 9,37")
5,0 kg / 11 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

kVA

i

f

n

8

P Hz

AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 2 / 11 kW / 15 HP

225 (8.86)

300 (11.8)

315 (12.4)

229 (9.02) *

105 (4.13)

335 (13.2)

130 (5.12)

6.5 (0.26)
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0110-5A3-4-00
828 527 6

ΕΙΣΟ∆ΟΣ1)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 380 – 500 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 21,6 A
AC 27,0 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

3 × 0 – V∆ικτύου

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 24 A
AC 30 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

16,6 kVA
20,8 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

22 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

400 W
500 W
Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 80 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12" × 13,2" × 9,02")
6,6 kg / 15 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

*

445 (17.5)

465 (18.3)

247 (9.72)

7 (0.3)

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")
ΕΙΣΟ∆ΟΣ

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

828 528 4

828 529 2

828 530 6

1)

Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 28,8 A
AC 36,0 A

AC 41,4 A
AC 51,7 A

AC 54,0 A
AC 67,5 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN
IN 125

AC 32 A
AC 40 A

AC 46 A
AC 57,5 A

AC 60 A
AC 75 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

22,2 kVA
27,7 kVA

31,9 kVA
39,8 kVA

41,6 kVA
52,0 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

15 Ω

12 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

550 W
690 W

750 W
940 W

950 W
1250 W

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 180 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

25 mm2 / AWG4

25 mm2 / AWG4

25 mm2 / AWG4

3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87" × 18,3" × 9,88")
15 kg / 33 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές
τιμές.
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

kVA

i

f

n

8

P Hz

AC 400/500 V / Τριφασικό / Μέγεθος 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

250 (9.84) *
246 (9.69)

7 (0.3)

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0370-503-4-00

0450-503-4-00

828 531 4

828 532 2

ΕΙΣΟ∆ΟΣ1)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 65,7 A
AC 81,9 A

AC 80,1 A
AC 100,1 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP

45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP

IN
IN 125

AC 73 A
AC 91,3 A

AC 89 A
AC 111,3 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

50,6 kVA
63,2 kVA

61,7 kVA
77,1 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

6Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

1200 W
1450 W

1400 W
1820 W

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 180 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0" × 20,6" × 9,84")
27 kg / 60 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 400/500 V / τριφασικό / μέγεθος 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)

330 (13.0)

610 (24.0)

590 (23.2)

140 (5.51)

7 (0.3)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0550-503-4-00

0750-503-4-00

829 527 1

829 529 8

ΕΙΣΟ∆ΟΣ1)
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 94,5 A
AC 118,1 A

AC 117 A
AC 146,3 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP

75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP

IN
IN 125

AC 105 A
AC 131 A

AC 130 A
AC 162 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

73,5 kVA
90,8 kVA

91,0 kVA
112,2 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

6Ω

4Ω

1700 W
2020 W

2000 W
2300 W

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 360 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0" × 24,0" × 13,0")
35 kg / 77 lb

1) Σε V∆ικτύου = 3 × 500 V θα πρέπει τα ρεύματα ηλεκτρικού δικτύου και εξόδου να μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές.
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

8.1.4

kVA

i

f

n

8

P Hz

Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC

Επισκόπηση MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V / τριφασική
Μέγεθος

0XS

0S

0L

1

2

3

4

Ισχύς
kW / HP

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0

1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0

3,7 / 5,0

5,5 / 7,4
7,5 / 10

11 / 15
15 / 20

22 / 30
30 / 40

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

157

8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (χωρίς "Ασφαλή διακοπή")

0003-2A3-4-00

0004-2A3-4-00

828 499 7

828 500 4

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 1 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου125

AC 1,6 A
AC 1,9 A

AC 2,0 A
AC 2,4 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

IN
IN 125

AC 1,7 A
AC 2,1 A

AC 2,5 A
AC 3,1 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,0 kVA
1,3 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

40 W
50 W

Φυσική μεταφορά ψύξης / –
150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος

158

35 W
40 W

∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm ×185 mm × 163,5 mm
(2,15" × 7,28" × 6,437")
1,3 kg / 2,9 lb

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

kVA

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

i

f

n

8

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός τυπικής συσκευής (-00)
Κωδικός "Ασφαλής διακοπή" (-S01))

0005-2A3-4-x0

0008-2A3-4-x0

828 501 2
829 987 0

828 502 0
829 988 9

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 1 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 2,8 A
AC 3,4 A

AC 3,3 A
AC 4,1 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP

0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP

IN
IN 125

AC 3,3 A
AC 4,1 A

AC 4,2 A
AC 5,3 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

50 W
60 W

60 W
75 W

Φυσική μεταφορά ψύξης / –
150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1" × 7,28" × 6,437")
1,5 kg / 3,3 lb

1) Οι συσκευές τύπου MC07B...-S0 πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε από ένα εξωτερικό τροφοδοτικό DC 24 V.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

373.5 (14.70)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός βασικής έκδοσης (-00)
Κωδικός "Συστήματα ασφαλείας" (-S01))

0011-2A3-4-00

0015-2A3-4-00

0022-2A3-4-00

828 503 9
829 989 7

828 504 7
829 990 0

828 505 5
829 991 9

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

3 × AC 200 – 240 V

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

50 / 60 Hz ± 5 %
AC 5,1 A
AC 6,3 A

AC 6,4 A
AC 7,9 A

AC 7,6 A
AC 9,5 A

1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP

1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP

2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP

ΕΞΟ∆ΟΣ
3 × 0 – V∆ικτύου

Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 5,7 A
AC 7,1 A

AC 7,3 A
AC 9,1 A

AC 8,6 A
AC 10,8 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

2,3 kVA
2,9 kVA

3,0 kVA
3,7 kVA

3,5 kVA
4,3 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

75 W
90 W

90 W
110 W

Φυσική μεταφορά ψύξης

105 W
140 W
Εξωτερικό
σύστημα αερισμού / 18 m3/h

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1" × 10,77" × 6,437")
2,2 kg / 4,9 lb

1) Οι συσκευές τύπου MC07B...-S0 πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε από ένα εξωτερικό τροφοδοτικό DC 24 V.
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

kVA

i

f

n

8

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0037-2A3-4-00
828 506 3

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 12,9 A
AC 16,1 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

3 × 0 – V∆ικτύου

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 14,5 A
AC 18,1 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

5,8 kVA
7,3 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 40 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

210 W
270 W

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13" × 12,4" × 6,81")
3,5 kg / 7,7 lb

161

8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP

225 (8.86)

300 (11.8)

335 (13.2)

229 (9.02)

105 (4.13)

315 (12.4)

130 (5.12)

6.5 (0.26)
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

828 507 1

828 509 8

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

3 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 19,5 A
AC 24,4 A

AC 27,4 A
AC 34,3 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP

7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

AC 22 A
AC 27,5 A

AC 29 A
AC 36,3 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

8,8 kVA
11,0 kVA

11,6 kVA
14,5 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

12 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

380 W
475 W

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 80 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος

162

300 W
375 W

∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12" × 13,2" × 9,02")
6,6 kg / 15 lb

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

kVA

i

f

n

8

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

*

445 (17.5)

465 (18.3)

247 (9.72)

7 (0.3)

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0110-203-4-00

0150-203-4-00

828 510 1

828 512 8

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

3 × AC 200 – 240 V

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

50 / 60 Hz ± 5 %
AC 40,0 A
AC 50,0 A

AC 48,6 A
AC 60,8 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

IN
IN 125

AC 42 A
AC 52,5 A

AC 54 A
AC 67,5 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

16,8 kVA
21,0 kVA

21,6 kVA
26,9 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

7,5 Ω

5,6 Ω

PV
PV 125

580 W
720 W

720 W
900 W

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 180 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87" × 18,3" × 9,88")
15 kg / 33 lb

163

8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Τριφασικό / Μέγεθος 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

250 (9.84) *
246 (9.69)

7 (0.3)

* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (ενσωματωμένη "Ασφαλής διακοπή")

0220-203-4-00

0300-203-4-00

828 513 6

828 514 4

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

3 × AC 200 – 240 V

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

50 / 60 Hz ± 5 %
AC 72 A
AC 90 A

AC 86 A
AC 107 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN
IN 125

AC 80 A
AC 100 A

AC 95 A
AC 118,8 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

31,9 kVA
39,9 kVA

37,9 kVA
47,4 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

3Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

1100 W
1400 W

1300 W
1700 W

Εξωτερικό σύστημα αερισμού / 180 m3/h

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in

164

280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0" × 20,6" × 9,84")
27 kg / 60 lb

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

kVA

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

8.1.5

i

f

n

8

P Hz

Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC

Επισκόπηση MOVITRAC® B
400 / 500 V

230 V

1 x 230 V
0XS

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

3

4

4

5

Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V / μονοφασική
Μέγεθος

0XS

0S

0L

Ισχύς
kW / HP

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0

1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
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f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Μονοφασικό / Μέγεθος 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (μονοφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (χωρίς "Ασφαλή διακοπή")

0003-2B1-4-00

0004-2B1-4-00

828 491 1

828 493 8

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

1 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 1 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 4,3 A
AC 5,5 A

AC 6,1 A
AC 7,5 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

IN
IN 125

AC 1,7 A
AC 2,1 A

AC 2,5 A
AC 3,1 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,0 kVA
1,3 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

35 W
45 W

Φυσική μεταφορά ψύξης / –
150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
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30 W
35 W

∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15" × 7,28" × 6,437")
1,3 kg / 2,9 lb
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kVA

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

i

f

n

8

P Hz

AC 230 V / Μονοφασικό / Μέγεθος 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP

163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (μονοφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (χωρίς "Ασφαλή διακοπή")

0005-2B1-4-00

0008-2B1-4-00

828 494 6

828 495 4

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

1 × AC 200 – 240 V

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

50 / 60 Hz ± 5 %

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 1 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

AC 8,5 A
AC 10,2 A

AC 9,9 A
AC 11,8 A

ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

3 × 0 – V∆ικτύου
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP

0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP

IN
IN 125

AC 3,3 A
AC 4,1 A

AC 4,2 A
AC 5,3 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

50 W
65 W

Φυσική μεταφορά ψύξης / –
150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

45 W
50 W

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1" × 7,28" × 6,437")
1,5 kg / 3,3 lb
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

AC 230 V / Μονοφασικό / Μέγεθος 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

373.5 (14.70)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Με πρόσθετη κάρτα FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (μονοφασικό ηλεκτρικό δίκτυο)
Κωδικός (χωρίς "Ασφαλή διακοπή")

0011-2B1-4-00

0015-2B1-4-00

0022-2B1-4-00

828 496 2

828 497 0

828 498 9

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας

f∆ικτύου

ονομαστικό ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 1 × AC 230 V)

I∆ικτύου
I∆ικτύου 125

1 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 13,4 A
AC 16,8 A

AC 16,7 A
AC 20,7 A

AC 19,7 A
AC 24,3 A

1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP

1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP

2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP

ΕΞΟ∆ΟΣ
3 × 0 – V∆ικτύου

Τάση εξόδου

VA

Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 %
Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 125 %

Pκινητ
Pκινητ 125

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 125 %

IN
IN 125

AC 5,7 A
AC 7,1 A

AC 7,3 A
AC 9,1 A

AC 8,6 A
AC 10,8 A

Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 100 %
Φαινομενική ισχύς εξόδου, λειτουργία 125 %

SN
SN 125

2,3 kVA
2,9 kVA

3,0 kVA
3,7 kVA

3,5 kVA
4,3 kVA

Ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστασης πέδησης
(λειτουργία 4 τεταρτημορίων)

RBW_min

27 Ω

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 100 %
Απώλεια ισχύος, λειτουργία 125 %

PV
PV 125

Τύπος ψύξης / Απαιτήσεις αέρα ψύξης

90 W
110 W

Φυσική μεταφορά ψύξης

105 W
132 W
Εξωτερικό σύστημα
αερισμού / 18 m3/h

150 % IN για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Περιορισμός ρεύματος
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70 W
90 W

∆ιατομή ακροδεκτών συσκευής / Ροπή σύσφιξης

Ακροδέκτες

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Βάρος

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1" × 10,77" × 6,437")
2,2 kg / 4,9 lb

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

8.1.6

kVA

i

f

n

8

P Hz

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVITRAC® B

Λειτουργία

Ακροδέκτης

Ονομασία

Είσοδος ονομαστικής
τιμής
(διαφορική είσοδος)

X10:1
X10:2
X10:3

REF1
AI11 (+)
AI12 (–)

X10:4

GND

X12:1

DI00

X12:21)
X12:3

DI01
DI02

X12:4

DI03

X12:5
X12:6

DI04
DI05TF

Τάση τροφοδοσίας
για TF

X12:7

VOTF

Ειδικά χαρακτηριστικά για TF κατά
DIN EN 60947-8 / τιμή διέγερσης 3 kΩ

Έξοδος βοηθητικής
τάσης / Εξωτερική
τάση τροφοδοσίας2)

X12:8

24VIO

Έξοδος βοηθητικής τάσης: V = DC 24 V, καταπόνηση ρεύματος Imax = 50 mA
Εξωτερική τάση τροφοδοσίας:
V = DC 24 V -15 % / +20 % σύμφωνα με το
EN 61131-2
Βλ. κεφάλαιο "Μελέτη έργου" / "Εξωτερική τάση
τροφοδοσίας DC 24 V"

Ακροδέκτης αναφοράς

X12:9

GND

∆υναμικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά
σήματα, δυναμικό PΕ

∆υαδικές έξοδοι

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4

GND
DO02
DO03
GND

Έξοδος ρελέ

X13:5
X13:6
X13:7

DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

Επαφή ασφαλείας

Βλ. κεφάλαιο "Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVITRAC® B για τη λειτουργική ασφάλεια"
(→ σελίδα 170).

Χρόνοι αντίδρασης
ακροδεκτών

Οι δυαδικοί ακροδέκτες εισόδου και εξόδου ενημερώνονται κάθε 5 ms

Μέγιστη διατομή
καλωδίου

1,5 mm2 (AWG15) χωρίς κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες
1,0 mm2 (AWG17) με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

Μήκος μόνωσης

X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm

Ροπή σύσφιξης

X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm

∆υαδικές είσοδοι

Εργοστασιακή
τιμή

∆εδομένα
+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
ανάλυση 10 bit, κύκλος σάρωσης 1 ms, ακρίβεια
±100 mV, 200 μA
GND = ∆υναμικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά σήματα, δυναμικό PΕ

Μηδενισμός
σφάλματος
∆εξιά/∆ιακοπή
Αριστερά/
∆ιακοπή
Ενεργοποίηση/Στοπ
n11/n21
n12/n22

Φρένο ανοικτό
Ετοιμότητα
λειτουργίας

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, χρόνος σάρωσης 5 ms,
συμβατό με PLC
Στάθμη σήματος σύμφωνα με το EN 61131-2
τύπος 1 ή τύπος 3:
• 11 – 30 V → 1 / επαφή κλειστή
•
–3 έως +5 V → 0 / επαφή ανοιχτή
• X12:2 / DI01 μόνιμα συνδεδεμένοι με
∆εξιά/∆ιακοπή
• X12:5 / DI04 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
είσοδος συχνότητας
• X12:6 / DI05 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
είσοδος TF

Συμβατό με PLC, χρόνος απόκρισης 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
προστασία από βραχυκύκλωμα, από τροφοδοσία
μέχρι 30 V
GND = ∆υναμικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά σήματα, δυναμικό PΕ
Κοινή επαφή ρελέ
Ανοικτή επαφή
Κλειστή επαφή
Αντοχή σε φορτίο: Umax = 30 V, Imax = 800 mA

1) X12:2 / DI01 μόνιμα κατειλημμένοι με ∆εξιά/∆ιακοπή
2) Ο τύπος συσκευών MC07B...-S0 πρέπει να τροφοδοτείται πάντοτε με εξωτερική τάση.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία βασικής συσκευής

P Hz

Απαιτούμενη ισχύς DC 24 V για λειτουργία υποστήριξης 24 V
Μέγεθος

ΑπαιτούΠρόσθετη
μενη ισχύς
κάρτα
DBG60B FIO11B
DHP11B3) DHE21B / 41B3) FSE24B
βασικής
2)3)
fieldbus
συσκευής1)

0 MC07B..-00

5W

0 MC07B..-S0

12 W

1, 2S, 2

17 W

3

23 W

4, 5

25 W

1W

2W

3,4 W

4,5 W

8,5 W

1,2 W

1) Συμπεριλαμβανομένων των FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Λάβετε υπόψη το
πρόσθετο φορτίο των δυαδικών εξόδων με 2,4 W ανά 100 mA.
2) Οι πρόσθετες κάρτες fieldbus είναι: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Οι κάρτες αυτές πρέπει επίσης να τροφοδοτούνται ΠΑΝΤΟΤΕ με εξωτερική τάση.

8.1.7

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVITRAC® B για τη λειτουργική ασφάλεια
Είσοδος ασφαλείας X17 για συσκευές με ενσωματωμένη λειτουργική ασφάλεια:
Ακροδέκτης

Ονομασία

X17:1

GND: ∆υναμικό αναφοράς για ακροδέκτη X17:2

X17:2

VO24: VOUT = DC 24 V, μόνο για τροφοδοσία του ακροδέκτη X17:4 της ίδιας
συσκευής, δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία άλλων συσκευών

X17:3

SOV24: ∆υναμικό αναφοράς για είσοδο DC+24 V "STO" (επαφή ασφαλείας)

X17:4

SVI24: Είσοδος DC+24 V "STO" (επαφή ασφαλείας)

Επιτρεπόμενη διατομή
καλωδίων

1 κλώνος ανά ακροδέκτη: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
2 κλώνοι ανά ακροδέκτη: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)

Ροπή σύσφιξης

•
•

Τουλάχιστον 0,22 Nm
Το πολύ 0,25 Nm
Μέγεθος

Τροφοδοσία τάσης 24 V που
αφορά την ασφάλεια

–

–

Κατανάλωση ισχύος X17:4

0S / 0L

27 µF

Χρονική διάρκεια από την απενεργοποίηση της ασφαλούς τροφοδοσίας τάσης 24 V στο
MOVITRAC® B μέχρι την απενεργοποίηση των παλμών στην
τελική βαθμίδα tαπενεργοπ.
Χρονική διάρκεια επανεκκίνησης
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Χωρητικότητα
εισόδου

Min.

Τύπος

Max.

DC 19,2 V

DC 24 V

DC 30 V
3W

1

270 µF

5W

2 / 2S

270 µF

6W

3

270 µF

4

270 µF

5

270 µF

0

–

–

–

20 ms

1–5

–

–

–

100 ms

–

–

7,5 W
8W
10 W

200 ms
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

8.2

Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

8.2.1

Χειριστήρια

kVA

i

f

n

8

P Hz

Απλό χειριστήριο
FBG11B

Κωδικός: 1820 635 2

Περιγραφή

Η μπροστινή μονάδα FBG11B μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη διάγνωση και
έναρξη χρήσης.

[1]

9007199279701003
[1] Ένδειξη LED

Λειτουργίες

Εξοπλισμός

•

Προβολή τιμών διεργασίας και ενδείξεων κατάστασης

•

Ανάγνωση της μνήμης σφαλμάτων και μηδενισμός σφάλματος

•

Παρουσίαση και ρύθμιση των παραμέτρων

•

∆ημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και μεταφορά των σετ παραμέτρων

•

Εύχρηστο μενού έναρξης λειτουργίας για κινητήρες SEW και άλλων κατασκευαστών

•

Χειροκίνητος έλεγχος του MOVITRAC® B

•

Οθόνη 5 ψηφίων 7 στοιχείων / 6 πλήκτρα / 8 σύμβολα / Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών

•

Επιλογή μεταξύ σύντομου και αναλυτικού μενού

•

Μπορεί να συνδεθεί στο μετατροπέα (σε λειτουργία)

•

Βαθμός προστασίας IP20 (EN 60529)

•

Ένδειξη LED όταν έχει εκκινηθεί το πρόγραμμα IPOS®

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

∆ιευρυμένο χειριστήριο DBG60B
Περιγραφή

Το MOVITRAC® έχει κατασκευαστεί ως βασική συσκευή χωρίς χειριστήριο DBG60B και
μπορεί προαιρετικά να συμπληρωθεί με χειριστήριο. Ο χειρισμός του MOVITRAC® 07B
με τη βοήθεια του διευρυμένου χειριστηρίου είναι δυνατός μόνο από την έκδοση υλικολογισμικού DBG60B 13.
Χειριστήριο

Παραλλαγές γλωσσών

Κωδικός

DBG60B-01

DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(γερμανικά / αγγλικά / γαλλικά / ιταλικά / ισπανικά / πορτογαλικά / ολλανδικά)

1820 403 1

DBG60B-02

DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(γερμανικά / αγγλικά / γαλλικά / φινλανδικά / σουηδικά / δανέζικα / τουρκικά)

1820 405 8

DBG60B-03

DE / EN / FR / RU / PL / CS
(γερμανικά / αγγλικά / γαλλικά / ρωσικά / πολωνικά / τσέχικα)

1820 406 6

DBG60B-04

DE / EN / FR / ZH
(γερμανικά / αγγλικά / γαλλικά / κινέζικα)

1820 850 9

Περιγραφή (= συσκευασία παράδοσης)

Κωδικός

•
•

824 853 2

Σετ προσθήκης
πόρτας1)
DBM60B

Περίβλημα για DBG60B (IP65)
Καλώδιο προέκτασης DKG60B, μήκους 5 m (20 ft)

Καλώδιο
προέκτασης

Περιγραφή (= συσκευασία παράδοσης)

Κωδικός

DKG60B

•
•

817 583 7

Μήκος 5 m (20 ft)
Θωρακισμένος αγωγός, 4 κλώνων

1454354443
1) Το χειριστήριο DBG60B δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης και πρέπει να το παραγγείλετε ξεχωριστά.

Λειτουργίες

Εξοπλισμός
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•

Προβολή τιμών διεργασίας και ενδείξεων κατάστασης

•

Ενδείξεις κατάστασης των δυαδικών εισόδων / εξόδων

•

Ανάγνωση της μνήμης σφαλμάτων και μηδενισμός σφάλματος

•

Προβολή και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας και των παραμέτρων σέρβις

•

∆ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και μεταφορά των σετ παραμέτρων σε άλλες
συσκευές MOVITRAC® B

•

Εύχρηστο μενού έναρξης χρήσης

•

Χειροκίνητος έλεγχος του MOVITRAC® B

•

Φωτιζόμενη οθόνη κειμένου, δυνατότητα ρύθμισης μέχρι και 7 γλωσσών

•

Πληκτρολόγιο με 21 πλήκτρα

•

∆υνατότητα σύνδεσης μέσω καλωδίου προέκτασης DKG60B (5 m (20 ft))

•

Βαθμός προστασίας IP40 (EN 60529)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία

kVA

Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

i

f

n

8

P Hz

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Το πρόσθετο χειριστήριο DBG60B συνδέεται στις μπροστινές μονάδες επικοινωνίας
FSC11B/12B, FSE24B ή FIO11B / FIO21B. Κατά τη χρήση του DBG60B δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση του MOVITRAC® B μέσω της διεπαφής RS485.
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").

135 (5.31)

Σχέδιο διαστάσεων DBG60B

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Όλες οι διαστάσεις σε mm (")

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Περίβλημα DBM60B / DKG60B για DBG60B
Περιγραφή

Για την τοποθέτηση του χειριστηρίου DBG60B κοντά στον μετατροπέα (π.χ. στην πόρτα
του ηλεκτρολογικού πίνακα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό εξάρτημα
DBM60B. Το πρόσθετο εξάρτημα DBM60B αποτελείται από ένα περίβλημα με βαθμό
προστασίας IP65 και ένα καλώδιο προέκτασης DKG60B 5 m (20 ft).

Κωδικοί

•

DBM60B 08248532

•

DKG60B 08175837

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").
16

Ø4 (0.2)

)

.0
6 (1

54 (2

.15)

67 (2

.6)

139 (5.47)

2

3)

(0.6

151 (5.94)

Σχέδιο διαστάσεων DBM60B /
DKG60B

R5

1454360843
Όλες οι διαστάσεις σε mm (")
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

kVA

i

f

n

8

P Hz

Μονάδα παραμέτρων UBP11A

18028939

Κωδικός

823 933 9

Περιγραφή

•

Αποθήκευση των δεδομένων από το μετατροπέα στη μονάδα παραμέτρων

•

Αποθήκευση των δεδομένων από τη μονάδα παραμέτρων στο μετατροπέα

•

Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας

•

Σημασία των LED:
– Πράσινο: ∆ιαθέσιμα δεδομένα
– Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Μετάδοση δεδομένων σε εξέλιξη
– Κίτρινο: ∆εν υπάρχουν δεδομένα
– Κόκκινο: Σφάλμα αντιγραφής

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Η μονάδα παραμέτρων UBP11A συνδέεται στις μπροστινές μονάδες επικοινωνίας
FSC11B/12B, FSE24B ή FIO11B / FIO21B. Κατά τη χρήση του UBP11A δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση του MOVITRAC® B μέσω της διεπαφής RS485.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών MBG11A
Κωδικός

822 547 8

Περιγραφή

•

Ο ρυθμιστής ονομαστικών τιμών MBG11A διαθέτει 2 πλήκτρα και μία οθόνη. Τα πλήκτρα επιτρέπουν την απομακρυσμένη ρύθμιση στροφών στην περιοχή από -100 %
έως +100 % nmax (P302).

•

Μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα έως και 31 MOVITRAC® B (Broadcasting).

•

Ο ρυθμιστής ονομαστικών τιμών MBG11A απαιτεί τη χρήση της μπροστινής μονάδας FSC11B/12B ή FIO11B.

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").

5)
[2]

[2]

60 ((2.4))
88 (3.5)

[1]

[1]

M4

)
(2.8
70
38
(1.

28 (1.1)

∆ιαστάσεις και
αντιστοίχηση
συνδέσεων

[1]

[1]

90 (3
(3.5)

56 (2.2)
68 (2.7)

RS-

RS+

24V

MBG11A

186412427
[1] Οπή σπειρώματος στην πίσω πλευρά
[2] Οπές στερέωσης για βίδες M4

Τεχνικά στοιχεία
Κωδικός

822 547 8

Τάση εισόδου

DC 24 V ± 25 %

Απαιτήσεις ρεύματος

περίπου 70 mA

Ανάλυση ονομαστικών
τιμών

1%

Σειριακή διεπαφή1)

RS485 για σύνδεση έως και 31 μετατροπέων MOVITRAC® (το πολύ 200 m
(656 ft), 9600 Baud)

Βαθμός προστασίας

IP65

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

-15 °C έως +60 °C

∆ιαστάσεις

90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5" × 2,8" × 1,5")

1) με ενσωματωμένη δυναμική αντίσταση απόληξης
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

8.2.2

kVA

i

f

n

8

P Hz

Προσαρμογέας διεπαφών

Μετατροπέας διεπαφών UWS11A

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση του UWS11A απαιτείται η χρήση του FSC11B/12B ή του FIO11B.
Κωδικός αριθμός

822 689 X

Περιγραφή

Με το πρόσθετο εξάρτημα UWS11A, τα σήματα RS232, για παράδειγμα από τον υπολογιστή, μετατρέπονται σε σήματα RS485. Στη συνέχεια αυτά τα σήματα RS485 μπορούν να μεταβιβαστούν στη διεπαφή RS485 του MOVITRAC®.
Το πρόσθετο εξάρτημα UWS11A απαιτεί μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V (Imax = DC
50 mA).

∆ιεπαφή RS232

Η σύνδεση μεταξύ του UWS11A και του υπολογιστή πραγματοποιείται με ένα κοινό σειριακό καλώδιο διεπαφών του εμπορίου (θωρακισμένο!).

∆ιεπαφή RS485

Μέσω της διεπαφής RS485 του UWS11A μπορούν να συνδεθούν έως και 32
MOVITRAC® για την επικοινωνία [συνολικό μέγιστο μήκος καλωδίου 200 m (656 ft)].
Έχουν ενσωματωθεί μόνιμες δυναμικές αντιστάσεις απόληξης και για το λόγο αυτό δεν
επιτρέπεται να συνδέονται εξωτερικές αντιστάσεις απόληξης!
Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων: 1 κλώνος ανά ακροδέκτη 0,20 – 2,5 mm2
(AWG 24 – 12)
2 κλώνοι ανά ακροδέκτη 0,20 – 1 mm2
(AWG 24 – 17)

Σχέδιο διαστάσεων UWS11A
24V
RS+
RS-

X2:RS-232

X1:RS-485

1
2
3
4
5

75 (3.0)

1
2
3
4
5

UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)

68 (2.7)
83 (3.3)

1454780939
Όλες οι διαστάσεις σε mm (")

Το πρόσθετο εξάρτημα UWS11A συναρμολογείται στον ηλεκτρολογικό πίνακα επάνω
σε μία ράγα (EN 50022-35 × 7,5).

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Τεχνικά στοιχεία
UWS11A
Κωδικός

822 689 X

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

0 °C έως 40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

–25 °C έως +70 °C (κατά EN 60721-3-3, κατηγορία 3K3)

Βαθμός προστασίας

IP20

Τάση τροφοδοσίας

DC 24 V (Imax = 50 mA)

Κατανάλωση ρεύματος

το πολύ DC 50 mA

Βάρος

150 g (0,35 lb)

∆ιαστάσεις

83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3" × 3,0" × 0,88")

Μετατροπέας διεπαφών UWS21B

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση του UWS21B απαιτείται η χρήση του FSC11B/12B, FSE24B ή του
FIO11B/21B.
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Κωδικός αριθμός

1820 456 2

Περιγραφή

Με το πρόσθετο εξάρτημα UWS21B, τα σήματα RS232, για παράδειγμα από τον υπολογιστή, μετατρέπονται σε σήματα RS485. Στη συνέχεια αυτά τα σήματα RS485 μπορούν να μεταβιβαστούν στην υποδοχή XT του MOVITRAC® B.

∆ιεπαφή RS232

Η σύνδεση μεταξύ του UWS21B και του υπολογιστή πραγματοποιείται με ένα κοινό σειριακό καλώδιο διεπαφών του εμπορίου (θωρακισμένο!).

∆ιεπαφή RS485

Η σύνδεση μεταξύ του UWS21B και του MOVITRAC® B πραγματοποιείται με ένα σειριακό καλώδιο διεπαφών με αρσενικά βύσματα RJ10,

Περιεχόμενα
συσκευασίας
παράδοσης

Η συσκευασία παράδοσης για το πρόσθετο εξάρτημα UWS21B περιλαμβάνει:
•

Μονάδα UWS21B

•

Σειριακό καλώδιο διεπαφών με 9-πολικό θηλυκό και 9-πολικό αρσενικό βύσμα SubD για τη σύνδεση UWS21B – Η/Υ.

•

Σειριακό καλώδιο διεπαφών με 2 αρσενικά βύσματα RJ10 για τη σύνδεση UWS21B MOVITRAC® B.

•

CD-ROM με το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

Σχέδιο διαστάσεων UWS21B

kVA

i

f

n

8

P Hz

96 (3.8)

25 (0.98)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
Όλες οι διαστάσεις σε mm (")

Τεχνικά στοιχεία
UWS21B
Κωδικός

1 820 456 2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

0 °C έως 40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

–25 °C έως +70 °C (κατά EN 60721-3-3, κατηγορία 3K3)

Βαθμός προστασίας

IP20

Βάρος

300 g (0,7 lb)

∆ιαστάσεις

96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8" × 1,7" × 0,98")

Μετατροπέας διεπαφών USB11A

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση του USB11A απαιτείται η χρήση του FSC11B/12B, FSE24B ή του
FIO11B/21B.
Κωδικός αριθμός

824 831 1

Περιγραφή

Με το πρόσθετο εξάρτημα USB11A, ένας υπολογιστής ή ένας φορητός υπολογιστής με
διεπαφή USB μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή XT του MOVITRAC® B. Ο μετατροπέας διεπαφών USB11A υποστηρίζει το USB1.1 και το USB2.0.

USB11A - PC

Η σύνδεση USB11A - PC πραγματοποιείται με ένα κοινό, θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης USB τύπου USB A-B.

∆ιεπαφή RS485

Η σύνδεση μεταξύ του USB11A και του MOVITRAC® B πραγματοποιείται με ένα σειριακό καλώδιο διεπαφών με αρσενικά βύσματα RJ10.

MOVITRAC® USB11A

Η σύνδεση MOVITRAC® B - USB11A πραγματοποιείται με ένα σειριακό καλώδιο διεπαφών με αρσενικά βύσματα RJ10.

Περιεχόμενα
συσκευασίας
παράδοσης

Η συσκευασία παράδοσης για το πρόσθετο εξάρτημα USB11A περιλαμβάνει:
•

Μετατροπέας διεπαφών USB11A

•

Καλώδιο σύνδεσης USB για τη σύνδεση USB11A - PC

•

Σειριακό καλώδιο διεπαφών με 2 αρσενικά βύσματα RJ10 για τη σύνδεση
MOVITRAC® B - USB11A

•

CD-ROM με προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Σχέδιο διαστάσεων

Όλες οι διαστάσεις σε mm (")
25 (0.98)

92.5 (3.64)

43 (1.7)

90 (3.0)

1454863115
Όλες οι διαστάσεις σε mm (")

Τεχνικά στοιχεία
USB11A
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Κωδικός

824 831 1

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

0 έως 40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

–25 °C έως +70 °C (κατά EN 60721-3-3, κατηγορία 3K3)

Βαθμός προστασίας

IP20

Βάρος

300 g (0,7 lb)

∆ιαστάσεις

92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64" x 1,7" x 0,98")

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

8.2.3

kVA

i

f

n

8

P Hz

Μπροστινές μονάδες
Στο MOVITRAC® B υπάρχουν δύο υποδοχές για απευθείας συνδεόμενες μονάδες με
τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί μία πληθώρα πρόσθετων λειτουργιών.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στην προκαθορισμένη υποδοχή.
Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μονάδα ανά υποδοχή (οι μονάδες FIO11B,
FSC11B/12B και FSE24B τοποθετούνται στο ίδιο σημείο και συνεπώς δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα).
A

B

3818921227

Η υποδοχή A έχει δεσμευτεί για τη μονάδα FBG11B.
Η υποδοχή B έχει προβλεφθεί για μία από τις παρακάτω μονάδες:
•

FSC11B/12B

•

FSE24B

•

FIO11B/21B

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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8

kVA

i

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Αναλογική μονάδα FIO11B
Κωδικός: 1820 637 9
Περιγραφή

Η αναλογική μονάδα FIO11B συμπληρώνει τη βασική συσκευή με τις εξής διεπαφές:
•

Είσοδος ονομαστικής τιμής

•

Αναλογική έξοδος

•

∆ιεπαφή RS485

X44
FIO11B
X45 X40
HL

12345
9007199490009355

182

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

kVA

i

f

n

8

P Hz

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά αναλογικής μονάδας FIO11B
Λειτουργία

Ακροδέκτης

Ονομασία

∆εδομένα

Είσοδος ονομαστικών τιμών1)

X40:1
X40:2

AI2: Είσοδος τάσης
GND: ∆υναμικό αναφοράς

-10 έως +10 V
Ri > 40 kΩ
Ανάλυση 10 Bit
Κύκλος σάρωσης 5 ms
Ακρίβεια ±100 mV, 200 μA

Αναλογική έξοδος /
Εναλλακτικά ως
έξοδος ρεύματος
ή τάσης

X40:3
X40:4
X40:5

GND: ∆υναμικό αναφοράς
AOV1: Έξοδος τάσης
AOC1: Έξοδος ρεύματος

0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Ανάλυση 10 Bit
Κύκλος σάρωσης 5 ms
Προστασία βραχυκυκλώματος, τροφοδοσίας μέχρι 30 V
Αντίσταση φορτίου RL ≤ 750 Ω
Ακρίβεια ±100 mV, 200 μA

∆ιεπαφή σέρβις

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud
Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση
"σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

∆ιεπαφή RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: ∆υναμικό αναφοράς

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud, μέχρι 32 συνδρομητές
Μέγιστο μήκος καλωδίου 200 m
∆υναμική αντίσταση απόληξης, ενσωματωμένη

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση
"σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m
Τα X44 και X45 συνδέονται παράλληλα στο FIO11B.

1) Αν δεν χρησιμοποιηθεί η είσοδος ονομαστικών τιμών, θα πρέπει να συνδεθεί σε γείωση (GND). ∆ιαφορετικά θα ρυθμιστεί μια
μετρημένη τάση εισόδου –1 έως +1 V.

Η διατομή ακροδεκτών για όλους τους ακροδέκτες του FIO11B είναι:
•

1,5 mm2 (AWG15) χωρίς κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

•

1,0 mm2 (AWG17) με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Ψηφιακή μονάδα FIO21B
Κωδικός 1822 541 1
Περιγραφή

Η ψηφιακή μονάδα FIO21B συμπληρώνει τη βασική συσκευή με τις εξής διεπαφές:
•

7 πρόσθετες δυαδικές είσοδοι DI10 – DI16

•

∆ιεπαφή σέρβις RS485

•

∆ίαυλος συστήματος CAN SBus (υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: MOVILINK®,
CANopen)

X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά ψηφιακής μονάδας FIO21B
Λειτουργία

Ακροδέκτης

Ονομασία

∆εδομένα

∆υαδικές είσοδοι

X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, χρόνος σάρωσης 5 ms, συμβατό με PLC
Στάθμη σήματος κατά EN 61131-2, τύπος 1 ή τύπος 3:
• 11 έως 30 V: Επαφή κλειστή
• –3 έως +5 V: Επαφή ανοικτή
Ρυθμισμένο από το εργοστάσιο σε "No function"

∆ιεπαφή σέρβις

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud
Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση "σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

∆ίαυλος συστήματος
SBus

X46:1
X46:2
X46:3

SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: ∆υναμικό αναφοράς

∆ίαυλος CAN σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAN 2,0,
μέρος A και B
Τεχνολογία μετάδοσης κατά ISO 11898, το πολύ 64
συνδρομητές
∆υνατότητα απόληξης διαύλου με συνημμένη αντίσταση 120 Ω
μεταξύ SC11 και SC12

Η διατομή ακροδεκτών για όλους τους ακροδέκτες του FIO21B είναι:
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•

1,5 mm2 (AWG15) χωρίς κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

•

1,0 mm2 (AWG17) με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Μονάδα επικοινωνίας FSC11B
Κωδικός: 1820 716 2
Η μονάδα επικοινωνίας FSC11B οδηγεί τις διεπαφές επικοινωνίας του MOVITRAC® B
προς τα έξω, για την επικοινωνία με το PLC, το MOVITRAC® B, το MOVIDRIVE®, τον
υπολογιστή ή το τερματικό χειρισμού. Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμες οι εξής
διεπαφές:

Περιγραφή

•

RS485

•

∆ίαυλος συστήματος CAN (SBus) (υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: MOVILINK® /
CANopen)

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL  1 2 3 4 5 6 7
235261451

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά μονάδας επικοινωνίας FSC11B
Λειτουργία

Ακροδέκτης

Ονομασία

∆εδομένα

∆ίαυλος
συστήματος
(SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: ∆υναμικό αναφοράς
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: ∆υναμικό αναφοράς
24VIO: Βοηθητική τάση /
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης

∆ίαυλος CAN σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAN 2,0, μέρος A και B,
τεχνολογία μετάδοσης κατά ISO 11898, μέχρι 64 συνδρομητές, αντίσταση απόληξης (120 Ω) ενεργοποιήσιμη μέσω του μικροδιακόπτη S1

∆ιεπαφή
σέρβις

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud
Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση
"σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

∆ιεπαφή
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: ∆υναμικό αναφοράς

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud, μέχρι 32 συνδρομητές
Μέγιστο μήκος καλωδίου 200 m
∆υναμική αντίσταση απόληξης, ενσωματωμένη

Η διατομή ακροδεκτών για όλους τους ακροδέκτες του FSC11B είναι:
•

1,5 mm2 (AWG15) χωρίς κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

•

1,0 mm2 (AWG17) με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

185

8

kVA

i

f

n
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Μονάδα επικοινωνίας FSC12B
Κωδικός: 1824 045 3

X46

0012

S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27

18240453.51

CTS

S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term

FSC12B

1 2 3 4 5 6 7 8

X46

ON

X45

S1

CTS

FSC12B

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

ON

S2

1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO

HL  1 2 3 4 5 6 7
3833587211

Περιγραφή

Η μονάδα επικοινωνίας FSC12B οδηγεί τις διεπαφές επικοινωνίας του MOVITRAC® B
προς τα έξω, για την επικοινωνία με το PLC, το MOVITRAC® B, το MOVIDRIVE®, τον
υπολογιστή ή το τερματικό χειρισμού. Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμες οι εξής
διεπαφές:
•

RS485

•

∆ίαυλος συστήματος CAN (SBus) (υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: MOVILINK® /
CANopen)

Η ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων επικοινωνίας είναι δυνατή μέσω μικροδιακοπτών:
•

Προφίλ (MOVILINK®, CANopen)

•

Ρυθμός Baud

•

∆ιεύθυνση

Σε αντίθεση με τη μονάδα επικοινωνίας FSC11B, με το FSC12B μπορείτε να ρυθμίσετε
με μόνιμο τρόπο τη διεύθυνση CAN. ∆εν χρειάζεται ρύθμιση μέσω του λογισμικού.
Η διεύθυνση διατηρείται σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής.
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Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά μονάδας επικοινωνίας FSC12B
Λειτουργία

Ακροδέκτης /
∆ιακόπτης

Ονομασία

∆εδομένα

∆ίαυλος
συστήματος
(SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: ∆υναμικό αναφοράς
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: ∆υναμικό αναφοράς
24VIO: Βοηθητική τάση /
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης

∆ίαυλος CAN σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAN 2,0, μέρος A και B,
τεχνολογία μετάδοσης κατά ISO 11898, έως 64 συνδρομητές, αντίσταση απόληξης (120 Ω) ενεργοποιήσιμη μέσω του μικροδιακόπτη
S1:8 (πίσω πλευρά)

∆ιεπαφή
σέρβις

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud
Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση
"σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

∆ιεπαφή
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: ∆υναμικό αναφοράς

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud, μέχρι 32 συνδρομητές
Μέγιστο μήκος καλωδίου 200 m
∆υναμική αντίσταση απόληξης, ενσωματωμένη

Μικροδιακόπτης

S2

διεύθυνση

∆υαδική κωδικοποίηση: 1:20, 2:21, 3:22
Παράδειγμα: ∆ιεύθυνση 9: S2:1 και S2:4 = ON
Επιτρεπόμενη περιοχή διευθύνσεων:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)

S1

S1:1 Προφίλ CAN
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 Αντίσταση απόληξης

OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Ταχύτητα Baud: Επιτρέπεται να επιλέξετε μόνο 1 ταχύτητα Baud
S1:6 – S1:7
• Το F1 και F2 είναι δεσμευμένα και η ενεργοποίησή τους απαγορεύεται
S1:8 Ενεργοποιεί την απόληξη διαύλου 120 Ω ανάμεσα στο CAN high
και το CAN low

Η διατομή ακροδεκτών για όλους τους ακροδέκτες του FSC12B είναι:
•

1,5 mm2 (AWG15) χωρίς κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

•

1,0 mm2 (AWG17) με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες

Η προρυθμισμένη τιμή για όλους τους μικροδιακόπτες είναι "OFF". Συνεπώς ισχύουν οι
τιμές που έχουν καταχωρηθεί στην παράμετρο P88,.
Εάν δεν επιλεγούν ταχύτητες Baud ή επιλεγούν περισσότερες ταχύτητες Baud μέσω
των μικροδιακοπτών S1:2 – S1:5, τότε χρησιμοποιείται η ταχύτητα Baud που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P884,
Εάν ρυθμιστεί μία μη έγκυρη διεύθυνση μέσω του μικροδιακόπτη S2, τότε ισχύουν οι
διευθύνσεις που έχουν ρυθμιστεί στις παραμέτρους P881 και P886.
Παραδείγματα μη έγκυρων διευθύνσεων:
•

∆ιεύθυνση > 63 στο προφίλ MOVILINK® (S1:1 = OFF) ή

•

∆ιεύθυνση > 127 ή διεύθυνση = 0 στο προφίλ CANopen (S1:1 = ON)

Το FSC12B υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση υλικολογισμικού MOVITRAC® 1822
5632.11.
Σε περίπτωση παλαιότερων εκδόσεων υλικολογισμικού δεν είναι δυνατή η επικοινωνία
μέσω CAN.
Η SEW-EURODRIVE συνιστά να χρησιμοποιείτε την έκδοση 5,80 ή μία νεότερη έκδοση
του λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio.
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Μονάδα EtherCAT® FSE24B
Κωδικός: 1824 006 2

ON
CTS

X44

X44

1 2 3 4 5 6 7 8

S1
FSE24B

S2

ON

FSE24B

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

RUN
ERR
SYS-F

X47 X30 IN X30 OUT
X47

EtherCAT
X30 IN

Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215

24V IO: 1
Gnd: 2

X47

∆ιεπαφή σέρβις RS485

IN

X30

•

Ethercat

EtherCAT®

18240062.52

•

0013

Η μονάδα επικοινωνίας EtherCAT® FSE24B συμπληρώνει τη βασική συσκευή με τις
εξής διεπαφές:

FSE24B

Περιγραφή

OUT

1 2

®

X30 OUT

3833591435

Η μονάδα επικοινωνίας διατίθεται επίσης ως έκδοση πύλης DFE24B.
Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά EtherCAT® FSE24B

Λειτουργία

Ακροδέκτης

Ονομασία

∆εδομένα

EtherCAT®

X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)

Εισερχόμενη και εξερχόμενη σύνδεση
EtherCAT®

•
•
•

∆ιεπαφή
σέρβις

X44
RJ10

∆ιεπαφή σέρβις

Πρότυπο EIA, 9,6 kBaud
Σύνδεση: Μόνο για λόγους συντήρησης, αποκλειστικά για σύνδεση "σημείου με σημείο"
Μέγιστο μήκος καλωδίου 3 m

Εξωτερική
τροφοδοσία
τάσης

X47:1
X47:2

24 V IO
GND

•
•
•

Fast Ethernet (100 MBaud, Vollduplex)
Auto-Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Το FSE24B και το MOVITRAC® B τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση 24 V μέσω του
ακροδέκτη X47.
Εναλλακτικά, το FSE24B μπορεί επίσης να
τροφοδοτηθεί ηλεκτρικά μόνο από το
MOVITRAC® B

Με τους μικροδιακόπτες S1 και S2 μπορείτε να ρυθμίσετε, μέσω δυαδικής κωδικοποίησης, μία αναγνώριση συσκευής, η οποία μπορεί να αναγνωστεί στον κατάλογο παραμέτρων του MOVITOOLS® MotionStudio στην ομάδα παραμέτρων P09 (διάγνωση διαύλου). Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάσετε αυτήν την αναγνώριση συσκευής στο δείκτη
10497, στο δευτερεύων δείκτη 3.
Για την προβολή των διευρυμένων παραμέτρων διάγνωσης στην ομάδα παραμέτρων
P09 του καταλόγου παραμέτρων, απαιτείται η έκδοση 5,70 ή μία νεότερη έκδοση του
λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio.
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Σύνδεση fieldbus

∆ιεπαφή fieldbus DFP21B για PROFIBUS
Κωδικός: 1820 962 9
1823 840 8 ως σετ με τις κατάλληλες βίδες.
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFP21B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω PROFIBUS DP και DP-V1.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFP21B
PROFIBUS DP-V1".

Ηλεκτρονικά
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFP21B

DFP21B
RUN

X30

BUS
FAULT

20
21
22
23
24
25
26
AS
0

1

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Παραλλαγές πρωτοκόλλου
PROFIBUS

PROFIBUS DP και DP-V1 κατά IEC 61158

Αυτόματη αναγνώριση ταχύτητας baud

9,6 kBaud – 12 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

•
•

Απόληξη διαύλου

Μη ενσωματωμένο, πρέπει να υλοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου βύσματος PROFIBUS με ενεργοποιήσιμες αντιστάσεις απόληξης.

∆ιεύθυνση
σταθμού

1 – 125, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Όνομα αρχείου
GSD

SEW_6009.GSD

Αριθμός αναγνώρισης DP

6009hex = 24585dec

∆εδομένα παραμετροποίησης
ανάλογα με την
εφαρμογή
(∆εδομένα
χρήστη Set-Prm)

•
•

∆ιαμορφώσεις
DP για
DDLM_Chk_Cfg

Βλέπε έντυπο "∆ιεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1".

∆εδομένα
διάγνωσης

Τυπική διάγνωση 6 Byte

Μέσω βύσματος sub D 9 ακίδων
Αντιστοίχηση βυσμάτων κατά IEC 61158

Μέγεθος 3 Byte
∆εκαεξαδική παραμετροποίηση 00,00,00
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∆ιεπαφή fieldbus DFS11B για PROFIBUS / PROFIsafe
Κωδικός: 1821 183 6
1823 863 7 ως σετ με τις κατάλληλες βίδες.
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFS11B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω PROFIBUS DP με PROFIsafe.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe".

Ηλεκτρονικά
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFS11B

•

Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Παραλλαγές
πρωτοκόλλου
PROFIBUS

PROFIBUS DP και DP-V1 κατά IEC 61158

Αυτόματη αναγνώριση ταχύτητας baud

9,6 kBaud – 12 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

•
•

Απόληξη διαύλου

Μη ενσωματωμένο, πρέπει να υλοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου βύσματος PROFIBUS με ενεργοποιήσιμες αντιστάσεις
απόληξης.

∆ιεύθυνση
σταθμού

1 – 125, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Μέσω βύσματος sub D 9 ακίδων
Αντιστοίχηση βυσμάτων κατά IEC 61158

∆ιεύθυνση F

1 – 1022, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Όνομα αρχείου
GSD

SEW_6009.GSD

Αριθμός αναγνώρισης DP

6009hex = 24585dec

∆εδομένα παραμετροποίησης
ανάλογα με την
εφαρμογή
(∆εδομένα
χρήστη Set-Prm)

•
•

∆ιαμορφώσεις
DP για
DDLM_Chk_Cfg

Βλ. έντυπο "∆ιεπαφή fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 με
PROFIsafe".

∆εδομένα
διάγνωσης

Τυπική διάγνωση 6 Byte

Μέγεθος 3 Byte
∆εκαεξαδική παραμετροποίηση 00,00,00

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Με τη χρήση των διεπαφών PROFIsafe υλοποιούνται οι εφαρμογές που σχετίζονται
με την ασφάλεια.
Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 με PROFIsafe".
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∆ιεπαφή fieldbus DFD11B για DeviceNet
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFD11B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω της ανοικτής και τυποποιημένης διεπαφής fieldbus DeviceNet.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFD11B
DeviceNet".

Ηλεκτρονικά
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFD11B

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρωτόκολλο
επικοινωνίας

Σετ σύνδεσης κύριας-υποτελούς μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές DeviceNet Έκδοση 2.0

Αριθμός των
λέξεων δεδομένων διεργασίας

Ρύθμιση μέσω μικροδιακοπτών:
• 1 – 24 λέξεις δεδομένων διεργασίας σε σταθμοσκόπηση I/O
• 1 – 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας σε bit στροβοσκόπησης I/O

Ρυθμός Baud

125, 250 ή 500 kBaud, ρυθμιζόμενος από μικροδιακόπτη

Μήκος καλωδίου
διαύλου

Για το Thick Cable σύμφωνα με τις προδιαγραφές DeviceNet 2.0
Παράρτημα B:
• 500 m (1640 ft) σε 125 kBaud
• 250 m (820 ft) σε 250 kBaud
• 100 m (656 ft) σε 500 kBaud

Στάθμη
μετάδοσης

ISO 11 98 – 24 V

Τεχνική σύνδεσης

•
•

5-πολικός ακροδέκτης Phönix-Kombicon
Αντιστοίχηση βυσμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές
DeviceNet

MAC-ID

•
•

0 – 63, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη
Έως και 64 συνδρομητές

Υποστηριζόμενες
υπηρεσίες

•
•
•

Σταθμοσκόπηση I/O
Bit στροβοσκόπησης I/O
Αναλυτικά μηνύματα (Explicit Messages):
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Επαναφορά
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

Όνομα του
αρχείου EDS

SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
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∆ιεπαφή fieldbus DFE24B για EtherCAT®
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFE24B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω EtherCAT®.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFE24B
EtherCAT®".
Αντί για το DFE24B μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μπροστινή μονάδα
FSE24B (→ σελίδα 188). Αυτή η μονάδα παρέχει ένα μεγαλύτερο εύρος λειτουργιών και
δεν απαιτεί τη χρήση ενός πρόσθετου FSC11B. Για κάθε συσκευή MOVITRAC® B απαιτείται ένα FSE24B.

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
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Πρόσθετη κάρτα DFE24B
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρότυπα

IEC 61158, IEC 61784-2

Ρυθμός Baud

100 MBaud full duplex

Τεχνική σύνδεσης

2 × RJ45 (8 × 8 modular Jack)

Απόληξη διαύλου

∆εν υλοποιείται, αφού η απόληξη διαύλου ενεργοποιείται
αυτόματα.

OSI Layer 1/2

Ethernet II

∆ιεύθυνση σταθμού

Ρύθμιση μέσω κύριας μονάδας EtherCAT® (→ προβολή με P093)

Όνομα αρχείου
XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT®
services

•
•

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
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∆ιεπαφή fieldbus DFE32B για PROFINET IO RT
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFE32B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω PROFINET IO RT.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFE32B
PROFINET IO".

Ηλεκτρονικά
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFE32B
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρωτόκολλα
εφαρμογής

•
•
•

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

PROFINET IO (Ethernet Frames με αναγνωριστικό 8892hex)
για τον έλεγχο και την παραμετροποίηση του μετατροπέα
συχνότητας.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση μέσω
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από το MOVITOOLS® MotionStudio.

Χρησιμοποιούμενοι αριθμοί θυρών

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Υπηρεσίες
Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2

Ethernet II

Ρυθμός Baud

100 MBaud σε διαδικασία full duplex

Τεχνική σύνδεσης

2 × RJ45 με εσωτερικό Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

∆ιεύθυνση ΙΡ 4 Byte και/ή MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Αναγνωριστικό
κατασκευαστή
(Vendor-ID)

010Ahex

Όνομα αρχείου
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml
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∆ιεπαφή fieldbus DFS21B για PROFINET / PROFIsafe
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας DFS21B, τη διασύνδεση
σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω PROFINET IO RT με PROFIsafe.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFS21B
PROFINET με PROFIsafe".

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFS21B
Εξωτερική τροφοδοσία τάσης μέσω
X26

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρωτόκολλα
εφαρμογής

•
•
•

•

PROFINET IO (Ethernet Frames με αναγνωριστικό 8892hex)
για τον έλεγχο και την παραμετροποίηση του μετατροπέα
συχνότητας.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση μέσω
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από το MOVITOOLS® MotionStudio.

Χρησιμοποιούμενοι αριθμοί θυρών

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Υπηρεσίες
Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2

Ethernet II

Ρυθμός Baud

100 MBaud σε διαδικασία full duplex

Τεχνική σύνδεσης

2 × RJ45 με εσωτερικό Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

∆ιεύθυνση ΙΡ 4 Byte και/ή MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

∆ιεύθυνση F

1 – 1022, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μικροδιακόπτη

Αναγνωριστικό
κατασκευαστή
(Vendor-ID)

010Ahex

Όνομα αρχείου
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Με τη χρήση των διεπαφών PROFIsafe υλοποιούνται οι εφαρμογές που σχετίζονται
με την ασφάλεια.
Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DF21B
PROFINET με PROFIsafe".
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∆ιεπαφή fieldbus DFE33B για EtherNet/IP και Modbus/TCP
Περιγραφή

Χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus, ο μετατροπέας συχνότητας
MOVITRAC® B επιτρέπει, με τη χρήση της πρόσθετης κάρτας EtherNet/IP DFE33B, τη
διασύνδεση σε υπερκείμενα συστήματα αυτοματισμού μέσω EtherNet/IP.
Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "∆ιεπαφή fieldbus DFE33B
EtherNet/IP".

Ηλεκτρονικά
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη κάρτα DFE33B

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

Εξωτερική τροφοδοσία τάσης

V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Πρωτόκολλα
εφαρμογής

•
•

xx xx xx xx

•

ETHERNET/IP

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) ή Modbus/TCP για τον
έλεγχο και την παραμετροποίηση του μετατροπέα.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση μέσω
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από το MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) για την αυτόματη εκχώρηση των παραμέτρων διευθύνσεων.

Χρησιμοποιούμενοι αριθμοί θυρών

•
•
•
•
•
•

44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP

Υπηρεσίες
Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5

•
•

Ethernet II
TCP/IP και UDP/IP

Αυτόματη αναγνώριση ταχύτητας
baud

10 / 100 MBaud

Τεχνική σύνδεσης

2 × RJ45 με εσωτερικό Switch και Auto-Crossing

∆ιευθυνσιοδότηση

∆ιεύθυνση ΙΡ 4 Byte και/ή MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Αναγνωριστικό
κατασκευαστή
(Vendor-ID)

•
•

Βοηθητικός εξοπλισμός έναρξης
χρήσης

Πακέτο λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio έκδοσης 5,40 ή
νεότερης

Έκδοση υλικολογισμικού του
MOVITRAC® B

∆εν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού.

Όνομα του αρχείου
EDS

SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
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Πύλες fieldbus

Οι πύλες fieldbus μετατρέπουν τους τυπικούς διαύλους πεδίου στο δίαυλο πεδίου SEWSBus. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν έως και 8 μετατροπείς με τη
χρήση μίας πύλης.
Η μονάδα ελέγχου (PLC ή PC) και ο μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC® B ανταλλάσσουν δεδομένα διεργασίας μέσω του fieldbus όπως για παράδειγμα μία λέξη ελέγχου ή τις στροφές. Για τη σύνδεση του MOVITRAC® B στις πύλες fieldbus απαιτείται
η χρήση της μονάδας επικοινωνίας FSC11B/12B. Η συγκεκριμένη μονάδα χρειάζεται
επίσης, εάν η πύλη έχει ενσωματωθεί στον μετατροπέα. Η μονάδα FIO11B δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.
Κατά βάση, μέσω του SBus μπορείτε να συνδέσετε και να θέσετε σε λειτουργία στο
fieldbus και άλλες συσκευές της SEW (π.χ. τον μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE®).
Υπάρχουν 2 διαφορετικές εκδόσεις της λειτουργίας πύλης:
•

Ενσωμάτωση στον μετατροπέα: Η διεπαφή fieldbus DF..B έχει τοποθετηθεί στο
MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

MOVITRAC® B

1

2

3

4

5

6

7

8

SPS / PLC
SBus

351335435

•

Σε ξεχωριστό περίβλημα: Η διεπαφή fieldbus DF..B έχει τοποθετηθεί σε ένα περίβλημα UOH11B.

MOVITRAC® B

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

1

2

3

4

5

6

7

8

SPS / PLC
SBus

351336971
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Εάν η διεπαφή fieldbus έχει ενσωματωθεί από το εργοστάσιο στο MOVITRAC® B,
τότε η διεύθυνση SBus P881 έχει ήδη ρυθμιστεί στην τιμή "1".
Εάν το MOVITRAC® B δεν διαθέτει διεπαφή fieldbus, τότε η διεύθυνση SBus P881
ρυθμίζεται από το εργοστάσιο στην τιμή "0".
Για τη σύνδεση σε διαύλους πεδίου διατίθενται πύλες για τα ακόλουθα συστήματα
διαύλων.
∆ίαυλος

Ξεχωριστό περίβλημα

Ενσωματωμένο στον μετατροπέα1)

PROFIBUS

DFP21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B

DeviceNet

DFD11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B

EtherCAT®2)

DFE24B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B

PROFINET

DFE32B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B

EtherNet/IP + Modbus/TCP

DFE33B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B

®

DFS11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B

PROFINET / PROFIsafe®

DFS21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B

PROFIBUS / PROFIsafe

1) Στο μέγεθος 0XS δεν ενσωματώνεται στον μετατροπέα.
2) Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να συνδέσετε όλες τις συσκευές MOVITRAC® B σε ένα δίκτυο EtherCAT®
μέσω της μπροστινής μονάδας FSE24B.

Στη συσκευασία παράδοσης του MOVITRAC® B με ενσωματωμένη πρόσθετη κάρτα
περιλαμβάνεται και ένα καλώδιο σύνδεσης για τη σύνδεση SBus.
Εάν οι πύλες τροφοδοτούνται από το MOVITRAC® B θα πρέπει και το ίδιο το
MOVITRAC® B να τροφοδοτείται με τάση DC 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και X12.9.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Αρχή λειτουργίας

Οι πύλες fieldbus έχουν τυποποιημένες διεπαφές. Συνδέστε τις υποκείμενες συσκευές
MOVITRAC® B στην πύλη fieldbus μέσω του διαύλου συστήματος συσκευής (SBus).
Πρόσοψη MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2

Περιγραφή

Λειτουργία

LED H1 (κόκκινο)

Σφάλμα συστήματος (μόνο για τη λειτουργία πύλης)

LED H2 (πράσινο)

∆εσμευμένο

Τερματικό Χ X24

∆ιεπαφή RS485 για τη διάγνωση μέσω
υπολογιστή και MOVITOOLS®
MotionStudio

X24

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").

28 (1.1)

257.5 (10.14)

234.5 (9.232)

4.5 (0.18)

224 (8.82)

5.5 (0.22)

Σχέδιο διαστάσεων UOH

185 (7.28)

8

22.5 (0.886)
30 (1.2)

100 (3.94)
9007199470367499

198

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

8.2.5

kVA

i

f

n

8

P Hz

Ελεγκτής MOVI-PLC®

Εκδόσεις
συσκευής

Η μονάδα ελέγχου MOVI-PLC® διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες
διαφέρουν ως προς την ικανότητα εκτέλεσης προγραμμάτων από διαφορετικές βιβλιοθήκες. Για την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εντύπου "Μονάδα ελέγχου
MOVI-PLC®".
Έκδοση συσκευής MOVI-PLC

Περιγραφή

MOVI-PLC®
basic

DHP11B-T0

Μονάδα ελέγχου MOVI-PLC® basic

DHP11B-T11)

Εκτός από τις λειτουργίες της έκδοσης T0, ο τεχνολογικός τύπος I
καθιστά δυνατή, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία δίσκου έκκεντρου και τη
συγχρονισμένη λειτουργία

DHP11B-T21)

Εκτός από τις λειτουργίες της έκδοσης T1, ο τεχνολογικός τύπος II
καθιστά επίσης δυνατή τη μετακίνηση

DHE21B/41B

Λειτουργία του MOVI-PLC® basic και επιπροσθέτως τεράστια αποθέματα ισχύος και διεπαφές υψηλής ταχύτητας.

MOVI-PLC®
advanced

1) Οι εκδόσεις T1 και T2 μαζί με το MOVITRAC® B είναι χρήσιμες μόνο εν μέρει. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την SEW-EURODRIVE.

Περιγραφή

Με τη μονάδα ελέγχου MOVI-PLC® basic DHP11B, η εταιρεία SEW-EURODRIVE προσφέρει στη γκάμα προϊόντων της μια ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου
η οποία συμμορφώνεται προς τα πρότυπα IEC 61131-3 και PLCopen.
Το πρόσθετο εξάρτημα DHP11B ενσωματώνεται στο εργοστάσιο (όχι στο μέγεθος 0XS)
ή παραδίδεται σε ένα δικό του ξεχωριστό περίβλημα UOH. Η διεύρυνση της συσκευής
με αυτό το πρόσθετο εξάρτημα μπορεί να γίνει μόνο από την SEW-EURODRIVE.
Η μονάδα ελέγχου MOVI-PLC® DHP11B.. έχει εξοπλιστεί με μία διεπαφή υποτελούς
μονάδας PROFIBUS DP-V1, 2 διεπαφές SBus (CAN), RS485 και 8 ψηφιακές εισόδους
/ εξόδους, από τις οποίες οι 5 διαθέτουν δυνατότητα διακοπής. Το DHP11B μπορεί να
ελέγξει ταυτόχρονα 12 συσκευές (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®).
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MOVI-PLC® basic DHP11B
Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVI-PLC® basic DHP11B:
Ενδείξεις
κατάστασης

Λυχνίες LED για
• Τροφοδοσία τάσης I/O
• Υλικολογισμικό
• Πρόγραμμα
• PROFIBUS
• ∆ιαύλους συστήματος

fieldbus

•
•
•
•
•
•

∆ίαυλος
συστήματος

•
•
•
•
•

2 δίαυλοι συστήματος (CAN) για τον έλεγχο 12 μετατροπέων
και των μονάδων CANopen I/O
Επίπεδο CAN 2 (SCOM κυκλικά, μη κυκλικά) ή μέσω του
πρωτοκόλλου SEW-MOVILINK®
Ταχύτητα Baud: 125 kBaud – 1 MBaud
Εξωτερική απόληξη διαύλου
Περιοχή διευθύνσεων: 0 – 127

Ηλεκτρομηχανική
ρύθμιση

Μέσω RS485, PROFIBUS και των διαύλων συστήματος

Λειτουργία σε
πάνελ

Μέσω RS485

Τεχνική σύνδεσης

•
•
•

∆υαδικές είσοδοι /
έξοδοι

8 I/O κατά IEC 61131-2, με δυνατότητα παραμετροποίησης ως
είσοδοι ή έξοδοι, και 5 εκ των οποίων με δυνατότητα διακοπής.

Μνήμη

•
•
•

Πρόγραμμα: 512 KByte
∆εδομένα: 128 KByte
∆ιατήρηση: 24 KByte

Βοηθητικός εξοπλισμός έναρξης
χρήσης

•

Γλώσσες προγραμματισμού
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Βιβλιοθήκες για τον βελτιστοποιημένο έλεγχο του μετατροπέα)

•
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PROFIBUS DP και DPV1 κατά IEC 61158
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμού Baud από 9,6 kBaud έως 12
MBaud
Υλοποίηση απόληξης διαύλου με το κατάλληλο βύσμα
Αρχείο GSD SEW_6007.GSD
Αριθμός αναγνώρισης DP 6007hex (24579dec)
Το πολύ 32 δεδομένα διεργασίας

PROFIBUS: Βύσμα Sub-D 9 πόλων κατά IEC 61158
∆ίαυλοι συστήματος και I/O: Βυσματικοί ακροδέκτες
RS485: RJ10
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MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Πρόσθετη κάρτα DHE21B/41B
Κωδικός

•

Πρόσθετη κάρτα DHE21B: 1823 607 3
Πρόσθετη κάρτα DHE41B: 1821 160 7

Ηλεκτρική
τροφοδοσία

•

X26: V = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Το DGND πρέπει να γειωθεί (PELV)
Κατανάλωση ισχύος: Pmax = 8,5 W
Imax = 600 mA
X31: Οι δυαδικές είσοδοι και έξοδοι θα πρέπει να τροφοδοτούνται ξεχωριστά με συνεχή
τάση 24 V

•
•
•
Επίπεδα δυναμικού

Η πρόσθετη κάρτα DHE21B/41B διαθέτει τα εξής επίπεδα δυναμικού:
• ∆υναμικό ελεγκτή / CAN 1 / COM1
• ∆υναμικό COM2
• ∆υναμικό δυαδικών εισόδων και εξόδων
• ∆υναμικό διαύλου συστήματος CAN 2

Μνήμη

• ∆ιατηρούμενα δεδομένα: 32 KByte
• Μεταβλητές συστήματος (διατηρούνται): 8 KByte
Μνήμη προγράμματος:
• DHE21B: 2 MByte (για το πρόγραμμα εφαρμογής, μαζί με τις βιβλιοθήκες IEC)
• DHE41B: 6 MByte (για το πρόγραμμα εφαρμογής, μαζί με τις βιβλιοθήκες IEC)
Μνήμη δεδομένων:
• DHE21B: 4 ΜByte (για την εφαρμογή IEC)
• DHE41B: 8 ΜByte (για την εφαρμογή IEC)

1455764363
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Πρόσθετη κάρτα DHE21B/41B
∆ίαυλος συστήματος
CAN 2
X32:1 – X32:3
∆ίαυλος συστήματος
CAN 1
X33:1 – X33:3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethernet 1

X36

∆ίαυλος συστήματος, δεσμευμένος

Ethernet 2

X37

•
•

USB
∆ιεπαφή RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4
Κάρτα μνήμης SD

Ηλεκτρομηχανική
ρύθμιση

TCP/IP
∆υνατότητες σύνδεσης: Υπολογιστής ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης, άλλος ελεγκτής,
Intranet

USB 1.0 για τη σύνδεση ενός υπολογιστή ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης (σε στάδιο προετοιμασίας)
•
•
•
•
•

•
•

202

∆ίαυλος συστήματος CAN 1 και CAN 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAN 2.0, μέρος
A και B, τεχνολογία μετάδοσης κατά ISO 11898
Ο δίαυλος συστήματος CAN 2 είναι ηλεκτρικά απομονωμένος.
Έως 64 συνδρομητές ανά δίαυλο συστήματος CAN
Έως 64 στοιχεία αναμετάδοσης SCOM / 32 στοιχεία λήψης ανά δίαυλο συστήματος
CAN
Περιοχή διευθύνσεων 0 – 127
Ταχύτητα Baud: 125 kBaud – 1 MBaud
Εάν το X32 ή το X33 αποτελούν την απόληξη διαύλου, θα πρέπει να συνδέσετε εξωτερικά μία αντίσταση απόληξης (120 Ω)
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσμα X32 ή το X33, χωρίς να διακόψετε το δίαυλο
συστήματος.
Ο δίαυλος συστήματος μπορεί να λειτουργήσει στο επίπεδο 2 (SCOM κυκλικά, μη
κυκλικά) ή σύμφωνα με το πρωτόκολλο SEW-MOVILINK®

Για τη σύνδεση ενός τερματικού χειρισμού DOP11A/B ή ενός ηλεκτρομειωτήρα με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT®
Πρότυπο Ι/Ο, 57,6 / 9,6 kBaud, μέγιστο συνολικό μήκος καλωδίου 200 m
∆υναμική αντίσταση απόληξης, μόνιμα ενσωματωμένη
∆υνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή
Περιλαμβάνει:
– Υλικολογισμικό
– Πρόγραμμα IEC
– ∆εδομένα
Τουλ. 128 MB μνήμης
Εκδόσεις, κωδικοί και λειτουργίες:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Λειτουργίες: ∆ιαχείριση του ελέγχου στροφών, της τοποθέτησης σε θέση, π.χ. με τη
βιβλιοθήκη MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Λειτουργίες: Επιπλέον π.χ. δίσκος έκκεντρου, ηλεκτρονικός μειωτήρας, μηχανισμός
έκκεντρων
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Λειτουργίες: Επιπλέον π.χ. μετακίνηση

Η ηλεκτρομηχανική ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω μίας από τις εξής διεπαφές:
• Ethernet 2 (X37)
• σε στάδιο προετοιμασίας: USB (X35)
Η ηλεκτρομηχανική ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων SEW που έχουν συνδεθεί στη μονάδα
ελέγχου MOVI-PLC®advanced DHE41B μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μονάδα ελέγχου MOVI-PLC®advanced DHE41B.
Η ηλεκτρομηχανική ρύθμιση της μονάδας ελέγχου MOVI-PLC®advanced DHE41B δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των μετατροπέων.
• Λογισμικό ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης MOVITOOLS® MotionStudio με πρόγραμμα
επεξεργασίας PLC
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Τεχνολογία ελέγχου

Η τεχνολογία ελέγχου της SEW-EURODRIVE αποτελείται από έναν προσαρμοζόμενο
συνδυασμό ελεγκτών, οι οποίοι μπορούν να προγραμματιστούν στο IEC 61131-3
(MOVI-PLC) ή οι οποίοι παραμετροποιούνται μέσω προεπιλεγμένων μονάδων εφαρμογής (CCU). Οι ελεγκτές μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στη συσκευή με τη
μορφή μίας πρόσθετης κάρτας ή μπορούν να λειτουργήσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
σύστημα μηχανισμού SEW ως ένας ενιαίος ελεγκτής (περίβλημα UOH). Η εταιρεία
SEW-EURODRIVE προτείνει την κατηγορία απόδοσης Basic και Standard για το
MOVITRAC® B, καθώς αυτές οι κατηγορίες προβλέπονται για εφαρμογές με συντονισμένες κινήσεις μονού άξονα για έως και 16 άξονες.

Ελεύθερα προγραμματιζόμενη
μονάδα ελέγχου
Motion-Control
(MOVI-PLC)

Μέσω της χρήσης καρτών SD τύπου OMH41B, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου Motion-Control MOVI-PLC®. Το
MOVI-PLC είναι μία σειρά προγραμματιζόμενων μονάδων ελέγχου Motion-Control.
Επιτρέπει την άνετη και αποτελεσματική αυτοματοποίηση των ηλεκτροκινητήρων
καθώς και τη λογική επεξεργασία και τον έλεγχο των διαδικασιών με τη βοήθεια διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3.
•

Το MOVI-PLC® είναι ευέλικτο χάρη στον βελτιστοποιημένο έλεγχο όλης της γκάμας
μετατροπέων SEW και χάρη στην απλή αναβάθμιση σε πιο ισχυρό MOVI-PLC λόγω
της απρόσκοπτης ικανότητας λειτουργίας των προγραμμάτων.

•

Το MOVI-PLC® είναι προσαρμοζόμενο χάρη στις διάφορες πλατφόρμες υλικού εξοπλισμού (standard, advanced, ...) και στις αρχές δομημένου λογισμικού (βιβλιοθήκες
για μια πληθώρα εφαρμογών).

•

Το MOVI-PLC® είναι ισχυρό χάρη στο ευρύ φάσμα τεχνολογιών (π.χ. δίσκος έκκεντρου, συγχρονισμένη λειτουργία) και τη δυνατότητα ελέγχου απαιτητικών εφαρμογών (π.χ. σύνθετης μετακίνησης).

Κατηγορία απόδοσης MOVI-PLC®
Standard

Ο ελεγκτής DH.21B επιτρέπει την εκτέλεση συντονισμένων κινήσεων μονών αξόνων,
καθώς και την ενσωμάτωση εξωτερικών εισόδων και εξόδων και χειριστηρίων DOP
(Drive Operator Panel). Επομένως, το πρόσθετο εξάρτημα DH.21B ενδείκνυται ως υποσύστημα ελέγχου ή και ως αυτόνομη μονάδα ελέγχου για μηχανήματα μέσης πολυπλοκότητας.

Ελεγκτής εφαρμογής με δυνατότητα
παραμετροποίησης (CCU)

Μέσω της χρήσης καρτών SD τύπου OMC41B, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ελεγκτής εφαρμογής (CCU) με δυνατότητα παραμετροποίησης. Με τον τρόπο αυτό
μπορούν να εκτελεστούν μόνο τυποποιημένες μονάδες εφαρμογής που έχουν δημιουργηθεί από την SEW-EURODRIVE. Οι μονάδες εφαρμογής μπορούν να τεθούν σε λειτουργία γρήγορα και απλά μέσω παραμετροποίησης με γραφικά. Αυτή η λειτουργία διατίθεται σε μία υπερκείμενη μονάδα ελέγχου από μία καθορισμένη διεπαφή δεδομένων
διεργασίας. Για την υποστήριξη της διαδικασίας έναρξης χρήσης διατίθεται μία οθόνη
δεδομένων διεργασίας με λειτουργία ελέγχου.
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Κατηγορία απόδοσης CCU Standard

Η κατηγορία απόδοσης CCU Standard προβλέπεται για μονάδες εφαρμογής με λειτουργία μονού άξονα και μεσαίους χρόνους αντίδρασης. Σε έναν ελεγκτή εφαρμογής με
δυνατότητα παραμετροποίησης μπορούν να συνδεθούν το πολύ 16 άξονες. ∆ιατίθενται
οι παρακάτω μονάδες εφαρμογής και μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μέσω του εργαλείου "AxisConfigurator":
•

Προεπιλογή στροφών

•

Τοποθέτηση έκκεντρων

Εκδόσεις συσκευής
Ως πρόσθετη
κάρτα

Ως ενιαία μονάδα
ελέγχου στο περίβλημα UOH

Εγχειρίδιο λειτουργίας MOVI-PLC®
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Πρόσθετη κάρτα

Περιγραφή

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Ελεγκτής Standard
DHE21B-T0

Ελεγκτής με ενσωματωμένη διεπαφή Ethernet (πρωτόκολλα UDP, TCP/IP) για
την αυτοματοποίηση των συντονισμένων κινήσεων μονού άξονα. ∆ιεπαφή USB
για την ηλεκτρομηχανική ρύθμιση και κάρτα SD για την απλή διαχείριση
δεδομένων.

Πρόσθετη κάρτα

Περιγραφή

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Ελεγκτής Standard
DHE21B-T0

Ελεγκτής με ενσωματωμένη διεπαφή Ethernet (πρωτόκολλα UDP, TCP/IP) για
την αυτοματοποίηση των συντονισμένων κινήσεων μονού άξονα. ∆ιεπαφή USB
για την ηλεκτρομηχανική ρύθμιση και κάρτα SD για την απλή διαχείριση
δεδομένων.

Ελεγκτής DHF21B-T0

Όπως το DHE21B αλλά με τις πρόσθετες διεπαφές υποτελούς μονάδας fieldbus
Profibus και DeviceNet.

Ελεγκτής DHR21B-T0

Όπως το DHE21B αλλά με τις πρόσθετες διεπαφές Industrial-Ethernet
PROFINET, Ethernet IP και Modbus TCP.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία, τη μελέτη έργου και τα τεχνικά στοιχεία θα
βρείτε στα παρακάτω έντυπα:
•

Εγχειρίδιο "Ελεγκτής DHE21B / DHF21B / DHR21B (Standard), DHE41B / DHF41B
/ DHR41B (advanced)".

•

Εγχειρίδιο "Μονάδα ελέγχου MOVI-PLC® basic DHP11B.."
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Τροφοδοτικό UWU52A

Τεχνικά στοιχεία
Τροφοδοτικό UWU52A

Σχέδιο διαστάσεων

Κωδικός

188 181 7

Τάση εισόδου

1 × AC 110 – 240 V

Περιοχή τάσης

AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V

Συχνότητα

50/60 Hz

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας άνευ
φορτίου

AC 40 mA

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
σε 1 × AC 110 V
σε 1 × AC 230 V

AC 1,04 A
AC 0,63 A

Τάση εξόδου

DC 24 V (-1 % / +3 %)

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
σε 40 °C
σε 55 °C

DC 2,5 A
DC 2,0 A

Παραμένουσα διακύμανση

< 50 mV

Τάση παρεμβολών

< 120 mV

Απώλεια ισχύος

< 5,5 W

Βάρος

0,23 kg (0,51 lb)

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 °C έως +55 °C (δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση)

Βαθμός προστασίας

IP20 (EN 60529)

Κατηγορία προστασίας

I

Σύνδεση

Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,20 – 2,5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Ροπή σύσφιξης 0,4 – 0,5 Nm

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").
109 (4.29)

38 (1.5)

76 (3.0)

101 (3.98)

EN 60715TM35

4 (0.2)
269954187
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8.2.7

Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας
Όταν οι μετατροπείς MOVITRAC® B μεγέθους 2 και πάνω εργάζονται αναγεννητικά σε
λειτουργία 4 τεταρτημορίων μπορεί εναλλακτικά αντί για τις αντιστάσεις πέδησης να
χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική επανατροφοδοσία MOVIDRIVE® MDR60A. Προϋπόθεση γι'
αυτή τη λειτουργία είναι ένα ισχυρό δίκτυο τροφοδοσίας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό θα βρείτε στο εγχειρίδιο συστήματος "Αναγεννητική τροφοδοσία
MOVIDRIVE® MDR60A/61B και μετατροπέας ηλεκτροκινητήρα MDX62B", το οποίο
μπορείτε να παραγγείλετε από την SEW-EURODRIVE.
Στη λειτουργία κινητήρα, το MOVIDRIVE® MDR60A τροφοδοτεί ηλεκτρικά το ενδιάμεσο
κύκλωμα συνεχούς ρεύματος των συνδεδεμένων μετατροπέων ηλεκτροκινητήρα
MOVIDRIVE® από το ηλεκτρικό δίκτυο και στη λειτουργία ως γεννήτρια επιστρέφει το
ηλεκτρικό ρεύμα από το ενδιάμεσο κύκλωμα συνεχούς ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πιστοποίηση UL

®

US

LISTED

Λειτουργίες προστασίας και παρακολούθησης

Οι πιστοποιήσεις UL και cUL έχουν εκδοθεί για τις μονάδες MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 και MDR60A0750-503-00. Η πιστοποίηση cUL είναι ομότιμη με την πιστοποίηση κατά CSA. Η μονάδα MOVIDRIVE®
MDR60A1320-503-00 δεν διαθέτει πιστοποίηση UL ή cUL.
•

Παρακολούθηση και προστασία από υπερβολικά θερμικά φορτία.

•

∆ιαπίστωση τυχόν βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου εντός μιας μισής φάσης δικτύου.

•

Προστασία από υπέρταση.

9007200709048587
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

Ιδιότητες της αναπαραγωγικής
μονάδας τροφοδοσίας σε σύγκριση
με μετατροπείς με
αντίσταση πέδησης
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n

8

P Hz

•

Ισοζύγιο ενέργειας: Η αναπαραγόμενη ενέργεια επιστρέφεται στο δίκτυο και δε μετατρέπεται σε θερμική απώλεια.

•

Απλοποίηση της εγκατάστασης όταν τοποθετούνται περισσότεροι μετατροπείς (συνδέσεις ρεύματος και συνδέσεις αντιστάσεων πέδησης). Ωστόσο, για την ελεγχόμενη
διακοπή, ακόμη και στην περίπτωση βλάβης δικτύου, απαιτείται η ύπαρξη αντίστασης πέδησης.

•

Εξοικονόμηση χώρου στο ερμάριο ζεύξης και χαμηλότερη ισχύς ανεμιστήρα, εάν
προηγούμενα η αντίσταση πέδησης τοποθετούνταν στο ερμάριο ζεύξης.

Γενικά τεχνικά στοιχεία
Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A

0150-503-00 (μέγεθος 2)
0370-503-00 (μέγεθος 3)
0750-503-00 (μέγεθος 4)

Αντοχή στις παρεμβολές

Ικανοποιεί το EN 61800-3

Εκπομπή παρεμβολών σε εγκατάσταση που
καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας

Ικανοποιεί το EN 61800-3:
• Με φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• Με φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• Με φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• Με φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF150-503 (MDR60A0750-503-00)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος âU
Υποβιβασμός θερμοκρασίας περιβάλλοντος

0 °C έως +40 °C
Μείωση IN: 3 % IN ανά K έως το πολύ 60 °C

Κατηγορία κλίματος

EN 60721-3-3, Κατηγορία 3K3
1)

Θερμοκρασία αποθήκευσης âL

-25 °C έως +70 °C (EN 60721-3-3, κατηγορία 3K3)

Τρόπος ψύξης (DIN 51751)

Εξωτερική ψύξη
(θερμορυθμιζόμενος ανεμιστήρας, όριο διέγερσης 50 °C)

Βαθμός προστασίας μέγεθος 2
EN 60529 μέγεθος 3
(NEMA1) μέγεθος 4

IP20
IP20
IP00 (συνδέσεις υψηλής έντασης)
IP10 (συνδέσεις υψηλής έντασης)
• με τοποθετημένο το παρεχόμενο κάλυμμα από πλεξιγκλάς
• με τοποθετημένο τον εύκαμπτο σωλήνα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
IP20
• με τοποθετημένη την προστασία αφής DLB11B

Τρόπος λειτουργίας

∆ιαρκής λειτουργία (EN 60149-1-1 και 1-3)

Κατηγορία υπερβολικής τάσης

III κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Κατηγορία ρύπανσης

2 κατά IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Υψόμετρο τοποθέτησης

Μέχρι h ≤ 1000 m χωρίς περιορισμούς.
Σε h ≥ 1000 m ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
• Από 1000 m έως το πολύ 4000 m:
– Μείωση IN κατά 1 % ανά 100 m
• Από 2000 m έως το πολύ 4000 m:
– Η ασφαλής αποσύνδεση των συνδέσεων ισχύος και των ηλεκτρονικών
συνδέσεων δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί σε υψόμετρο τοποθέτησης
μεγαλύτερο από 2000 m.
Γι' αυτό απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων
(IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Για τη μείωση των υπερβολικών τάσεων από την κατηγορία III στην κατηγορία II πρέπει να συνδεθεί μία διάταξη προστασίας από υπερβολική τάση.

1) Κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική τάση κάθε 2 χρόνια για 5 λεπτά τουλάχιστον, ώστε να
αποφύγετε την πρόωρη αχρήστευσή της.
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Τεχνικά στοιχεία MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 μέγεθος 2 και μέγεθος 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Στάνταρ τύπος
Τύπος με βαμμένες πλακέτες τυπωμένων
κυκλωμάτων
Κωδικός

Μέγεθος 2
0150-503-00
0150-503-00/L

Μέγεθος 3
0370-503-00
0370-503-00/L

1 825 271 0
1 825 272 9

826 658 1
829 672 3

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
3 × AC 380 V - 500 V

Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου V∆ικτύου
(σύμφωνα με το EN 50160)
Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου

f∆ικτύου

Ονομαστική ισχύς σύνδεσης

PN

ονομαστικό ρεύμα
ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου

50 Hz - 60 Hz ±5 %
15 kW

37 kW

AC 29 A

AC 66 A

Ακροδέκτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
∆υαδικές είσοδοι
Εσωτερική αντίσταση

Συμβατό με PLC (ΕΝ 61131), κύκλος σάρωσης 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Στάθμη σήματος

+13 V – +30 V = "1" = Κλειστή επαφή
-3 V – +5 V = "0" = Ανοικτή επαφή

∆υαδικές έξοδοι

Συμβατό με PLC (EN 61131-2), χρόνος απόκρισης 1 ms, ανθεκτικό σε βραχυκύκλωμα, Imax = 50 mA

Στάθμη σήματος

"0"=0 V, "1"=+24 V, Προσοχή: Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση.

Ενδιάμεσο κύκλωμα (DC LINK)
SA
Φαινομενική ισχύς εξόδου
(για Vδικτύου = 3 × AC 380 – 500 V)

25 kVA

50 kVA

Τάση ενδιάμεσου
κυκλώματος (DC Link)
(σε ονομαστικό ρεύμα ηλ.
δικτύου Iδικτύου)

VZK

Ονομαστικό ρεύμα
ενδιάμεσου κυκλώματος
(σε ονομαστικό ρεύμα ηλ.
δικτύου Iδικτύου)

IZK

DC 35 A

DC 70 A

Μέγιστο ρεύμα DC Link

IZK_max

DC 53 A

DC 105 A

DC 560 V - 780 V

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος για PN

PVmax

Απαιτήσεις αέρα ψύξης
Ακροδέκτες σύνδεσης ισχύος

X1, X2

Επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης
Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων
Ακροδέκτες ηλεκτρονικών συνδέσεων

X3

Βάρος

950 W
180 m3/h

Αποσυνδεόμενες συστοιχίες ακροδεκτών
Κυλινδρικός τερματικός ακροδέκτης
DIN 46228

Βίδα M6

1,8 Nm (16 in-lb)

3,5 Nm (31 in-lb)

6 mm2 (AWG9)
PE: M4 με 1,5 Nm (13 in-lb)

25 mm2 (AWG4)

Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων:
• Ένας κλώνος ανά ακροδέκτη: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• ∆ύο κλώνοι ανά ακροδέκτη: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8,8 lb)

16 kg (35 lb)

118 mm ×320 mm × 127 mm
(4,65" × 12,6" × 5,0")

200 mm ×465 mm × 221 mm
(7,87" × 18,3" × 8,7")

Στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου
(πάντοτε απαραίτητο)

ND045-013,
LN = 0,1 mH
Κωδικός
826 013 3

ND085-013
LN = 0,1 mH
Κωδικός
826 014 1

Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου (προαιρετικό)

NF035-503 έως 15 kW
Κωδικός 827 128 3
NF048-503 έως 22 kW (15 kW × 125%)
Κωδικός 827 117 8

NF085-503,
Κωδικός 827 415 0

0055 – 0150

0055 – 0370

63 A

100 A

∆ιαστάσεις

ΠxΥxΒ

Για MOVITRAC®
Προτεινόμενη ασφάλεια ηλεκτρικού
δικτύου
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

kVA

i

f

n

8

P Hz

MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 μεγέθους 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Στάνταρ τύπος
Τύπος με βαμμένες πλακέτες τυπωμένων
κυκλωμάτων
Κωδικός

Μέγεθος 4
0750-503-00
0750-503-00/L
826 556 9
829 673 1

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου V∆ικτύου
(σύμφωνα με το EN 50160)
Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου

V∆ικτύου

Ονομαστική ισχύς σύνδεσης

PN

ονομαστικό ρεύμα
ηλεκτρικού δικτύου
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)

I∆ικτύου

3 × AC 380 V - 500 V
50 Hz - 60 Hz ±5 %
75 kW
AC 117 A

Ακροδέκτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
∆υαδικές είσοδοι
Εσωτερική αντίσταση

Άνευ δυναμικού (οπτικός ζεύκτης), συμβατό με PLC (EN 61131),
χρόνος σάρωσης 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Στάθμη σήματος

+13 V – +30 V = "1"
= Επαφή κλειστή
-3 V – +5 V = "0"
= Επαφή ανοικτή

∆υαδικές έξοδοι

Συμβατό με PLC (EN 61131-2), χρόνος απόκρισης 1 ms, ανθεκτικό σε βραχυκύκλωμα, Imax = 50 mA

Στάθμη σήματος

"0"=0 V, "1"=+24 V,
Προσοχή: Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση.

Ενδιάμεσο κύκλωμα (DC LINK)
SA
Φαινομενική ισχύς εξόδου
(για Vδικτύου = 3 × AC 380 – 500 V)

90 kVA

Τάση ενδιάμεσου
κυκλώματος (DC Link)

VZK

DC 560 V - 780 V

Ονομαστικό ρεύμα
ενδιάμεσου κυκλώματος
(σε ονομαστικό ρεύμα ηλ.
δικτύου Iδικτύου)

IZK

DC 141 A

Μέγιστο ρεύμα DC Link
(σε ονομαστικό ρεύμα ηλ.
δικτύου Iδικτύου)

IZK_max

DC 212 A

ΓΕΝΙΚΑ
Απώλεια ισχύος για PN

PVmax

Απαιτήσεις αέρα ψύξης
Ακροδέκτες σύνδεσης ισχύος
(L1, L2, L3 στο μέγεθος 6)

X1, X2

1700 W
360 m3/h
Βύσματα ακροδεκτών M10

Επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης

14 Nm (120 in-lb)

Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων

70 mm2 (AWG2/0)

Σύνδεση ακροδεκτών ισχύος SKS 1 – 3
Ακροδέκτες ηλεκτρονικών
συνδέσεων (X2 στο μέγεθος 6)

X3

Βάρος
∆ιαστάσεις

–
Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων:
• Ένας κλώνος ανά ακροδέκτη: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• ∆ύο κλώνοι ανά ακροδέκτη: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)

ΠxΥxΒ

280 mm ×522 mm × 205 mm
(11" × 20,6" × 8,07")

Στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου
(πάντοτε απαραίτητο)

ND200-0033
LN = 0,03 mH
Κωδικός 826 579 8

Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου (προαιρετικό)

NF150-503,
Κωδικός 827 417 7

Για MOVITRAC®
Προτεινόμενη ασφάλεια ηλεκτρικού
δικτύου
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Σχέδια διαστάσεων
Κατά την τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα τηρείτε τις παρακάτω ελάχιστες
αποστάσεις:
•

100 mm (3,9") στο επάνω και το κάτω μέρος

•

∆εν απαιτείται πλαϊνή απόσταση

118

315

80

295

315

10

6

320

MOVIDRIVE®
MDR60A0150
μεγέθους 2

127
3349923979

Όλες οι διαστάσεις σε mm (")
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Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων
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P Hz

Κατά την τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα να τηρείτε τις παρακάτω ελάχιστες
αποστάσεις:
100 mm (3,9") στο επάνω και το κάτω μέρος

•

∆εν απαιτείται πλαϊνή απόσταση

11 (0.43)

445 (17.5)

•

465 (18.3)

MOVIDRIVE®
MDR60A0370
μεγέθους 3

kVA

7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)

173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907

Όλες οι διαστάσεις σε mm (")
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz
Κατά την τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα να τηρείτε τις παρακάτω ελάχιστες
αποστάσεις:
•

100 mm (3,9") στο επάνω και το κάτω μέρος

•

Κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία, όπως για
παράδειγμα ρελέ ή ασφάλειες, πρέπει να τηρείτε μια απόσταση τουλάχιστον 300 mm
(11,8 in) πάνω από τον μετατροπέα

•

∆εν απαιτείται πλαϊνή απόσταση

11 (0.43)

522 (20.6)

MOVIDRIVE®
MDR60A0750
μεγέθους 4

502 (19.8)

8

7 (0.3)

140 (5.51)

160 (6.30)

280(11.0)

205(8.07)

18014399963821579
Όλες οι διαστάσεις σε mm (")
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος
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H SEW-EURODRIVE προτείνει να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση DC Link τα σετ
καλωδίων που αναφέρονται παρακάτω. Τα σετ καλωδίων διαθέτουν την απαιτούμενη
αντοχή σε τάση και επιπλέον φέρουν σήμανση χρώματος. Αυτό είναι απαραίτητο, αφού
η λανθασμένη σύνδεση των πόλων και τα σφάλματα γείωσης οδηγούν σε καταστροφή
των συνδεδεμένων συσκευών.
Τα καλώδια περιορίζουν το μήκος σύνδεσης ενδιάμεσου κυκλώματος (DC Link) στο επιτρεπόμενο μέγεθος των πέντε μέτρων . Για τη σύνδεση περισσοτέρων συσκευών
ο πελάτης μπορεί να κόψει το καλώδιο στο απαιτούμενο μήκος. Τα πέδιλα καλωδίων για
τη σύνδεση στην αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας και στο μετατροπέα συνοδεύουν
το σετ καλωδίων. Για τη σύνδεση πρόσθετων μετατροπέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινά πέδιλα στερέωσης καλωδίων του εμπορίου. Οι μετατροπείς θα πρέπει να
συνδεθούν στην αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας σε τοπολογία αστέρα.
Σετ καλωδίων, τύπος

DCP12A

DCP13A

DCP15A

Κωδικός

814 567 9

814 250 5

814 251 3

0055 ... 0110

0150 ... 0300

0400 ... 0750

για τη σύνδεση του MOVITRAC®

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Για τη σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος λάβετε υπόψη τις οδηγίες του εγχειριδίου
συστήματος "Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE® MDR60A", το οποίο
μπορείτε να παραγγείλετε από την SEW-EURODRIVE.
8.2.8

Ράγα έδρασης FHS11B/12B/13B
Το εξάρτημα FHS χρησιμοποιείται για τη στερέωση των μετατροπέων συχνότητας
MOVITRAC® B σε ράγα, καθώς και για την υποκείμενη τοποθέτηση των αντιστάσεων
πέδησης.
Τύπος

Κωδικός

Μέγεθος

FHS11B

1820 724 3

0XS

FHS12B

1820 725 1

0S

FHS13B

1820 727 8

0L

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Αντίσταση πέδησης
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία παρελκόμενων και πρόσθετων εξαρτημάτων

P Hz

Σχέδιο διαστάσεων

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").
196 (7.72)

e

10 (0.39)

5 (0.2)

b

a

d

8

32.5
(1.28)

4.5
(0.18)

9007199340909451
Μέγεθος MOVITRAC® B
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∆ιαστάσεις σε mm (")
a

b

d

e

0XS

55 (2,2)

171,5 (6,752)

220 (8,66)

7,5 (0,30)

0S

80 (3,1)

171,5 (6,752)

220 (8,66)

32,5 (1,28)

0L

80 (3,1)

260,3 (10,25)

308,5 (12,15)

32,5 (1,28)
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kVA

i

f

n

8
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8.3

Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και
των φίλτρων

8.3.1

Αντιστάσεις πέδησης

Αντιστάσεις
πέδησης BW
Γενικά

Οι αντιστάσεις πέδησης επιλέγονται ανάλογα με τη σειρά μετατροπέα MOVITRAC® B.
Ο τύπος ψύξης είναι KS = αυτόνομη ψύξη (ψύξη αέρα).
Οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης φτάνουν σε φόρτιση με PN σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μέρος τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτικό σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά κανόνα οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται, για το λόγο αυτό, στην
οροφή του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα.
Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 °C ή μεγαλύτερη πρέπει να σχεδιάσετε έναν υποβιβασμό φορτίου 4 % για κάθε 10 K. ∆εν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος των 80 °C. Κατά την τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα
τηρείτε τις μέγιστες επιτρεπτές θερμοκρασίες των άλλων εξαρτημάτων (π.χ. του
MOVITRAC® B).

Πιστοποίηση UL
και cUL

Σε συνδυασμό με τους μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® B, οι αντιστάσεις πέδησης τύπου BW.. διαθέτουν έγκριση UL και cUL. Αν θέλετε, η εταιρεία SEW-EURODRIVE
εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αντιστάσεις πέδησης BW..-T και BW..-P διαθέτουν έγκριση cRUus ανεξάρτητα από τον μετατροπέα MOVITRAC® B.

Αντιστάσεις πέδησης PTC

Για τις αντιστάσεις πέδησης PTC λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:
•

Προτείνεται μόνο σε εφαρμογές με χαμηλή αναγεννητική ενέργεια.

•

Η αντίσταση αυτοπροστατεύεται αναστρεφόμενα από την υπερφόρτωση, καθώς
αυξάνει απότομα την ωμική αντίσταση και δεν λαμβάνει πλέον καθόλου ενέργεια.
Ο μετατροπέας απενεργοποιείται, στη συνέχεια, με το σφάλμα "Τρανζίστορ πέδησης" (σφάλμα F04).

186415755

Αντιστοίχηση των αντιστάσεων πέδησης PTC:
Τύπος αντίστασης πέδησης
Κωδικός
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος âA
Για MOVITRAC® B

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

BW1

BW2

BW3

BW4

822 897 3

823 136 2

823 598 8

823 599 6

-25 °C έως +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)

0003 – 0022 (230 V)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

Λεπτός τύπος

Οι αντιστάσεις λεπτού τύπου έχουν το βαθμό προστασίας IP54 και διαθέτουν μία
εσωτερική θερμική προστασία υπερφόρτωσης (που δεν μπορεί να αντικατασταθεί).
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις αντιστάσεις, ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο, με τον εξής
τρόπο:
•

Με στερέωση ράγας FHS ή μέσω υποκείμενης τοποθέτησης FKB κάτω από την
ψύκτρα. Σε περίπτωση υποκείμενης τοποθέτησης, οι στερεωμένες αντιστάσεις
πέδησης δεν επιτυγχάνουν την αναφερόμενη ισχύ ED. Οι επιλογές FHS και FKB
ενδείκνυνται μόνο για τις αντιστάσεις πέδησης BW027-003 και BW072-003.

•

Με ένα προστατευτικό κάλυμμα BS επάνω σε ράγα.

230 V
Τύπος αντίστασης πέδησης
Κωδικός
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Τιμή αντίστασης RBW
Ρεύμα διέγερσης του εξωτερικού διμεταλλικού
ρελέ

BW027-003

BW027-005

826 949 1

826 950 5

230 W
310 W
410 W
550 W
980 W

450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W

27 Ω ±10 %

27 Ω ±10 %

1,0 A

1,4 A
-20 °C έως +45 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος âA
Για MOVITRAC® B 230 V

0003 – 0022

0003 – 0022

400/500 V
Τύπος αντίστασης πέδησης
Κωδικός
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Τιμή αντίστασης RBW
Ρεύμα διέγερσης του εξωτερικού
διμεταλλικού ρελέ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος âA
Για MOVITRAC® B 400/500 V

216

BW072-003

BW072-005

826 058 3

826 060 5

230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W

450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W

72 Ω ±10 %

72 Ω ±10 %

0,6 A

1,0 A
-20 °C έως +45 °C

0003 – 0040

0003 – 0040

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

Αντιστάσεις σύρματος και πλέγματος
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P Hz

•

Περίβλημα τρυπητού ελάσματος (IP20), το οποίο είναι ανοικτό για την επιφάνεια
συναρμολόγησης

•

Η ικανότητα φορτίου σύντομου χρόνου των αντιστάσεων σύρματος και πλέγματος
είναι υψηλότερη από αυτήν των αντιστάσεων πέδησης λεπτού τύπου (→ κεφάλαιο
"Επιλογή της αντίστασης πέδησης")

•

Στην αντίσταση πέδησης BW..-T έχει ενσωματωθεί ένας διακόπτης θερμοκρασίας

•

Στην αντίσταση πέδησης BW..-P έχει ενσωματωθεί ένα θερμικό ρελέ υπερβολικού
ρεύματος

Η SEW-EURODRIVE συνιστά την πρόσθετη ασφάλιση των αντιστάσεων σύρματος και
πλέγματος ενάντια σε υπερφόρτωση μέσω ενός διμεταλλικού ρελέ με χαρακτηριστικά
διέγερσης της κατηγορίας διέγερσης 10 ή 10A (κατά EN 60947-4-1). Ρυθμίστε το ρεύμα
διέγερσης στην τιμή IF (→ ακόλουθοι πίνακες).
Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές ή ηλεκτρομαγνητικές ασφάλειες καθώς αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν ήδη σε σύντομες και ακόμη επιτρεπτές υπερβάσεις ρεύματος.
Στις αντιστάσεις πέδησης της σειράς BW..-T / BW..-P,αντί για το διμεταλλικό ρελέ μπορείτε να συνδέσετε τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας ή το ρελέ υπερβολικού
ρεύματος με ένα δίκλωνο θωρακισμένο καλώδιο. Η εισαγωγή καλωδίων για τις αντιστάσεις πέδησης BW..-T και BW..-P μπορεί να γίνει από την μπροστινή ή την πίσω πλευρά
(→ σχέδιο διαστάσεων αντιστάσεων πέδησης BW.. / BW..-T / BW..-P). Χρησιμοποιήστε
τυφλές τάπες για τις μη συνδεδεμένες οπές σπειρώματος.
Οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης φτάνουν σε φόρτιση με PN σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μέρος τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτικό σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά κανόνα οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται, για το λόγο αυτό, στην
οροφή του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα.
Τα στοιχεία ισχύος που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες δηλώνουν την ικανότητα φορτίου των αντιστάσεων πέδησης ανάλογα με τη διάρκεια ενεργοποίησής τους.
Η διάρκεια ενεργοποίησης (ED) της αντίστασης πέδησης σε % αναφέρεται σε μία διάρκεια κύκλου ≤ 120 s.

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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P Hz

Αντιστοίχηση σε συσκευές AC 230 V
Τύπος
Κωδικός
Κωδικός τύπου BW...-T
Κωδικός τύπου BW...-P
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Αντίσταση

BW027006

BW027012

BW018015

822 422 6

822 423 4

–

–

–

–

–

–

1820 416 3

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)

1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)

27 Ω ±10 %

Ρεύμα διέγερσης IF
Συνδέσεις

4,7 A

Για MOVITRAC B

BW012025

–

–

821 680 0

–

–

1820 138 5

1820 139 3

–

1820 140 7

1820 141 5

–

–

1820 414 7

–

–

3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)

7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)

2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)

10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)

20,4 A

14,4 A

9,1 A

13,9 A

BW012050

BW012100

12 Ω ±10 %

2

20,4 A

28,9 A

Κοχλίας M8

0,5 Nm / 4 lb in

Τύπος κατασκευής
®

BW018075

18 Ω ±10 %

6,7 A

Κεραμικοί ακροδέκτες 2,5 mm
(AWG12)

Ροπή σύσφιξης

BW018035

6 Nm / 50 lb in

Αντίσταση σύρματος
0015 – 0037

Αντίσταση πλέγματος
2 × παράλληλα στο 0110

0055 / 0075

1) Φυσικός περιορισμός ισχύος λόγω της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος και της τιμής της αντίστασης.
Τύπος
Κωδικός
Κωδικός τύπου BW...-T
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

BW039-003

BW039-006

821 687 8

821 688 6

821 689 4

–

–

–

–

–

–

1820 136 9

1820 415 5

1820 413 9

1820 083 4

1820 412 0

0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)

2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)

15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)

13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)

18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)

Αντίσταση
Ρεύμα διέγερσης IF
Συνδέσεις

BW039-012

BW039-026

39 Ω ±10 %
2,8 A

3,9 A

5,5 A

BW915

BW106

15 Ω ±10 %
8,1 A

28 A

6 Ω ±10 %
38 A

Κεραμικοί ακροδέκτες 2,5 mm2 (AWG12)

Ροπή σύσφιξης

BW206

42 A

Κοχλίας M8

0,5 Nm / 4 lb in

6 Nm / 50 lb in

Τύπος κατασκευής

Αντίσταση σύρματος

Αντίσταση πλέγματος

Για MOVITRAC® B

0015 – 0022

2 x παράλληλα στο
0110

0150 / 2 × παράλληλα στο
0220 /0300

1) Φυσικός περιορισμός ισχύος λόγω της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος και της τιμής της αντίστασης.

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

218

∆ιατομή σύνδεσης επαφής / ροπή σύσφιξης

1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Επιδόσεις μεταγωγής των επαφών προειδοποίησης του διακόπτη
θερμοκρασίας

•
•

Επαφή μεταγωγής (κανονικά κλειστή επαφή)

Σύμφωνα με το EN 61800-5-1

DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230V (AC11)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Αντιστοίχηση σε συσκευές AC 400 V
BW100-006

BW168

BW268

BW147

BW247

BW347

Κωδικός

Τύπος

821 701 7

820 604 X

820 715 1

820 713 5

820 714 3

820 798 4

Κωδικός τύπου BW..-T

1820 419 8

1820 133 4

1820 417 1

1820 134 2

1820 084 2

1820 135 0

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW

0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW

2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW

4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)

Αντίσταση

100 Ω ±10 %

5A

6,5 A

Ρεύμα διέγερσης IF

68 Ω ±10 %

2,4 A

3,4 A

47 Ω ±10 %

4,2 A

9,2 A

2

Συνδέσεις

Κεραμικοί ακροδέκτες 2,5 mm (AWG12)

Κεραμικοί ακροδέκτες
10 mm2 (AWG8)

0,5 Nm / 4 lb in

1,6 Nm / 14 lb in

Ροπή σύσφιξης
Τύπος κατασκευής

Αντίσταση σύρματος

Για MOVITRAC® B

0015 – 0040

0055 / 0075

1) Φυσικός περιορισμός ισχύος λόγω της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος και της τιμής της αντίστασης.

Τύπος

BW039-012

BW039-026

BW039-050

BW018-015

BW018-035

BW018-075

Κωδικός

821 689 4

–

–

821 684 3

–

–

Κωδικός τύπου BW..-T

1820 136 9

1820 415 5

1820 137 7

–

1820 138 5

1820 139 3

Κωδικός τύπου BW..-P
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

–

–

–

1820 416 3

–

–

1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW

2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)

1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW

3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW

7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)

11,3 A

9,1 A

Κοχλίας M8

Κεραμικοί ακροδέκτες
2,5 mm2 (AWG12)

Κοχλίας M8

6 Nm / 50 lb in

1,0 Nm / 8,9 lb in

6 Nm / 50 lb in

Αντίσταση
Ρεύμα διέγερσης IF
Συνδέσεις
Ροπή σύσφιξης

39 Ω ±10 %
5,5 A

8,1 A

Κεραμικοί ακροδέκτες 2,5 mm
(AWG12)
0,5 Nm / 4 lb in

Τύπος κατασκευής

Αντίσταση σύρματος

Για MOVITRAC® B

0110

2

18 Ω ±10 %
13,9 A

20,4 A

Αντίσταση πλέγματος
0110

0150 / 0220

1) Φυσικός περιορισμός ισχύος λόγω της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος και της τιμής της αντίστασης.
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P Hz

Τύπος
Κωδικός

BW915

BW012-025

BW012-050

BW012-100

BW0106

BW206

–

821 680 0

–

–

–

–

Κωδικός τύπου BW..-T

1820 413 9

–

1820 140 7

1820 141 5

1820 083 4

1820 412 0

Κωδικός τύπου BW..-P

–

1820 414 7

–

–

–

–

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)

2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW

10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)

13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW

18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW

Αντίσταση

15 Ω ±10 %

Ρεύμα διέγερσης IF

32,6 A

12 Ω ±10 %
14,4 A

20,4 A

Συνδέσεις

28,8 A

47,4 A

54,7 A

Κοχλίας M8

Ροπή σύσφιξης

6 Nm / 50 lb in

Τύπος κατασκευής
Για MOVITRAC® B

6 Ω ±10 %

Αντίσταση πλέγματος
0220

0300

0370 – 0750

1) Φυσικός περιορισμός ισχύος λόγω της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος και της τιμής της αντίστασης.
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B

C

2

2

A

'

B

M4

1

d

A

a
6
10

b

n

8

P Hz

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").

Σχέδιο διαστάσεων αντιστάσεων
πέδησης BW... /
BW...-T / BW...-P

1

i

f

a
A

c
C

12

4

3

C

M12

a
A

10

d

B

B

X

BW... :
• 1 = Λεπτός τύπος
Ο αγωγός σύνδεσης έχει
μήκος 500 mm (19,7 in).
Στη συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνονται 4
μπουλόνια M4 στην
έκδοση 1 και 2.
• 2 = Αντίσταση πλέγματος
• 3 = Αντίσταση σύρματος
• 4 = Αντίσταση σύρματος με
διακόπτη θερμοκρασίας
(-T/-P)
Η εισαγωγή καλωδίων (X)
είναι δυνατή και από τις
δύο πλευρές.

a

8

c

c
C

M25

A

1455846795
Τύπος BW...

Μέγεθος

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

A/A'

Βασικές διαστάσεις mm (")
B

C

Εξαρτήματα στερέωσης mm (")
a

b/c

d

Στυπειοθλίπτης καλωδίου

Βάρος
kg (lb)

BW072-003

1

110 (4,33)

80 (3,1)

15 (0,59)

98 (3,9)

60 (2,4)

-

-

0,3 (0,7)

BW027-003

1

110 (4,33)

80 (3,1)

15 (0,59)

98 (3,9)

60 (2,4)

-

-

0,3 (0,7)

BW072-005

1

216 (8,5)

80 (3,1)

15 (0,59)

204 (8,03)

60 (2,4)

-

-

0,6 (1)

BW027-005

1

216 (8,5)

80 (3,1)

15 (0,59)

204 (8,03)

60 (2,4)

-

-

0,6 (1)

BW027-006

3

486 (19,1)

120 (4,72)

92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

BW027-012

3

486 (19,1)

120 (4,72)

BW100-006

4

486 (19,1)

120 (4,72)

BW100-006-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

BW168

3

365 (14,4)

120 4,72)

185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)

BW168-T

4

449 (17,7)

120 (4,72)

185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

3,6 (7,9)

BW268

3

465 (18,3)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13.5

4,3 (9,5)

BW268-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW147

3

465 (18,3)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13.5

4,3 (9,5)

BW147-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW247

3

665 (26,2)

120 (4,72)

185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13.5

6,1 (13)

BW247-T

4

749 (29,5)

120 (4,72)

185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

9,2 (20)

BW347

3

670 (26,4)

145 (5,71)

340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)

6,5 (0,26)

PG13.5

13,2 (29,1)

BW347-T

4

749 (29,5)

210 (8,27)

185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

12,4 (27,3)

BW039-003

3

286 (11,3)

120 (4,72)

92 (3,6)

230 (9,06)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

1,5 (3,3)

BW039-006

3

486 (19,1)

120 (4,72)

92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

BW039-012

3

486 (19,1)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG11

4,3 (9,5)

BW039-012-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW039-026-T

4

649 (25,6)

120 (4,72)

275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)

6,5 (0,26)

M12 + M25

7,5 (17)

BW018-015

3

620 (24,4)

120 (4,72)

6,5 (0,26)

PG11

4,0 (8,8)

BW018-015-P

4

649 (25,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

5,8 (13)

BW012-025

2

295 (11,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

M12 + M25

8,0 (18)

BW012-025-P

2

295/355
(11,6)/(14)

260 (10,2)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

M12 + M25

8,0 (18)

BW012-050-T

2

395 (15,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 370 (14,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

12 (26)

BW012-100-T

2

595 (23,4)

270 (10,6)

490 (19,3) 570 (22,4)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

21 (46)

BW018-035-T

2

295 (11,6)

270 (10,6)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

9,0 (20)

BW018-075-T

2

595 (23,4)

270 (10,6)

490 (19,3) 570 (22,4)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

18,5 (40,8)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

92 (3,6)

430 (16,9)

80 (3,1)

92 (3,6)

544 (21,4)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

4,3 (9,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

6,5 (0,26)

M12 + M25

3,0 (6,6)

6,5 (0,26)

PG13.5

3,5 (7,7)
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n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

Τύπος BW...

Μέγεθος

Βασικές διαστάσεις mm (")

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

A/A'

B

Εξαρτήματα στερέωσης mm (")

C

a

b/c

d

Στυπειοθλίπτης καλωδίου

Βάρος
kg (lb)

BW039-050-T

2

395 (15,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 370 (14,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

12 (26)

BW915-T

2

795 (31,3)

270 (10,6)

490 (19,3) 770 (30,3)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

30 (66)

BW106-T

2

795 (31,3)

270 (10,6)

490 (19,3) 770 (30,3)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

32 (71)

BW206-T

2

995 (39,2)

270 (10,6)

490 (19,3) 970 (38,2)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

40 (88)

Σχέδιο διαστάσεων αντιστάσεων
πέδησης PTC

≥11 (0.43)

≥1 (0.04)

>0

34 ±0.3
(1.3 ±0.01)

L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)

8

(L4)

max. 14
(0.55)

(L3)
L

L2
187649035

Τύπος

L1

L2

L3

L4

L

BW1

89 (3,5)

82 (3,2)

64 (2,5)

60 (2,4)

100 (3,94)

BW2

124 (4,88)

117 (4,61)

97 (3,8)

95 (3,7)

165 (6,50)

BW3

89 (3,5)

82 (3,2)

64 (2,5)

60 (2,4)

100 (3,94)

BW4

124 (4,88)

117 (4,61)

97 (3,8)

95 (3,7)

165 (6,50)

Προστατευτικό
κάλυμμα BS...
Περιγραφή

Για τις αντιστάσεις πέδησης λεπτού τύπου διατίθεται το προστατευτικό κάλυμμα BS...
Προστατευτικό κάλυμμα
Κωδικός αριθμός
για αντίσταση πέδησης

BS003

BS005

813 151 1

813 152 X

BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005

Τοποθέτηση των
αντιστάσεων πέδησης FKB10B

222

Τύπος

Κωδικός

Μέγεθος

230 V

400 V

FKB10B

1821 621 8

0XS, 0S, 0L

BW3

BW1

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

kVA

i

f

n

8

P Hz

65 (2.6)

Σχέδιο διαστάσεων
για μέγεθος 0XS,
0S, 0L

125 (4.92)
791021195

FKB11/12/13B
για την υποκείμενη
τοποθέτηση των
αντιστάσεων
πέδησης

Το εξάρτημα FKB..B χρησιμοποιείται για την υποκείμενη τοποθέτηση των αντιστάσεων
πέδησης κάτω από τον μετατροπέα.
Τύπος

Κωδικός

Μέγεθος

FKB11B

1820 728 6

0XS, 0S

FKB12B

1820 729 4

0S

FKB13B

1820 730 8

0L

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Αντίσταση πέδησης
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

Σχέδιο διαστάσεων
a

185 (7.28)

d

b

M5

21.5 (0.846)

9007199340913035
Μέγεθος MOVITRAC® B

224

∆ιαστάσεις σε mm (")
a

b

d

0XS

55 (2,2)

196 (7,72)

220 (8,66)

0S

80 (3,1)

196 (7,72)

220 (8,66)

0L

80 (3,1)

284,5 (11,20)

308,5 (12,15)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

kVA

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

8.3.2

i

f

n

8

P Hz

Στραγγαλιστικά πηνία ηλεκτρικού δικτύου ND
Τα στραγγαλιστικά πηνία ηλεκτρικού δικτύου ND.. διαθέτουν έγκριση cRUus ανεξάρτητα από το MOVITRAC®.
Τύπος στραγγαλιστικού πηνίου

ND 010-301

Κωδικός

ND 020-151

826 972 6

826 973 4

Ονομαστική τάση UN

1 × AC 230 V ±10 %

Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C

– 25 °C έως +45 °C

Βαθμός προστασίας

IP00 (EN 60529)

Ονομαστικό ρεύμα IN

AC 10 A

AC 20 A

Απώλεια ισχύος για IN
PV

6W

10 W

Αυτεπαγωγή LN

3 mH

1,5 mH

Συστοιχία ακροδεκτών

2

Ροπή σύσφιξης
Κατάλληλο για

MOVITRAC®

4 mm (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

0,6 Nm / 5 lb in

1,5 Nm / 13 lb in

0003 – 0008

0011 – 0022

B

Μονοφασικό 230 V
Τύπος στραγγαλιστικού πηνίου

ND 020-013

ND045-013

ND085-013

ND150-013

826 012 5

826 013 3

826 014 1

825 548 2

Κωδικός

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Ονομαστική τάση UN
Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C

– 25 °C έως +45 °C

Βαθμός προστασίας

IP00 (EN 60529)

Ονομαστικό ρεύμα IN

AC 20 A

AC 45 A

AC 85 A

AC 150 A

Απώλεια ισχύος για IN
PV

10 W

15 W

25 W

65 W

Συστοιχία ακροδεκτών

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

35 mm2 (AWG2)

Κοχλίας M10 /
PE: M8

Ροπή σύσφιξης

0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in

2,5 Nm / 22 lb in

3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in

0,1 mH

Αυτεπαγωγή LN

Κοχλίας M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in

Κατάλληλο για MOVITRAC® B
Τριφασικό
400/500 V
Τριφασικό
230 V

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

100 % IN

0003 – 0075

0110 – 0220

0300 – 0450

0550 – 0750

125 % IN

0003 – 0075

0110 – 0150

0220 – 0370

0450 – 0750

100 % IN

0003 – 0055

0075 – 0110

0150 – 0220

0300

125 % IN

0003 – 0037

0055 – 0750

0110 – 0150

0220 – 0300
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

Μονοφασικός
μετατροπέας

Η χρήση απαιτείται:
•

Για καταπόνηση συσκευής IN > 100 %

•

Σε αυτεπαγωγές ηλεκτρικού δικτύου < 100 µH ανά γραμμή

•

Για τη λειτουργία περισσότερων ταυτόχρονα συνδεδεμένων συσκευών. Το στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου περιορίζει τις υπερβολικές τάσεις που προκαλούνται από τη σύνδεση.

Η χρήση είναι προαιρετική για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Σύνδεση περισσότερων μονοφασικών μετατροπέων
σε ένα τριφασικό
στραγγαλιστικό
πηνίο ηλεκτρικού
δικτύου

•

Μείωση των αρμονικών στο ρεύμα τροφοδοσίας

•

Υποστήριξη της προστασίας υπερβολικής τάσης

Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση περισσότερων μονοφασικών μετατροπέων σε ένα τριφασικό στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου είναι οι εξής:

Τριφασικός
μετατροπέας

•

Το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να έχει σχεδιαστεί για το συνολικό ρεύμα.

•

Η ασφάλεια πρέπει να αντιστοιχεί στην ένταση ονομαστικού ρεύματος του στραγγαλιστικού πηνίου.

•

Η συμμετρική σύνδεση του MOVITRAC® B στο στραγγαλιστικό πηνίο.

Η χρήση απαιτείται κατά τη λειτουργία 5 ή περισσότερων, ταυτόχρονα συνδεδεμένων
μετατροπέων. Το στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου περιορίζει τις υπερβολικές
τάσεις που προκαλούνται από τη σύνδεση.
Η χρήση είναι προαιρετική για την υποστήριξη της προστασίας υπερβολικής τάσης.

Σχέδιο διαστάσεων στραγγαλιστικού πηνίου ND020.. / ND030.. / ND045,. / ND085,.

A
c

a
c
[1]
B b

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

[1]

C
1455926923

[1] Χώρος για ακροδέκτες εγκατάστασης
Θέση τοποθέτησης ελεύθερης επιλογής
Τύπος στραγγαλιστικού
πηνίου
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Είσοδος: 1U1, 1V1, 1W1
Έξοδος: 1U2, 1V2, 1W2

Βασικές διαστάσεις mm (")

∆ιαστάσεις στερέωσης mm (")

∆ιαστάσεις οπής
mm (")

Βάρος

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

ND020-013

85 (3,3)

60 (2,4)

120 (4,72)

50 (2)

31 - 42 (1,2 - 1,7)

5 - 10 (0,2 - 0,39)

0,5 (1)

ND030-023
ND045-013

125 (4,92)

95 (3,7)

170 (6,69)

84 (3,3)

55-75 (2,2 - 3)

6 (0,24)

2,5 (5,5)

ND085-013

185 (7,28)

115 (4,53)

235 (9,25)

136 (5,35)

56 - 88 (2,2 - 3,5)

7 (0,28)

8 (18)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

kVA

i

f

n

8

P Hz

C

Σχέδιο διαστάσεων στραγγαλιστικού πηνίου ND150..

c

c
a
A

b
B
1455933707

Τύπος στραγγαλιστικού
πηνίου
ND150-013

Βασικές διαστάσεις mm (")

∆ιαστάσεις στερέωσης mm (")

∆ιαστάσεις οπής
mm (")

Βάρος

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

255 (10)

140 (5,51)

230 (9,06)

170 (6,69)

77 (3)

8 (0,31)

17 (37)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz
Φίλτρο δικτύου NF
•

Για την καταστολή της εκπομπής παρεμβολών στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου των
μετατροπέων.

•

Μεταξύ του φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου NF... και του MOVITRAC® δεν επιτρέπεται
να γίνει καμία σύνδεση.

•

Τα φίλτρα ηλεκτρικού δικτύου NF... διαθέτουν έγκριση cRUus ανεξάρτητα από το
MOVITRAC®.

Τύπος

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Κωδικός αριθμός

827 412 6

827 116 X

827 413 4

827 128 3

827 117 8

Ονομαστική τάση

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

– 25 °C έως +45 °C

Βαθμός προστασίας

IP20 (EN 60529)

Ονομαστικό ρεύμα

AC 9 A

AC 14 A

AC 18 A

AC 35 A

AC 48 A

Απώλεια ισχύος

6W

9W

12 W

15 W

22 W

Ρεύμα διαρροής

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 40 mA

4 mm2 (AWG10)
M5

10 mm2 (AWG8)
M5/M6

0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in

1,8 Nm / 16 lb in

Συνδέσεις
Βίδα γείωσης (PE)
Ροπή σύσφιξης
Κατάλληλο για MOVITRAC® B
3×
400/500 V

100 % IN

0003 – 0040

0055 / 0075

–

0110 / 0150

0220

125% IN

0003 – 0030

0040 / 0055

0075

0110

0150

3 × 230 V

100 % IN

0015 / 0022

0037

–

0055 / 0075

0110

125% IN

0015

0022

0037

0055 / 0075

–

Τύπος

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

Κωδικός αριθμός

827 414 2

827 415 0

827 416 9

827 417 7

Ονομαστική τάση

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

– 25 °C έως +45 °C

Βαθμός προστασίας

IP20 (EN 60529)

Ονομαστικό ρεύμα

AC 63 A

AC 85 A

AC 115 A

AC 150 A

Απώλεια ισχύος

30 W

35 W

60 W

90 W

Ρεύμα διαρροής

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

16 mm2 (AWG6)
M6

35 mm2 (AWG2)
M8

50 mm2 (AWG1/0)
M10

50 mm2 (AWG1/0)
M10

Συνδέσεις
Βίδα γείωσης (PE)
Ροπή σύσφιξης

3 Nm / 30 lb in

3,7 Nm / 33 lb in

®

Κατάλληλο για MOVITRAC B
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3×
400/500 V

100 % IN

0300

0370 / 0450

0550

0750

125% IN

0220

0300 / 0370

0450

0550 / 0750

3 × 230 V

100 % IN

0150

0220

0300

–

125% IN

0110 / 0150

–

0220 / 0300

–
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων
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n
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P Hz

a

A

Σχέδιο διαστάσεων φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου
NF009-503 –
NF150-503

C
C

L3

L2

L1

B

b

LINE

LOAD
L3'

L2'

L1'

1456387083

Θέση τοποθέτησης ελεύθερης επιλογής
Φίλτρο
ηλεκτρικού
δικτύου,
τύπος
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503

Βασικές διαστάσεις mm (")
A

55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)

B

C

∆ιαστάσεις στερέωσης mm
(")
a

195 (7,68)
225 (8,86)

80 (3,1)

20 (0,78)

100 (3,94)

260 (10,2)

330 (13)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

140 (5,51)
155 (6,1)

30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)

kg (lb)
0,8 (2)

210 (8,27)
240 (9,45)

275 (10,8)

320 (12,6)

c

Βάρος
Σύνδεση
PΕ

180 (7,09)

255 (10)
315 (12,4)

b

∆ιαστάσεις οπής
mm (")

5,5 (0,22)

M5

0,9 (2)
1,1 (2,4)

255 (10)

1,7 (3,7)

295 (11,6)

2,1 (4,6)

M6

235 (9,25)
255 (10)

6,5 (0,26)

M8
M10

2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz
Επίπεδοι φερρίτες ULF11A
Κωδικός: 1821 213 1 (3 τεμάχια)

Περιγραφή

Με τους επίπεδους φερρίτες μπορείτε να μειώσετε την εκπομπή παρεμβολών του
αγωγού ηλεκτρικού δικτύου. Οι επίπεδοι φερρίτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνο με μονοφασικές συσκευές.
Η συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνει 3 επίπεδους φερρίτες, οι οποίοι πρέπει να στερεωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Τεχνικά στοιχεία

Σχέδιο διαστάσεων

Για διάμετρο καλωδίου

10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 in)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 °C έως +85 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας

-25 °C έως +105 °C

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").

C
D
A

B

9007199346002571

Τύπος
ULF11A

230

Βασικές διαστάσεις σε mm (")
A

B

C

D

37,6 (1,48)

33,5 (1,32)

28,8 (1,13)

Ø 13,0 (0,512)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

8.3.5

i

f

n

8

P Hz

Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD
Με ένα στραγγαλιστικό πηνίο μπορείτε να ελαττώσετε την εκπομπή παρεμβολών του μη
θωρακισμένου καλωδίου του κινητήρα.
Τύπος στραγγαλιστικού
πηνίου εξόδου
Κωδικός αριθμός

HD001

HD002

HD003

813 325 5

813 557 6

813 558 4

Μέγιστη απώλεια ισχύος
PVmax

15 W

8W

30 W

Βάρος

0,5 kg

Για καλώδια διατομής

0,2 kg

1,5 – 16 mm
AWG16 – 6

Τύπος στραγγαλιστικού
πηνίου εξόδου
Κωδικός αριθμός

2

≥ 16 mm2
≥ AWG6

≤ 1,5 mm
≤ AWG16

HD012

HD100

HD101

1821 217 4

829 837 8

829 838 6

Ονομαστικό ρεύμα

AC 12 A

Απώλεια ισχύος
(σε ονομαστικό ρεύμα)

11 W

20 W

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-10 °C έως +60 °C
Υποβιβασμός 3 % IN σε 40 °C έως 60 °C

Βαθμός προστασίας

IP20
2

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και κινητήρα

Βιδωτοί ακροδέκτες 4 mm2 (AWG 10)

≤ 4 mm
≤ AWG12

Σύνδεση μετατροπέα

Καλώδια με ακροχιτώνια

Βάρος

0,55 kg

0,40 kg

0,48 kg

Χωρίς δυνατότητα
ενσωμάτωσης από
κάτω

0S

0L

Για MOVITRAC® B ..-5A3

0003 – 0040

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

Για MOVITRAC® B ..-2A3

0003 – 0022

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

Μπορεί να ενσωματωθεί από
κάτω στα μεγέθη

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm ("):
A

d

C

Σχέδιο διαστάσεων
HD001 – HD003

1,1 kg
2

c

HD001
HD002
HD003

b
B

a

1456392203
Τύπος
στραγγαλιστικού
πηνίου
εξόδου

Βασικές διαστάσεις mm (")

∆ιαστάσεις στερέωσης
mm (")

Εσωτερική Ø
mm (")

∆ιαστάσεις
οπής mm (")

Βάρος

d

c

kg (lb)

A

B

C

a

b

HD001

121 (4,76)

64 (2,5)

131 (5,16)

80 (3,1)

50 (2,0)

50 (2,0)

HD002

66 (2,6)

49 (1,9)

73 (2,9)

44 (1,7)

38 (1,5)

23 (0,91)

HD003

170 (6,69)

64 (2,5)

185 (7,28)

120 (4,72)

50 (2,0)

88 (3,5)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

5,8 (0,23)
7,0 (0,28)

0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm ("):

130 (5.12)
24 (0.94)

158 (6.22)

[1]

178 (7.01)

5 (0.2)

Σχέδιο διαστάσεων HD012

5 (0.2)

80 (3.1)

45 (1.8)

247576459

[1] μήκος = 100 mm (3,94")
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

Σχέδιο διαστάσεων HD100 /
HD101

i

f

n

8

P Hz

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

e

b

d

e

M5

45 (1.8)

9007199616643467
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B +4 mm (0,16")
Τύπος στραγγαλιστικού πηνίου
εξόδου

MOVITRAC® B

HD100

Μέγεθος 0S

226 (8,90)

248 (9,76)

196 (7,72)

HD101

Μέγεθος 0L

314,5 (12,38)

336,5 (13,25)

284,5 (11,20)

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

Βασικές διαστάσεις σε mm (")
b

d

e
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

8.3.6

Φίλτρο εξόδου HF...
Τα φίλτρα εξόδου HF... είναι ημιτονοειδή φίλτρα για την εξομάλυνση της τάσης εξόδου
των μετατροπέων. Τα φίλτρα εξόδου HF... (εκτός από τα HF450-503 και HF180-403)
φέρουν έγκριση UL/cUL σε συνδυασμό με το MOVITRAC®.
Τα φίλτρα εξόδου HF.. χρησιμοποιούνται:
•

Σε ομάδες ηλεκτροκινητήρων (πολλοί παράλληλοι αγωγοί τροφοδοσίας κινητήρα).
Τα ρεύματα αποφόρτισης στα καλώδια κινητήρα καταστέλλονται.

•

Για την προστασία της μόνωσης περιέλιξης σε κινητήρες άλλων κατασκευαστών, οι
οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τον μετατροπέα.

•

Για την προστασία από αιχμές υπερβολικής τάσης σε αγωγούς τροφοδοσίας μεγάλου μήκους (> 100 m).

Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις:

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
•
•
•

Τα φίλτρα εξόδου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο στους τρόπους λειτουργίας U/f και VFC.
Τα φίλτρα εξόδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ανυψωτικούς μηχανισμούς.
Κατά τον σχεδιασμό του ηλεκτροκινητήρα προσέξτε την πτώση τάσης στο φίλτρο
εξόδου και κατά συνέπεια τη μείωση της διαθέσιμης ροπής του κινητήρα. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα σε συσκευές AC 230 V με φίλτρο εξόδου.

Τύπος φίλτρου εξόδου
Κωδικός
Ονομαστική τάση

VN

Ρεύμα διαρροής σε VN

∆I

Απώλεια ισχύος για IN

PV

HF008-5031)

HF015-5031)

826 029 X

826 030 3

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

826 031 1

826 032 X

826 311 6

826 312 4

90 W

115 W

3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W

Εκπομπή παρεμβολών από μη
θωρακισμένο αγωγό τροφοδοσίας
κινητήρα

35 W

55

65 W

Σύμφωνα με την κατηγορία οριακών τιμών C1/C2 κατά EN 61800-33)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος âU

0 °C έως +45 °C (μείωση: 3 % IN ανά K έως τους 60 °C το πολύ)

Βαθμός προστασίας (EN 60529)

IP20

Συνδέσεις /
Ροπή σύσφιξης

Πείροι σύνδεσης M4
1,6 Nm ±20 %

Βάρος

3,1 kg (6,8 lb)

4,4 kg (9,7 lb)

10,8 kg (23,8 lb)

Αντιστοίχηση συσκευών AC 400/500 V
Πτώση τάσης για IN

∆U

Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 400 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)
Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 500 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 500 V)

Ονομαστική λειτουργία (100 %) 3)
Αυξημένη ισχύς (125 %) 3)

< 6,5 % (7,5 %) σε AC 400 V / < 4 % (5 %) σε AC 500 V για fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 2,5 A

AC 4 A

AC 6 A

AC 8 A

AC 10 A

AC 12 A

AC 2 A

AC 3 A

AC 5 A

AC 6 A

AC 8 A

AC 10 A

0005 – 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

0055

0005

0008 / 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

Αντιστοίχηση συσκευών AC 230 V
Πτώση τάσης για IN

∆U

Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 230 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)
Ονομαστική λειτουργία (100 %)
Αυξημένη ισχύς (125 %) 3)

3)

–

< 18,5 % (19 %) σε AC 230 V για fAmax = 50 Hz (60 Hz)

AC 4,3 A

AC 6,5 A

AC 10,8 A

AC 13 A

AC 17,3 A

AC 22 A

–

–

0015/0022

–

0037

0055

–

–

0015/0022

–

–

0037

®

1) Εγκεκριμένα σύμφωνα με τα UL/cUL σε συνδυασμό με τους μετατροπείς ηλεκτροκινητήρων MOVITRAC . Αν θέλετε, η εταιρεία SEWEURODRIVE εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
2) Πάνω από fA = 60 Hz, για το ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN υπάρχει μια μείωση της τάξης των 6 % IN ανά 10 Hz.
3) Τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου που αφορά την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, κατά
EN 61800-3, στο εγχειρίδιο λειτουργίας της SEW
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HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

Τύπος φίλτρου εξόδου
Κωδικός

826 313 2

Ονομαστική τάση

VN

Ρεύμα διαρροής σε VN

∆I

Απώλεια ισχύος για IN

PV

825 784 1

825 786 8

n

8

P Hz

HF180-403

826 948 3

0 829 909 9

3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W

Εκπομπή παρεμβολών από μη
θωρακισμένο αγωγό τροφοδοσίας
κινητήρα

90 W

120 W

200 W

400 W

860 W

Σύμφωνα με την κατηγορία οριακών τιμών C1/C2 κατά EN 61800-33)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος âU

0 °C έως +45 °C (μείωση: 3 % IN ανά K έως 60 °C το πολύ)

Βαθμός προστασίας (EN 60529)

IP20

IP20

Πείροι σύνδεσης M4
1,6 Nm ±
20 %

Συνδέσεις /
Ροπή σύσφιξης

825 785 X

i

f

10,8 kg
(23,8 lb)

Βάρος

16,5 kg
(36,4 lb)

(23 kg)
(51 lb)

IP00
Πείροι σύνδεσης M10 /
70 mm2 (AWG 3/0)
30 Nm
(270 lb in)

35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)

-25 °C έως +85 °C

IP10

(32 kg)
(71 lb)

(85,3 kg)
(188 lb)

Αντιστοίχηση συσκευών AC 400/500 V
Πτώση τάσης για IN

∆U

Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 400 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 400 V)
Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 500 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 500 V)

< 6,5 % (7,5 %) σε AC 400 V / < 4 % (5 %) σε AC 500 V για fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 16 A

AC 23 A

AC 33 A

AC 47 A

AC 90 A

AC 180 A

AC 13 A

AC 19 A

AC 26 A

AC 38 A

AC 72 A

AC 180 A

Ονομαστική λειτουργία (100 %) 3)

0075

0110

0150/03004)

0220

0370/0450/
05504)/0750

0550/0750

Αυξημένη ισχύς (125 %) 3)

0055

0075

0110/02204)

0150

0300/0370/
04504)/
0550/07504)

0550/0750

Αντιστοίχηση συσκευών AC 230 V
Πτώση τάσης για IN

∆U

Ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN 230 V
(για V∆ικτύου = 3 × AC 230 V)
Ονομαστική λειτουργία (100 %)

< 18,5 % (19 %) σε AC 230 V για fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 29 A

3)

Αυξημένη ισχύς (125 %)3)

AC 42 A

AC 56,5 A

AC 82,6 A

0075

0110

0150/03004)

AC 156 A

-

0220

0300

-

0055

0075

0110/02204)

0150

0220/0300

-

1) Εγκεκριμένα σύμφωνα με τα UL/cUL σε συνδυασμό με τους μετατροπείς ηλεκτροκινητήρων MOVITRAC®. Αν θέλετε, η εταιρεία SEWEURODRIVE εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
2) Πάνω από fA = 60 Hz, για το ονομαστικό ρεύμα διέλευσης IN υπάρχει μια μείωση της τάξης των 6 % IN ανά 10 Hz.
3) Τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου που αφορά την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας,
κατά EN 61800-3, στο εγχειρίδιο λειτουργίας της SEW
4) Για τη λειτουργία σε αυτές τις συσκευές MOVITRAC® πρέπει να συνδέσετε παράλληλα 2 φίλτρα εξόδου HF...-....
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz

Σχέδια διαστάσεων φίλτρου
εξόδου HF...-503

Τα παρακάτω σχήματα απεικονίζουν τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").

HF008/015/022/030-503

HF040/055/075-503

1

1

1
M

~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®

V2

U2

V5

B
b

B
b

W2

U1

4

V1

5

W1

6

8

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c

c
A

a
C

A

C

1472824587

Επιτρέπεται μόνο η θέση τοποθέτησης που απεικονίζεται στο σχέδιο διαστάσεων.
Τύπος φίλτρου εξόδου

A
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503

∆ιαστάσεις στερέωσης mm (")

Βασικές διαστάσεις mm (")
B

C

a

b

80 (3,1)

286 (11,3)

135 (5,31)

296 (11,7)

176 (6,93)

-

265 (10,4)

216 (8,5)

70 (2,8)

283 (11,1)

∆ιαστάσεις
οπής mm (")

∆ιάκενα αερισμού1) mm
(")

c

Επάνω

Κάτω

7 (0,3)

100 (3,94)

100 (3,94)

1) ∆εν απαιτείται ελεύθερος χώρος στο πλάι, οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά χωρίς ενδιάμεση απόσταση.

B

b

HF450-503

c

4 5 6 7 U VW

a

A

C
1472827659

Επιτρέπεται μόνο η θέση τοποθέτησης που απεικονίζεται στο σχέδιο διαστάσεων.
Τύπος φίλτρου
εξόδου
HF450-503
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Βασικές διαστάσεις mm (")

∆ιαστάσεις στερέωσης
mm (")

∆ιαστάσεις
οπής mm (")

∆ιάκενα αερισμού mm (")

A

B

C

a

b

c

Επάνω

Κάτω

465 (18,3)

385 (15,2)

240 (9,45)

436 (17,2)

220 (8,66)

8,5 (0,33)

100 (3,94)

100 (3,94)
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Τεχνικά στοιχεία

kVA

Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

Σχέδια διαστάσεων φίλτρου
εξόδου HF...-403

i

f

n

8

P Hz

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις μηχανολογικές διαστάσεις σε mm (").

b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731
∆ιαστάσεις στερέωσης mm (")
Βασικές διαστάσεις mm (")

Τυπική
τοποθέτηση

A

B

C/C1

a

b

145
(5,71)

284
(11,2)

365/390
(14,4/15,4)

268
(10,6)

60 (2,4)

190
(7,48)

300
(11,8)

385/400
(15,2/15,7)

284
(11,2)

80 (3,1)

Τύπος

HF023-403
HF033-403
HF047-403

Εγκάρσια θέση
τοποθέτησης

∆ιαστάσεις οπής
mm (")

∆ιάκενα αερισμού mm (")

a1

a2

c

Στο πλάι

Επάνω

Κάτω

210
(8,27)

334
(13,1)

6,5 (0,26)

30 το
καθένα
(1,2)

150
(5,91)

150
(5,91)

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c
b

a

B

A

2705456011

Ο ακροδέκτης οπής πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς επάνω στο χάλκινο στέλεχος.
Επιτρέπεται μόνο η θέση τοποθέτησης που απεικονίζεται στο σχέδιο διαστάσεων.
Τύπος φίλτρου
εξόδου

HF180-403

Βασικές διαστάσεις mm (")

∆ιαστάσεις στερέωσης mm (")

∆ιαστάσεις οπής mm (")

∆ιάκενα αερισμού mm (")

A

B

C

a

b

c

d

Στο πλάι

Επάνω

Κάτω

480
(18,9)

260
(10,2)

510
(20,1)

430
(16,9)

180
(7,1)

18 x 13
(0,71 x
0,51)

11
(0,43)

192 το
καθένα
(7,6)

510
(20,1)

510
(20,1)
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8

kVA

i
8.3.7

f

n

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

P Hz
Μονάδα ΗΜΣ FKE12B / FKE13B
Με τη μονάδα ΗΜΣ μπορείτε να επιτύχετε την κατηγορία οριακών τιμών C1 (B) στην
πλευρά εισόδου και εξόδου. Η μονάδα ΗΜΣ έχει σχεδιαστεί για λειτουργία 100 % και για
λειτουργία 125 %.

Τεχνικά στοιχεία
Τύπος
Κωδικός

FKE12B

FKE13B

829 590 5

829 591 3

Ονομαστική τάση

3 × AC 230 – 500 V

Πτώση τάσης στο φίλτρο (σε ονομαστικό
ρεύμα)

<1%

Ονομαστικό ρεύμα

AC 12 A

Απώλεια ισχύος (σε ονομ.ρεύμα)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

20 W
-10 °C έως +60 °C
Υποβιβασμός 3 % IN στους 40 °C έως 60 °C

Βαθμός προστασίας
Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και κινητήρα
Σύνδεση μετατροπέα
Βάρος

Καλώδια με κυλινδρικούς τερματικούς ακροδέκτες
0,40 kg (0,88 lb)

0,48 kg (1,1 lb)

0S

0L

για MOVITRAC® B ...-5A3

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

για MOVITRAC® B ...-2A3

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

Με δυνατότητα υποκείμενης τοποθέτησης
στα μεγέθη
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IP20
Βιδωτοί ακροδέκτες 4 mm2 (AWG10)
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Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία των αντιστάσεων πέδησης, των στραγγαλιστικών πηνίων και των φίλτρων

i

f

n

8

P Hz

Όλες οι διαστάσεις δηλώνονται σε mm (").
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

45 (1.8)

e

b

d

e

M5

Σχέδιο διαστάσεων μονάδας
ΗΜΣ FKE12B /
FKE13B

kVA

9007199616643467
* Με μπροστινή μονάδα FSE24B 4 mm (0,16")
Μονάδα ΗΜΣ

MOVITRAC® B

Βασικές διαστάσεις σε mm (")
b

d

e

FKE12B

Μέγεθος 0S

226 (8,90)

248 (9,76)

196 (7,72)

FKE13B

Μέγεθος 0L

314,5 (12,38)

336,5 (13,25)

284,5 (11,20)
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∆ηλώσεις συμμόρφωσης

9

MOVITRAC®

9

∆ηλώσεις συμμόρφωσης

9.1

MOVITRAC®

Δήλωση συμμόρφωσης EΕ
900850010

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
Με δική της ευθύνη δηλώνει τη συμμόρφωση των παρακάτω προϊόντων
Μετατροπείς συχνότητας της σειράς

MOVITRAC® B

Σύμφωνα με
Οδηγία περί μηχανημάτων

2006/42/EΚ

Οδηγία χαμηλής τάσης

2006/95/EΚ

Οδηγία περί ΗΜΣ

2004/108/EΚ

Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
1)
4)

5)

1)

4)
5)

Τα προϊόντα προορίζονται για την ενσωμάτωση σε μηχανήματα. Η έναρξη χρήσης απαγορεύεται
μέχρι που να διαπιστωθεί πως το μηχάνημα, στο οποίο θα ενσωματωθούν αυτά τα προϊόντα,
εκπληρώνει τις διατάξεις της παραπάνω αναφερθείσας οδηγίας.
Τα αναφερόμενα προϊόντα δεν αποτελούν αυτόνομα προϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας περί ΗΜΣ.
Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μετά την ενσωμάτωση των προϊόντων
σε ένα συνολικό σύστημα. Η αξιολόγηση τεκμηριώθηκε για μία τυπική εγκατάσταση, όχι όμως για το
μεμονωμένο προϊόν.
Όλες οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια της τεκμηρίωσης του προϊόντος (οδηγίες λειτουργίας,
εγχειρίδιο, κλπ.) θα πρέπει να τηρούνται για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Bruchsal

22.06.10

Τόπος

Ημερομηνία

Johann Soder

Τεχνικός διευθυντής

a) b)

a) Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη αυτής της δήλωσης στο όνομα του κατασκευαστή
b) Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου
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Λίστα διευθύνσεων

Γερμανία
Κεντρική διοίκηση
Εργοστάσιο
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Ταχυδρ. θυρίδα
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Εργοστάσιο
κατασκευής /
βιομηχανικός
μειωτήρας?

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service
Competence Center

Mechanics /
Mechatronics

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

Ηλεκτρονικά

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

Βόρεια

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

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

Ανατολικά

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

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

Νότια

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

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

∆υτικά

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

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

Drive Technology
Center

Γραμμή εξυπηρέτησης / Λειτουργία 24 ώρες

+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Γερμανία ρωτήστε μας.
Γαλλία
Εργοστάσιο
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Αγκενό

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

Εργοστάσιο
κατασκευής

Forbach

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Μπορντό

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

Λυών

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

Νάντη

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Παρίσι

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

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Γαλλία ρωτήστε μας.
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Αίγυπτος
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Κάιρο

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

Αμπιτζάν

SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Αλγέρι

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Μπουένος Άιρες

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

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

Βιέννη

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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Μελβούρνη

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

Σίδνεϊ

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

Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Βρυξέλλες

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service
Competence Center

βιομηχανικός
μειωτήρας

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Βαλένθια

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

Ακτή ελεφαντοστού
Τμήμα πωλήσεων

Αλγερία
Τμήμα πωλήσεων

Αργεντινή
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων

Αυστρία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Αυστραλία
Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Βέλγιο

Βενεζουέλα
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Βιετνάμ
Τμήμα πωλήσεων

Χο Τσι Μινχ
(πόλη)

Χουέ - Νότος Βιετνάμ / ∆ομικές Ύλες
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Ανόι

Quảng Trị - Βορράς Βιετνάμ / Όλοι οι τομείς
εκτός ∆ομικές Ύλες
MICO LTD
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 8 39742709
nam_ph@micogroup.com.vn

Χο Τσι Μινχ
(πόλη)

DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
11 Hoang Sa Str., Da Kao Ward, District 1, HCM
City

Tel. +84 8 3820 60 64
Fax +84 8 3820 60 23
totien@ducvietint.com

Σόφια

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Εργοστάσιο
κατασκευής
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Σάο Πάολο

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Rio Claro

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Indaiatuba

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Λιμπρβίλ

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Κοπεγχάγη

SEW-EURODRIVE A/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

Hostivice

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Λάος

Βουλγαρία
Τμήμα πωλήσεων

Βραζιλία

Γκαμπόν
Τμήμα πωλήσεων

∆ανία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
∆ημοκρατία Τσεχίας
Τμήμα πωλήσεων
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Σέρβις
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∆ημοκρατία Τσεχίας
Γραμμή
εξυπηρέτησης /
Λειτουργία 24
ώρες

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)

Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Βασιλεία

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

Αθήνα

Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. 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

Ταλίν

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

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

Κίτουε

EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com

Εργοστάσιο
κατασκευής
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Νότιοανατολική
περιοχή

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 Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Βόριοανατολική
περιοχή

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

Κεντρική δυτική
περιοχή

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Νότιοδυτική
περιοχή

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

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

∆υτική περιοχή

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Ελβετία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Ελλάδα
Τμήμα πωλήσεων

Εσθονία
Τμήμα πωλήσεων

Ζάμπια
Τμήμα πωλήσεων

ΗΠΑ

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στις ΗΠΑ ρωτήστε μας.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Sharjah

Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae
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Ιαπωνία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Επίσημη Έδρα
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Βαντοντάρα

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Πούνε

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-411003, Maharashtra

salespune@seweurodriveindia.com

∆ουβλίνο

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
http://www.alperton.ie

Μπιλμπάο

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

Τελ Αβίβ

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

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Solaro

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Ναϊρόμπι

Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

Ινδία

Ιρλανδία
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ισπανία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Ισραήλ
Τμήμα πωλήσεων

Ιταλία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Κένυα
Τμήμα πωλήσεων
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Κίνα
Εργοστάσιο
κατασκευής
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Tianjin

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Tianjin

SEW Industrial Gears (Tianjin) Co., Ltd.
No.38,9th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
logistic@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Suzhou

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

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Καντώνα

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

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

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

Βουχάν

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xian

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στη Κίνα ρωτήστε μας.
Καζακστάν
Τμήμα πωλήσεων

Αλμάτι

SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan

Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Ντουάλα

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Τορόντο

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Βανκούβερ

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

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

Μόντρεαλ

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

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

Καμερούν
Τμήμα πωλήσεων

Καναδάς
Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Για άλλες διευθύνσεις σέρβις στον Καναδά ρωτήστε μας.
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Κολομβία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Μπογκοτά

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
sew@sew-eurodrive.com.co

Zagreb

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

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

Τμήμα πωλήσεων
Λίβανος

Βηρυτός

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

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Τμήμα πωλήσεων
Ιορδανία / Κουβέιτ /
Σαουδική Αραβία /
Συρία

Βηρυτός

Κροατία
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Λίβανος

After Sales Service

service@medrives.com

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com

After Sales Service

service@medrives.com

Ρίγα

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Μινσκ

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Αλύτους

UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Βρυξέλλες

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Ανταναναρίβο

Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Johor

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Λετονία
Τμήμα πωλήσεων

Λευκορωσία
Τμήμα πωλήσεων

Λιθουανία
Τμήμα πωλήσεων

Λουξεμβούργο
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Μαδαγασκάρη
Τμήμα πωλήσεων

Μαλαισία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Μαρόκο
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Mohammedia

SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

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

Μεγάλη Βρετανία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Γραμμή εξυπηρέτησης / Λειτουργία 24 ώρες

Tel. 01924 896911

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

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

Ουλάν Μπατόρ

SEW EURODRIVE LLP
Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250

Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Ώκλαντ

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

Κράισττσερτς

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

Swakopmund

DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbminingnam.com

Λάγος

EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria

Tel. +234 (0)1 217 4332
team.sew@eisnl.com
http://www.eisnl.com

βρύο

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Μεξικό
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Μογγολία
Τμήμα πωλήσεων

Νέα Ζηλανδία
Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ναμίμπια
Τμήμα πωλήσεων

Νιγηρία
Τμήμα πωλήσεων

Νορβηγία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Νότια Αφρική
Εργοστάσια
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Γιοχάνεσμπ
ουργκ

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
info@sew.co.za

Κέιπ Τάουν

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
bgriffiths@sew.co.za

Ντέρμπαν

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Νέλσπρουιτ

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Ansan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839

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

Πουσάν

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

Ρότερνταμ

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Βουδαπέστη

SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
H-1037 Budapest

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

Ντνιπροπετ
ρόφσκ

ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

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

Νότια Κορέα
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ολλανδία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ουγγαρία
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ουκρανία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Οδηγίες λειτουργίας – MOVITRAC® B

249

Λίστα διευθύνσεων

10

Πακιστάν
Τμήμα πωλήσεων

Καράτσι

Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Fernando de la
Mora

SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sew-py@sew-eurodrive.com.py

Λίμα

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

Λοτζ

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

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Σέρβις

Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Κοΐμπρα

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

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

Bucureşti

Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Αγία
Πετρούπολη

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

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

Ντακάρ

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Βελιγράδι

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Παραγουάη
Τμήμα πωλήσεων

Περού
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Πολωνία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Πορτογαλία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Ρουμανία
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Ρωσία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Σενεγάλη
Τμήμα πωλήσεων

Σερβία
Τμήμα πωλήσεων
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Σιγκαπούρη
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Σιγκαπούρη

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

Μπρατισλάβα

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
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-974 11 Banská Bystrica

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

Κόσιτσε

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Τσέλιε

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

Μανζίνι

C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Γιονκόπινγκ

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
jonkoping@sew.se

Νταρ ες Σαλάμ

SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz

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

Kocaeli-Gebze

SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Σλοβακία
Τμήμα πωλήσεων

Σλοβενία
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Σουαζιλάνδη
Τμήμα πωλήσεων

Σουηδία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Τανζανία
Τμήμα πωλήσεων

Ταϊλάνδη
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
Τουρκία
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Τυνησία
Τμήμα πωλήσεων

Τύνιδα

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

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

Σέρβις

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola

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

Εργοστάσιο
κατασκευής
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Σαντιάγο

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

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Χονγκ Κονγκ

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

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Φινλανδία

Χιλή
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Χονγκ Κονγκ
Εργοστάσιο
συναρμολόγησης
Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις
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Ενεργοποίηση ..............................................98
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(δεδομένα PΟ) ................................ 89
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Περιγραφή παραμέτρων
Επισκόπηση σε μορφή πίνακα .................. 120
Περιγραφή των δεδομένων διεργασίας
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Περιεχόμενα του εγχειριδίου .............................. 12
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Ρελέ ....................................................................32
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