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1
1

Observaţii generale

1.1

Folosirea documentaţiei
Această documentaţie constituie o parte componentă a produsului şi conţine instrucţiuni
importante privind operarea şi service-ul. Documentaţia se adresează tuturor persoanelor care se ocupă de lucrările de instalare, punere în funcţiune şi service.
Documentaţia trebuie să fie accesibilă şi în stare lizibilă. Asiguraţi-vă că persoanele responsabile de instalaţie, de funcţionarea acesteia, precum şi persoanele care lucrează la
aparat pe propria răspundere au citit în întregime şi au înţeles documentaţia. Dacă
există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă la
SEW-EURODRIVE.

1.2

Structura instrucţiunilor de siguranţă

1.2.1

Semnificaţia cuvintelor-semnal
Următorul tabel prezintă clasificarea şi semnificaţia cuvintelor-semnal pentru instrucţiunile de siguranţă, pentru indicaţiile privind eventualele daune materiale şi pentru alte
indicaţii.
Cuvânt-semnal

1.2.2

Legendă

Urmări în cazul nerespectării

PERICOL!

Pericol iminent

Pericol de moarte sau de accidente
grave

AVERTIZARE!

Situaţie posibil periculoasă

Pericol de moarte sau de accidente
grave

ATENŢIE!

Situaţie posibil periculoasă

Accidente uşoare

ATENŢIE!

Pericol de daune materiale

Deteriorarea sistemului de acţionare sau a perifericelor sale

OBSERVAŢIE

Observaţie sau recomandare
utilă: Facilitează manipularea
sistemului de acţionare.

–

Structura instrucţiunilor de siguranţă referitoare la o anumită situaţie
Instrucţiunile de siguranţă referitoare la o anumită situaţie nu se aplică pentru o sigură
acţiune, ci pentru mai multe acţiuni aparţinând aceleiaşi teme. Pictogramele utilizate
indică un pericol general sau unul specific.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă referitoare la o anumită
situaţie:

CUVÂNT-SEMNAL!
Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
•
1.2.3

Măsuri pentru evitarea pericolului.

Structura instrucţiunilor de siguranţă inserate
Instrucţiunile de siguranţă inserate sunt direct integrate în descrierea modului de acţionare, imediat înaintea operaţiunii periculoase.
Aceasta este structura formală a unei instrucţiuni de siguranţă inserate:
•

CUVÂNT-SEMNAL! Tipul pericolului şi sursa acestuia.
Posibile consecinţe în caz de nerespectare.
– Măsuri pentru evitarea pericolului.
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1.3

1

Dreptul la reclamaţii în garanţie
Respectarea instrucţiunilor din documentaţia MOVITRAC® B reprezintă condiţia preliminară pentru funcţionarea corespunzătoare a produsului şi exercitarea dreptului la
reclamaţii în garanţie. Citiţi cu atenţie documentaţia înainte de a utiliza aparatul!

1.4

Exonerarea răspunderii
Respectarea documentaţiei MOVITRAC® B reprezintă condiţia preliminară esenţială
pentru funcţionarea în siguranţă a MOVITRAC® B şi pentru atingerea parametrilor tehnologici şi ai caracteristicilor de performanţă daţi. SEW-EURODRIVE nu-şi asumă nici
o răspundere pentru accidentele, daunele materiale sau economice produse din cauza
nerespectării documentaţiei. Se exclude în acest caz răspunderea pentru defectele
apărute.

1.5

Drepturile de autor
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Toate drepturile rezervate.
Multiplicarea, modificarea, difuzarea sau alt tip de valorificare integrală sau parţială este
interzisă.

1.6

Denumirea produsului şi marca
Denumirile şi mărcile de produs menţionate în această documentaţie sunt mărci sau
mărci înregistrate ale respectivului titular.
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Note preliminare

2
2

Instrucţiuni de siguranţă
Următoarele instrucţiuni principale de siguranţă servesc la evitarea producerii unor accidente sau daune materiale. Beneficiarul va trebui să se asigure că aceste instrucţiuni principiale de siguranţă sunt cunoscute şi respectate. Verificaţi dacă manualul de operare a
fost citit şi înţeles complet de persoanele responsabile de instalaţie şi de producţie,
precum şi de cele care lucrează pe proprie răspundere la acest aparat. Dacă există neclarităţi sau dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare adresaţi-vă SEW-EURODRIVE.

2.1

Note preliminare
Următoarele instrucţiuni de siguranţă se referă cu precădere la utilizarea convertizoarelor de frecvenţă. La utilizarea sistemelor de acţionare cu motoare sau motoreductoare
se vor respecta de asemenea şi instrucţiunile de siguranţă ale motoarelor şi angrenajelor, trecute în manualele de operare respective.
Reţineţi şi instrucţiunile de siguranţă date în completarea fiecărui capitol din prezentul
manual de operare.

2.2

Generalităţi
În funcţie de tipul de protecţie respectiv, convertizoarele de frecvenţă pot deţine piese
neizolate, aflate sub tensiune în timpul funcţionării.
•

Toate lucrările de transport, depozitare, instalare/montare, racord, punere în funcţiune, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate numai de către personal de specialitate
şi respectând în mod obligatoriu:
– Manualele de operare aferente
– Plăcuţele de avertizare şi de siguranţă de pe motor/motoreductor
– Restul documentaţiei de proiect, instrucţiunile de punere în funcţiune şi schemele
electrice
– Normele şi condiţiile specifice instalaţiei
– Normele naţionale/regionale de securitatea muncii şi prevenirea accidentelor

•

Este absolut interzisă instalarea unor produse deteriorate.

•

Reclamaţi imediat firmei de transport daunele constatate.

Demontarea nepermisă a capacului necesar, utilizarea necorespunzătoare, instalarea
sau deservirea inadecvată prezintă riscuri de accident şi daune materiale grave.
Pentru alte informaţii consultaţi documentaţia.
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2.3

2

Grupul-ţintă
Lucrările la partea mecanică sunt permise exclusiv specialiştilor. În acest context, personal de specialitate reprezintă personalul familiarizat cu montarea, instalarea, remedierea defecţiunilor şi întreţinerea produsului şi care dispune de următoarele calificări:
•

Pregătire în domeniul mecanicii (mecanic sau electromecanic) cu certificat de absolvire a cursului de specialitate.

•

Cunoaşterea acestui manual de operare.

Lucrările electrotehnice sunt permise exclusiv specialiştilor. Conform acestui manual de
operare, prin electricieni se înţeleg persoanele familiarizate cu instalaţiile electrice,
punerea lor în funcţiune, remedierea defecţiunilor şi întreţinerea produsului, şi care
dispun de următoarele calificări:
•

Pregătire în domeniul electrotehnicii (de ex. electronist sau electromecanic) cu
certificat de absolvire a cursului de specialitate.

•

Cunoaşterea acestui manual de operare.

Toate lucrările din celelalte domenii (transport, depozitare, deservire şi eliminarea deşeurilor) se vor executa exclusiv de persoanele care au urmat instructajele corespunzătoare.

2.4

Utilizarea adecvată
Convertizoarele de frecvenţă sunt componente de comandă a motoarelor trifazate asincrone. Convertizoarele de frecvenţă sunt componente concepute să fie montate în
instalaţii electrice sau utilaje. Nu conectaţi sarcini capacitive la convertizoarele de
frecvenţă. Funcţionarea cu sarcini capacitive duce la supratensiuni şi poate distruge
aparatul.
Atunci când convertizoarele de frecvenţă sunt puse în circulaţie în spaţiul UE/EFTA, se
aplică următoarele norme:
•

La montarea în maşini industriale, punerea în funcţiune a convertizoarelor de frecvenţă (adică începerea exploatării conform destinaţiei) este interzisă până la constatarea faptului că maşina corespunde prevederilor directivei 2006/42/CE (Directiva
Maşini); respectaţi şi EN 60204.

•

Punerea în funcţiune (adică începerea exploatării conform destinaţiei) este permisă
numai în cazul respectării directivei privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
(2004/108/CE).

•

Convertizoarele de frecvenţă îndeplinesc cerinţele directivei 2006/95/CE privind
echipamentele de joasă tensiune. Pentru convertizoarele de frecvenţă sunt aplicabile normele armonizate din seria EN 61800-5-1/DIN VDE T105 coroborate cu
EN 60439-1/VDE 0660 Partea 500 şi EN 60146/VDE 0558.

Pentru datele tehnice şi condiţiile de racordare vă rugăm să consultaţi şi să respectaţi
plăcuţa de fabricaţie şi manualul de operare.
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2
2.4.1

Funcţii de siguranţă
Convertizoarele de frecvenţă SEW-EURODRIVE nu vor îndeplini funcţii de siguranţă în
lipsa unor sisteme de siguranţă supraordonate.
Folosiţi sisteme de siguranţă supraordonate pentru a proteja utilajele şi persoanele.
La utilizarea funcţiei "Oprire sigură" trebuie să respectaţi prevederile din următoarele
documente:
•

MOVITRAC® B/Siguranţa funcţională

Aceste documentaţii sunt disponibile pe pagina de Internet a SEW-EURODRIVE la
"Dokumentationen \ Software \ CAD".
2.4.2

Conţinutul documentaţiei
Prezenta documentaţie conţine condiţii şi completări privitoare la MOVITRAC® B în aplicaţii care ţin de siguranţă.
Sistemul este alcătuit dintr-un convertizor de frecvenţă cu motor asincron şi un dispozitiv
extern de oprire, cu siguranţă testată.

2.5

Documentaţie suplimentară
Prezentul document vine în completarea manualului de operare MOVITRAC® B, limitând notele aplicative la informaţiile de mai jos.
Prezentul document se va folosi numai împreună cu documentaţia de mai jos:

2.6

•

Manualul de operare compact MOVITRAC® B

•

Manualul corespunzător al plachetei opţionale utilizate

Transport/depozitare
Verificaţi imediat după primirea produselor livrate dacă nu au suferit eventual deteriorări
în timpul transportului. Informaţi imediat firma de transport cu privire la eventualele deteriorări. Eventual se va renunţa la punerea în funcţiune a produsului. Respectaţi condiţiile
climatice conform indicaţiilor de la capitolul "Date tehnice generale" (→ pag. 146).
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2.7

2

Instalarea
Instalarea şi răcirea aparatelor se va realiza conform prescripţiilor din acest manual de
operare.
Protejaţi convertizorul de frecvenţă de orice solicitare nepermisă. Este interzisă deformarea elementelor constructive şi/sau modificarea distanţelor de izolaţie în timpul transportului şi manipulării. Nu atingeţi componentele electronice şi contactele.
Convertizoarele de frecvenţă conţin componente extrem de sensibile din punct de
vedere electrostatic, care se pot deteriora cu uşurinţă dacă sunt supuse unui tratament
necorespunzător. Este interzisă deformarea sau distrugerea componentelor electrice.
Dacă nu s-a specificat explicit altceva, următoarele aplicaţii sunt interzise:

2.8

•

utilizarea în zone unde există pericol de explozie.

•

utilizarea în medii cu uleiuri dăunătoare, acizi, gaze, vapori, pulberi, radiaţii etc.
(convertizorul de frecvenţă poate fi exploatat doar în clasa climatică 3K3 conform
EN 60721-3-3)

•

utilizarea în aplicaţii nestaţionare în care survin sarcini mecanice prin oscilaţie şi
impact ce depăşesc valorile prevăzute în EN 61800-5-1.

Racord electric
La lucrări efectuate la convertizoarele de frecvenţă aflate sub tensiune se vor respecta
prevederile naţionale pentru prevenirea accidentelor (de ex. BGV A3 în Germania).
La instalare respectaţi indicaţiile privind secţiunea transversală a cablurilor, siguranţele
şi legarea cablului de protecţie. Instrucţiuni suplimentare se găsesc în acest manual de
operare.
Indicaţii privind instalarea conform compatibilităţii electromagnetice – cum ar fi ecranarea, împământarea, dispunerea filtrelor şi pozarea cablurilor – găsiţi în acest manual
de operare. Respectarea valorilor limită impuse de legislaţia privind compatibilitatea
electromagnetică (CEM) intră în răspunderea producătorului instalaţiei sau maşinii.
Măsurile de protecţie şi dispozitivele de protecţie trebuie să corespundă prevederilor în
vigoare (de ex. EN 60204 sau EN 61800-5-1).
Împământaţi aparatul.

2.9

Deconectarea sigură
Aparatul respectă toate cerinţele pentru deconectarea sigură a contactelor de putere şi
electronice conform EN 61800-5-1. Pentru a garanta o deconectare sigură, toate circuitele electrice conectate trebuie să respecte aceleaşi cerinţe.
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Instrucţiuni de siguranţă
Funcţionarea

2
2.10

Funcţionarea
Instalaţiile în care sunt montate convertizoare de frecvenţă trebuie dotate, în caz de
nevoie, cu dispozitive suplimentare de supraveghere şi protecţie conform prevederilor
de securitate în vigoare, de ex. legea privind mijloacele tehnice de lucru, prevederi
pentru prevenirea accidentelor etc.
După deconectarea de la tensiunea de alimentare a convertizoarelor de frecvenţă
părţile conductoare ale aparatului şi racordurile de putere nu trebuie atinse timp de
10 minute din cauza posibilei încărcări a condensatoarelor. Respectaţi în acest sens
plăcuţele indicatoare de pe convertizorul de frecvenţă.
Pe durata funcţionării ţineţi toate măştile şi capacele închise.
Stingerea LED-urilor de serviciu şi a altor elemente de afişaj nu semnalizează separarea aparatului de la reţea şi scoaterea sa de sub tensiune.
Blocarea mecanică sau o funcţie internă de siguranţă pot declanşa oprirea motorului.
După remedierea defecţiunii sau resetarea aparatului, motorul poate porni automat din
nou. Dacă din motive de siguranţă acest lucru nu este permis pentru maşina acţionată,
deconectaţi aparatul de la reţea înainte să începeţi depanarea.

2.11

Temperatura aparatului
Convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B sunt operate de regulă cu rezistenţe de
frânare. Rezistenţele de frânare se montează de obicei pe plafonul dulapului de
comandă.
Suprafaţa rezistenţelor de frânare poate atinge temperaturi care depăşesc cu mult
70 °C.
Nu atingeţi niciodată rezistenţele de frânare în timpul funcţionării şi nici în faza de răcire,
de după oprire.
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Părţile componente
Denumirea tipului

3

Părţile componente

3.1

Denumirea tipului

3

Diagrama următoare indică denumirea tipului:
MC 07

B

0022-

2 B 1- 4- 00

/T
Modelul

/T = aparat tehnologic
/L = vopsire
(plăci parţial vopsite cu
circuite integrate)
/S = adresă S-Bus 1

Modelul

00 = standard
S0 = oprire sigură

Cadrane

4 = 4Q (cu chopper pentru
frână)

Tip conexiune

3 = trifazat/1 = monofazat

Deparazitare
radio

0 = fără deparazitare radio
A = grad de deparazitare C2
B = grad de deparazitare C1

Tensiune de
alimentare
Puterea
recomandată a
motorului

2 = CA 200 – 240 V
5 = CA 380 – 500 V
0022 = 2.2 kW

Versiune B
Serie şi generaţie
Tip MOVITRAC®

3.2

Plăcuţă de identificare
Figura următoare prezintă o plăcuţă de identificare:

3185547659
Input

U
I

Tensiune nominală de reţea
T
Temperatura ambiantă
Intensitatea nominală a curentului la PMotor Putere recomandată a motorului în regim
reţea în regim 100 %
100 %
f
Frecvenţă nominală reţea
Output
U
Tensiune de ieşire în regim 100 %
I
Intensitatea nominală a curentului la
ieşire în regim 100 %
f
Frecvenţă de ieşire
Starea aparatului este indicată sub codul de bare inferior. Sunt indicate versiunile de hardware şi de software
ale acestuia.
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Părţile componente
Pachet de livrare

3
3.3

Pachet de livrare
Piesele enumerate în cele ce urmează sunt livrate într-un sac de accesorii pentru fiecare
tipodimensiune.
Număr
figură

Mărime
0XS, 0S, 0L

1

2S

2

3

4, 5

1x

1x

3x

3x

Tablă de ecranare pentru echipamentul electronic de comandă cu clemă şi şurub
[1]

1x

[3]

1x

1x

1x

1x

Tablă de ecranare pentru modul de putere fără şuruburi
1x
Tablă de ecranare pentru modul de putere cu şuruburi
1x

1x

3x

3x

3x

1x

1x

1x

Fişă intrări electronice
[2]

3x

Borne de pământare cu şuruburi
[4]

1x

Fişă pentru reţea (cu 2 sau 3 poli) şi motor
[5]

1x

Izolaţie din material plastic cu etichetă adezivă
[6]

1x

Protecţie la atingere
1x
Urechi de fixare
1x



1x
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Părţile componente
Tipodimensiune 0XS / 0S / 0L

3.4

3

Tipodimensiune 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: Racord reţea:
Trifazat: L1 / L2 / L3
Monofazat: L / N
Ureche de fixare
Împământarea
Tablă de ecranare pentru cablul motorului, dedesubt ureche de fixare
X2: Racord motor U / V / W / racord frână +R / –R
X17: Contact de siguranţă pentru oprirea sigură
(numai MC07B...-S0: dimensiunile 0S / 0L, 400 / 500 V)
X13: Ieşiri binare
X12: Intrări binare
X10: Intrare analogică
Comutator S11 pentru comutare V-mA intrare analogică (la TD 0XS şi 0S în spatele fişei
detaşabile)
Spaţiu pentru plachetă opţională (nu poate fi montat ulterior / nu este disponibil pentru
TD 0XS)
Racord pentru comunicaţii / modul analogic opţional
Tastatură opţională, introdusă
LED de stare (vizibil şi fără tastatură opţională)
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Părţile componente
Tipodimensiune 1 / 2S / 2

3
3.5

Tipodimensiune 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: Racord reţea trifazat: L1 / L2 / L3 / şurub de împământare
X4: Racord circuit intermediar –UZ / +UZ
X3: Racord rezistenţă frână R+ / R– / PE
Bornă de ecranare electronică
X2: Racord motor U / V / W / şurub de împământare
X17: Contact de siguranţă pentru stabilitate (doar 400 / 500 V)
X13: Ieşiri binare
X12: Intrări binare
X10: Intrare analogică
Comutator S11 pentru comutare V-mA intrare analogică
Spaţiu pentru plachetă opţională (nu poate fi montat ulterior)
Racord pentru comunicaţii / modul analogic opţional
Tastatură opţională, introdusă
LED de stare (vizibil şi fără tastatură opţională)
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Părţile componente
Tipodimensiune 3

3.6

3

Tipodimensiune 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: Împământarea
X1: Racord reţea trifazat: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Racord circuit intermediar –UZ / +UZ
X3: Racord rezistenţă frână R+ (8) / R– (9) şi împământare
X2: Racord motor U (4) / V (5) / W (6)
X2: Împământarea
Bornă de ecranare electronică
X17: Contact de siguranţă pentru stabilitate (doar 400 / 500 V)
X13: Ieşiri binare
X12: Intrări binare
X10: Intrare analogică
Comutator S11 pentru comutare V-mA intrare analogică
Spaţiu pentru plachetă opţională (nu poate fi montat ulterior)
Racord pentru comunicaţii / modul analogic opţional
Tastatură opţională, introdusă
LED de stare (vizibil şi fără tastatură opţională)
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Părţile componente
Tipodimensiune 4 / 5

3
3.7

Tipodimensiune 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]

20

X2: Împământarea
X1: Racord reţea trifazat: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Racord circuit intermediar –UZ / +UZ şi împământare
X3: Racord rezistenţă frână R+ (8) / R– (9) şi împământare
X2: Racord motor U (4) / V (5) / W (6)
X2: Împământarea
Bornă de ecranare electronică
X17: Contact de siguranţă pentru stabilitate (doar 400 / 500 V)
X13: Ieşiri binare
X12: Intrări binare
X10: Intrare analogică
Comutator S11 pentru comutare V-mA intrare analogică
Spaţiu pentru plachetă opţională (nu poate fi montat ulterior)
Racord pentru comunicaţii / modul analogic opţional
Tastatură opţională, introdusă
LED de stare (vizibil şi fără tastatură opţională)
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Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem mecanic

4

4

Instalarea
PERICOL!
Suprafeţele corpurilor de răcire pot atinge temperaturi de peste 70 °C.
Pericol de arsuri.
•

Nu atingeţi corpul de răcire.

PERICOL!
Tensiuni periculoase la cabluri şi borne.
Accidente mortale sau vătămări corporale foarte grave prin electrocutare.
Pentru evitarea electrocutărilor din cauza încărcărilor acumulate:
•

Decuplaţi convertizorul de la reţea şi aşteptaţi 10 minute până la începerea
lucrărilor.

•

Verificaţi lipsa tensiunii la cabluri şi borne, folosind aparate de măsură adecvate.

4.1

Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem mecanic

4.1.1

Spaţiul liber minim dintre aparate şi poziţionarea în încăpere
•

Pentru o răcire eficientă lăsaţi un spaţiu liber de 100 mm (3.94 in) în partea de sus şi
de jos a carcasei. Nu este necesară păstrarea unui spaţiu liber pe laterală, aparatele
pot fi plasate unul lângă celălalt.

•

Fiţi atenţi ca circulaţia aerului să nu fie împiedicată de conducte şi alte materiale de
instalaţii. Împiedicaţi încălzirea aparatului datorită aerului cald evacuat de alte
aparate.

•

Montaţi aparatul exclusiv în poziţie verticală Nu este permisă montarea în poziţie orizontală, pe diagonală sau în poziţie inversată.

•

O bună evacuare a căldurii la partea posterioară a corpului de răcire îmbunătăţeşte
rezistenţa la sarcină termică a aparatului.

100 mm
(3.94 in)

100 mm
(3.94 in)

648722187
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Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

4
4.2

Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

4.2.1

Scule recomandate
•

4.2.2

Pentru conectarea blocului electronic de cleme X10 / X12 / X 13 utilizaţi o şurubelniţă
cu lăţimea lamei de 2.5 mm.

Instalarea conform cerinţelor UL
Pentru instalarea în conformitate cu cerinţele UL respectaţi următoarele instrucţiuni:
•

Pentru alimentare se vor folosi numai cabluri de cupru, cu următoarele domenii de
temperatură:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Domeniu de temperaturi 60 / 75 °C
– MOVITRAC® B 0370 şi 0750: Domeniu de temperaturi 75 °C

22

•

Cupluri de strângere necesare ale clemelor de putere MOVITRAC® B: Vezi capitolul
"Date tehnice" (→ pag. 148).

•

Operarea convertizorului este permisă numai în reţele de alimentare cu o tensiune
maximă fază-pământ de CA 300 V.

•

Operarea convertizorului în reţele IT este permisă doar dacă atât în timpul funcţionării, cât şi în cazul unei defecţiuni, tensiunea fază-pământ nu poate depăşi CA 300 V.

•

Operarea convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B este permisă numai în reţele
de alimentare care pot furniza valorile maxime în conformitate cu tabelul de mai jos.
Utilizaţi numai siguranţe fuzibile. Caracteristicile siguranţelor nu trebuie să depăşească valorile menţionate în tabelul de mai jos.
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Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

Valori maxime /
siguranţe

4

Pentru o instalare conformă cu cerinţele UL trebuie respectate următoarele valori
maxime / siguranţe:
Aparate de 230 V /
monofazate

Curent maxim

Tensiune maximă pe
reţea

Siguranţe

0003 / 0004 / 0005 / 0008

CA 5000 A

CA 240 V

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

CA 5000 A

CA 240 V

30 A / 250 V

Aparate de 230 V /
trifazate

Curent maxim

Tensiune maximă pe
reţea

Siguranţe

0003 / 0004 / 0005 / 0008

CA 5000 A

CA 240 V

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

CA 5000 A

CA 240 V

20 A / 250 V

0037

CA 5000 A

CA 240 V

30 A / 250 V

0055 / 0075

CA 5000 A

CA 240 V

110 A / 250 V

0110

CA 5000 A

CA 240 V

175 A / 250 V

0150

CA 5000 A

CA 240 V

225 A / 250 V

0220 / 0300

CA 10000 A

CA 240 V

350 A / 250 V

Aparate 400/500 V

Curent maxim

Tensiune maximă pe
reţea

Siguranţe

0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015

CA 5000 A

CA 500 V

15 A / 600 V

0022 / 0030 / 0040

CA 5000 A

CA 500 V

20 A / 600 V

0055 / 0075

CA 5000 A

CA 500 V

60 A / 600 V

0110

CA 5000 A

CA 500 V

110 A / 600 V

0150 / 0220

CA 5000 A

CA 500 V

175 A / 600 V

0300

CA 5000 A

CA 500 V

225 A / 600 V

0370 / 0450

CA 10000 A

CA 500 V

350 A / 600 V

0550 / 0750

CA 10000 A

CA 500 V

500 A / 600 V

INDICAŢIE
Ca sursă externă de tensiune CC 24 V utilizaţi numai aparate verificate, cu tensiune
de ieşire limitată (Umax = CC 30 V) şi curent de ieşire limitat (I ≤ 8 A).
Omologarea UL nu este valabilă pentru operarea în cadrul unor reţele de tensiune cu
punct stea fără împământare (reţele IT).
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Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

4
4.2.3

Instalarea conform cerinţelor CEM
•

Toate cablurile, cu excepţia celor de branşare la reţea, trebuie să fie ecranate. În cazul
cablului pentru motor, pentru atingerea valorilor limită ale emisiilor de perturbaţii, puteţi
utiliza alternativ, în locul ecranării, opţiunea HD.. (bobină şoc de ieşire).

•

În cazul utilizării cablurilor de motor ecranate, de ex cabluri de motor confecţionate
de către SEW-EURODRIVE, conductorii dintre stratul de ecranare şi clema de
conectare a convertizorului trebuie să fie cât mai scurţi posibil.

•

Conectaţi stratul de ecranare pe cea mai scurtă rută, cu contact la masă pe o suprafaţă extinsă, pe ambele laturi. În cazul utilizării cablurilor dublu ecranate, stratul de
ecranare exterior se va lega la pământ pe latura convertizorului, iar celălalt strat la
celălalt capăt.

9007199272247947

•

Pentru ecranarea cablurilor puteţi utiliza şi canale din tablă legate la pământ sau ţevi
din metal. Pozaţi separat cablurile de putere şi de control.

•

Legarea la pământ a convertizorul şi a tuturor dispozitivelor suplimentare se va face
astfel încât să se asigure rezistenţa la frecvenţe înalte, prin contactul metalic pe mare
suprafaţă a carcasei aparatului cu masa, de exemplu placă de montaj nelăcuită a
dulapului de comandă.

OBSERVAŢIE

4.2.4

•

MOVITRAC® B este un produs care poate cauza interferenţe electromagnetice conform EN 61800-3. În acest caz, beneficiarul va trebui să ia măsuri corespunzătoare.

•

Informaţii detaliate cu privire instalarea conform prevederilor privind CEM puteţi
găsi în broşura "Practica tehnicii acţionărilor: CEM în tehnica acţionărilor" a SEWEURODRIVE.

Borne de ecranare

Instalare tablă de
ecranare pentru
echipamentul
de comandă
electronic
(toate mărimile)

În livrarea standard MOVITRAC® B este inclusă o tablă de
ecranare pentru echipamentul de comandă electronic, prevăzută cu un şurub de fixare. Montaţi tabla de ecranare după cum
urmează:
1. Desfaceţi întâi şurubul [1]
2. Împingeţi clema de ecranare în fanta din carcasa din material plastic
3. Înşurubaţi clema de ecranare

[1]
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Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

4

Instalarea tablei de
ecranare pentru
modul de putere

Cu ajutorul tablei de ecranare pentru modul de putere puteţi monta într-un mod foarte
confortabil ecranarea pentru cablul motorului şi al rezistenţelor de frânare. Plasaţi stratul
de ecranare şi conductorul de împământare conform imaginilor următoare.

Tipodimensiune 0

Livrarea standard pentru MOVITRAC® B tipodimensiunea 0 include o tablă de ecranare
pentru modul de putere, cu 2 şuruburi de fixare.
Montaţi tabla de ecranare pentru modul de putere cu cele două şuruburi de fixare.

[1]

[2]

318334475

[1]
[2]

Tablă de ecranare
Împământarea

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

25

Instalarea
Instrucţiuni de instalare aparat principal – sistem electric

4

Tipodimensiune 1

Livrarea standard pentru MOVITRAC® B tipodimensiunea 1 include o tablă de ecranare
pentru modul de putere, cu 2 şuruburi de fixare.
Montaţi tabla de ecranare pentru modul de putere cu cele două şuruburi de fixare.

[1]
[2]

244986123

[1]
[2]

Mărime 2S / 2

Tablă de ecranare
Împământarea

Livrarea standard pentru MOVITRAC® B tipodimensiune 2S / 2 include o tablă de ecranare pentru modul de putere, cu 2 şuruburi de fixare.
Montaţi tabla de ecranare pentru modul de putere cu cele două şuruburi de fixare.
În figura următoare este prezentată tipodimensiunea 2.

111752587

[1]
[2]
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Tablă de ecranare
Împământarea
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Tipodimensiune
3–5

4

Pentru MOVITRAC® B tipodimensiune 3 – 5 nu se livrează table de ecranare pentru
modul de putere. Pentru montarea ecranării la cablul motorului şi al rezistenţelor de frânare utilizaţi borne de ecranare comune, din comerţ. Plasaţi stratul de ecranare cât mai
aproape de convertizor.

Instalarea
protecţiei la
atingere

PERICOL!
Contacte de putere neacoperite.
Pericol de moarte sau răniri grave prin electrocutare.

Tipodimensiune
2S

•

Instalaţi protecţia la atingere în conformitate cu instrucţiunile.

•

Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune fără ca protecţia la atingere să fie montată.

În livrarea standard pentru MOVITRAC® B tipodimensiunea 2S sunt incluse 2 dispozitive de protecţie la atingere pentru bornele circuitului intermediar şi bornele rezistenţei
de frânare. Cu dispozitivul de protecţie la atingere, MOVITRAC® B tipodimensiunea 2S
dispune de tipul de protecţie IP20.

OBSERVAŢIE
Fără dispozitivul de protecţie la atingere, MOVITRAC® B tipodimensiunea 2S dispune
de tipul de protecţie IP10.
Instalaţi dispozitivul de protecţie la atingere conform graficului următor.

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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Tipodimensiune
4/5

Livrarea standard pentru MOVITRAC® B tipodimensiune 4 / 5 include 2 dispozitive de
protecţie la atingere cu 8 şuruburi de fixare.
Montaţi protecţia la atingere pe ambele calote de acoperire pentru bornele modulului de
putere.
[2]

[1]
[3]
188886667

[1]
[2]
[3]

Placă de acoperire
Placă de acoperire a racordului
Diafragmă (numai pentru tipodimensiunea 4)

Aparatul MOVITRAC® B tipodimensiune 4 şi 5 atinge gradul de protecţie IP10 numai în
următoarele condiţii:
•

Protecţia la atingere este complet montată

•

Furtunul contractil este montat la toate bornele modulului de putere (X1, X2, X3, X4)

OBSERVAŢIE
În cazul în care condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, convertizoarele MOVITRAC® B
tipodimensiune 4 şi 5 ating doar tipul de protecţie IP00.
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4

Schema electrică
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

S2

S1

X44
[1]

ON

ON

OFF

OFF

FSC11B
–UZ +UZ

(

PE

7

8

X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

PE X4

Comutare
Semnal I -> semnal U*
0 V – +10 V

0 (4) – 20 mA

REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Potenţial de referinţă semnale analog

Resetare eroare*
Dreapta/Stop
Stânga/stop*
Deblocare/Stop*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Tensiune de alimentare pentru TF/TH
[2] Ieşire/intrare +24 V
(deconectabil cu P808)
Potenţial de referinţă semnale binare

Controler
supraordonat
Intrare
binară
Ieşiri
binare

}

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

Referinţă
ieşiri binare

Potenţial de referinţă
Frână eliberată*
Operaţional*
Potenţial de referinţă
Contact de releu /Defecţiune*
Contact de închidere releu
Contact de deschidere releu

1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

X17:
X17 "Oprire sigură"

24VIO

PE

PE X2
X3

[1]

[1]

-> secţiunea "Racordul
rezistenţa de frânare BW.. / BW..-T / BW..-P"

-> secţiunea "Racordul
redresorului de frână"

trifazat

PE

* = setare din fabrică

[1] În cazul mărimilor 1, 2S şi 2, pe lângă bornele pentru conectare la reţea şi pentru conectarea motorului [X1]/[X2] nu este disponibil un racord de împământare. Utilizaţi borna de împământare (PE) de lângă racordul circuitului intermediar [X4] (existentă doar
la tipodimensiune 1 – 5). La TD 0 racordul de împământare îl reprezintă placa.
[2] Tipul de aparat MC07B..-S0 trebuie să fie întotdeauna alimentat cu tensiune externă.

X4 este disponibil doar pentru mărimile 1 – 5. Începând de la tipodimensiunea 3, există
2 borne de împământare suplimentare.
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4.2.6

Premise pentru instalarea Cold Plate – numai tipodimensiunea 0
Disiparea pierderii de putere a convertizorului de frecvenţă poate avea loc prin intermediul răcitoarelor care funcţionează cu diferite medii de răcire (aer, apă, ulei etc.). Acest
lucru poate fi util, de exemplu în spaţii restrânse de montaj. În cazul respectării instrucţiunilor normale de instalare (40 °C / 100 mm (3.94 in) spaţiu deasupra şi dedesubt) tehnica Cold Plate nu este necesară.
Pentru funcţionarea în siguranţă a convertizorului de frecvenţă este importantă o bună
legătură termică cu radiatorul:

4.2.7

•

Suprafaţa de contact dintre radiator şi convertizorul de frecvenţă trebuie să fie la fel
de mare ca şi placa de răcire a convertizorului de frecvenţă.

•

Sunt necesare suprafeţe de contact plane, toleranţă max. 0.05 mm (0.0002 in).

•

Radiatorul şi placa de răcire se vor conecta cu toate înşurubările prevăzute.

•

Placa de montaj nu trebuie să depăşească în timpul funcţionării o temperatură de
maxim 70 °C. Acest lucru trebuie asigurat de agentul de răcire.

•

Instalarea Cold Plate nu este posibilă cu FHS sau FKB.

Dezactivarea condensatorilor CEM – doar tipodimensiunea 0

PERICOL!
Accidente mortale sau vătămări corporale foarte grave prin electrocutare.
•

Scoateţi convertizorul de sub tensiune. Întrerupeţi 24 V CC şi tensiunea pe reţea.

•

Aşteptaţi 10 minute.

•

Asiguraţi-vă de lipsa tensiunii.

•

Eliminaţi încărcătura electrică a propriului corp prin măsuri corespunzătoare
(bandă conductoare, pantofi care prezintă conductibilitate etc.) înainte de ridicarea
capacului.

•

Apucaţi aparatul numai de cadru şi de corpurile de răcire. Nu atingeţi componentele
electronice.

Modificarea poate fi efectuată numai de către electricieni specializaţi. După modificare
este necesar ca aparatul să fie marcat cu eticheta adezivă existentă în sacul de
accesorii.
Dacă doriţi dezactivarea condensatorilor CEM la convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B, procedaţi după cum urmează:
1. Deschideţi aparatul:
– Scoateţi toate fişele
– Îndepărtaţi borna de ecranare electronică
– Îndepărtaţi şurubul de fixare a carcasei din mijlocul părţii frontale a carcasei
– Ridicaţi carcasa
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2. Îndepărtaţi cele două şuruburi [A] de fixare a plăcii de circuite.
3. Introduceţi şuruburile în izolaţiile din material plastic livrate [B].
4. Înşurubaţi din nou şuruburile în aparat [C].
5. Închideţi aparatul.
6. Marcaţi aparatul cu eticheta adezivă livrată.

[A]

[A]

[B]

[C]

[C]

25372555

Prin dezactivarea condensatorilor CEM, prin aceştia nu vor mai trece curenţi reziduali.
•

Asiguraţi-vă ca toţi curenţii reziduali să fie în esenţă determinaţi numai de intensitatea tensiunii circuitului intermediar, de frecvenţa PWM, de cablul de motor folosit şi
de lungimea acestuia, precum şi de tipul de motor utilizat.

Prin dezactivarea condensatorilor de deparazitare filtrul CEM nu mai este activ.
4.2.8

Canale separate pentru cabluri
•

4.2.9

Pozaţi cablurile de putere şi cele electronice în canale separate.

Utilizarea în reţele IT
•

SEW recomandă în cazul sistemelor de reţele cu punct stea fără pământare (reţele
IT) să se folosească relee de izolaţie ce folosesc pentru măsurare metoda modulaţiei
în cod de impulsuri. În acest fel se evită declanşări greşite ale releului de izolaţie
datorate capacităţilor de pământare ale convertizorului.
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4.2.10 Categoria de utilizare a contactoarelor
•

Utilizaţi numai contactoare din categoria de utilizare AC-3 (EN 60947-4-1).

4.2.11 Secţiuni transversale necesare
•

Alimentare de la reţea: Secţiune conform intensităţii nominale a curentului de intrare
IReţea la sarcină nominală
Alimentare motor: Secţiune conform intensităţii nominale a curentului de ieşire IN

Cabluri pentru componente electronice: Maxim 1,5 mm2 (AWG16) fără manşonul de
protecţie a cablului1)
Maxim 1,0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului
4.2.12 Lungimi cabluri pentru acţionări individuale
•

Lungimile cablurilor depind de frecvenţa PWM. Lungimile admise ale cablurilor
pentru motor sunt prezentate în capitolul "Proiectare".

4.2.13 Ieşirea aparatelor
•

Conectaţi numai sarcină ohmică / inductivă (motor)!

4.2.14 Inductanţe comutate

ATENŢIE!
Inductanţe comutate.
Pericol: Defecţiuni / daune materiale.
•

Distanţa de la inductanţele comutate la convertizor trebuie să fie de cel puţin
150 mm (5.91 in).

•

Utilizaţi elemente de deparazitare pentru:
– Protecţii
– Relee
– Supape magnetice
Elementele de deparazitare sunt de exemplu diode, varistori sau elemente RC:

644450187

Nu este permisă conectarea dispozitivelor de deparazitare direct la MOVITRAC® B.
Dispozitivele de deparazitare se vor conecta cât mai aproape de inductivităţi.
4.2.15 Racord la reţea pentru împământare conform EN 61800-5-1
În regim normal de lucru pot apărea curenţi reziduali ≥ 3,5 mA. Respectaţi următoarele
pentru un racord sigur al împământării:
•

Cablu de branşare la reţea < 10 mm2:
– Al doilea conductor de împământare cu secţiunea egală cu cea a cablului de alimentare de la reţea, paralel cu conductorul de protecţie prin intermediul unor
borne separate sau
– Cablu de protecţie din cupru cu o secţiune de 10 mm2

1) Cablurile din sârmă subţire nu se vor poza fără manşoane de protecţie a cablului.
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Cablu de branşare la reţea 10 – 16 mm2:
– Cablu de protecţie cu secţiunea cablului de alimentare.

•

Cablu de branşare la reţea 16 – 35 mm2:
– Cablu de protecţie din cupru cu o secţiune de 16 mm2.

•

Cablu de branşare la reţea > 35 mm2:
– Cablu de protecţie cu secţiunea egală cu jumătate din cea a cablului de alimentare.

4.2.16 Emisia de perturbaţii
•

În vederea unui montaj în conformitate cu cerinţele CEM, utilizaţi cabluri de motor
ecranate sau bobine şoc de ieşire HD.

•

Ieşirile binare prezintă rezistenţă la scurtcircuit şi o rezistenţă la tensiune externă de
până la 30 V. O tensiune externă mai ridicată poate distruge ieşirile binare.

4.2.17 Ieşiri binare

4.3

Instalare accesorii şi opţiuni – sistem mecanic

4.3.1

Montarea elementelor frontale
Montaţi elementele frontale în felul următor:

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

2.

1.

3.

4.
3889591435
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4.3.2

Rezistenţă de frânare PTC BW1 / BW3 cu FKB10B
Rezistenţele de frânare BW1 şi BW3 [1] pot fi montate pe tabla de ecranare de sub convertizor, cu un colţar de fixare opţional FKB10B [2], număr articol 1 821 621 8.

[1]

[2]

9007199923476235

34

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Instalarea
Instalare accesorii şi opţiuni – sistem electric

4.3.3

4

Rezistenţe cu formă plată, cu FKB11B / FKB12B / FKB13B şi FHS11B / FHS12B / FHS13B
Instalaţi rezistenţele de frânare de formă plată în felul următor:
•

FKB11B / FKB12B / FKB13B: Fixare pe peretele posterior al dulapului de comandă

•

FHS11B / FHS12B / FHS13B: Fixare cu ajutorul unei şine de fixare

FKB11B
FKB12B
FKB13B

FHS11B
FHS12B
FHS13B

18014399298721547

4.4

Instalare accesorii şi opţiuni – sistem electric

4.4.1

Racord rezistenţă de frânare
•

Scurtaţi cablurile la lungimea necesară.

•

Utilizaţi 2 conductori strâns torsadaţi sau un cablu de forţă bifilar, ecranat. Secţiune
cablu conform curentului de declanşare IF din F16.

•

Protejaţi rezistenţa de frână cu un releu bimetal (F16, vezi schema electrică de
conectare) clasa de declanşare 10 sau 10A. Reglaţi curentul de declanşare conform
datelor tehnice ale rezistenţei de frână.

•

În cazul rezistenţelor de frânare din seria BW..-T, ca alternativă la releul bimetal, se
poate racorda termocomutatorul integrat cu un cablu bifilar, ecranat.

•

Rezistenţele de frânare de formă plată dispun de o protecţie internă, termică, la
suprasarcină (siguranţă fuzibilă care nu poate fi înlocuită). Montaţi rezistenţele de
frânare de formă plată cu dispozitivul de protecţie la atingere corespunzător.
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4.4.2

Conectarea rezistenţei de frânare BW..-P / BW..-T / BW.. la X3 / X2

AVERTIZARE!
Rezistenţele de frânare se încălzesc extrem atunci când lucrează la puterea nominală.
Pericol de arsuri şi de incendiu!
•

Alegeţi un loc potrivit de instalare. De obicei rezistenţele de frânare se montează pe
tabloul de comandă.

•

Nu atingeţi rezistenţele de frânare!

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

Programaţi o bornă la "/Blocare regulator". K11 trebuie deschis iar "/Blocare regulator"
trebuie să primească un semnal "0", în următoarele cazuri:
•

BW..-P: Se declanşează contactul auxiliar

•

BW..-T: Se declanşează termocomutatorul intern

•

BW..: Se declanşează releul cu bimetal F16 extern

Circuitul rezistenţei nu trebuie întrerupt!
Protecţie la suprasolicitare pentru rezistenţe de frânare BW:
Protecţie la suprasolicitare
Tip rezistenţă de
frânare

Indicat din
punct de
vedere
constructiv

Termocomutator intern
(..T / ..P)

Releu bimetal extern
(F16)

BW..

–

–

Necesar

BW..-T1) / BW..-P

–

Este necesară una dintre cele două opţiuni
(termoîntrerupător intern / releu bimetal extern).

BW..-003 / BW..-005

Suficient

–

Permis

BW1 – BW4

Suficient

–

–

1) Montaj permis: Pe suprafeţe orizontale sau pe suprafeţe verticale, cu cleme în partea de jos şi tablă perforată în partea de sus şi jos. Montaj inacceptabil: Pe suprafeţe verticale cu cleme sus, la dreapta sau
la stânga.
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4.4.4

4

Instalarea rezistenţei de frânare
•

În regim normal de funcţionare, prin conductorii dinspre rezistenţele de frânare trece
curent continuu de valoare mare (circa CC 900 V).

•

Rezistenţele de frânare se íncălzesc extrem atunci când lucrează la puterea nominală PN. Alegeţi un loc potrivit pentru montarea acestora. De obicei rezistenţele de
frânare se montează pe plafonul dulapului de comandă.

Bobină de filtraj ND
Racordul bobinei de filtraj de tipul ND

B

9007199272823563

Instalarea de
componente de
putere opţionale

4.4.5

Contactor de reţea pentru mai multe aparate
Legaţi în serie o bobină de filtraj pentru limitarea curentului de pornire:
•

Pentru cel puţin 5 aparate trifazice

•

Pentru cel puţin 2 aparate monofazice

Filtru de reţea NF
•
•

La aparatele MOVITRAC® B mărimile 0 – 5, cu ajutorul filtrului de reţea NF puteţi
menţine clasa de valori limită C1 / B.
ATENŢIE Posibile daune materiale
Distrugerea etajului de intrare.
– Nu este permisă comutarea între filtrul de reţea şi MOVITRAC® B.

•

Montaţi filtrul de reţea în apropierea convertizorului dar în afara perimetrului liber
necesar pentru răcire.

•

Limitaţi conductorul dintre filtrul de reţea şi convertizor la lungimea absolut necesară,
dar nu mai mult de 400 mm (15.7 in). Sunt suficienţi conductori torsadaţi, neecranaţi.

•

Folosiţi şi pentru alimentarea de la reţea cabluri neecranate.

Racordul filtrului de reţea NF

B

18014398527568907
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Filtru de reţea

Până la 11 kW convertizoarele de reţea MOVITRAC® B sunt dotate în mod standard cu
un filtru de reţea. Fără a mai fi necesare alte măsuri, ele corespund următoarelor clase
limită pentru reţea, în conformitate cu EN 61800-3:
•

Conexiune monofazată: C1 conexiune prin cablu

•

Conexiune trifazată: C2

Valorile limită CEM (compatibilitate electromagnetică) în ceea ce priveşte emisia de perturbaţii nu sunt specificate în cazul reţelelor de tensiune fără punct stea cu pământare
(reţele IT). Eficacitatea filtrelor de reţea este redusă în mod considerabil.
4.4.6

Ferite pliante ULF11A
Aşezaţi cablul de alimentare (L şi N) în feritele pliante şi apăsaţi-le până când se închid.
Respectarea clasei de valori limită CEM C1 este dovedită în configuraţia de testare specificată. Respectarea clasei C1 pentru radiaţii parazite este obţinută prin instalarea
corespunzătoare a manşonului de ferită ULF11A.

4.4.7

Filtru de ieşire HF

OBSERVAŢIE
Montaţi filtrul de ieşire lângă convertizorul corespunzător. Dedesubtul şi deasupra filtrului de ieşire se va păstra un spaţiu de ventilare de cel puţin 100 mm (3.94 in), nu
este necesară păstrarea unui spaţiu liber pe laterală.
•

Cablul dintre convertizor şi filtrul de ieşire trebuie limitat la lungimea neapărat necesară. Maxim 1 m / 3 ft în cazul cablurilor neecranate şi 10 m / 33 ft în cazul cablurilor
ecranate.

•

În cazul operării unui grup de motoare de la un singur convertizor puteţi conecta mai
multe motoare la un singur filtru de ieşire. Suma curenţilor nominali ai motorului nu
trebuie să depăşească intensitatea nominală a curentului de trecere al filtrului de
ieşire.

•

Este permisă conectarea în paralel a 2 filtre de ieşire similare la o ieşire de convertizor, pentru dublarea intensităţii nominale a curentului de trecere. În acest sens
conectaţi în paralel la filtrele de ieşire toate conexiunile cu aceeaşi denumire.

•

Dacă operaţi convertizorul cu fPWM = 4 sau 8 kHz, nu este permisă conectarea
filtrului de ieşire V5 (la HF..-503) sau 7 (la HF..-403).

•

La aparatele cu tipodimensiunea 0XS nu este permisă o legătură UZ.

Conectare filtru de ieşire HF fără legătură UZ (frecvenţă PWM numai 4 sau 8 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199272832779
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Conectare filtru de ieşire HF cu legătură UZ (frecvenţă PWM numai 12 sau 16 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199345067147

4.4.8

Bobină şoc de ieşire HD
•

Montaţi bobina şoc de ieşire în apropierea MOVITRAC® B în afara perimetrului liber
necesar.

•

Treceţi întotdeauna cele 3 faze (nu şi împământarea!) împreună prin bobina şoc de
ieşire.

•

În cazul unui cablu ecranat nu este permisă trecerea stratului de ecranare prin
bobina şoc de ieşire.
În cazul utilizării bobinei şoc de ieşire HD cablul trebuie înfăşurat de 5 ori în jurul
bobinei.

n=5

9007199271903243
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În cazul cablurilor cu diametrul mai mare puteţi înfăşura de mai puţin de 5 ori şi, pentru
a compensa acest lucru, să conectaţi în serie 2 sau 3 bobine. La 4 înfăşurări SEWEURODRIVE recomandă conectarea în serie a 2 bobine iar la 3 înfăşurări conectarea
în serie a 3 bobine.
•

Instalarea bobinei şoc de ieşire HD012:
Montaţi bobina şoc de ieşire sub convertizorul corespunzător. Păstraţi dedesubtul şi
deasupra bobinei un spaţiu liber de cel puţin 100 mm (3.94 in). În lateral este de asemenea necesar un spaţiu de câte 10 mm (0.39 in).
Pentru conectarea conductorului de protecţie sunt prevăzute 3 posibilităţi alternative
de racordare, fiecare dintre acestea fiind marcate. Puteţi racorda conectorul de
împământare al cablului motorului direct la convertizorul de frecvenţă.

Instalarea bobinei
şoc de ieşire
HD100 / HD101

Montaţi bobina şoc de ieşire HD100 / HD101 cu şuruburile livrate pe suprafaţa de montaj
conductibilă din dulapul de comandă, împreună cu convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B.
Racordurile U / V / W sunt marcate cu U / V / W şi trebuie conectate corespunzător.

9007200304810123

4.4.9

Modul CEM FKE12B / FKE13B
Montaţi modulul CEM cu şuruburile livrate pe suprafaţa de montaj conductibilă din
dulapul de comandă, împreună cu convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B.
Racordurile U / V / W sunt marcate cu U / V / W şi trebuie conectate corespunzător.
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Racordurile L1 / L2 / L3 (maro / portocaliu / alb) pot fi conectate în orice ordine se
doreşte.

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 Racord sistem de recuperare a energiei electrice
Conectarea circuitului intermediar cu sistemul de recuperare a energiei electrice MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13
K11
(AC3)

Conectarea greşită a circuitului
intermediar (poli inversaţi,
împământare) atrage după sine
deteriorarea aparatelor conectate!

L1 L2 L3
Filtru de reţea NF...
L1' L2' L3'

U1 V1 W1

3
L3

8

1

X1:

PE L1

X3: 1

2

3

L2

L3 PE
DGND

X4:
max. 5 m

X1:

7

-UZ +UZ PE

®

4

V
5

W
6

+R -R
8

4

5

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

X3:

PE U

3

TRIP roşu: MDR nu este gata
galben: MDR este gata

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC

X2:

2

DGND

2
L2

Operaţional

1
PE L1

ND...

'

U2 V2 W2

Ieşire
DC+24 V
Blocator

Racordurile la reţea ale
convertizorului nu au
voie să fie conectate!

PE -D

PE
X2:

9

F25

11

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

7a

8a

7b

8b

7c

8c
rd
bk

bk
rd

rd
bk

F26
Conectarea unor convertizoare suplimentare.
Dacă este nevoie, folosiţi un subdistribuitor.
BW... l
F16
Acţionează pe K11

1877029771
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Conectarea circuitului intermediar cu sistemul de recuperare a energiei electrice MDR60A0150 funcţionând
ca modul de frânare
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Filtru de reţea NF...
L1' L2' L3'

U1 V1 W1

ND...
U2 V2 W2

8

1

X1:

PE L1

X3: 1

2

3

L2

L3 PE
DGND

X4:
max. 5 m

X1:

7

-UZ +UZ PE

®

2

3

4

5
DGND

3
L3

Operaţional

2
L2

Ieşire
DC+24 V
Blocator

1
PE L1

'

TRIP roşu: MDR nu este gata
galben: MDR este gata

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW)

MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00

X3:

X2:
PE U
4

V
5

W
6

+R -R
8

PE

PE
X2:

9

F25

-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11

12

7a

8a

7b

8b

7c

8c

bk
rd

F26

BW... l
F16
Acţionează pe K11

3627533963
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4.4.11 Racord interfaţa RS485
Instalarea
interfeţei RS485 la
FSC11B / 12B

Cu RS485 puteţi conecta între ele maxim 32 aparate MOVITRAC® B.
Conexiune 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

INDICAŢIE
Rezistenţă terminală: Sunt încorporate rezistenţe terminale dinamice. Nu activaţi
rezistenţe terminale externe!
Lungime cablu

•

Lungimea maximă admisă a cablurilor este de 200 m.

•

Trebuie să utilizaţi cabluri ecranate.

4.4.12 Racord magistrală de sistem (SBus 1)
Instalare
magistrală
sistem (SBus) la
FSC11B/12B/
FIO21B

Prin intermediul magistralei de sistem (SBus) poate fi adresat un număr maxim de
64 participanţi CAN-Bus. SBus suportă tehnica de transfer în conformitate cu ISO 11898.
Prin intermediul comutatorului DIP S1 sau S1:8 se poate comuta suplimentar o rezistenţă terminală de 120 Ohm (terminal de magistrală).
Cu FSC11B inclusiv magistrala continuă CAN este deconectată prin X46:4;:5.
FIO21 nu are integrată o rezistenţă terminală comutabilă de 120 Ohm; pentru realizarea
terminalului trebuie conectată rezistenţa ataşată între X46:4 şi 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

CAN 1 finalizat

–

CAN 1 finalizat

S2 este rezervat la FSC11B şi trebuie să stea întotdeauna pe "Off".
În cazul MOVITRAC® B cu plachetă opţională încorporată se livrează şi un cablu de
racord pentru conexiunea SBus.
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Conexiune magistrală sistem MOVITRAC® B
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

S12
S1

S2

S1

ON

OFF

ON

OFF

X44

ON

S2

X44

X12:

OFF

DGND 1
SC11 2

FSC11B / 12B
X45
HL

X46
1234567

FSC11B / 12B
X45
HL

SC12 3

X46
1234567

9007199279915787

Conexiune magistrală sistem MOVITRAC® B cu UFx
®

MOVITRAC B

UFx

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B / 12B
X45
HL

X46
1234567

9007199494900875
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Conexiune magistrală sistem MOVITRAC® B cu Gateway DFx / UOH11B sau DFx
integrat în 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

Lungime cablu

•

•

Lungimea admisibilă totală a cablurilor depinde de rata baud setată pentru 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)
Trebuie să utilizaţi cabluri ecranate.

OBSERVAŢII
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•

Rezistenţă terminală: Activaţi rezistenţa terminală a magistralei de sistem la începutul şi la capătul conexiunii magistralei de sistem (S1 = ON). La aparatele intermediare dezactivaţi rezistenţa terminală (S1 = OFF).

•

Anumite aparate au o rezistenţă terminală fixă integrată care nu poate fi dezactivată. Acest lucru se întâmplă la Gateway UFx şi DFx/UOH, aceste Gateway reprezintă capătul fizic al liniei. Nu activaţi rezistenţe terminale externe!
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Se va folosi un cablu de cupru cu 4 conductoare, trefilat şi ecranat (cablu pentru transfer
date cu strat de ecranare din sârmă de cupru). Cablul va trebui să aibă următoarele
specificaţii:
– Secţiune fire 0.25 – 0.75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Rezistenţă de linie 120 Ω la 1 MHz
– Armătură capacitivă ≤ 40 pF/m la 1 kHz
Exemplu de cablu recomandat: cablu CAN Bus sau DeviceNet.

Plasaţi stratul de
ecranare

•

Fixaţi stratul de ecranare la ambele capete, pe o suprafaţă mare, de borna de ecranare electronică a convertizorului şi a controlerului principal.

•

Asiguraţi-vă întotdeauna în cazul conexiunii dintre MOVIDRIVE® B şi MOVITRAC® B,
că în acest fel este neutralizată în MOVIDRIVE® B izolaţia electrică dintre potenţialul de
referinţă DGND şi pământ.
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Instalare magistrală sistem (SBus) la DFP21B
Montarea plachetei opţionale DFP21B în MOVITRAC® B

OBSERVAŢII
•
•

MOVITRAC® B nu necesită o versiune firmware specială.
Numai SEW-EURODRIVE poate monta sau demonta plachetele opţionale pentru
MOVITRAC® B.

Racord SBus
MOVITRAC® B
S1

[1]

DFP21B
RUN

S2

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

X12
+
24V =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

6140139531

[1]

Rezistenţă terminală activată, S1 = ON

OBSERVAŢII
DFP21B dispune de o rezistenţă terminală SBus integrată şi trebuie să se instaleze
întotdeauna la începutul conexiunii SBus.
DFP21B are întotdeauna adresa 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

CC 24 V

X12

48

X12:8

Intrare +24 V

X12:9

Intrări binare potenţial de referinţă GND
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Pentru o cablare simplificată, DFP21B poate fi alimentat cu 24 V tensiune continuă de
la X46.7 al MOVITRAC® la X26.7.
În cazul alimentării DFP21B prin MOVITRAC®, MOVITRAC® trebuie să fie alimentat şi
el cu 24 V tensiune continuă la borna X12.8 şi X12.9.
Racord magistrală de sistem

®

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

MOVITRAC® B
S1

X12
+
24V =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

MOVITRAC® B

S2

S1

ON

X44

OFF

X44

FSC11B
X45

S2
ON
OFF

FSC11B

X46

X45

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

6140140043
DFP
GND
SC11
SC12

®

= magistrală de sistem referinţă
= magistrală de sistem High
= magistrală de sistem Low
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MOVITRAC B
GND = magistrală de sistem referinţă
SC22 = ieşire magistrală de sistem Low
SC21 = ieşire magistrală de sistem High
SC12 = intrare magistrală de sistem Low
SC11 = intrare magistrală de sistem High
S12
= rezistenţă terminală magistrală de sistem
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Reţineţi:
•

Se va folosi un cablu de cupru cu 2 conductoare, torsadat şi ecranat (cablu pentru
transfer date cu strat de ecranare din sârmă de cupru). Aşezaţi stratul de ecranare
pe ambele părţi în contact cu borna de ecranare a sistemului electronic al
MOVITRAC®, aşezând suplimentar capetele stratului de ecranare pe GND. Cablul
va trebui să aibă următoarele specificaţii:
– Secţiune fire 0.75 mm2 (AWG18)
– Rezistenţă de linie 120 Ω la 1 MHz
– Armătură capacitivă ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) la 1 kHz

•

Lungimea totală admisă a cablurilor depinde de rata baud setată pentru SBus:

•

– 250 kBaud:

160 m (528 ft)

– 500 kBaud:

80 m (264 ft)

– 1000 kBaud:

40 m (132 ft)

Activaţi rezistenţa terminală a magistralei de sistem la capătul conexiunii magistralei
de sistem (S1 = ON (PORNIT)). Dezactivaţi rezistenţa terminală a magistralei de
sistem la celelalte aparate (S1 = OFF (OPRIT)). Gateway DFP21B trebuie să se afle
întotdeauna la începutul şi la capătul conexiunii magistralei de sistem şi dispune de
o rezistenţă terminală montată fix.

OBSERVAŢII
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•

Între aparatele conectate prin magistrala SBus nu are voie să apară un decalaj de
potenţial. Preveniţi apariţia unui decalaj de potenţial cu ajutorul unor măsuri adecvate, de exemplu prin conectarea masei aparatelor cu un cablu separat.

•

Este interzisă cablarea în formă de stea.

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Instalarea
Instalare accesorii şi opţiuni – sistem electric

4

4.4.13 Racord elementul de control pentru valori prescrise
•

A: Montaj din partea posterioară, cu 4 găuri filetate

•

B: Montaj B din faţă, cu 2 orificii de fixare

A

B

A

A

B
M4

28 (1.1)

B

60 (2.4)
88 (3.5)

Instalare element
de control pentru
valori prescrise
MBG11A

A

A
56 (2.2)
68 (2.7)

188175883

Conectare
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 Racord opţiune adaptor de interfaţă UWS21B
Cod articol

Opţiune adaptor de interfaţă UWS21B: 1 820 456 2

Pachet de livrare

Pachetul de livrare pentru opţiunea UWS21B:

Conexiune
convertizor –
UWS21B

•

Aparat UWS21B

•

CD-ROM cu MOVITOOLS® MotionStudio

•

Cablu serial de interfaţă cu mufă Sub-D cu 9 pini şi conector Sub-D cu 9 pini, pentru
conexiunea UWS21B – PC.

•

Cablu serial de interfaţă cu 2 conectoare RJ10 pentru conexiunea UWS21B –
MOVITRAC®

•

Pentru conectarea UWS21B la MOVITRAC® utilizaţi cablul de conexiune conţinut în
pachetul de livrare.

•

Racordaţi cablul de conexiune la slotul XT al MOVITRAC®.

•

Aveţi în vedere că tastatura DBG60B şi interfaţa serială UWS21B nu pot fi conectate
simultan la MOVITRAC®.

•

În figura următoare este reprezentat cablul de conexiune MOVITRAC® – UWS21B.

MOVITRAC® MC07B

UWS21B

6473136523

Conexiune
convertizor – PC

•

Pentru conectarea UWS21B la PC, utilizaţi cablul de conexiune conţinut în pachetul
de livrare (cablu de interfaţă standard RS232 ecranat).

•

În figura următoare este reprezentat cablul de conexiune UWS21B – PC (conexiune
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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Conector Sub-D cu 9 pini
Mufă Sub-D cu 9 pini
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4.4.15 Racord traductor încorporat EI7C
Cablu traductor cu un M12
B
A
4158396811

Racord convertizor

Parte conectare motor

Contact

Semnal

Culoare conductor cablu

Contact

X12.4 (DI03)

A

Maro (BN)

3

A

Alb (WH)

4

B

Galben (YE)

5

X12.5 (DI04)

B

Verde (GN)

6

nc

Roşu (RD)

7

nc

Albastru (BU)

8

X12.8 (24VIO)

UB

Gri (GY)

1

X12.9 (GND)

GND

Roz (PK)

2

Traductorul necesită o intensitate a curentului de până la 40 mA. O alimentare externă
cu 24 V poate fi necesară când sunt alimentate şi intrările binare.
Cod articol:
Tipul cablului

M12, manşoane de protecţie

Poziţie fixă

1362 3273

Montare cu lanţuri de ghidare

1362 3281

4.4.16 Protecţia cablurilor şi întrerupător de protecţie la curenţi reziduali
•

Instalaţi siguranţele la începutul traseului de alimentare de la reţea în spatele derivaţiei spre şina colectoare (vezi schema electrică a aparatului de bază).

•

SEW-EURODRIVE recomandă să se renunţe la folosirea întreruptoarelor de protecţie la curenţi reziduali. Dacă utilizarea unui astfel de dispozitiv pentru protecţia la atingere directă sau indirectă este totuşi obligatorie, respectaţi următoarele:

•

AVERTIZARE! S-a instalat un tip incorect de dispozitive de protecţie la curenţi
reziduali.
Pericol de moarte sau de accidente grave
– MOVITRAC® B poate genera un curent continuu în conductorul de împământare.
Acolo unde pentru protecţia la atingere directă sau indirectă se foloseşte un dispozitiv de protecţie contra curenţilor vagabonzi (RCD) sau un dispozitiv de monitorizare a curenţilor vagabonzi (RCM), pe partea de alimentare de la reţea a
MOVITRAC® B este permisă utilizarea unui singur dispozitiv RCD sau RCM de
Tip B.
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4.4.17 Senzor de temperatură TF şi comutator bimetal TH
Temperatura bobinajului este monitorizată prin intermediul senzorilor de temperatură
TF sau al comutatoarelor bimetal TH. Racordaţi TF sau TH la ieşirea TF VOTF şi la
intrarea TF DI05TF a MOVITRAC® B. Plasaţi intrarea binară DI05TF la alarma senzorului de temperatură TF. Monitorizarea termică are loc apoi prin intermediul
MOVITRAC® B, nu este necesar nici un alt dispozitiv de monitorizare suplimentar.
Comutatoarele bimetalice TH se pot conecta şi la 24 V IO şi o intrare binară. Setaţi parametrii intrării binare pe "/Eroare externă".
4.4.18 Conectarea redresorului de frână

INDICAŢIE
Pentru conectarea redresorului de frână este necesar un cablu de alimentare de la
reţea separat, alimentarea de la tensiunea motorului nu este permisă!
Pentru K11 şi K12 utilizaţi numai contactoare din categoria de utilizare AC-3.
Deconectaţi frâna de pe latura de curent continuu şi alternativ, la:
•

Toate aplicaţiile mecanismului de ridicare.

•

Sisteme de propulsie care necesită un timp de răspuns rapid al frânei.

La montarea redresorului de frână în dulapul de comandă: Pozaţi branşamentele dintre
redresorul de frână şi frână separat de alte cabluri de putere. Montarea împreună cu alte
cabluri este permisă numai dacă celelalte cabluri sunt ecranate.
Scheme electrice

DOØ2
GND

deconectarea părţii de curent
continuu sau alternativ

deconectarea părţii de curent
continuu sau alternativ

deconectarea părţii de
curent alternativ

9007199909369355

În cazul frânelor fără BG/BGE sau BME respectaţi respectivele instrucţiuni de conectare. Informaţii detaliate cu privire la frânele SEW puteţi găsi în broşura "Practica tehnicii
acţionărilor: Frâne cu disc SEW".
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4.4.19 Instalarea FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Cu ajutorul modulelor FIO11B/21B, FSC11B/12B şi FSE24B puteţi extinde aparatele de
bază.
S1

S2
ON

X44

X44

FIO11B

OFF

X44

FIO21B

X45 X40

X46

X42

HL ⊥ 1 2 3 4 5

H L⊥1 2 3 4 5 6 7

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 IN

X47

®

X30 OUT

18014398749591179

Racord / tip modul

FIO11B

FIO21B

FSC11B/12B

FSE24B

Modul
analog

Modul
digital

Comunicare

Comunicare

Intrare / ieşire analogică X40

da

nu

nu

nu

Intrări binare X42

nu

da

nu

nu

RS485 pentru diagnoză (RJ10) X44

da

da

da

da

RS485 racord borne X45

da

nu

da

nu

Racord borne SBus X46

nu

da

da

nu

nu

nu

nu

da

®

Conexiune EtherCAT (2 × RJ45) X30

Fixarea şi
instalarea
modulelor frontale

Întotdeauna înşurubaţi de aparat elementul opţional, utilizând şurubul inclus. Pentru
tipodimensiunea 0 montaţi întâi bolţul de distanţare. Începând de la tipodimensiunea 1
bolţul este deja disponibil. Prin înşurubare asiguraţi conexiunea CEM de mare frecvenţă
dintre aparatul de bază şi elementul opţional.

Funcţie

Bornă

Descriere

Date

FIO11B

FIO21B

FSC11B/
12B

FSE24B

Interfaţă
service

X44

Prin conector cu fişă
RJ10

Numai pentru scopuri
de service
Lungime maximă a
cablului 3 m (10 ft)

da

da

da

da

Interfaţa
RS485

X45:H

ST11: RS485+

da

nu

da

nu

X45:L

ST12: RS485–

Cu X44 conectat în
paralel

X45:Ø

GND: Potenţial de
referinţă

X46:1

SC11: SBus High

nu

da1)

da2)

nu

X46:2

SC12: SBus Low

X46:3

GND: Potenţial de
referinţă

CAN BUS conform
specificaţiilor CAN 2.0,
părţile A şi B
Max. 64 participanţi

X46:4

SC21: SBus High

nu

nu

da3)

nu

X46:5

SC22: SBus Low

X46:6

GND: Potenţial de
referinţă

Magistrală
sistem
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Funcţie

Bornă

Descriere

CC 24 V

X46:7

CC 24 V

EtherCAT®

FIO11B

FIO21B

FSC11B/
12B

FSE24B

24VIO: Tensiune
auxiliară / Alimentare externă cu
tensiune

nu

nu

da

nu

X47:1

24VIO: Alimentare
externă cu tensiune

nu

nu

nu

doar
intrare

X47:2

GND: Potenţial de
referinţă

X30:In

Prin 2 conectoare cu
fişă RJ45

Fast Ethernet

nu

nu

nu

da

X40:1

AI2: Intrare de
tensiune

da

nu

nu

nu

X40:2

GND: Potenţial de
referinţă

–10 până la +10 V
Ri > 40 kΩ
Rezoluţie 10 Bit
Ciclu de interogare
5 ms
Precizie ±100 mV

X40:3

GND: Potenţial de
referinţă

nu

nu

nu

X40:4

AOV1: Ieşire de
tensiune

X40:5

AOI1: Ieşire de
curent

da
0 până la +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rezoluţie 10 Bit
Ciclu de interogare
5 ms
Rezistent la scurtcircuitare şi la tensiuni din
exterior până la 30 V
Precizie ±100 mV
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Ciclu de interogare
5 ms,
Compatibil PLC

da

nu

nu

X30:Out
Intrare
analogică

Ieşire
analogică

Intrări binare

X42:1

DI10

X42:2

DI11

X42:3

DI12

X42:4

DI13

X42:5

DI14

X42:6

DI15

X42:7

DI16

Date

nu

1) Este posibilă realizarea capătului de magistrală cu rezistenţa ataşată de 120 Ω între SC11 şi SC12.
2) Rezistenţa terminală de 120 Ω comutabilă prin comutatoarele DIP, SC21 şi SC22 sunt în acest caz dezactivate.
3) Rezistenţă terminală 120 Ω comutabilă prin intermediul comutatorului DIP.

Potenţialul CC 24 V de la X46:7 şi X47:1 este identic cu X12:8 al aparatului de bază. Toate
bornele GND ale aparatului sunt conectate între ele şi cu conductorul de împământare.
Specificaţii cabluri

•

Se va folosi un cablu de cupru cu 4 conductoare, trefilat şi ecranat (cablu pentru
transfer date cu strat de ecranare din sârmă de cupru). Cablul va trebui să aibă
următoarele specificaţii:
– Secţiune fire 0.25 – 0.75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Rezistenţă de linie 120 Ω la 1 MHz
– Armătură capacitivă ≤ 40 pF/m la 1 kHz
Exemplu de cablu recomandat: cablu CAN Bus sau DeviceNet.
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Plasaţi stratul de
ecranare

4

•

Fixaţi stratul de ecranare la ambele capete, pe o suprafaţă mare, de borna de ecranare electronică a convertizorului şi a controlerului principal.

•

În cazul cablurilor ecranate, pentru conexiunea dintre MOVITRAC® B şi Gateways
sau MOVITRAC® B şi MOVITRAC® B se poate renunţa la conectarea la masă.
Este permis în acest caz un cablu bifilar.

•

Asiguraţi-vă întotdeauna în cazul conexiunii dintre MOVIDRIVE® B şi MOVITRAC® B,
că în acest fel este neutralizată în MOVIDRIVE® B izolaţia electrică dintre potenţialul
de referinţă DGND şi pământ.

•

ATENŢIE Decalaj de potenţial
Urmările pot fi defecţiuni, ajungându-se până la distrugerea aparatului.
– Între aparatele conectate nu trebuie să apară decalaje de potenţial. Preveniţi apariţia decalajelor de potenţial cu ajutorul unor măsuri adecvate, de exemplu prin
legarea masei aparatelor cu un cablu separat.

OBSERVAŢIE
Modulele frontale FIO21B şi FSE24B necesită o alimentare cu tensiune de 24 V.
În cazul în care nu se conectează o alimentare externă cu tensiune, nu este permisă
oprirea parametrului P808 24VIO-Ieşire tensiune auxiliară.
Conectare modul
analogic FIO11B

Intrare analogică AI1
Bipolar

Ieşire analogică AO1

Unipolar

X45 X40

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

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

X45 X40

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

X45 X40

Ieşire tensiune AOV1

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

X45 X40

Ieşire curent AOC1

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

GND

A

GND

–10 V
extern

+10 V
extern

+10 V
extern
sau
X10:1

RL

V

RL ≤ 750 Ω

Montajul modulului
digital FIO21B

X42

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

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

57

I

5

Punere în funcţiune
Instrucţiuni generale pentru punerea în funcţiune

0

5

Punere în funcţiune

5.1

Instrucţiuni generale pentru punerea în funcţiune
PERICOL!
Contacte de putere neacoperite.
Pericol de moarte sau răniri grave prin electrocutare.

5.1.1

•

Instalaţi protecţia la atingere în conformitate cu instrucţiunile.

•

Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune fără ca protecţia la atingere să fie montată.

Condiţie
Condiţia pentru punerea cu succes în funcţiune este proiectarea corectă a mecanismului de acţionare.
Convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B sunt reglate din fabrică pentru a fi puse în
funcţiune împreună cu motorul SEW adaptat la nivelul corespunzător de putere (4 poli,
50 Hz) în mod de control U/f. În felul acesta puteţi pune în funcţiune şi porni motorul
SEW-EURODRIVE adaptat, fără proiectare.

5.1.2

Aplicaţii ale mecanismului de ridicat

PERICOL!
Pericol de moarte la căderea elevatorului!
Accidente mortale sau grave!
MOVITRAC® B poate fi folosit şi în elevatoare.
Este interzisă utilizarea MOVITRAC® B ca dispozitiv de siguranţă.
•

5.2

Folosiţi pentru siguranţa instalaţiei sistemele de control sau dispozitivele mecanice
de protecţie.

Lucrări preliminare şi materiale auxiliare
•

Verificaţi instalaţia.

PERICOL!
Pericol de accident la pornirea accidentală a motorului.
Accidente mortale sau grave!

58

•

Împiedicaţi pornirea accidentală a motorului, de ex. prin extragerea blocului electronic de borne X12.

•

În funcţie de aplicaţie trebuie prevăzute măsuri de siguranţă suplimentare pentru
evitarea punerii în pericol a oamenilor şi a utilajelor, de ex. sisteme de monitorizare
sau dispozitive mecanice de protecţie.
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5.2.1

5.2.2

Lucrări preliminare şi materiale auxiliare la punerea în funcţiune cu setările din fabrică
•

Conectaţi sistemul de alimentare şi motorul.

•

Conectaţi bornele de semnal.

•

Porniţi sistemul de alimentare.

Lucrări preliminare şi materiale auxiliare la punerea în funcţiune cu tastatură sau PC
•

Conectaţi sistemul de alimentare şi motorul. Nu conectaţi borne de semnal astfel
încât convertizorul să nu mai primească mesaj de deblocare!

•

Porniţi sistemul de alimentare.

•

Pe display este afişat Stop.

•

Programaţi bornele de semnal.

•

Reglaţi parametrii (de ex. rampe).

•

Verificaţi asignarea bornelor (P601 – P622).

•

Opriţi sistemul de alimentare.

•

Conectaţi bornele de semnal.

•

Porniţi sistemul de alimentare.

INDICAŢIE
Când executaţi punerea în funcţiune, convertizorul modifică automat valorile
parametrilor.
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5.3

Tastaturi

5.3.1

FBG11B – tastatură simplă
Aranjamentul tastelor şi al pictogramelor pe tastatură:

[1]

9007199348841739
[1] Afişaj cu LED-uri cu programul IPOS® pornit

Funcţiile tastaturii

Tastele UP / DOWN / OUT / ENTER servesc navigării prin meniuri. Tastele RUN şi
STOP/RESET servesc controlului motorului. Elementul de control pentru valori prescrise serveşte prescrierii valorilor de referinţă.
UP / DOWN pentru selectarea simbolurilor şi modificarea de valori.

out

RUN
STOP

Enter

OUT / ENTER pentru activarea şi dezactivarea simbolurilor sau a meniurilor
pentru parametri.
RUN pentru pornirea motorului.
STOP/RESET pentru resetarea erorilor şi oprirea mecanismului de acţionare.

RESET

STOP
RESET

Tasta STOP/RESET are prioritate faţă de activarea bornelor sau faţă de activarea prin
intermediul interfeţei. Dacă opriţi un mecanism de acţionare cu tasta STOP/RESET,
trebuie să îl reactivaţi cu tasta RUN.

OBSERVAŢIE
După deconectarea alimentării blocajul se va elimina prin apăsarea tastei STOP/
RESET!
După apariţia unei erori şi declanşarea reacţiei programate puteţi efectua o resetare cu
ajutorul tastei STOP/RESET. Mecanismul de acţionare este blocat şi trebuie să îl activaţi cu tasta RUN. Prin intermediul parametrului P760 puteţi dezactiva funcţia STOP utilizând FBG11B.
RUN

Dacă opriţi mecanismul de acţionare cu tasta STOP/RESET, pe afişaj clipeşte mesajul
Stop. Acesta semnalizează faptul că motorul trebuie deblocat apăsând pe tasta RUN.
După copierea setului de parametri în convertizor, aparatul este şi el oprit.
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Operarea de
bază a tastaturii
FBG11B
Nivel 1

Nivel 2
Afişaj
Stare convertizor
Turaţie

Afişaj
Rampă
crescătoare

out Enter

Modificare rampă
crescătoare

Enter

Modificare /
preluare valoare

Afişaj
Rampă
descrescătoare

out Enter

Modificare rampă
descrescătoare

Enter

Modificare /
preluare valoare

Selectare
Meniu valori
prescrise fixe

out Enter

Afişaj
Valoare prescrisă
maximă

out Enter

Selectare
Meniu parametri

out Enter

Meniu valori prescrise fixe
Mod pentru modificări
out Enter

Enter

Modificare turaţie
maximă [rpm]

Enter

Modificare /
preluare valoare

Mod pentru modificări

Meniu parametri
out Enter

Enter



Selectare pornire
motor set
parametri 1

out Enter

Selectare pornire
motor set
parametri 2

out Enter

Selectare
Salvare date

out Enter

Selectare element
de control pentru
valori prescrise FBG

out Enter

Modificare /
preluare valoare

Modificare /
preluare valoare

Meniu punere în funcţiune motor

Meniu pornire motor 2

Meniu salvare date

Element de control pentru
valori prescrise FBG

Afişaj
Frecvenţă iniţială

Afişaj
Curent de ieşire

9007199272928395
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62

Navigare prin
meniuri

Dacă selectaţi un simbol, LED-ul integrat în simbolul respectiv se aprinde. În cazul simbolurilor care reprezintă doar valori afişate, pe ecran apare imediat valoarea afişată
curentă.

Modificarea
parametrilor

După selectarea unui simbol şi acţionarea tastei ENTER puteţi selecta parametrul dorit.
Pentru modificarea valorii parametrului trebuie să mai apăsaţi o dată tasta ENTER.
Clipirea valorii şi a LED-ului din simbolul corespunzător semnalizează faptul că acum
puteţi modifica valoarea. Apăsaţi încă o dată tasta ENTER, apoi valoarea devine activă
şi LED-ul nu mai clipeşte.

Afişări de stare

Dacă starea afişată este "Acţionare activată" afişajul arată turaţia curentă calculată.

Afişare eroare

În cazul apariţiei unei erori, afişajul se schimbă şi codul erorii clipeşte intermitent, de ex.
F-11, vezi lista cu erori din capitolul "Service / Lista cu erori" (→ pag. 138). Acest lucru
nu se întâmplă în timpul punerii în funcţiune.

Avertismente

Unii parametri nu pot fi modificaţi în orice regim de funcţionare. Dacă încercaţi totuşi să
faceţi acest lucru, apare mesajul r-19 – r-32. Mesajul cuprinde un cod corespunzător
acţiunii respective, de ex. r-28 (Blocare regulator necesară). Lista indicaţiilor o puteţi
găsi în capitolul "Operare" (→ pag. 126).

Schimbare
meniu parametri
Prescurtat ↔
Detaliat

Prin intermediul parametrului P800 puteţi comuta între Meniul prescurtat şi Meniul detaliat. În descrierea parametrilor şi lista parametrilor sunt indicaţi parametrii care sunt
accesibili în meniul prescurtat şi cei accesibil în meniul detaliat.
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Punere în
funcţiune cu
tastatura FBG11B
Nivel 2

Nivel 3
Selectare motor:
– Motor SEW-DT/DV

Nivel 1

– Motor non SEW
out

out

Enter

out

Enter

Enter

– Motor SEW-DRS
– Motor SEW-DRE

– U/f + Frânare cu curent continuu
– VFC
out

Enter

– Frânare cu curent
curent continuu VFC

– Elevator VFC
out

Enter

out

Enter

Putere în kW
HP = kW x 1.33

Tensiune motor V

out

Enter

Frecvenţa nominală a motorului Hz

out

Enter

1/min

(

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

disponibil doar la pornire
cu motor extern
(Motor = non SEW)
cos phi

)

27021597782442891
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0
Date necesare

Pentru succesul punerii în funcţiune sunt necesare următoarele date:
•

Tip motor (motor SEW sau motor non SEW)

•

Date motor
– Tensiune nominală şi frecvenţă nominală.
– Suplimentar pentru motor non SEW: Intensitate nominală a curentului, putere
nominală, factor de putere, cosφ şi turaţie nominală.

•
Activare punere în
funcţiune

Tensiune nominală de reţea

Condiţii prealabile:
•

Sistem de acţionare "Neactivat": Stop

Dacă racordaţi un motor mai mare sau mai mic (o diferenţă de maxim un factor de tipodimensiune) trebuie să selectaţi valoarea care se apropie cel mai mult de puterea de
referinţă a motorului.
Punerea completă în funcţiune se încheie abia atunci când reveniţi la nivelul meniului
principal cu tasta OUT.

OBSERVAŢIE
Punerea în funcţiune a motoarelor SEW este concepută pentru motoarele cu 4 poli.
Poate fi util ca motoarele SEW bipolare sau cu 6 poli să fie puse în funcţiune ca
motoare non SEW.
Sistemele de acţionare cu mai multe motoare sunt interconectate mecanic, de ex. acţionarea prin lanţ cu mai multe motoare.

Punere în
funcţiune
acţionare cu mai
multe motoare

Vă rugăm să respectaţi indicaţiile din manualul "Acţionare cu mai multe motoare
MOVIDRIVE®".

Punere în
funcţiune:
Acţionare în grup

Acţionările în grup sunt decuplate mecanic una de cealaltă (de ex. diferite benzi de
transport). În acest regim de funcţionare convertizorul operează fără compensare a alunecării şi cu raport U/f constant.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile din manualul "Acţionare cu mai multe motoare
MOVIDRIVE®".

Punere în
funcţiune cu un
moment mare de
inerţie a maselor
sub sarcină ca în
cazul pompelor şi
al ventilatoarelor

Compensarea alunecării este proiectată pentru un raport între momentul de inerţie a
maselor sub sarcină şi momentul de inerţie a motorului mai mic decât 10. Dacă acest
raport este mai mare, iar sistemul de acţionare vibrează, atunci compensarea alunecării
trebuie redusă şi eventual chiar setată la 0.

Regim manual cu
aparatul de setare
a valorilor dorite
FBG11B

Aparatul de setare a valorilor dorite FBG11B al tastaturii (regim manual local):
LED-ul
clipeşte
Singurele mărimi relevante în regimul "Aparat de setare a valorilor dorite FBG" sunt:
•

P122 Sens de rotaţie în regim manual FBG

•

Tasta RUN şi tasta STOP/RESET

•

Aparatul de setare a valorilor dorite (potenţiometru)

Dacă aparatul de setare a valorilor dorite FBG este activat, simbolul se aprinde
intermitent.
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Puteţi limita cea mai mică turaţie cu ajutorul P301 Turaţie minimă şi cea mai mare turaţie
cu ajutorul simbolului nmax.
După o eroare puteţi efectua o resetare cu ajutorul tastei "STOP/RESET" prin intermediul bornei sau al interfeţei. După resetare, regimul de funcţionare "aparat de setare
manuală a valorilor dorite" este din nou activ. Sistemul de acţionare rămâne oprit.
Mesajul Stop se aprinde intermitent semnalizând faptul că trebuie să reactivaţi sistemul
de acţionare cu tasta RUN.
Parametrul P760 Blocare taste RUN/STOP nu este activ în regimul de funcţionare
"aparat de setare manuală a valorilor dorite".
Prin îndepărtarea tastaturii FBG11B se declanşează o reacţie de oprire.
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5.3.2

DBG60B – tastatură extinsă

Date necesare

Pentru succesul punerii în funcţiune sunt necesare următoarele date:
•

Tip motor (motor SEW sau motor non SEW)

•

Date motor
– Tensiune nominală şi frecvenţă nominală.
– Suplimentar pentru motor non SEW: Intensitate nominală a curentului, putere
nominală, factor de putere, cosφ şi turaţie nominală.

•
Selectarea limbii
dorite

Tensiune nominală de reţea

În imaginea următoare sunt prezentate tastele necesare pentru selectarea limbii dorite.

[1]
[2]
[4]

[3]

247015051

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

Tasta ↑
Tasta OK
Tasta ↓
Tastă selecţie limbi

Navigare în sus la următorul punct de meniu
Confirmarea informaţiei introduse
Navigare în jos la următorul punct de meniu
Apare lista limbilor disponibile

La prima pornire sau după activarea stării la livrare pe displayul DBG60B apare pentru
câteva secunde următorul text:
SEW
EURODRIVE
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După aceea pe display apare simbolul pentru selectarea limbii.

Procedaţi după cum urmează pentru a selecta limba dorită:

Punerea în
funcţiune

•

Apăsaţi tasta pentru selecţie limbă. Pe display apare o listă a limbilor disponibile.

•

Selectaţi limba dorită cu ajutorul tastelor ↑ / ↓.

•

Confirmaţi selecţia limbii cu tasta OK. Pe display apare afişajul de bază în limba
selectată.

În imaginea următoare sunt prezentate tastele necesare pentru punerea în funcţiune.

[1]
[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

247163659

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Tasta ↑
Tasta OK
Tastă context
Tasta ↓
Tasta ↔
Tasta DEL
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Navigare în sus la următorul punct de meniu
Confirmarea informaţiei introduse
Activarea meniului contextual
Navigare în jos la următorul punct de meniu
Schimbare meniu, mod afişare ↔ mod editare
Întreruperea sau încheierea punerii în funcţiune
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0
Desfăşurarea
punerii în funcţiune

1. Introduceţi semnal "0" la borna X12:2 (DIØ1
"/CW/STOP"), de ex. prin deconectarea blocului de
borne electronic X12.

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

2. Activaţi meniul contextual prin apăsarea tastei context.

PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW

3. Navigaţi în jos cu tasta ↓, până la selectarea punctului
de meniu "STARTUP".

MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX

4. Apăsaţi tasta OK pentru iniţializa punerea în funcţiune. Apare primul parametru. Tastatura este în mod
de afişare, această stare fiind semnalizată prin
clipirea cursorului sub numărul parametrului.

STARTUP
PREPARE FOR
STARTUP

•

Treceţi cu ajutorul tastei ↔ în modul de editare.
Cursorul intermitent dispare.

•

Cu ajutorul tastei ↑ sau al tastei ↓ selectaţi "PARAMETER SET 1" sau "PARAMETER SET 2".

•

Confirmaţi selecţia cu tasta OK.

•

Reveniţi cu ajutorul tastei ↔ în modul de afişare.
Cursorul intermitent reapare.

•

Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.

C00*STARTUP
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2

5. Setaţi tipul motoarelor.

C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS

6. Setaţi modul de lucru dorit. Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.

C01*OPER. MODE 1
STANDARD U/f
VFC1

Pentru activarea funcţiei de captură sau a funcţiei de
elevator este necesară utilizarea modului de lucru
VFC.
a. La selectarea modului de lucru STANDARD U/f:

C28*DC BRAKING
NO
YES

b. La selectarea modului de lucru VFC:
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C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
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7. Selectaţi tipul de motor. Dacă este conectat un motor
SEW-EURODRIVE cu 2 sau cu 4 poli, selectaţi
motorul corect din lista de selecţie.

C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2

Dacă este conectat un motor non SEW sau un motor
SEW cu mai mult de 4 poli, selectaţi în listă "NONSEW MOTOR".

C02*MOTOR TYPE 1

Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.
8. Introduceţi tensiunea de măsurare a motorului pentru
tipul de conexiune selectat, în conformitate cu plăcu?a de identificare a motorului.

NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
NOM. MOT. VOLT. 1
+400.000

Exemplu: Plăcuţă de identificare 230Ö/400Õ50 Hz
Conectare Õ → Introduceţi "400 V".
Conectare Ö / Punct de trecere la 50 Hz → Introduceţi "230 V".
Conectare Ö / Punct de trecere la 87 Hz → Introduceţi de asemenea 230 V, setaţi însă după punerea în
funcţiune mai întâi parametrul P302 "MAXIMUM
SPEED 1" pe valoarea pentru 87 Hz. Porniţi apoi
mecanismul de acţionare.
Exemplu: Plăcuţă de identificare 400Ö/690Õ50 Hz
Este posibilă doar conectarea Ö → Introduceţi
"400 V".
Conectarea Õ nu este posibilă.
Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.
9. Introduceţi frecvenţa nominală menţionată pe plăcuţa
de identificare a motorului.

C04*
NOM. MOT. FREQ. 1
+50.000

Hz

Exemplu: 230Ö/400Õ50 Hz
Introduceţi "50 Hz" la conectare Õ şi Ö.
Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.
LA MOTOARE SEW
10. Valorile pentru motoarele SEW bipolare şi cu 4 poli
sunt deja stocate şi nu este necesară introducerea lor.
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LA MOTOARE NON SEW
10. Introduceţi următoarele date de pe placheta de identificare a motorului:
•

C10* Curent nominal motor, respectaţi tipul de
conexiune Õ sau Ö.

•

C11* Putere de referinţă motor

•

C12* Factor de putere cosφ

•

C13* Turaţie nominală a motorului

C47*4-Q OPERATION
NO
YES

11. Introduceţi tensiunea nominală a reţelei (C05* la
motor SEW, C14* la motor non SEW).

C05*
V
NOM. LINE VOLT. 1
+400.000

11. Începeţi calculul datelor pentru punerea în funcţiune
cu "DA". Procesul durează câteva secunde.

C06*CALCULATION
NO
YES

LA MOTOARE SEW
12. Se efectuează calculul. După finalizarea acestuia se
trece automat la următorul punct de meniu.

C06*SAVE
NO
YES

LA MOTOARE NON SEW
12. În cazul motoarelor non SEW, pentru calculare este
necesar un proces de calibrare:
•

•

Motorul primeşte automat curent.

13. Setaţi "SAVE" pe "YES". Datele (parametrii motorului)
sunt copiate în memoria fixă a MOVITRAC® B.

DATA IS
BEING COPIED...

14. Punerea în funcţiune este încheiată. Reveniţi în
meniul contextual cu tasta DEL.

MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B

15. Navigaţi în jos cu tasta ↓, până la selectarea punctului
de meniu "EXIT".

UNIT SETTINGS
QUIT

16. Confirmaţi cu tasta OK. Apare afişajul de bază.

0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

PERICOL! Reglaje incorecte ale parametrilor datorită seturilor de date necorespunzătoare.
Accidente mortale sau grave.
– Asiguraţi-vă că setul de date copiat corespunde aplicaţiei.
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•

Introduceţi în lista de parametri setările de parametri care diferă de setările standard.

•

La motoarele non SEW setaţi timpul corect de activare a frânei (P732 / P735).

•

La pornirea motorului respectaţi instrucţiunile din capitolul "Pornirea motorului".

•

La conectare Δ şi punct de trecere la 87 Hz setaţi parametrul P302 / P312 "Maximum
speed 1/2" pe valoarea pentru 87 Hz.

Punere în
funcţiune cu curbă
caracteristică de
87 Hz

Pentru punerea în funcţiune cu curbă caracteristică de 87 Hz introduceţi datele motorului în conexiunea în triunghi. După punerea în funcţiune setaţi turaţia maximă cu parametrul P302 şi / sau P312 la valoarea pentru 87 Hz.

Exemplu

Pentru un motor cu turaţie nominală 1420 1/min, tensiune nominală Un = 230/400 V,
frecvenţă nominală 50 Hz şi punere în funcţiune în conexiune triunghi / punct de trecere
la 87 Hz introduceţi următoarele date pentru punerea în funcţiune:

Setare parametri

Tensiune nominală a motorului

230 V

Frecvenţă nominală a motorului

50 Hz

Turaţie maximă (turaţie limită)

2470 rot./min

Procedaţi după cum urmează pentru setarea parametrilor:
•

Apelaţi meniul contextual cu ajutorul tastei context. Selectaţi în meniul contextual
punctul de meniu "MOD PARAMETRI". Confirmaţi selecţia cu tasta OK. Tastatura
este în mod parametri, această stare este semnalizată prin clipirea cursorului sub
numărul parametrului.

•

Treceţi cu ajutorul tastei ↔ în modul de editare. Cursorul intermitent dispare.

•

Cu tasta ↑ sau ↓ puteţi selecta sau seta valoarea corectă a parametrului.

•

Confirmaţi selecţia sau setarea cu tasta OK.

•

Reveniţi cu ajutorul tastei ↔ în mod parametri. Cursorul intermitent reapare.

•

Cu ajutorul tastei ↑ selectaţi următorul parametru.
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Regim manual

Prin funcţia Regim manual convertizorul poate fi controlat prin intermediul tastaturii
DBG60B (meniu contextual → regim manual).
Intrările binare, cu excepţia "/Controller inhibit" sunt inactive pe durata regimului de funcţionare manual. O intrare binară "/Controller inhibit" trebuie să primească un semnal "1"
pentru a putea iniţia acţionarea în regim manual.
Sensul de rotaţie nu este stabilit prin intrările binare "CW/stop" sau "CCW/stop", ci prin
selectarea sensului de rotaţie din tastatura DBG60B.
•

În acest sens introduceţi turaţia dorită şi cu ajutorul tastei de semn (+/-) introduceţi
sensul de rotaţie dorit (+ = dreapta / – = stânga).

Regimul manual rămâne activ şi după deconectarea şi reconectarea alimentării, convertizorul este însă blocat.
•

Cu tasta RUN iniţiaţi activarea şi startul cu nmin în sensul de rotaţie dorit. Cu tastele
↑ şi ↓ puteţi mări sau micşora turaţia.

OBSERVAŢIE
Imediat după încheierea regimului manual semnalele la intrările binare devin imediat
active. O intrare binară / blocare regulator nu trebuie comutată între "1"-"0"-"1".
Mecanismul de acţionare poate porni în conformitate cu semnalele la intrările binare
şi sursele de valori dorite.
•

PERICOL! Pericol de accident la pornirea accidentală a motorului.
Accidente mortale sau grave.
– Împiedicaţi pornirea accidentală a motorului, de ex. prin extragerea blocului
electronic de borne X12.
– În funcţie de aplicaţie trebuie luate măsuri de siguranţă suplimentare pentru
evitarea punerii în pericol a persoanelor şi utilajelor.
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5.4

Software tehnologic MOVITOOLS® MotionStudio
Porniţi MOVITOOLS® din meniul de start al Windows:
Programe / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
Cu butonul [Scan] obţineţi prin intermediul MOVITOOLS® MotionStudio o listă a tuturor
aparatelor conectate.

189003915

Cu clic dreapta pe unul dintre aparate puteţi efectua de exemplu punerea în funcţiune.
Informaţii suplimentare sunt disponibile în Ajutor online.
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5.5

Scurtă descriere a paşilor importanţi ai procesului de punere în funcţiune
Puteţi conecta convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B direct la un motor cu aceeaşi
putere. De exemplu: Un motor cu putere de 1,5 kW (2,0 HP) poate fi conectat direct la
un MC07B0015.
Mod de lucru
1. Conectaţi motorul la MOVITRAC® B
(borna X2).

trifazat

2. Conectaţi, opţional, o rezistenţă de frână
(borna X2/X3).
3. Următoarele borne de semnal trebuie
controlate prin dispozitivul dumneavoastră de comandă:
•

Activare DIØ3

•

Facultative: Dreapta/Stop DIØ1 sau
Stânga/Stop DIØ2

•

Valoare dorită:

쓔
Comutare
Semnal I <-> semnal U*
REF1

Potenţial de referinţă semnale analog

– DIØ4 = n11 = 150 1/min sau/şi
– DIØ5 = n12 = 750 1/min sau/şi
În cazul unui motor cu frână:
DOØ2 = comanda frânei prin intermediul redresorului de frână
4. Opţional, conectaţi următoarele borne de
semnal:
•

DIØØ = Resetare eroare

•

DOØ1 = /Defecţiune (realizată sub
formă de contact de releu)

•

DOØ3 = Funcţional

n13 = n11 + n12

Tensiune de alimentare pentru TF/TH
Ieşire/intrare +24 V
Potenţial de referinţă semnale binare

X2
X3

PE

5. Verificaţi funcţionalitatea dorită la sistemul
de comandă.
6. Conectaţi convertizorul de frecvenţă la
reţea (X1).

24VIO

Potenţial de referinţă
Frână eliberată*
Operaţional*
Potenţial de referinţă
Contact de releu /Defecţiune*
Contact de închidere releu
Contact de deschidere releu

쓔

•

GND

Resetare eroare*
Dreapta/Stop
Stânga/stop*
Deblocare/Stop*

– Intrare analogică (X10) sau/şi

– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min

monofazat
PE

}

5.5.1

= bornă de ecranare

댷

= setare din fabrică

M
trifazat
53520267

5.5.2

Instrucţiuni
Modificarea funcţiilor bornelor de semnal şi a setărilor pentru valorile dorite se realizează de la tastatura FBG11B sau de la un calculator (PC). Pentru conexiunea PC este
necesar modulul frontal FSC11B precum şi unul dintre modulatoarele de interfaţă:
UWS21B / UWS11A / USB11A.
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5.5.3

Restabilirea setărilor din fabrică (P802)
Cu P802 Setări din fabrică puteţi reveni la setările din fabrică stocate în EPROM pentru
aproape toţi parametrii.

5.5.4

Ajustarea frecvenţei PWM (P86x)
Cu P860 / P861 puteţi seta frecvenţa de ciclu nominală la ieşirea convertizorului. Dacă
P862 / P863 este setat pe "Oprit" frecvenţa de ciclu se poate modifica independent, în
funcţie de gradul solicitare al aparatului.

5.5.5

Parametrizarea adresei convertizorului (SBus / RS485 / fieldbus) (P81x)
Cu P810 setaţi adresa MOVITRAC® B pentru comunicarea prin interfaţa serială.

5.5.6

Setarea metodei de reglaj (P700)
Cu acest parametru fixaţi modul de lucru de bază al convertizorului. Setare la tastatură.

Curba
caracteristică U/f
(standard)

Setarea standard pentru modul de lucru este U/f. Utilizaţi acest mod de lucru atunci când
nu există cerinţe speciale privind nivelul de turaţie şi pentru aplicaţiile în cazul cărora
este necesară o frecvenţă maximă de ieşire de peste 150 Hz.

Curba
caracteristică VFC
(reglarea
vectorului)

Trebuie să puneţi în funcţiune convertizorul în modul de lucru VFC sau VFC şi frânare
cu curent continuu pentru:
•

Cuplu ridicat

•

Funcţionare îndelungată cu frecvenţă redusă

•

Compensare precisă a alunecării

•

Comportament dinamic

În acest sens este necesar ca la punerea în funcţiune să selectaţi la punctul P01 modul
de lucru VFC sau VFC& frânare cu curent continuu.
5.5.7

Prescrierea tipului de aplicaţie

Control turaţie
Elevator

Funcţia de elevator pune automat la dispoziţie toate funcţiile de care este nevoie la operarea unui elevator care nu a fost echilibrat. Din raţiuni de siguranţă trebuie să activaţi
în special funcţiile de monitorizare, care pot împiedica pornirea accidentală a mecanismului de acţionare.

Frânare CC

Cu frânarea CC motorul asincron frânează prin injecţie de curent. Frânarea se realizează fără rezistenţă de frânare în convertizor.

Funcţie captură

Funcţia de captură permite cuplarea convertizorului la un motor aflat în rotaţie. În special
la mecanisme de acţionare care nu sunt frânate activ, care funcţionează pentru o perioadă lungă de timp sau care sunt puse în mişcare împreună cu agentul transportat, ca
de ex. Pompe şi ventilatoare. Intervalul maxim de captură este de circa 200 ms.

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

75

I

5

Punere în funcţiune
Scurtă descriere a paşilor importanţi ai procesului de punere în funcţiune

0
5.5.8

Alegerea modului de lucru (mod de lucru cu 4 cadrane P82x)
Cu P820 / P821 puteţi activa şi dezactiva operarea cu 4 cadrane. Dacă la
MOVITRAC® B se conectează o rezistenţă de frânare, este posibilă operarea cu
4 cadrane. Dacă la MOVITRAC® B nu este conectată o rezistenţă de frânare, astfel
nefiind posibil regimul regenerativ, trebuie să setaţi P820 / P821 pe "Oprit". În acest mod
de lucru MOVITRAC® B încearcă să prelungească rampa de decelerare. În acest fel
puterea regenerativă nu devine prea mare iar tensiunea circuitului intermediar rămâne
sub limita de deconectare.

5.5.9

Prescrierea valorilor dorite (P10x)
Cu P100 "Sursa valorilor dorite" şi P101 "Sursa de comandă" puteţi să selectaţi şi o
interfaţă de comunicare ca sursă a valorilor dorite sau ca sursă de comandă. Interfeţele
nu sunt însă dezactivate automat cu aceşti parametri, întrucât convertizorul trebuie să
rămână permanent pregătit pentru recepţie prin toate interfeţele.
Valorile dorite fixe au întotdeauna o prioritate mai mare decât restul valorilor dorite.
O listă completă a posibilităţilor de selectare găsiţi în descrierea parametrului P100.

Prescriere prin
fieldbus / SBus

Pentru fixarea sursei valorilor dorite pe fieldbus sau SBus, pentru P100 trebuie selectată
valoarea "SBus1 / Valoare dorită fixă". Semnul valorii dorite determină sensul de rotaţie.

Prescriere prin
valoare analogică

Pentru fixarea sursei valorilor dorite pe o valoare analogică, există pentru P100 următoare posibilităţi de selecţie:

Prescriere prin
valoare dorită fixă
(comandă digitală)

•

Bipolar (prelucrare cu semn intrare analogică 1 sau valoare dorită fixă)

•

Unipolar (prelucrare în funcţie de valoare intrare analogică 1 sau valoare dorită fixă)

•

Potenţiometrul motorului (potenţiometru virtual)

•

Valoare dorită fixă + AI1 (suma rezultată din valoarea dorită fixă selectată şi valoarea
intrare analogică AI1 → este valabil de asemenea modul de lucru P112 AI1)

•

Valoare dorită fixă × AI1 (factor de evaluare pentru intrare analogică AI1→ 0 – 10 V
= 0 – 100 %)

•

Bipolar (intrare analogică 2 sau valoare dorită fixă)

Pentru fixarea sursei valorilor dorite pe intrări binare, P100 trebuie setat pe valoarea
"Intrare valoare dorită frecvenţă / valoare dorită fixă" (frecvenţa la intrarea binară DI04
prescrie valoarea dorită). Prin intermediul P102 "Scalare frecvenţă" puteţi seta la ce
frecvenţă de intrare este atinsă valoarea dorită a sistemului 100 %.

5.5.10 Funcţii de protecţie
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Parametrizarea
limitei de curent
(P303)

Limitarea internă de curent se referă la curentul aparent, aşadar la curentul de ieşire al
convertizorului. În domeniul de slăbire a câmpului convertizorul reduce automat, la nivel
intern, limita curentului. În acest convertizorul realizează o protecţie împotriva înecării
motorului.

Parametrizarea
monitorizării
turaţiei (P50x)

Mecanismul de acţionare atinge turaţia solicitată prin valoarea dorită doar dacă dispune
de cuplu suficient. În cazul în care convertizorul a atins P303 Limită curent, acesta consideră că nu a atins turaţia dorită. În cazul în care convertizorul depăşeşte limita de
curent pentru o perioadă mai lungă decât P501 Interval de temporizare, se activează
monitorizarea turaţiei.

Parametrizarea
reacţiilor la erori
(P83x)

Eroarea "EROARE EXTERNĂ" se declanşează doar în starea convertizorului
"DEBLOCAT". Cu P830 se programează reacţia la o eroare declanşată printr-o bornă
de intrare programată pe "/EROARE EXTERNĂ".
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Parametrizarea
protecţiei motorului
(P340)

La activarea acestei funcţii MOVITRAC® B preia electronic protecţia termică a motorului
conectat. Funcţia de protecţie a motorului este de cele mai multe ori comparabilă cu protecţia termică obişnuită (întrerupător de protecţie a motorului) şi ţine seama de răcirea
dependentă de turaţie prin intermediul ventilatorului propriu. Sarcina motorului se determină cu ajutorul curentului de ieşire, al tipului de răcire, al turaţiei motorului şi a timpului.
Ca bază a modelului termic al motorului servesc datele motorului specificate la punerea
în funcţiune (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) şi respectarea condiţiilor de funcţionare prevăzute pentru motor.

5.5.11 Stabilirea limitelor de sistem
Turaţie minimă
(P301)

Valoare a turaţiei sub care nu trebuie să se ajungă nici măcar dacă valoarea dorită prestabilită este zero. Turaţia minimă este valabilă şi dacă a fost setat nmin < nStart / Stop.

Turaţie maximă
(P302)

O valoare dorită prestabilită nu poate depăşi valoarea setată aici. Dacă setaţi nmin > nmax,
atunci atât turaţia minimă cât şi turaţia maximă vor avea valoarea stabilită prin nmax.

Rampe de turaţie
(P13x)

Timpii de rampă au la bază o modificare a valorii dorite de Δn = 3000 1/min. Rampele
t11 / t21 crescătoare şi t11 / t21 descrescătoare sunt active la modificarea valorii dorite.
La revocarea deblocării cu tasta STOP / RESET sau prin intermediul bornelor, devine
activă rampa de oprire t13 / t23.

5.5.12 Activarea funcţiei de economisire a energiei (P770)
Funcţia de economisire a energiei poate fi activată pentru modurile de lucru VFC / VFC
& CAPTURĂ / CURBĂ CARACTERISTICĂ U/f. La mers în gol puterea consumată a
motorului poate fi redusă cu până la 70 %.
Economia de energie poate fi obţinută în timpul funcţionării pompelor, ventilatoarelor,
benzilor transportoare etc. În cadrul acestei proceduri magnetizarea motorului asincron
este reglată în funcţie de sarcină, prin ajustarea raportului tensiune-frecvenţă, motorul
fiind sub-magnetizat.
5.5.13 Activarea funcţiilor tehnologice
În plus® faţă de caracteristicile modelului standard, cu ajutorul aparatelor în variantă
tehnologică puteţi face uz de modulul de aplicaţii disponibil în software-ul tehnologic
MOVITOOLS® MotionStudio. Funcţia tehnologică o puteţi identifica după caracterele
"0T" aflate la finalul denumirii tipului sau în MOVITOOLS® MotionStudio în meniul "Date
aparat" la "Model aparat: Tehnologic".
Momentan există modulul de aplicaţie "Poziţionare simplă" în combinaţie cu traductoarele încorporate SEW ca înlocuitor pentru comutarea între viteza rapidă şi viteza lentă
prin iniţiatori.
În caz de avarie, activarea poate avea loc şi ulterior. În acest caz, în MOVITOOLS®
MotionStudio trebuie introdus TAN-ul corect, prin intermediul meniurilor "Utilizarea aparatului" / "Activare tehnologie".
5.5.14 Setări pentru turaţii mici ale motorului (P32x)
Utilizaţi funcţia P320 / P330 Ajustare automată numai la regimul de funcţionare monomotor. Puteţi utiliza această funcţie pentru toate motoarele şi procedurile de reglare.
În timpul premagnetizării convertizorul calibrează motorul şi setează parametrii
P322 / P332 IxR-Ajustare. Salvarea valorilor este temporară.
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5.5.15 Stabilirea alocării intrărilor binare (P60x)
Informaţii găsiţi în secţiunea "Grupă parametri 6.. alocarea bornelor" (→ pag. 123).
5.5.16 Setarea funcţiei de frânare (P73x)
Convertizoarele MOVITRAC® B sunt capabile să controleze o frână montată în motor.
Funcţia de frânare acţionează asupra ieşirii binare căreia îi este alocată funcţia
"/FRÂNĂ" (24 V = frână eliberată). Utilizaţi DO02 pentru activarea frânei.

5.6

Pornirea motorului în regim manual
Ţineţi cont de faptul că trebuie să ieşiţi din regimul manual de funcţionare înainte de a
debloca motorul cu ajutorul bornelor.

5.6.1

Precizare valori prescrise analogice
Tabelul de mai jos arată ce semnale trebuie să existe la bornele X11:2 (AI1) şi X12:1 –
X12:4 (DIØØ - DIØ3) în cazul preselectării valorii prescrise "Unipolar / Valoare prescrisă
fixă" (P100), pentru ca mecanismul de acţionare să poată fi operat prin precizare de
valori prescrise analogice. Alocarea bornelor are în acest caz titlu de exemplu şi poate
fi modificată, dacă se doreşte, prin intermediul parametrilor P601 – 608. Dreapta/Stop
DIO1 are totuşi alocare fixă.
X11:2 (AI11)
Intrare
analogică
n1

X12:1
(DIØØ)
/Blocare
regulator1)

X12:2 (DIØ1)
Dreapta/
Stop2)

X12:3
(DIØ2)
Stânga/
Stop

X12:4
(DIØ3)
Deblocare/
Stop

X12:5
(DIØ4)
n11/n21

X12:6
(DIØ5)
n12/n22

Blocare regulator

X

0

X

X

X

0

0

Stop

X

1

X

X

0

0

0

Activare şi oprire

X

1

0

0

1

0

0

Rotaţie spre
dreapta cu 50 %
nmax

5V

1

1

0

1

0

0

Rotaţie spre
dreapta cu nmax

10 V

1

1

0

1

0

0

Rotaţie spre stânga
cu 50 % nmax

5V

1

0

1

1

0

0

Rotaţie spre stânga
cu nmax

10 V

1

0

1

1

0

0

Funcţie

1) Nu există setare standard
2) Alocat fix
0
1
X
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=
=
=

semnal 0
semnal 1
nerelevant
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Următoarea diagramă de serviciu exemplifică modalitatea de a porni motorul cu valorile
analogice dorite şi prin conectarea bornelor X12:1 – X12:4. Ieşirea binară X10:2 (DOØ2
"/Frână") este utilizată pentru comutarea contactorului de frână K12.
1
Intrare DIØØ
/Blocare regulator
0

t

1

Intrare DIØ1
Dreapta/Oprire

t

0
1

Intrare DIØ2
Stânga/Oprire

t

0
Intrare DIØ3
Deblocare/Oprire

1

t

0
Ieşire DOØ2
/Frână

1

t

0
Intrare
analogică
n1 (AI11)

10V
5V

nmax

Turaţie

t

0V

50 % nmax
nmin
nstart-stop
0
-50 % nmax

t11 crescător
t11 crescător
t11 crescător

t11 descrescător
t11 descrescător

t
t11 crescător

Rampă de oprire t13

-nmax

18014398698571787

OBSERVAŢIE
La blocare regulator motorul nu primeşte curent. Un motor fără frână se opreşte de la
sine.
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5.6.2

Valori prescrise fixe
Tabelul de mai jos arată ce semnale trebuie să existe la bornele X12:1 – X12:6
(DIØØ – DIØ5) în cazul preselectării valorii prescrise "Unipolar / Valoare prescrisă
fixă" (P100), pentru ca mecanismul de acţionare să poată fi operat prin precizare de
valori prescrise fixe. Alocarea bornelor are în acest caz titlu de exemplu şi poate fi
modificată, dacă se doreşte, prin intermediul parametrilor P601 – 608. Dreapta/Stop
DIO1 are totuşi alocare fixă.
X12:1 (DIØØ)
/Blocare
regulator1)

X12:2 (DIØ1)
Dreapta/
Stop2)

X12:3 (DIØ2)
Stânga/Stop

X12:4 (DIØ3)
Deblocare/Stop

X12:5 (DIØ4)
n11/n21

X12:6 (DIØ5)
n12/n22

Blocare regulator

0

X

X

X

X

X

Stop

1

X

X

0

X

X

Activare şi oprire

1

0

0

1

X

X

Rotaţie spre
dreapta n11

1

1

0

1

1

0

Rotaţie spre
dreapta cu n12

1

1

0

1

0

1

Rotaţie spre
dreapta cu n13

1

1

0

1

1

1

Rotaţie spre
stânga cu n11

1

0

1

1

1

0

Funcţie

1) nu există setare standard
2) alocat fix
0
1
X
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=
=
=

semnal 0
semnal 1
nerelevant
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Următoarea diagramă de serviciu exemplifică modalitatea de pornire a motorului cu
valorile prescrise fixe, prin conectarea bornelor X12:1 – X12:6. Ieşirea binară X10:2
(DOØ2 "/Frână") este utilizată pentru comutarea contactorului de frână K12.
1
Intrare DIØØ
/Blocare regulator
0
Intrare DIØ1
Dreapta/Oprire

t

1

t

0
1

Intrare DIØ2
Stânga/Oprire

t

0
Intrare DIØ3
Deblocare/Oprire

1

t

0
Intrare DIØ4
n11/n21

1

t

0
Intrare DIØ5
n12/n22

1

t

0
Ieşire DOØ2
/Frână

1

t

0

Turaţie

n13
n12
n11
0
-n11
-n12

t11 crescător
t11 crescător

t11 descrescător

t11 crescător

t
t11 crescător

Rampă de oprire t13

-n13

18014398698576011

OBSERVAŢIE
La blocare regulator motorul nu primeşte curent. Un motor fără frână se opreşte de la
sine.

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

81

I

5

Punere în funcţiune
Regulator PI (P25x)

0

5.7

Regulator PI (P25x)
Informaţii privind regulatorul PI găsiţi în capitolul "Proiectare/regulator PI".

5.8

Regim master-slave (P750)
Funcţia Master-Slave oferă posibilitatea de a executa automat funcţii, cum ar fi sincronizarea turaţiei. Pe post de conexiune de comunicare poate fi utilizată interfaţa RS485
sau interfaţa magistralei de sistem.
La Slave trebuie setat P100 Sursă valori dorite = Master-SBus sau P100 Sursă valori
dorite = Master-RS485. Datele de ieşire ale procesului PO1 – PO3 (P870, P871, P872)
sunt setate automat de firmware.
Prin intermediul unei funcţii programabile a bornelor "Funcţionare liberă Slave" P60x
Intrări binare aparat principal este posibilă separarea Slave de la valoarea dorită principală a Master şi comutarea într-un mod local de comandă (cum ar fi Sursă de comenzi
bipolar / valoare dorită fixă).

5.9

Acţionare în grup
Informaţii privind acţionarea în grup găsiţi în capitolul "Proiectare/.../Acţionare multiax,
acţionare în grup".

5.10

Punerea în funcţiune a motoarelor de curent alternativ, servomotoare
asincrone, protejate la explozie, din categoria a 2-a (94/9/CE)
Motoarele de curent alternativ, protejate la explozie, ale SEW-EURODRIVE, care sunt
puse în funcţiune cu MOVITRAC® B, trebuie să fie omologate pentru acest mod de funcţionare, conform plăcuţei de identificare şi certificatului de verificare a tipului CE.
Funcţionarea motorului în deplină siguranţă în zonele Ex (cu pericol de explozie) este
garantată de un echipament de siguranţă certificat şi de senzorii de temperatură instalaţi
în motor. Funcţia de limitare a curentului, disponibilă în MOVITRAC® B, opreşte declanşarea dispozitivului de siguranţă, ceea ce înseamnă că motorul este protejat de o supraîncălzire nepermisă (→ vezi figura următoare).
Limitare curent llimit

l1

1.5 lC

lN(Motor)

lü

C

lü

D

l2

B

E

A
În funcţie
de tipul
motorului

Domeniu de curent
permanent admisibil

fA

fB

fC

fEck

fD

fE

f/Hz

9007200296570891
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Pentru punerea în funcţiune folosiţi software-ul MOVITOOLS® MotionStudio. Prin
punerea în funcţiune, la motoarele SEW selectate şi omologate pentru funcţionarea în
regim Ex-e se activează automat parametrii P560 – P566.
După punerea în funcţiune puteţi activa P560 doar dacă în prealabil aţi pus în funcţiune
un motor omologat pentru regimul de lucru Ex-e.
După punerea în funcţiune a motorului, limitarea de curent I1 este activată. Limitarea de
curent I2 descrie curentul permis permanent (zona haşurată).
Parametrii şi valorile de punere în funcţiune le puteţi documenta cu ajutorul softwareului MOVITOOLS® MotionStudio. Datele sunt afişate în câmpul "Informaţii ATEX".

OBSERVAŢIE
Informaţii detaliate se găsesc în manualul de utilizare "Motoare de curent alternativ
protejate la explozie EDR.71 – 225".
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5.11

Principiul comunicării şi al aparatului
Prin intermediul interfeţelor de comunicare, MOVITRAC® B vă oferă acces digital la toţi
parametrii şi toate funcţiile mecanismului de acţionare.
Comanda convertizorului de frecvenţă se realizează prin datele de proces rapide,
ciclice. Prin intermediul acestui canal de date de proces, aveţi, pe lângă posibilitatea de
a prestabili valorile dorite, ca de ex. turaţia dorită, durata integratoare pentru pornire/oprire etc., şi pe aceea de a declanşa diferite funcţii de antrenare, ca de exemplu
deblocarea, blocarea regulatorului, oprirea normală, oprirea rapidă etc. Simultan, prin
acest canal puteţi citi înapoi şi valorile efective de la convertizorul de frecvenţă, ca de
exemplu turaţia efectivă, curentul, starea aparatelor, numărul erorii sau chiar şi semnalele de referinţă.
În combinaţie cu sistemul IPOSplus® de comandă a procesului şi poziţionării, canalul de
date de proces poate fi utilizat şi ca legătură directă între PLC şi IPOSplus®. În acest caz
datele de proces nu sunt evaluate de convertizorul de frecvenţă, ci direct de programul
IPOSplus®.
În vreme ce, de regulă, schimbul de date de proces are loc ciclic, parametrii mecanismului de acţionare pot fi citiţi sau scrişi aciclic, prin funcţii cum sunt READ şi WRITE.
Acest schimb de date despre parametri vă permite realizarea de aplicaţii la care toţi
parametrii importanţi sunt stocaţi în aparatul de automatizare supraordonat, astfel încât
să nu fie necesară parametrizarea manuală la convertizorul de frecvenţă.
Utilizarea unui sistem fieldbus necesită pentru tehnica de acţionare funcţii suplimentare
de monitorizare, ca de ex. monitorizarea temporală a fieldbus (timeout fieldbus), sau
chiar sisteme speciale de oprire rapidă.
Puteţi adapta funcţiile de monitorizare ale MOVITRAC® B în mod specific la aplicaţia
dvs. De ex., puteţi determina ce reacţie la eroare trebuie să declanşeze convertizorul de
frecvenţă în cazul unei erori pe magistrală. Pentru numeroase aplicaţii poate fi utilă o
oprire rapidă, dar puteţi dispune şi de o îngheţare a ultimelor valori dorite.
Întrucât funcţionalitatea bornelor de comandă este garantată şi în regimul fieldbus,
puteţi realiza şi în acest caz sisteme de oprire rapidă independente de fieldbus, prin
intermediul bornelor convertizorului de tracţiune.
Pentru punerea în funcţiune şi service, convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B vă
oferă numeroase posibilităţi de diagnoză. Cu ajutorul tastaturii manuale DBG60B integrate, puteţi controla atât valorile dorite trimise de comanda supraordonată, cât şi valorile efective. În plus, primiţi numeroase informaţii suplimentare privind starea interfeţelor
de comunicare.
O posibilitate de diagnosticare chiar şi mai confortabilă vă oferă software-ul tehnologic
MOVITOOLS® MotionStudio, care, pe lângă setarea tuturor parametrilor de acţionare şi
comunicare, permite şi o afişare detaliată a interfeţelor şi a informaţiilor despre starea
aparatelor.
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5.11.1 Date de proces
Noţiunea date de proces (PD) desemnează toate datele unui proces critice temporal
(timp real), care trebuie procesate sau transferate rapid. Ele se disting prin dinamica
mare şi gradul înalt de actualitate.
Date de proces sunt, de exemplu, valorile dorite şi valorile efective ale convertizorului
de frecvenţă, dar şi stările periferice ale întrerupătoarelor de capăt de cursă. Acestea
sunt schimbate ciclic între aparatul de automatizare şi convertizorul de frecvenţă.
Prin intermediul datelor de proces are loc comanda propriu-zisă a convertizorului de
frecvenţă MOVITRAC® B.
În general, datele de intrare proces (PI) sunt tratate separat faţă de datele de ieşire
proces (PO). În acest fel puteţi stabili special pentru aplicaţia dvs. ce date de ieşire
proces (valori dorite) trebuie trimise de comandă la convertizorul de frecvenţă sau ce
date de intrare proces (valori efective) trebuie să transfere convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B în sens opus, spre comanda supraordonată.
Pentru comanda convertizorului de frecvenţă printr-o interfaţă de comunicare, acesta
trebuie comutat în prealabil pe sursa de comandă şi sursa de valori dorite corespunzătoare. Distincţia dintre sursa de comandă şi sursa valorilor dorite permite cele mai
diverse combinaţii, aşa încât mecanismul de acţionare să fie comandat de exemplu prin
fieldbus şi să utilizeze ca valoare dorită valoarea analogică. Apoi, parametrii pentru
descrierea datelor de ieşire proces sunt utilizaţi pentru a prescrie convertizorului de frecvenţă cum trebuie să interpreteze datele de proces primite.
Cu parametrul P100 Sursa valorilor dorite se stabileşte prin ce interfaţă de comunicare
se procesează de către convertizorul de frecvenţă valoarea dorită.
Parametri

Interfaţă de comunicare
RS485

P100 Sursă valori dorite

FIELDBUS
SBus
...

Cu parametrul P101 Sursă de comandă se stabileşte cum este comandat convertizorul
de frecvenţă. Convertizorul aşteaptă cuvântul de control de la sursa setată aici.
Parametri

Comanda convertizorului de frecvenţă prin
Borne

P101 Sursă comenzi

RS485
FIELDBUS
SBus

Setare: BORNE

Cu această setare, comanda convertizorului de frecvenţă se face numai prin intrările
binare şi eventual prin intermediul programului de comandă IPOSplus®.
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Setare: RS485,
FELDBUS, SBus

Cu această setare, cuvântul de comandă definit în canalul de date de ieşire proces este
actualizat de sursa de comandă setată (RS485 / FIELDBUS / magistrala de sistem).
Intrările binare şi programul de comandă IPOSplus® participă în continuare la comandă.

ATENŢIE!
Din motive de siguranţă, pentru comanda prin datele de proces, convertizorul de frecvenţă trebuie să fie deblocat întotdeauna suplimentar şi pe partea bornelor. Ca
urmare, bornele trebuie să fie conectate sau programate astfel încât convertizorul să
fie deblocat prin intermediul intrărilor binare.
Următoarea schemă exemplifică cablarea la borne şi parametrizarea pentru comanda
convertizorului de frecvenţă exclusiv prin intermediul datelor de proces.

24VIO

X12
DI00 = Reset eroare
DI01 = Dreapta/oprire
DI02 = Stânga/oprire
DI03 = Deblocare/Stop
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = Tensiune de alimentare pentru TF/TH
24VIO4 = Intrare/ieşire + 24 V
GND = Potenţial de referinţă semnale binare
X13
GND = Potenţial de referinţă semnale binare
DO02 = Frână eliberată
DO03 = Funcţional
GND = Potenţial de referinţă
DO01-C = Contact de releu/defecţiune
DO01-NO = Contact de închidere releu
DO01-NC = Contact de deschidere releu

8674167947
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5.11.2 Configuraţie date proces
Convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B poate fi comandat prin interfeţe de comunicare cu 1 până la 10 (în cazul RS485 cu 1 până la 3) cuvinte de date de proces. Numărul
datelor de intrare proces (PI) şi datelor de ieşire proces (PO) este identic.

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

PI
5945505675

Setarea configuraţiei datelor de proces se face fie prin comutatoare DIP de la placheta
opţională, fie prin Bus-Master, când se porneşte sistemul de magistrală (de ex.
PROFIBUS-DP sau RS485). În acest fel, convertizorul de frecvenţă primeşte automat
setarea corectă. Prin intermediul tastaturii manuale sau cu monitorul fieldbus din
MOVITOOLS® MotionStudio puteţi controla configuraţia actuală a datelor de proces, la
punctul din meniu P090 Fieldbus – Configuraţie PD.
În funcţie de interfaţa de fieldbus utilizată, se pot activa configuraţii ale datelor de proces
conform tabelului următor.
P090 Configuraţie PD
1 cuvânt date proces + canal de parametri

1PD+PARAM

1 cuvânt date proces

1PD

2 cuvinte date proces + canal de parametri

2PD+PARAM

2 cuvinte de date proces

2PD

....

....

10 cuvinte date proces + canal de parametri

10PD+PARAM

10 cuvinte de date proces

10PD

Observaţie: 3 PD pentru plachete magistrală, 10 PD pentru FSE24B realizat ca modul
frontal.
Pentru comanda datelor de proces la nivelul convertizorului de frecvenţă, este relevant
numai numărul datelor de proces (deci 1PD – 10PD). Dacă se utilizează comenzi cu
memorie programabilă ca fieldbus-master, datele de proces sunt de regulă activate
direct în zona I/O sau periferică. Ca urmare, zona I/O sau periferică a PLC trebuie să
pună la dispoziţie destul spaţiu de memorie pentru datele de proces ale convertizorului
de frecvenţă (vezi figura următoare). Corelarea de adrese între datele de proces ale
convertizorului de frecvenţă şi domeniul de adrese al PLC se face de obicei la nivelul
modulului de interfaţă fieldbus-master.
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AW 44
AW 42
AW 40

PO 3
PO 2
PO 1

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

Domeniu de adrese PLC
EW 44
EW 42
EW 40

PI 3
PI 2
PI 1

PI
5945507339

5.11.3 Descrierea datelor de proces
Descrierea datelor de proces defineşte conţinutul datelor de proces care trebuie transferate. Utilizatorul poate aloca individual toate cuvintele de date de proces.
Pentru definirea primelor trei cuvinte de date de proces vă stau la dispoziţie următorii
şase parametrii de fieldbus:
•

P870 Descriere valoare dorită PO1

•

P871 Descriere valoare dorită PO2

•

P872 Descriere valoare dorită PO3

•

P873 Descriere valoare efectivă PI1

•

P874 Descriere valoare efectivă PI2

•

P875 Descriere valoare efectivă PI3

Prin modificarea unuia dintre parametrii menţionaţi mai sus, se blochează automat
acceptarea datelor de ieşire proces pentru procesarea valorilor dorite prin fieldbus. Abia
printr-o noua activare a parametrului fieldbus
•

P876 Activare date PO = PORNIT

datele de ieşire proces recepţionate sunt procesate corespunzător noilor descrieri ale
valorilor efective şi dorite.
Cuvintele de date de proces 4 – 10 pot fi citite şi scrise numai prin IPOSplus®.
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Descrierea
valorilor dorite
pentru datele de
ieşire proces

Parametrii Descriere valoare dorită POx definesc conţinutul cuvintelor de date de ieşire
proces, transmise prin sistemul de magistrală de la aparatul de automatizare supraordonat (vezi figura următoare).
P870: DESC.V.DORITĂ PO1

P871: DESC.V.DORITĂ PO2

Termen de control 1
Termen de control 2
Val.dorită turaţie
Valoare dorită curent
etc.

PO 1

Termen de control 1
Termen de control 2
Val.dorită turaţie
Valoare dorită curent
etc.

PO 2

P872: DESC.V.DORITĂ PO3
Termen de control 1
Termen de control 2
Val.dorită turaţie
Valoare dorită curent
etc.

PO 3

Date ieşire proces

5946331531

Cu ajutorul cuvintelor de date de ieşire proces PO1, PO2 şi PO3, valorile dorite enumerate pot fi transferate prin canalul de date de ieşire proces. În acest context puteţi decide
autonom în ce cuvânt de date de proces să se transfere partea mai importantă (high)
sau mai puţin importantă (low).

Asignare

Legendă

NICIO FUNCŢIE

Setarea NICIO FUNCŢIE face ca convertizorul de frecvenţă să nu
utilizeze acest cuvânt de date de ieşire proces pentru procesarea
valorii dorite. Conţinutul cuvântului de date de ieşire proces programat pe NICIO FUNCŢIE este ignorat, deşi comanda prescrie
eventual o valoare dorită reală prin intermediul sistemului de
magistrală.
Setarea NICIO FUNCŢIE blochează numai procesarea acestui
cuvânt de date de ieşire proces în sistemul convertizorului. În
ciuda acestui fapt, puteţi avea acces în orice moment la datele de
ieşire proces, prin intermediul IPOSplus®.

TURAŢIE

Prin setarea TURAŢIE convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B
interpretează valoarea dorită predată în acest cuvânt de date
de proces ca valoare dorită pentru turaţie, cu condiţia ca modul
de lucru setat (P700 Mod de lucru 1, P701 Mod de lucru 2) să
permită o valoare dorită pentru turaţie.
Dacă nu este programată o valoare dorită pentru turaţie, deşi
este setată ca sursă de valori dorite o interfaţă de comunicare
(FIELDBUS, RS485, magistrala de sistem), convertizorul de
frecvenţă merge cu valoarea dorită pentru turaţie = 0.

1 digit = 0.2 / min

CURENT

Prin setarea CURENT, convertizorul de frecvenţă interpretează
valoarea dorită predată în acest cuvânt de date de proces ca
valoare dorită pentru curent, în cazul în care ca mod de lucru
(P700 Mod de lucru 1) este setată o variantă cu reglare a cuplului.
Altminteri, convertizorul de frecvenţă ignoră valoarea dorită
pentru curent.

1 digit = 0.1 % IN

TURAŢIE MAX.

Prin setarea TURAŢIE MAX. convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B interpretează valoarea dorită predată ca limită de
turaţie. Prescrierea limitei de turaţie se face prin unitatea 1/min şi
se interpretează ca valoare pentru ambele sensuri de rotaţie.
Domeniul de valori suportat pentru limita de turaţie prin fieldbus
corespunde domeniului de valori al parametrului P302 Turaţie
maximă 1. Prin prescrierea limitei de turaţie prin fieldbus, parametrii P302 Turaţie maximă 1, P312 Turaţie maximă 2 îşi pierd
valabilitatea.

1 digit = 0.2 / min
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procesării datelor
de ieşire proces
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Asignare

Legendă

Scalare

CURENT MAX.

Prin setarea CURENT MAX. convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B interpretează data de ieşire proces predată ca
limită de curent. Prescrierea limitei de curent se face în formă
procentuală, raportată la curentul nominal al convertizorului,
în unitatea % IN, şi este interpretată ca valoare pentru ambele
sensuri de rotaţie.
Domeniul de valori suportat pentru limita de curent prin fieldbus
corespunde domeniului de valori al parametrului P303 Limită de
curent 1. Limitele de curent setabile cu parametrii P303 Limită de
curent 1 şi P313 Limită de curent 2 continuă să fie valabile şi în
cazul prescrierii limitei de curent prin datele de proces, aşa încât
aceşti parametri trebuie consideraţi ca limita de curent maxim
valabilă.

1 digit = 0.1 % IN

PATINARE

Prin setarea PATINARE convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B
interpretează data de ieşire proces predată ca valoare pentru compensarea patinării.
Prin prescrierea valorii pentru compensarea patinării prin fieldbus,
parametrii P324 Compensarea patinării 1 şi P334 Compensarea
patinării 2 sunt dezactivaţi automat.
Prescrierea valorii pentru compensarea patinării prin canalul de
date de proces este utilă din punct de vedere tehnic numai în
modul de lucru REGLARE VFC-N, întrucât prin modificarea compensării patinării este posibilă o influenţare indirectă a cuplului.
Intervalul de valori pentru compensarea patinării este identic cu
intervalul de valori al parametrului P324 Compensarea patinării 1,
corespunzând unui domeniu de turaţie de 0 - 500 1/min.
Dacă patinarea prescrisă prin datele de proces se situează în
afara domeniului de valori, la coborârea sub prag se activează
valoarea minimă, iar la depăşirea domeniului se activează
valoarea maximă.

1 digit = 0.2 / min

RAMPĂ

Prin setarea RAMPĂ convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B
interpretează valoarea dorită predată ca rampă de pornire sau
oprire. Valoarea numerică prescrisă corespunde unui interval
în milisecunde şi se raportează la o modificare a turaţiei de
3000 1/min.
Funcţia de oprire rapidă şi de oprire de urgenţă nu este influenţată
de această rampă de proces. La transferul rampei de proces prin
intermediul sistemului de magistrală, rampele t11, t12, t21 şi t22
se dezactivează.

1 digit = 1ms

CUVÂNT DE
CONTROL 1 /
CUVÂNT DE
CONTROL 2

Alocarea datelor de ieşire proces cu cuvântul de control 1 sau
cuvântul de control 2 permite activarea a aproape tuturor funcţiilor
de acţionare prin sistemul de fieldbus. Descrierea cuvântului de
control 1 şi 2 o găsiţi în capitolul "Definirea cuvântului de control".

TURAŢIE [%]

Prin setarea TURAŢIE [%] convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B interpretează valoarea dorită predată în acest
cuvânt de date de proces ca valoare procentuală dorită pentru
turaţie.
Valoarea relativă dorită pentru turaţie se referă întotdeauna la
limitarea maximă a turaţiei valabilă la momentul respectiv, altfel
spus fie P302/312 sau TURAŢIE MAX. ori PO Limită de turaţie.

4000hex
= 100 % nmax

IPOS PO-DATA

Setarea IPOS PO-DATA face ca convertizorul de frecvenţă să nu
utilizeze acest cuvânt de date de ieşire proces pentru procesarea
valorii dorite. Conţinutul cuvântului de date de ieşire proces programat pe IPOS-PO-DATA este ignorat de către sistemul convertizorului şi este disponibil doar pentru procesarea în programul de
comandă IPOSplus®.
În cadrul IPOSplus® puteţi avea acces direct la datele de ieşire
proces ale interfeţelor de comunicare, cu ajutorul comenzii
GetSys PO-Data. Mai multe informaţii găsiţi în manualul
sistemului IPOSplus® de comandă a procesului şi poziţionării.

Între aparatul de
automatizare
supraordonat şi
IPOSplus® se
pot schimba
3 cuvinte cu câte
16 biţi codaţi
individual
fiecare.

Setarea separată a descrierii datelor de ieşire proces permite o mulţime de combinaţii,
totuşi nu toate utile din punct de vedere tehnic.
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Pe lângă datele de ieşire proces, în general sunt utilizate şi bornele de intrare digitale
şi, în cazuri speciale, şi valoarea dorită analogică a convertizorului de frecvenţă
MOVITRAC® B.
Lipseşte prescrierea valorii dorite
prin fieldbus

În cazul în care ca sursă a valorilor dorite este trecută o interfaţă de comunicare
şi la descrierea datelor de ieşire proces nu este programată nicio valoare dorită,
atunci la nivelul convertizorului se generează valoarea dorită = zero.

Nu există nicio prescriere a cuvântului
de control prin
fieldbus

În cazul în care ca sursă de comandă este trecută o interfaţă de comunicare şi la
descrierea datelor de ieşire proces nu este programat niciun cuvânt de control,
atunci la nivelul convertizorului se prescrie comanda de control DEBLOCARE.

Alocare dublă a
canalului de date
de ieşire proces

Dacă mai multe cuvinte de date de ieşire proces primesc aceeaşi descriere a
valorii dorite, se activează numai cuvântul de date de ieşire proces citit întâi.
În acest caz succesiunea de procesare în convertizorul de frecvenţă este PO1 –
PO2 – PO3, altfel spus, atunci când PO2 şi PO3 prezintă aceeaşi descriere a
valorii dorite, se activează numai PO2. Conţinutul PO3 este ignorat.

Activat date PO

P876: Activat date PO

PO 1

PO 2

PO 3

Date ieşire proces

5946336651

O modificare a parametrilor Descriere valoare dorită PO1 – PO3 produce blocarea automată a datelor de ieşire proces cu Activare date PO = Nu. Abia prin parametrizarea
Activare date PO = DA (de ex. de la comanda supraordonată), canalul de date de ieşire
proces este re-deblocat pentru procesare.

Procesare
date PO/PI

NO

Date de ieşire proces blocate.
Procesarea valorii dorite la nivelul convertizorului de frecvenţă lucrează mai departe până la o
nouă activare a valorilor dorite-fieldbus, cu ultimele date de ieşire proces valabile.

YES

Date de ieşire proces deblocate.
Convertizorul de frecvenţă lucrează cu datele de ieşire proces prescrise de master.

Datele de intrare proces ale convertizorului (valori efective, informaţii despre stare etc.)
se pot citi prin intermediul tuturor interfeţelor de comunicare ale convertizorului, nefiind
deci legate de sursa de comandă şi sursa de valori dorite.
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RS485

Magistrală de sistem 1

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

100 Sursă valori dorite

101 Sursă comandă

n/I-valori dorite
n/I-limitări
Rampă, patinare

Termen de control 1
Termen de control 2

da
876 Activat date PO

Diagnoză bus
870 Descriere valoare dorită PO1
871 Descriere valoare dorită PO2
872 Descriere valoare dorită PO3

Intrări binare

PO 1
PO 2
PO 3

094 PO1 Valoare dorită [hex]
095 PO2 Valoare dorită [hex]
096 PO3 Valoare dorită [hex]

plus

Controlul acţionării
Procesarea valorii dorite

IPOS

Diagnoză bus
873 Descriere valoare efectivă PI1
874 Descriere valoare efectivă PI2
875 Descriere valoare efectivă PI3

RS485

PI1
PI2
PI3

097 PI1 Valoare efectivă [hex]
098 PI2 Valoare efectivă [hex]
099 PI3 Valoare efectivă [hex]

Magistrală de sistem 1
5946339339
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Descrierea
valorilor efective
ale datelor PI

Parametrii Descrierea valorilor efective PI1 – PI3 definesc conţinutul cuvintelor de date
de intrare proces, transferate de la convertizorul de frecvenţă la aparatul de automatizare (vezi figura următoare). Fiecare cuvânt de date de proces este definit cu un parametru propriu, aşa încât pentru descrierea datelor de intrare proces sunt necesari trei
parametri.
P875: DESCR.V.EFECTIVĂ PI1

P875: DESCR.V.EFECTIVĂ PI2

Cuvânt de stare 1
Cuvânt de stare 2
Turaţie-val.efectivă
Curent aparent-efectiv
etc.

Cuvânt de stare 1
Cuvânt de stare 2
Turaţie-val.efectivă
Curent aparent-efectiv
etc.

PI 1

PI 2

P876: DESCR.V.EFECTIVĂ PI3
Cuvânt de stare 1
Cuvânt de stare 2
Turaţie-val.efectivă
Curent aparent-efectiv
etc.

PI 3

Date de intrare proces

5946342027

Cu ajutorul cuvintelor de date de intrare proces PI1 – PI3 se pot transfera următorii parametrii prin canalul de date de proces. Valorile de 32 de biţi, cum sunt de exemplu poziţia
efectivă, sunt transferate în 2 cuvinte de date de proces. În acest context puteţi decide
autonom în ce cuvânt de date de proces să se transfere partea mai importantă (high)
sau mai puţin importantă (low).
Asignare

Legendă

NICIO FUNCŢIE

Corelarea unui cuvânt de date de intrare proces cu NICIO FUNCŢIE are drept efect faptul că sistemul convertizorului nu actualizează acest cuvânt de date de intrare proces. În acest caz
MOVITRAC® B furnizează în general valoarea 0000hex înapoi
comenzii supraordonate.

TURAŢIE

Prin setarea TURAŢIE convertizorul de frecvenţă furnizează înapoi sistemului de automatizare supraordonat valoarea efectivă
actuală a turaţiei, exprimată în unitatea 1/min.
Valoarea efectivă a turaţiei nu poate fi furnizată înapoi în mod
exact decât atunci când convertizorul de frecvenţă poate determina turaţia reală a motorului prin intermediul unei funcţii de feedback turaţie. În cazul utilizării cu compensarea patinării, diferenţa
faţă de turaţia reală a motorului depinde de acurateţea valorii de
compensare a patinării setate de utilizator.

1 digit = 0.2 / min

CURENT IEŞIRE

Prin setarea CURENT IEŞIRE convertizorul de frecvenţă furnizează înapoi sistemului de automatizare supraordonat valoarea
efectivă actuală a curentului de ieşire exprimat în unitatea [% In]
(procentual, raportat la curentul nominal al convertizorului de
frecvenţă).

1 digit = 0.1 % IN

ACTIVE CURRENT

Prin corelarea unui cuvânt de date de intrare proces cu CURENT
ACTIV convertizorul de frecvenţă livrează înapoi sistemului de
automatizare supraordonat valoarea efectivă actuală pentru
curentul activ, exprimat în unitatea % In.

1 digit = 0.1 % IN

STATUS WORD 1
(Cuvânt de stare 1)/
STATUS WORD 2
(Cuvânt de stare 2)

Alocarea datelor de intrare proces cu Cuvânt de stare 1 sau
Cuvânt de stare 2 permite accesul la numeroase informaţii
despre stare, mesaje de defecţiune şi referinţă.

TURAŢIE [%]

Prin setarea TURAŢIE [%] convertizorul de frecvenţă furnizează
înapoi sistemului de automatizare supraordonat valoarea efectivă
relativă actuală a turaţiei, exprimată în unitatea % nmax / P302.
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Scalarea datelor
de proces

Asignare

Legendă

Scalare

IPOS PO-DATA

Prin setarea IPOS PI (IPOS Process Input Data) se poate transfera o valoare efectivă individuală din programul IPOSplus®, prin
datele de intrare proces, la comanda supraordonată. Astfel,
această setare oferă posibilitatea de a schimba până la 48 biţi
codaţi individual între programul IPOSplus® şi comanda supraordonată, prin canalul de date de proces.
În cadrul IPOSplus® puteţi descrie direct datele de intrare proces,
cu ajutorul comenzii SetSys PI-Data. Mai multe informaţii găsiţi
în manualul sistemului IPOSplus® de comandă a procesului şi
poziţionării.

Între aparatul
de automatizare
supraordonat
şi IPOSplus®
se pot schimba
3 cuvinte cu câte
16 biţi codaţi
individual
fiecare.

Datele de proces sunt transferate în principiu ca valori în virgulă fixă, pentru ca să poată
fi calculate cât mai simplu în timpul funcţionării instalaţiei. Parametrii cu aceeaşi unitate
de măsură primesc aceeaşi scalare, aşa încât în programul de aplicaţii al aparatului de
automatizare supraordonat sunt posibile comparaţii directe între valorile dorite şi valorile
efective. Se face diferenţa între trei tipuri de date de proces:
•

Turaţie în 1/min

•

Curent în % IN (curent nominal)

•

Rampă în ms

Diversele variante ale cuvântului de control sau stare sunt codate ca câmp de biţi şi sunt
tratate într-un capitol separat.

Date de proces

Tip

Rezoluţie

Referinţă

Zonă

min-1

-6553.6 – 0 – +6553.4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex

Valoarea dorită a turaţiei /
Valoarea efectivă a turaţiei /
Limită de turaţie compensarea
patinării

Integer
(Număr
întreg) 16

1 digit = 0.2

Valoarea dorită a turaţiei,
relativă [%] /
Valoarea dorită a turaţiei,
efectivă [%]

Integer
(Număr
întreg) 16

1 digit = 0.0061 %
(4000hex = 100 %)

Turaţie maximă a
convertizorului

-200 % – 0 – + 200 % – 0.0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex

Valoare efectivă a curentului
aparent /
Valoare efectivă a curentului
activ /
Valoare dorită a curentului
Limitare a curentului

Integer
(Număr
întreg) 16

1 digit = 0.1 % IN

Curent nominal al
convertizorului de
frecvenţă

-3276.8 % – 0 – +3276.7 %
8000hex – 0 – 7FFFhex

Rampă de proces crescătoare /
Rampă de proces descrescătoare

Unsigned
(Nesemnat)
16

1 digit = 1 ms

delta-f = 100 Hz

0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex

Dacă motorul este conectat corect, valorile pozitive de turaţie corespund sensului de
rotaţie spre DREAPTA.
Exemple
Date de
proces
Turaţie
Turaţie
relativă
Curent

Rampă

94

Valoare

Scalare

Dată de proces
transferată

Dreapta 400 min-1

400/0.2 = 2000dec = 07D0hex

2000dec

Stânga 750 min-1

-(750/0.2) = 3750dec = F15Ahex

-3750dec sau F15Ahex

sau 07D0hex

Dreapta 25 % fmax

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

4096dec sau 1000hex

Stânga 75 % fmax

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

-12288dec sau D000hex

45 % IN

(45/0.1) = 450dec = 01C2hex

450dec sau 01C2hex

115.5 % IN

(115.5/0.1) = 1155dec = 0483hex

1155dec sau 0483hex

300 ms

300 ms → 300dec = 012Chex

300dec sau 012Chex

1.4 s

1.4 s = 1400 ms
400dec = 0578hex

1400dec sau 0578hex

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Punere în funcţiune
Principiul comunicării şi al aparatului

I

5

0
5.11.4 Comanda secvenţială
Definirea
cuvântului
de control

Cuvântul de control are 16 biţi. Fiecărui bit îi este corelată o funcţie a convertizorului de
frecvenţă. Bitul Low constă din 8 biţi funcţionali definiţi invariabil, care sunt întotdeauna
valabili. Alocarea biţilor de control de ordin superior variază la diversele cuvinte de
control.
Funcţiile care în general nu sunt suportate de convertizorul de frecvenţă nu pot nici să
fie activate prin cuvântul de control. Biţii individuali ai cuvântului de control trebuie consideraţi în acest caz rezervaţi şi setaţi de utilizator pe 0 logic!

Bloc de control
de bază

În partea de ordin inferior a cuvântului de control (bit 0 – 7) sunt definiţi invariabil 8 biţi
funcţionali pentru cele mai importante funcţii de acţionare. Din tabelul de mai jos reiese
alocarea blocului de control de bază.
Bit

Funcţie

0

Blocare regulator = "1" / Deblocare = "0"

1

Deblocare = "1" / Oprire rapidă = "0"

2

Deblocare = "1" / Oprire = "0"

3

Rezervat

4

Comutare integrator: Integrator 1 = "1" / Integrator 2 = "0"

5

Comutare set parametri: Set parametri 2 = "1" / Set parametri 1 = "0"

6

Reset: resetare eroare activă = "1" / Inactiv = "0"

7

Rezervat

8
9
10
11
12

În funcţie de cuvântul de control

13
14
15
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Corelarea
comenzilor de
control relevante
pentru siguranţă

În general, comenzile de control
•

BLOCARE REGULATOR

•

OPRIRE RAPIDĂ / OPRIRE

•

OPRIRE

•

DEBLOCARE

se pot activa în acelaşi timp prin intermediul sursei de comandă setate, intrărilor binare,
precum şi din programul de comandă IPOSplus®. Corelarea relevantă pentru siguranţă
a acestor funcţii de comandă se face prin prioritizarea comenzilor de control individuale.
Schema următoare exemplifică cum, pentru deblocarea convertizorului de frecvenţă,
toate cele trei blocuri de prelucrare (procesarea prin borne, procesarea prin cuvânt de
control şi programul IPOSplus®) trebuie să genereze deblocarea. Din momentul în care
unul dintre cele trei blocuri de prelucrare emite o comandă de control de o prioritate mai
mare (de ex. OPRIRE sau BLOCARE REGULATOR), aceasta devine activă.
După pornirea convertizorului de frecvenţă, programul IPOSplus® furnizează în general
comanda de control DEBLOCARE, aşa încât dispozitivul de acţionare să poată fi
comandat imediat şi fără programul IPOSplus®.
În general intrările binare rămân active şi atunci când convertizorul este controlat prin
datele de proces (P101 Sursă de comenzi = RS485/FIELDBUS/SBus). Funcţiile relevante pentru siguranţă, cum sunt blocarea regulatorului şi deblocarea, sunt procesate
în acelaşi mod atât de regleta de conexiuni, cât şi de fieldbus, ceea ce înseamnă că
pentru a fi comandat de fieldbus convertizorul de frecvenţă trebuie deblocat mai întâi de
la borne. Toate celelalte funcţii care pot fi activate atât de la borne cât şi prin cuvânt de
control vor fi procesate cu o funcţie SAU. Schema următoare indică starea aparatului în
funcţie de diversele surse de comandă (borne, bus sau cuvânt de comandă IPOS®)

MAGISTRALĂ:

Dreapta/Stop = 0

BORNE:

Stânga/Stop = 0

Bit 0 = 1

XOR

P101 =
SBus/RS485/Fieldbus

Deblocare/Stop = 0

AND

Cuvânt de control IPOS:
Bit 2 = 0

BUS:

P101 =
SBus/RS485/Fieldbus

Cuvânt de control IPOS:

Bit 30 = 1

OR

OR

Borne:

AND

Blocare regulator = 0

BLOCARE REGULATOR

STOP

Bit 0 = 1
Bit 1 = 1

"F"

"1"

Starea aparatului

"2"

"2"

EROARE
STOP

Borne:
Ext. Eroare = 0

Cuvânt de control IPOS:

Borne:
Stop = 0

Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
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OR

Bit 11 = 1

AND
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Din raţiuni de siguranţă, blocul de control de bază este astfel definit, încât convertizorul
de frecvenţă să intre prin prescrierea cuvântului de control 0000hex în starea Lipsă
semnal de deblocare, deoarece toate sistemele master fieldbus comune vor reseta ieşirile pe 0000hex în cazul unei erori! În acest caz convertizorul de frecvenţă va executa o
oprire rapidă şi va activa apoi frâna mecanică.
Comenzi de
control
Comanda
convertizorului
de frecvenţă cu
bit 0 – 2

În cazul în care convertizorul de frecvenţă a fost deblocat de la borne, acesta poate fi
comandat cu bit 0 – bit 2 pentru aplicaţii cu feedback turaţie ale blocului de control de
bază.

Bit 2: Deblocare / stop
Bit 1: Deblocare / stop rapid
Bit 0: Blocare / deblocare
regulator
Prioritate
ridicată

redusă

.
.
.
.
.
.
.

Comandă de
control:
Blocare
regulator:

Bit 2

Bit 1

Bit 0

X

X

1

de ex. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,

Oprire rapidă:

X

0

0

de ex. 00hex, 04hex

Stop:

0

1

0

de ex. 02hex

Deblocare:

1

1

0

06hex

X = nerelevant

Comanda de
control "Blocare
regulator"

Prin comanda de control Blocare regulator puteţi bloca treptele finale de putere ale convertizorului de frecvenţă şi implicit comuta pe impendanţă mare. În acelaşi timp, convertizorul de frecvenţă activează căderea frânei mecanice de motor, aşa încât dispozitivul
de acţionare se opreşte imediat prin frânare mecanică. Motoarele care nu dispun de frână mecanică se opresc în rampă atunci când se utilizează această comandă de control.
Pentru declanşarea comenzii de control Blocare regulator este suficientă setarea Bit 0:
Blocare regulator/Deblocare în cuvântul de control, pentru că toţi ceilalţi biţi sunt nerelevanţi. Astfel, acest bit de comandă posedă cea mai înaltă prioritate în cuvântul de
control.

Comanda de
control "Oprire
rapidă"

Prin comanda de control Oprire rapidă determinaţi convertizorul de frecvenţă să realizeze o oprire pe rampa de oprire rapidă valabilă la momentul respectiv. În acest caz, în
general se activează următoarele rampe de oprire rapidă parametrizate:
•

P136 T13 rampa de oprire (când este activ setul de parametri 1)

•

P146 T23 rampa de oprire (când este activ setul de parametri 2)

Rampa de proces eventual prescrisă prin fieldbus nu are nicio influenţă asupra opririi
rapide!
Activarea acestei comenzi de control se face prin resetarea Bit 1: Deblocare/Oprire
rapidă.
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Comanda de
control "Oprire"

Prin comanda de control Oprire determinaţi convertizorul de frecvenţă să realizeze o
oprire. Dacă se transferă rampa de proces prin sistemul de fieldbus, această comandă
de control utilizează ca rampă de oprire valoarea rampei prescrisă la momentul
respectiv. Altminteri convertizorul de frecvenţă utilizează rampa tipică descrescătoare
pentru această comandă de control, în funcţie de setul de parametrii şi integratori setat.
Comanda de control Oprire se declanşează cu Bit 2: Deblocare/Oprire.

Comanda
de control
"Deblocare"

Prin comanda de control Deblocare deblocaţi convertizorul de frecvenţă prin sistemul de
fieldbus. Dacă se transferă inclusiv rampa de proces prin sistemul de fieldbus, această
comandă de control utilizează ca rampă de pornire valoarea rampei prescrisă la
momentul respectiv. Altminteri convertizorul de frecvenţă utilizează rampa crescătoare
tipică pentru această comandă de control, în funcţie de setul de parametrii şi integratori
setat.
Pentru comanda de control Deblocare toţi cei trei biţi trebuie comutaţi pe Deblocare
(110bin).

Alegerea setului de
parametri valabil

Selectarea setului de parametri valabil se face prin bitul 5 în cuvântul de control. În
general, comutarea setului de parametri este posibilă numai în starea Blocare regulator.
Acest bit este corelat prin funcţia SAU cu funcţia bornei de intrare Comutare set de parametri, altfel spus starea logică "1" a bornei de intrare SAU a bitului cuvântului de control
activează setul de parametri 2!

Resetare după
eroare

98

Cu bitul 6 al cuvântului de control se execută, în caz de eroare, o resetare prin canalul
de date de proces. O resetare se poate declanşa numai cu o margine 0/1 în cuvântul de
control.
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Termen de
control 1

Cuvântul de control 1 conţine, pe lângă cele mai importante funcţii de acţionare ale blocului de comandă de bază, biţi funcţionali pentru funcţiile interne cu valori dorite generate în interiorul convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B în octetul de ordin superior.
Bit

FUNCŢII

0

Clasificare
Blocare regulator "1" / Deblocare "0"

1

Deblocare "1" / Oprire rapidă "0"

2

Deblocare "1" / Oprire "0"

3

Invariabil

4

Rezervat
Comutare integrator

5

Comutare set parametri

6

Resetare

7

Rezervat

8

Sens de rotaţie
pentru potenţiometrul
motorului

0 = sens de rotaţie DREAPTA
1 = sens de rotaţie STÂNGA

9
10

Potenţiometru motor
pornire
Potenţiometru motor
oprire

10
0
1
0
1

11
12

Selectarea valorilor
dorite fixe interne
n11 – n13 sau
n21 – n23

12 11
0 0 = valoare dorită pentru turaţie, prin cuvântul de date de ieşire proces 2
0 1 = valoare dorită internă n11 (n21)
1 0 = valoare dorită internă n12 (n22)
1 1 = valoare dorită internă n13 (n23)

13

Comutare valoare
dorită fixă

0 = valori dorite fixe ale setului de parametri activ, selectabil prin bit 11/12
1 = valori dorite fixe ale celuilalt set de parametri, selectabil prin bit 11/12

14

Rezervat

Biţii rezervaţi trebuie setaţi în general pe zero!

15

Rezervat

Biţii rezervaţi trebuie setaţi în general pe zero!

9
0 = fără modificare
0 = descrescător
1 = crescător
1 = fără modificare

Aceste funcţii interne pentru valori dorite sunt activate prin setarea parametrului P100
în mod corespunzător pe valoarea dorită fixă sau potenţiometru motor şi setarea biţilor
adecvaţi în cuvântul de control 1. În acest caz, prescrierea valorii dorite pentru turaţie
prin cuvântul de date de ieşire proces-SBus nu mai este activă!
Potenţiometru
motor prin fieldbus

Comanda funcţiei pentru valoare dorită Potenţiometru motor se face prin interfaţa
fieldbus în acelaşi fel ca şi prin bornele de intrare standard. Rampa de proces care poate
fi prescrisă eventual printr-un alt cuvânt de date de ieşire proces, nu are nicio influenţă
asupra potenţiometrului motorului. În general sunt utilizaţi numai următorii integratori –
potenţiometru motor.
•

P150

T3 Rampă crescătoare

•

P151

T4 Rampă descrescătoare
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Termen de
control 2

Cuvântul de control 2 conţine biţi funcţionali pentru cele mai importante funcţii de acţionare în blocul de control de bază; bornele de intrare virtuale în partea de ordin superior.
Este vorba despre borne de intrare liber programabile, care totuşi nu sunt disponibile
fizic din cauza hardware-ului lipsă (plachete opţionale). Astfel, aceste borne de intrare
sunt reprezentate pe bornele de intrare virtuale ale fieldbus-ului. Fiecare bornă virtuală
este corelată cu o bornă de intrare opţională şi nedisponibilă fizic, având funcţii liber
programabile.
Bit Funcţie
0

Blocare regulator "1" / Deblocare "0"

1

Deblocare "1" / Oprire rapidă "0"

2

Deblocare "1" / Oprire "0"

3

Rezervat

4

Comutare integrator

5

Comutare set parametri

6

Resetare

7

Rezervat

8

Bornă virtuală 1 = P610 / intrare binară DI10

9

Bornă virtuală 2 = P611 / intrare binară DI11

10

Bornă virtuală 3 = P612 / intrare binară DI12

11

Bornă virtuală 4 = P613 / intrare binară DI13

12

Bornă virtuală 5 = P614 / intrare binară DI14

13

Bornă virtuală 6 = P615 / intrare binară DI15

14

Bornă virtuală 7 = P616 / intrare binară DI16

15

Bornă virtuală 8 = P617 / intrare binară DI17

Definiţie

Invariabil

Borne de intrare virtuale

ATENŢIE!
Dacă, suplimentar faţă de interfaţa fieldbus, în convertizorul de frecvenţă este integrată şi opţiunea FIO21B, intrările opţiunii FIO21B au prioritate. În acest caz intrările
virtuale nu sunt evaluate!
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Definire cuvânt de
stare

Cuvântul de stare are 16 biţi. Octetul de ordin inferior, aşa-zisul bloc de stare de bază,
constă din 8 biţi de stare definiţi invariabil, care redau cele mai importante stări de acţionare. Alocarea biţilor de stare de ordin superior variază între diversele cuvinte de stare.

Bloc de stare de
bază

Blocul de stare de bază al cuvântului de stare conţine informaţii despre stare, necesare
pentru aproape toate aplicaţiile de acţionare.
Bit
0

Funcţie / alocare

Definiţie

Treaptă finală deblocată "1" / Treaptă finală blocată "0"

1

Convertizor operaţional "1" / Convertizor neoperaţional "0"

2

Date PO deblocate "1" / Date PO blocate "0"

3

Set actual de integratori: Integrator 2 "1" / Integrator 1 "0"

4

Set actual de parametri: Set parametri 2 "1" / Set parametri 1 "0"

5

Defecţiune / Avertisment: Există o defecţiune / Avertisment "1" /
Nicio defecţiune "0"

Invariabil

6
7

Mesaj "Convertizor
operaţional"

Mesaj "Date PO
deblocate"

Bitul 1 din cuvântul de stare semnalează prin valoarea Convertizor operaţional = 1 faptul
că convertizorul de frecvenţă este gata să reacţioneze la comenzi de control ale unui
sistem de comandă extern. Convertizorul de frecvenţă nu este operaţional atunci când
•

MOVITRAC® B semnalează o eroare

•

setarea din fabrică este activă (setup)

•

nu este prezentă alimentarea cu tensiune

Bitul 2 semnalează prin Date PO deblocate = 1 că convertizorul de frecvenţă reacţionează
la valori de comandă sau valori dorite de la interfeţele de comunicare. Din următoarea
schemă reiese ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca datele PO să fie deblocate:
100 Sursă valori dorite

RS-485
SBus 1

101 Sursă valori dorite

RS-485
SBus 1

SAU
876 Activat date PO

DA

Şi

Cuvânt de stare Bit 2: Activat date PO
5946738187
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Defecţiune/
Avertizare

Cuvânt de stare 1

Cu bitul 5 din cuvântul de stare, convertizorul de frecvenţă semnalează o defecţiune sau
un avertisment care ar fi putut interveni. În principiu, o defecţiune are drept consecinţă
faptul că convertizorul de frecvenţă nu mai este operaţional. În schimb, un avertisment
poate apărea temporar fără a influenţa comportamentul de funcţionare al convertizorului
de frecvenţă. De aceea, pentru filtrarea exactă a unei defecţiuni trebuie evaluat suplimentar faţă de acest bit de defecţiune bitul 1 Convertizor operaţional (condiţie: tensiune
reţea de alimentare PORNITĂ).
Bit 1: Operaţional

Bit 5: Defecţiune / Avertizare

Legendă

0

0

Convertizor neoperaţional

0

1

Defecţiune

1

0

Convertizor operaţional

1

1

Avertizare

Cuvântul de stare 1 conţine, pe lângă informaţii de stare în blocul de stare de bază, fie
Stare aparat, fie Număr eroare în octetul de stare de ordin superior. În funcţie de bitul
de defecţiune, la bitul de defecţiune = 0 este afişată starea aparatului, iar în caz de
eroare (bit de defecţiune = 1) numărul erorii. Prin resetarea defecţiunii se resetează şi
bitul de defecţiune şi se activează din nou starea actuală a aparatului. Semnificaţia
numerelor erorilor şi a stării aparatului o puteţi găsi în manualul sistemului sau în manualul de operare MOVITRAC® B.
Bit Funcţie
0
1

Convertizor operaţional

2

Activat date PO

3

Set actual de integratori

4

Set actual de parametri

5

Defecţiune / Avertizare

6

Rezervat

7

Rezervat

8
9
10
11
12
13
14
15
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Definiţie

Activat treaptă finală

Invariabil

Defecţiune / Avertisment?
Bit 5 = 1 → Număr eroare:
01 Supracurent
02 ...

Stare aparat / număr eroare

Bit 5 = 0 → Stare aparat:
0x1 Blocare regulator
0x2 ...
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Cuvânt de stare 2

Cuvântul de stare 2 conţine, pe lângă informaţii de stare în blocul de stare de bază,
bornele de ieşire DO10 – DO17 în octetul de stare de ordin superior. Prin programarea
funcţiilor bornelor pentru bornele de ieşire, pot fi procesate toate semnalele tradiţionale
prin sistemul de fieldbus.
Bit
0

Funcţie

Definiţie

Activat treaptă finală

1

Convertizor operaţional

2

Activat date PO

3

Set actual de integratori

4

Set actual de parametri

5

Defecţiune / Avertizare

6

Rezervat

7

Rezervat

8

Bornă virtuală 1 = P630 / ieşire binară DO10

9

Bornă virtuală 2 = P631 / ieşire binară DO11

10

Bornă virtuală 3 = P632 / ieşire binară DO12

11

Bornă virtuală 4 = P633 / ieşire binară DO13

12

Bornă virtuală 5 = P634 / ieşire binară DO14

13

Bornă virtuală 6 = P635 / ieşire binară DO15

14

Bornă virtuală 7 = P636 / ieşire binară DO16

15

Bornă virtuală 8 = P637 / ieşire binară DO17

Invariabil

Borne de ieşire virtuale

ATENŢIE!
Dacă, suplimentar faţă de interfaţa fieldbus, în convertizorul de frecvenţă este integrată şi opţiunea FIO21B, intrările opţiunii FIO21B au prioritate. În acest caz intrările
virtuale nu sunt evaluate!
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Număr eroare şi
stare aparat

OBSERVAŢIE
O listă actuală a numerelor de eroare şi a stărilor aparatelor găsiţi în indexul de parametrii aferent firmware-ului aparatelor dvs. Mai multe informaţii găsiţi în manualul de
operare şi în manualul de sistem MOVITRAC® B.
Starea aparatului

Prin cuvântul de stare este afişată starea de funcţionare a MOVITRAC® B, iar în caz de
eroare este afişat un cod de eroare sau de avertizare.
Starea aparatului
(High-Byte în cod stare 1)

Legendă

LED blocaje

0

Modul de lucru 24 V (convertizorul nu este
operaţional)

galben, luminează
intermitent

1

Blocare regulator activă

galben, luminează
continuu

2

Lipsă semnal deblocare

galben, luminează
continuu

3

Curent de repaus

verde, luminează
continuu

4

Deblocare

verde, luminează
continuu

5

Reglare

verde, luminează
continuu

8

Setare implicită

13

Capturare

verde, luminează
continuu

Numărul erorii este afişat în
cuvântul de stare

Afişaj eroare (intermitent)

roşu, luminează
intermitent

Se afişează starea reală a
aparatului

Regim manual

verde, luminează
continuu

16

Convertizorul aşteaptă date

verde-galben, luminează
intermitent

17

"Oprire sigură" activă

galben, luminează
intermitent

14

AVERTIZARE!
Interpretare eronată a afişajului U = "Oprire sigură" activ.
Pericol de moarte sau de accidente grave.
Afişajul U = "Oprire sigură" activ nu are legătură cu siguranţa şi nu trebuie
utilizat ca o funcţie de siguranţă!
Afişaj "U intermitent" când se utilizează o FBG11B.
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5.11.5 Funcţii de monitorizare
Pentru o funcţionare securizată a convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B prin interfeţele de comunicare sunt implementate funcţii de monitorizare suplimentare, care
declanşează o funcţie de acţionare setabilă de către utilizator, de exemplu în cazul unei
erori de bus. Pentru fiecare interfaţă de comunicare sunt disponibili doi parametrii de
sine stătători.
•

Interval timeout

•

Reacţie timeout

În caz de eroare de comunicare, aceşti parametri permit un comportament de acţionare
în funcţie de aplicaţie.
Mesaj eroare
timeout / interval
timeout / reacţie
timeout

Convertizorul de frecvenţă generează un timeout atunci când în interiorul unei ferestre
de timp setate (interval timeout) nu se primesc noi telegrame prin sistemul de magistrală. Prin reacţia timeout setabilă, se defineşte varianta de defecţiune (eroare/avertisment), precum şi reacţia la eroare a dispozitivului de acţionare.

Mesaj de eroare
timeout

MOVITRAC® B generează pentru fiecare interfaţă de comunicare un mesaj de eroare
timeout propriu:

Interval timeout

Reacţie timeout

Interfaţă de comunicare

Cod de eroare

Mesaj de eroare timeout

RS485

F 43

RS485 TIMEOUT

SBus

F 47

SBUS 1 TIMEOUT

Intervalul timeout se poate seta separat pentru fiecare interfaţă de comunicare.
Interfaţă de comunicare

Număr parametru

Nume parametru

Interval timeout

RS485

812

Interval timeout RS485

0.00 secunde

SBus

883

SBus 1 Interval timeout

0.10 secunde

Reacţia timeout se poate seta separat pentru fiecare interfaţă de comunicare.
Număr parametru

Nume parametru

Reacţie timeout

833

P833 Reacţie timeout RS485

ST.RAPID/AVERT.

836

Reacţie SBus1-TIMEOUT

ST.RAPID/AVERT.
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Monitorizare timeout este utilă pentru toate interfeţele de comunicare, poate totuşi
varia considerabil între sistemele de magistrală individuale.
Parametri pentru interval timeout fieldbus

Interval de valori

Unitate

secunde

Interval

0.01 s până la 650.00 s în paşi de 10 ms

Caz special

0 sau 650.00 = timeout fieldbus oprit

Setare implicită

0.5 s

OBSERVAŢIE
La MOVILINK® prin RS485 şi SBus intervalul timeout trebuie setat manual în mod
corespunzător în P812 sau P883. În cazul comenzii prin CANopen sau FSE24B intervalul timeout este setat automat în parametrul P883.
5.11.6 Parametrizarea convertizorului
Accesul la parametrii de acţionare ai convertizorului se face de regulă prin serviciile de
READ şi WRITE specifice magistralei. Servicii suplimentare se pot executa la toate sistemele de magistrală prin canalul de parametri MOVILINK®. Acest canal de parametri
este disponibil la toate sistemele de magistrală şi va fi explicat mai îndeaproape în cele
ce urmează.
Suplimentar, în documentaţiile despre interfaţa de fieldbus găsiţi alte indicaţii de programare privind utilizarea canalului de parametri MOVILINK® prin diversele sisteme de
magistrală.
Desfăşurarea
parametrizării

Parametrizarea convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B se face în general după
modelul Client-Server, altfel spus convertizorul de frecvenţă furnizează informaţiile cerute
numai la cererea aparatului de automatizare supraordonat. Astfel, MOVITRAC® B are de
regulă numai funcţie de server (vezi figura următoare).

CLIENT

SERVER

Request
Indication

Response
Confirmation
5947102475
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Structura canalului
de parametri
MOVILINK®

Canalul de parametri MOVILINK® permite un acces independent de magistrală la toţi
parametrii de acţionare ai convertizorului de frecvenţă. În interiorul acestui canal de
parametri sunt disponibile servicii speciale, pentru a putea citi diversele informaţii
despre parametri. În principiu se compune dintr-un octet de administrare, un octet
rezervat, un cuvânt de index, precum şi din patru octeţi de date.
Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3

Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Administrare

Subindex

Index High

Index Low

Date MSB

Date

Date

Date LSB

Index parametru

4 octeţi date

Administrarea
canalului de
parametri (octet 0)

Întreaga desfăşurare a parametrizării se coordonează cu octetul 0 "Administrare".
Cu acest octet sunt puşi la dispoziţie parametri de serviciu importanţi, cum sunt codul
de service, lungimea datelor, execuţia şi starea serviciului executat.

Adresă index
(octet 1 – 3)

Cu octetul 2 "Index-High", octetul 3 "Index-Low" şi octetul 1 "Subindex" se determină
parametrul care trebuie citit sau scris prin sistemul de fieldbus. Toţi parametrii convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B sunt enumeraţi în manualul sistemului
MOVITRAC® B. Fiecărui parametru îi este corelat un număr special (index), cu care
acest parametru poate fi citit sau scris.

Interval de date
(octet 4 – 7)

Datele se află în octetul 4 până la octetul 7 al canalului de parametri. Astfel se pot transmite 4 octeţi de date pro serviciu. În principiu datele se transmit de la dreapta, ceea ce
înseamnă că octetul 7 conţine datele cu importanţa cea mai mică (date LSB), iar octetul
4 în mod corespunzător datele cu importanţa cea mai mare (Date MSB).

Octet administrativ

Biţii 0 – 3 conţin codul de service, altfel spus definesc ce serviciu se execută.
Cu bit 4 şi bit 5 se fixează lungimea datelor care în general pentru convertizoarele de
frecvenţă SEW trebuie setată la 4 octeţi.
Octet 0: administrare
MSB
Bit:

7

LSB
6

5

4

3

2

1

0
Cod service:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Lungime date:
00 = 1 octet
01 = 2 octeţi
10 = 3 octeţi
11 = 4 octeţi
Bit Handshake
Bit de stare:
0 = zero erori la executare serviciu
1 = eroare la executare serviciu
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Bitul 6 este bitul Handshake. În funcţie de sistemul de magistrală, are semnificaţii
diferite:
•

La SBus (CAN) dacă bitul Handshake este setat (= 1) telegrama de răspuns este
trimisă abia după telegrama de sincronizare.

•

La RS485 şi fieldbus, bitul Handshake serveşte, în cazul variantei ciclice de transfer,
ca bit de validare în client şi server. Întrucât în această variantă canalul de parametri
este transferat ciclic, eventual cu date de proces, execuţia serviciului în convertizor
trebuie dispusă prin modificarea bitului Handshake 6. Pentru aceasta, valoarea
acestui bit este schimbată pentru fiecare nou serviciu care trebuie executat (toggle).
Prin bitul Handshake, convertizorul semnalează dacă serviciul a fost executat sau
nu. Serviciul este executat imediat ce la nivelul comenzii bitul Handshake primit
corespunde cu cel trimis.

Bitul de stare 7 arată dacă serviciul a putut fi executat corect sau a fost deficitar.
Response

Răspunsul (Response) la o interogare de parametrizare (Request) este structurat după
cum urmează:
•

Octetul de administrare al telegramei Response este structurat ca în telegrama
Request.

•

Bitul de stare indică dacă executarea s-a serviciului s-a făcut cu succes sau nu:
– Dacă bitul de stare este "0", în octetul 4 până la 7 al telegramei Response sunt
conţinute datele interogate.
– Dacă bitul de stare este "1", în intervalul de date (octet 4 până la 7) este returnat
un cod de eroare, vezi secţiunea "Execuţie deficitară a serviciului" (→ pag. 110).
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Descrierea
serviciilor
parametrilor

Prin intermediul biţilor 0 - 3 ai octetului de administrare sunt definite serviciile individuale
ale parametrilor. MOVITRAC® B suportă următoarele servicii ale parametrilor.

No Service

Acest cod semnalează că parametrul nu are nicio funcţie.

Read Parameter

Prin această funcţie a parametrului are loc citirea unui parametru de acţionare.

Write Parameter

Prin această funcţie a parametrului are loc scrierea unui parametru de acţionare.
Valoarea scrisă a parametrului se salvează în memoria non-volatilă (de ex. într-un
EEPROM). Această funcţie nu trebuie utilizată pentru accesul ciclic în vederea scrierii,
pentru că aceste componente ale memoriei nu permit decât un număr limitat de cicluri
de scriere.

Write Parameter
volatile

Prin această funcţie a parametrului are loc scrierea volatilă a unui parametru de acţionare, cu condiţia ca parametrul să permită acest lucru. Valoarea scrisă a parametrului
este memorată doar volatil în RAM-ul convertizorului şi se şterge la dezactivarea convertizorului. După o nouă pornire a convertizorului, este disponibilă din nou ultima
valoare scrisă cu parametrul Write.

Read Minimum

Cu această funcţie se poate determina cea mai mică valoare setabilă (minimum) a unui
parametru de acţionare. Codarea se face în acelaşi fel ca valoarea parametrului.

Read Maximum

Cu această funcţie se poate determina cea mai mare valoare setabilă (maximum) a unui
parametru de acţionare. Codarea se face în acelaşi fel ca valoarea parametrului.

Read Default

Cu această funcţie se poate determina setarea din fabrică (default) a unui parametru de
acţionare. Codarea se face în acelaşi fel ca valoarea parametrului.
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Read Scale

Cu această funcţie se poate determina scalarea unui parametru. În acest context, convertizorul livrează înapoi un aşa-numit index de mărimi şi index de conversie.
Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Date MSB

Date

Date

Date LSB

Index de mărimi

Index de conversie

rezervat

Index de mărimi:
Indexul de mărimi serveşte codării mărimilor fizice. Prin acest index se transmite unui
partener de comunicare informaţia despre ce tipodimensiune fizică reprezintă valoarea
parametrului aferent. Codarea se face conform principiului Senzori/Actuatori al organizaţiei de utilizatori PROFIBUS (PNO). Opţiunea FFhex înseamnă că nu este indicat
niciun index de mărimi. Puteţi găsi indexul de mărimi şi în lista de parametrii a convertizorului.
Index de conversie:
Indexul de conversie serveşte conversiei valorii transmise a parametrului într-o unitate
SI de bază. Codarea se face conform principiului Senzori/Actuatori al organizaţiei de
utilizatori PROFIBUS (PNO).
Exemplu:
Parametru de acţionare:

P131 Rampă t11 descrescătoare DREAPTA

Index de mărimi:

4 (= interval cu unitatea secunde)

Index de conversie:

3 (10-3 = mili)

Valoare numerică determinată:

3000dec

Valoarea numerică recepţionată prin intermediul magistralei este interpretată de convertizorul de frecvenţă după cum urmează: 3000 s × 10-3 = 3 s
Read Attribute

Cu această funcţie se pot citi atributele de acces, precum şi indexul următorului parametru. În tabelul de mai jos este prezentată codificarea datelor pentru valoarea acestui
parametru.
Octet 4

Octet 5

Octet 6

Date MSB

Date

Date

Următorul index disponibil

Octet 7
Date LSB
Atribute acces

Atributele de acces sunt codificate specific aparatului. Pentru convertizorul de frecvenţă
MOVITRAC® B definirea atributului reiese din următorul tabel.
Octet 6

Octet 7

Bit

Bit

8

9 - 15
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Legendă

0

1 = parametrul permite accesul pentru scriere

1

1 = parametrul este salvat permanent pe EEPROM

2

1 = setarea din fabrică suprascrie valoarea RAM

3

1 = setarea din fabrică suprascrie valoarea EEPROM

4

1 = valoarea EEPROM este validă după iniţializare

5

1 = starea Blocare regulator nu este necesară pentru acces de scriere

6

1 = este necesară parola

7

00 = parametrul este general valabil
01 = parametrul este alocat setului de parametri 1
10 = parametrul este alocat setului de parametri 2
11 = parametrul este alocat ambelor seturi de parametri
Rezervat
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Listă parametri

Indicaţii detaliate despre codificare şi atributele de acces ale tuturor parametrilor găsiţi
în lista de parametri.

Execuţie deficitară
a serviciului

Dacă bitul Handshake recepţionat este identic cu bitul Handshake trimis, serviciul a fost
executat de către convertizor.
Octet 0
Administrare

Octet 1
Subindex

Octet 2
Index High

Octet 3

Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Error-Class Error-Code
Add. Code Add. Code
Index Low (Clasa de (Codul de
High
Low
erori)
eroare)

↓
Bit de stare = 1: execuţie deficitară a serviciului

Codurile de
revenire ale
parametrizării

În cazul parametrizării eronate, convertizorul de frecvenţă trimite înapoi diferite coduri
de revenire la dispozitivul master de parametrizat, care oferă informaţii detaliate despre
cauza erorii. În general, aceste coduri de revenire sunt structurate conform EN 50170.
Se face diferenţa între următoarele elemente
•

Error-Class (Clasa de erori)

•

Error-Code (Codul de eroare)

•

Additional-Code (Codul suplimentar)

Aceste coduri de revenire sunt valabile pentru toate interfeţele de comunicare ale
MOVITRAC® B.
Error-Class
(Clasa de erori)

Cu elementul Error-Class (Clasa de erori) se clasifică mai exact tipul erorii. Conform
EN 50170 se diferenţiază între următoarele clase de erori.
Clasa (hex)

Denumire

Legendă

1

vfd-state (stare vfd)

Eroarea de stare a aparatului de câmp virtual

2

application-reference
(referinţă aplicaţie)

Eroare în programul aplicaţie

3

definition (definiţie)

Eroare definiţie

4

resource (resursă)

Eroare resursă

5

service (serviciu)

Eroare la execuţia serviciului

6

access (acces)

Eroare acces

7

ov

Eroare în registrul de obiecte

8

other (altele)

Altă eroare (vezi Additional-Code)

Error-Class (Clasa de erori) se generează, cu excepţia Error-Class 8 = Altă eroare, de
la software-ul de comunicare al interfeţei fieldbus, dacă există o eroare în comunicare.
Codurile de revenire livrate de sistemul convertizorului de frecvenţă se înscriu toate în
Error-Class 8 = Altă eroare. Eroarea poate fi identificată mai precis utilizând elementul
Additional-Code. În acest caz codul de eroare este "0".
Error-Code
(Codul de eroare)
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Elementul Error-Code (Cod de eroare) permite o identificare mai precisă a cauzei erorii
în interiorul Error-Class şi este generat de la software-ul de comunicare al interfeţei
fieldbus, dacă există o eroare în comunicare.
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Additional-Code
(Codul
suplimentar)

Additional-Code (Codul suplimentar) conţine codurile de revenire specifice SEW pentru
parametrizarea deficitară a convertizoarelor de frecvenţă. Acestea sunt trimise înapoi la
master în Error-Class 8 = Altă eroare. Următorul tabel conţine toate codificările posibile
pentru Additional-Code.
MOVILINK®
Additional Code
Error Class

0x05

High

00

Low

Descriere

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®
Additional Code
Error Class

0x08

112

High

00

Low

Descriere

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

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Punere în funcţiune
Principiul comunicării şi al aparatului

I

5

0
Exemplu: Eroare
de parametrizare

Exemplu: Citirea
parametrului
(READ)

La executarea unui serviciu de citire sau scriere s-a introdus un index incorect.
Code (hex)

Legendă

Error-Class

0x08

Other (altele)

Error-Code

0x00

-

Add.-Code high

0x00

-

Add.-Code low

0x10

Illegal Index

Citirea unui parametru prin interfeţele de comunicare se face cu solicitare de citire
(Read-Request) transmisă de aparatul de automatizare convertizorului de frecvenţă
MOVITRAC® B (vezi figura următoare).

SERVER

CLIENT

1. Solicitare de citire (de ex. citire Rampa t11 pe DREAPTA = Index 8470
ReadRequest

READ (8470)
Read-Indication
2a. Index parametru
8470 este citit de
convertizor.

3a. Serviciului de citire i se răspunde cu datele (de ex. 0.5 s)

ReadConfirmation

n
OK + Date di

Index 8470

SAU
3b. Serviciul de citire deficitar, mai multe informaţii în
codul de revenire
d revenire
Eroare + co
Read-ErrorConfirmation

Read-Response
2b. A intervenit o eroare!
Nu există date disponibile

negative
Read-Response
5947128715

Dacă nu este posibilă executarea serviciului de citire în convertizorul de frecvenţă, acest
lucru este comunicat înapoi aparatului de automatizare într-un răspuns negativ (negative Read-Response). Astfel, aparatul de automatizare primeşte o confirmare negativă
(Read-Error-Confirmation) cu identificarea precisă a erorii.
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Citirea ciclică a
unui parametru

Pentru varianta de transfer ciclic, bitul Handshake trebuie schimbat pentru a activa procesarea serviciului (execuţia serviciului Read). Dacă se utilizează tipuri PDU aciclice,
convertizorul procesează fiecare telegramă Request, executând în acest fel întotdeauna canalul de parametri.
Parametrizarea se realizează după cum urmează:
1. Introduceţi indexul parametrului de citit în octetul 2 (Index-High) şi octetul 3
(Index-Low).
2. Introduceţi codul de service pentru serviciul Read în octetul de administrare (octet 0).
3. La tipurile PDU ciclice, transferaţi serviciul Read către convertizor abia prin schimbarea bitului Handshake. La tipurile PDU aciclice, canalul de parametrii este evaluat
întotdeauna.
Pentru că este vorba despre un serviciu de citire, octeţii de date trimişi (octetul 4 – 7),
precum şi lungimea datelor (din octetul de administrare) sunt ignorate şi, prin urmare,
nu trebuie nici setate.
Convertizorul procesează acum serviciul Read şi trimite înapoi confirmarea serviciului
setând bitul Handshake pe o valoare egală.
Octet 0: administrare
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

0

1
Cod service:
0001 = Read
Lungime date:
11 = 4 octeţi
Bit Handshake:
Trebuie schimbat la fiecare nouă comandă.
Bit de stare:
0 = zero erori la executare serviciu
1 = eroare la executare serviciu

X = nerelevant
0/1 = valoarea bitului este schimbată
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Exemplu: Scrierea
unui parametru
(WRITE)

Scrierea unui parametru se face analog cu citirea unui parametru, prin interfaţa fieldbus
(vezi figura următoare).

SERVER

CLIENT

1. Solicitare de scriere (de ex. Scrie în Index 8470 = Rampa t11 pe DREAPTA valoare
parametru 2.5 s)
WriteRequest

WRITE (8470: 2.5

s)
Write-Indication
2a. Index parametru 4
8470 este setat pe 2.5 s.

3a. Serviciului de citire i se răspunde cu datele (de ex. 0.5 s)
Write-Response

OK
WriteConfirmation
SAU

2b. A intervenit o eroare!
Nu există date scrise

3b. Serviciu de scriere deficitar, pentru că de ex. valoarea
parametrului este prea mare
negative
kkehr-Kode
Write-Response
Fehler + Rüc
Write-ErrorConfirmation
5947132427

Dacă nu este posibilă executarea serviciului de scriere în convertizorul de frecvenţă, pentru
că de ex. s-au transmis date greşite ale parametrului, acest lucru este comunicat înapoi
aparatului de automatizare într-un răspuns negativ (negative Write-Response). Astfel,
aparatul de automatizare primeşte o confirmare negativă (Write-Error-Confirmation) cu
identificarea precisă a erorii.
Scrierea ciclică a
unui parametru

Pentru varianta de transfer ciclic, bitul Handshake trebuie schimbat pentru a activa procesarea serviciului (execuţia serviciului WRITE). Dacă se utilizează tipuri PDU aciclice,
convertizorul procesează fiecare telegramă Request, executând în acest fel întotdeauna canalul de parametri.
Parametrizarea se realizează după cum urmează:
1. Introduceţi indexul parametrului de scris în octetul 2 (Index-High) şi octetul 3
(Index-Low).
2. Introduceţi datele de scris în octetul 4 – 7.
3. Introduceţi codul de service şi lungimea datelor pentru serviciul Write în octetul de
administrare (octet 0).
4. La tipurile PDU ciclice, transferaţi serviciul WRITE către convertizor abia prin schimbarea bitului Handshake. La tipurile PDU aciclice, canalul de parametrii este evaluat
întotdeauna.
Convertizorul procesează acum serviciul Write şi trimite înapoi confirmarea serviciului
setând bitul Handshake pe o valoare egală.
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Octet 0: administrare
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

1

0
Cod service:
0010 = Write
Lungime date:
11 = 4 octeţi
Bit Handshake:
Trebuie schimbat la fiecare nouă comandă.
Bit de stare:
0 = zero erori la executare serviciu
1 = eroare la executare serviciu

0/1 = valoarea bitului este schimbată

Lungimea datelor este 4 octeţi pentru toţi parametrii convertizoarelor de frecvenţă SEW.
Folosind ca exemplu un serviciu WRITE, schema de mai jos reprezintă un proces de
parametrizare între comandă şi convertizor printr-un tip PDU ciclic. Pentru simplificarea
procesului este reprezentat numai octetul de administrare al canalului de parametri.
Controller
RS-485

Convertizor de frecvenţă
(Slave)

00110010
Canalul de parametri
este pregătit pentru
servicii Write.

00110010
00110010
00110010

Bitul Handshake este
schimbat şi serviciul
este transmis către
convertizorul de
frecvenţă.

Se recepţionează canalul
de parametri, dar nu se
evaluează.

01110010
00110010
01110010

Se procesează
serviciul Write.

00110010
Se primeşte
confirmarea serviciului,
pentru că acum bitul
Handshake emis şi
bitul Handshake
recepţionat sunt
identici.

Se execută serviciul Write,
bitul Handshake este
schimbat.

01110010

01110010
01110010

Se recepţionează canalul
de parametri, dar nu se
evaluează.
5947147915
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În vreme ce masterul pregăteşte canalul de parametrii pentru serviciul Write, canalul de
parametrii este numai recepţionat şi trimis înapoi de convertizorul de frecvenţă.
Activarea serviciului are loc abia în momentul în care s-a schimbat bitul Handshake,
deci, în acest exemplu, din 0 în 1. Acum convertizorul de frecvenţă interpretează canalul
de parametri şi procesează serviciul Write, răspunde la toate telegramele, dar în continuare cu bitul Handshake = 0. Confirmarea executării serviciului se face prin setarea
bitului Handshake pe o valoare egală în telegrama Response a convertizorului de frecvenţă. Acum masterul recunoaşte că bitul Handshake recepţionat corespunde din nou
celui trimis şi poate pregăti o nouă parametrizare.
5.11.7 Indicaţii privind parametrizarea
Prin parametrizarea convertizorului de frecvenţă MOVITRAC® B printr-un sistem
fieldbus, puteţi ajunge în general la toţi parametrii de acţionare. Întrucât însă anumiţi
parametri de acţionare se află în directă legătură cu comunicarea prin sistemul fieldbus,
se recomandă să respectaţi următoarele indicaţii la parametrizare.
Parametrizarea în
starea BLOCARE
REGULATOR

Anumiţi parametri pot fi modificaţi (scrişi) numai când acţionarea se află în starea
BLOCARE REGULATOR. Convertizorul semnalează acest lucru printr-o confirmare
negativă a serviciului Write. Parametrii vizaţi de această restricţie sunt trecuţi în indexul
parametrilor. În general însă aceşti parametri pot fi modificaţi şi în timpul unei erori sau
în starea Mod de lucru 24 V.

Setare implicită

La executarea setării implicite, aproape toţi parametrii sunt resetaţi pe valoarea default.
Pentru funcţionarea cu magistrală, acest lucru înseamnă că sursa de comandă şi sursa
de valori dorite sunt resetate pe valoarea default.

OBSERVAŢIE
Pentru comanda prin datele de proces, convertizorul de frecvenţă trebuie deblocat de la
borne. Acest lucru înseamnă că acţionarea este activată în anumite condiţii, când convertizorul este resetat pe setările implicite. De aceea, înainte de activarea setării implicite asiguraţi-vă că semnalele intrărilor binare digitale nu vor declanşa o activare a convertizorului de frecvenţă după restabilirea setărilor implicite. Pentru siguranţă, porniţi
tensiunea reţelei de alimentare abia după parametrizarea completă a convertizorului.
Blocare parametri

Prin P803 Blocare parametri = Da se blochează orice reglare a parametrilor setabili.
Activarea blocării parametrilor este utilă atunci când convertizorul de frecvenţă a fost
parametrizat complet şi nu mai sunt necesare alte modificări. Acest parametru vă oferă,
de exemplu, posibilitatea de a bloca o modificare a parametrilor de acţionare, de ex. prin
intermediul tastaturii manuale a convertizorului de frecvenţă.

OBSERVAŢIE
Blocarea parametrilor blochează în general scrierea parametrilor. În acest fel, când
blocarea parametrilor este activă, este blocat şi accesul de scriere prin intermediul
interfeţelor de comunicare!

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

117

I

5

Punere în funcţiune
Selectare externă a valorilor de referinţă

0

5.12

Selectare externă a valorilor de referinţă
Selectare externă a valorilor de referinţă
Control prin:
– Borne
– Interfaţă serială
– Potenţiometru valori prescrise la AI11/AI12

5.12.1 Sens de rotaţie dorit
Puteţi prestabili sensul de rotaţie dorit:
•

"Dreapta/Oprire" şi "Stânga/Oprire" la P101 sursă comenzi = borne sau P101 sursă
comenzi = 3 Wire-Control.

•

Polaritatea valorii dorite în termenul pt. date de proces la P101 sursă comenzi =
RS485 sau SBUS şi P100 Sursă valori dorite = RS485 sau SBUS.

5.12.2 Turaţie dorită
Puteţi prestabili turaţia prescrisă prin:
•

Element control valori prescrise, dacă P121 Adăugare FBG Element control valori
prescrise este PORNIT

•

P100 Sursă valori prescrise
– Valori prescrise fixe
– Valori prescrise fixe cu intrare analogică
– Termen pt. date de proces de la SBus sau RS485
– Potenţiometru motor

5.12.3 Activare sens de rotaţie cu RS485 sau SBus
Surse de valori prescrise unipolare:
Unipolar / valoare dorită fixă
Potenţiometru motor / valoare dorită fixă
Valoare dorită fixă + AI1
Valoare dorită fixă * AI1
Intrare analogică valoare prescrisă frecvenţă / valoare prescrisă fixă

Sensul de rotaţie este prestabilit prin intermediul bornelor DREAPTA sau STÂNGA.
Surse de valori prescrise bipolare:
Bipolar / valoare dorită fixă
RS485 / Valoare dorită fixă
SBus 1 / Valoare dorită fixă

Sensul de rotaţie este stabilit prin valoarea prescrisă. Pentru activare este necesară
borna DREAPTA sau STÂNGA.
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5.12.4 Punere în funcţiune pentru Element control pt. valori prescrise MBG11A
Nu se poate stabili simultan comunicaţia între MOVITRAC® B / MBG11A şi
MOVITRAC® B / PC prin RS485.
MBG11A poate prestabili simultan o valoare prescrisă pentru până la 31 aparate
MOVITRAC® B.
Setarea
parametrilor

Următorii parametri trebuie setaţi în MOVITRAC® B diferit de setările standard. Dacă utilizaţi un FBG11B pentru setarea parametrilor, setaţi valorile dintre paranteze:
•

P100 Sursă valori dorite: RS485 (2)

•

P101 Sursă comenzi: RS485 (1)

•

P871 Descriere valoare dorită PO2: la "Turaţie [%]", apoi activare P876 Date PO "Da"

Acum este afişată turaţia: –100 % până la +100 % corespund –nmax până la +nmax.
Borne de intrare

Setări – termen
pentru date de
proces

Următoarele borne de intrare trebuie să fie conectate cu 24 V.
•

DI01 Dreapta / Oprire: sens rotaţie pozitiv + negativ, posibil prin alegerea semnului
pe MBG11A

•

DI03 Deblocare/Stop

Dacă termenul pt. date de proces PO2 nu este modificat, poate fi utilizat şi MBG11B. În
acest caz conversia este 1 % = 32 1/min. Aceasta rezultă şi din relaţia 4000 hex = 100 %
turaţie. Valoarea corespunzătoare o găsiţi în tabelele următoare.
PO2 = Turaţie (setare standard a parametrilor P871 = turaţie)
Procent

Hex

Zecimal

Turaţie

1%

A4 hex

164 zec.

32

10 %

666 hex

1638 zec.

328

25 %

1000 hex

4096 zec.

819.2

33 %

1555 hex

5461 zec.

1092.3

50 %

2000 hex

8192 zec.

1638.4

75 %

3000 hex

12288 zec.

2457.6

100 %

4000 hex

16384 zec.

3276.8

PO2 = Turaţie (setare modificată a parametrilor P871 = turaţie %)
Procent

Hex

Zecimal

Turaţie

1%

A4 hex

164 zec.

n_max / 100

10 %

666 hex

1638 zec.

n_max / 10

25 %

1000 hex

4096 zec.

n_max / 4

33 %

1555 hex

5461 zec.

n_max / 3

50 %

2000 hex

8192 zec.

n_max / 2

75 %

3000 hex

12288 zec.

n_max / 1.333

100 %

4000 hex

16384 zec.

n_max

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

119

I

5

Punere în funcţiune
Tabel sinoptic al parametrilor

0

5.13

Tabel sinoptic al parametrilor
În tabelul următor sunt redaţi toţi parametrii cu setarea din fabrică (subliniată). Valorile
sunt trecute cu domeniul de reglare complet.
O descriere detaliată a parametrilor găsiţi în manualul sistemului sau pe internet, la
adresa www.sew-eurodrive.com.
Grupă parametri 0.. Valoare afişată
P00x Grupă parametri 00. Valori de proces
P000 Turaţie (cu semn)
P001 Afişaj utilizator pentru DBG11B
P002 Frecvenţă (cu semn)
P004 Curent de ieşire (valoare)
P005 Curent activ (cu semn)
P008 Tensiune circuit intermediar
P009 Curent de ieşire
P01x Grupă parametri 01. Afişări de stare
P010 Stare convertizor
P011 Stare de operare
P012 Stare eroare
P013 Set curent de parametri
P014 Temperatura corpului de răcire
P015 Putere activă
P02x Grupă parametri 02. Valori dorite analogice
P020 Intrare analogică AI1
P021 Intrare analogică AI2 (opţional)
P03x Grupă parametri 03. Intrări binare
P030 Intrare binară DI00

Reset eroare

P031 Intrare binară DI01
P032 Intrare binară DI02

Stânga/Stop

P033 Intrare binară DI03

Deblocare

P034 Intrare binară DI04

n11/n21

P035 Intrare binară DI05

n12/n22

P039 Intrări binare DI00 – DI05
P04x Grupă parametri 04. Intrări binare opţionale
P040 Intrare binară DI10

Nicio funcţie

P041 Intrare binară DI11

Nicio funcţie

P042 Intrare binară DI12

Nicio funcţie

P043 Intrare binară DI13

Nicio funcţie

P044 Intrare binară DI14

Nicio funcţie

P045 Intrare binară DI15

Nicio funcţie

P064 Intrare binară DI16

Nicio funcţie

P048 Intrări binare DI10 – DI16
P05x Grupă parametri 05. Ieşiri binare
P051 Ieşire binară DO01

/FAULT

P052 Ieşire binară DO02

DESCHIDE FRÂNA

P053 Ieşire binară DO03

READY

P059 Ieşiri binare DO01 – DO03
P07x Grupă parametri 07. Date aparat
P070 Tip aparat
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P071 Intensitate nominală a curentului la ieşire
P072 Modul frontal
P073 Firmware modul frontal
P076 Firmware aparat principal
P077 Firmware DBG
P08x Grupă parametri 08. Memorie de erori
P080 – P084 Erori t-0 până la t-4
P09x Grupă parametri 09. Diagnoză BUS
P090 Configuraţie PD
P091 Tip fieldbus
P092 Rată baud fieldbus
P093 Adresă fieldbus
P094 PO1 Valoare dorită
P095 PO2 Valoare dorită
P096 PO3 Valoare dorită
P097 PI1 Valoare efectivă
P098 PI2 Valoare efectivă
P099 PI3 Valoare efectivă
P1xx Grupă parametri 1.. Valori dorite / integratoare
P10x Grupă parametri 10. Preselectarea valorii dorite/Intrare
frecvenţă
P100 Sursă valori dorite

1 / Unipolar / valoare dorită fixă

P101 Sursă comenzi

0 / Borne

P102 Scalare frecvenţă fFI1max

0.1 – 10 – 120.00 kHz

P103 Referinţă FI1

0 / nmax

P104 Valoare dorită-turaţie de referinţă şi intrări analogice

0 – 3000 – 6000 1/min

P105 AI1-Identificare rupere fir

7 / Oprire rapidă / Avertisment

P106 Curbă caracteristică FI1 x1

0 – 100 %

P107 Curbă caracteristică FI1 y1

–100 – 0 – +100 %

P108 Curbă caracteristică FI1 x2

0 – 100 %

P109 Curbă caracteristică FI1 y2

–100 – 0 – +100 %

P11x Grupă parametri 11. Intrare analog 1 (0 – 10 V)
P112 Mod de lucru AI1

1 / 10 V, Referinţă turaţie maximă

P116 Curbă caracteristică AI1 x1

0 – 100 %

P117 Curbă caracteristică AI1 y1

–100 – 0 – +100 %

P118 Curbă caracteristică AI1 x2

0 – 100 %

P119 Curbă caracteristică AI1 y2

–100 – 0 – +100 %

P12x Grupă parametri 12. Intrare analogică AI2/FBG element
control pt. valori prescrise (opţiune)
P120 AI2 Mod de lucru

0 / Nici o funcţie

P121 Adăugare FBG element control pt. valori prescrise

0 / Dezactivat

P122 Sens de rotaţie în regim manual FBG

0 / Unipolar rotaţie dreapta

P126 AI2 curbă caracteristică x1

–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Curbă caracteristică y1

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

P128 AI2 curbă caracteristică x2

–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Curbă caracteristică y1

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

P13x / 14xGrupă parametri 13. / 14. Rampe turaţie 1/2
P130 / P140 Rampa t11/t21 sus
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P131 / P141 Rampa t11/t21 jos

0 – 2 – 2000 s

P134 / P144 Rampa t12/t22 sus = jos

0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 Netezire S t12/t22

0/1/2/3

P136 / P146 Rampă de oprire t13 / t23 sus = jos

0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Monitorizare rampă 1 / 2

Da / Nu

P15x Grupă parametri 15. Funcţie potenţiometru motor
P150 Rampă t3 sus = jos

0.2 – 20 – 50 s

P152 Salvare ultima valoare dorită

Off / Oprit

P16x / P17x Grupă parametri 16. / 17. Valori dorite fixe 1 / 2
P160 / P170 Valoare dorită internă n11 / n21

–5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 Valoare dorită internă n12 / n22

–5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 Valoare dorită internă n13 / n23

–5000 – 1500 – 5000 1/min

P163 / P173 n11 / n21 Regulator PI

0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 Regulator PI

0 – 15 – 100 %

P165 / P175 n13 / n23 Regulator PI

0 – 30 – 100 %

P2xx Grupă parametri 2.. Parametri regulator
P25x Grupă parametri 25. Regulator PI
Regulator PI P250

0 / Dezactivat

Amplificare P P251

0 – 1 – 64

Componentă I P252

0 – 1 – 2000 s

P3xx Grupă parametri 3.. Parametri motor
P30x / 31x Grupă parametri 30. / 31. Restricţii 1 / 2
P300 / P310 Turaţie start-stop 1 / 2

0 – 150 1/min

P301 / P311 Turaţie minimă 1 / 2

0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 Turaţie maximă 1 / 2

0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 Limită curent 1 / 2

0 – 150 % IN

P32x / P33x Grupă parametri 32. / 33. Ajustare motor 1 / 2
P320 / P330 Ajustare automată 1 / 2

On / Pornit

P321 / P331 Boost 1 / 2

0 – 100 %

P322 / P332 Compensare IxR 1 / 2

0 – 100 %

P323 / P333 Interval premagnetizare 1 / 2

0–2s

P324 / P334 Compensare alunecare1 / 2

0 – 500 1/min

P34x Grupă parametri 34. Protecţie motor
P340 / P342 Protecţie motor 1 / 2

OPRIT / PORNIT ASINCRON

P341 / P343 Tip răcire 1 / 2

RĂCIRE PROPRIE

P345 / P346 Monitorizare IN-UL

0.1 – 500 A*

P4xx Grupă parametri 4.. Semnale de referinţă
P40x Grupă parametri 40. Semnal de referinţă turaţie
P400 Valoare de referinţă turaţie

0 – 750 – 5000 1/min

P401 Histerezis

0 – 100 – 500 1/min

P402 Temporizare

0–1–9s

P403 Semnal = "1"

0 / n < nref

P43x Grupă parametri 43. Semnal de referinţă – curent
P430 Valoare de referinţă – curent

0 – 100 – 150 % IN

P431 Histerezis

0 – 5 – 30 % IN

P432 Temporizare

0–1–9s

P433 Semnal = "1"

0 / I < Iref

P44x Grupă parametri 44. Mesaj Imax
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P440 Histerezis

0 – 5 – 50 % IN

P441 Interval de temporizare

0–1–9s

P442 Semnal = "1"

0 / I = Imax

P45x Grupă parametri 45. Regulator PI_Semnal de referinţă
P450 Referinţă valoare efectivă PI

0.0 – 100.0 %

P451 Semnal = "1"

1 / Valoare efectivă PI > Ref. PI

P5xx Grupă parametri 5.. Funcţii de control
P50x Grupă parametri 50. Monitorizări turaţie 1 / 2
P500 / P502 Monitorizare turaţie 1 / 2

Off / Oprit (până la versiune
firmware x.10)
Pornit / motor / regenerativ

P501 / P503 Temporizare 1 / 2

0 – 1 – 10 s

P54x Grupă parametri 54. Monitorizare angrenaje/motor
P540 Reacţie vibraţie mecanism acţionare / avertisment

Afişare eroare

P541 Reacţie vibraţie mecanism acţionare / eroare

Oprire rapidă/Avertisment

P542 Reacţie învechire ulei / avertisment

Afişare eroare

P543 Reacţie învechire ulei / eroare

Afişare eroare

P544 Învechire ulei / temperatură excesivă

Afişare eroare

P545 Învechire ulei / notificarea stării operaţionale

Afişare eroare

P549 Reacţie uzură frână

Afişare eroare

P56x Grupă parametri 56. Limitarea curentului la motorul Ex-e
P560 Limita de curent la motorul Ex-e

Pornit / Oprit

P561 Frecvenţă A

0 – 5 – 60 Hz

P562 Limită de curent A

0 – 50 – 150 %

P563 Frecvenţă B

0 – 10 – 104 Hz

P564 Limită de curent B

0 – 80 – 200 %

P565 Frecvenţă C

0 – 25 – 104 Hz

P566 Limită de curent C

0 – 100 – 200 %

P567 Frecvenţă D

0 – 50 – 104 Hz

P568 Limită de curent D

0 – 100 – 200 %

P57x Grupă parametri 57. Protecţie motor
P570 Frecvenţă E

0 – 87 – 104 Hz

P571 Limită de curent E

0 – 100 – 200 %

P6xx Grupă parametri 6.. Asignarea bornelor
P60x Grupă parametri 60. Intrări binare
P601 Intrare binară DI02

Stânga/Stop

P602 Intrare binară DI03

Deblocare

P603 Intrare binară DI04

n11/n21

P604 Intrare binară DI05

n12/n22

P608 Intrare binară DI050

Resetare eroare

P61x Grupă parametri 61. Intrări binare opţionale
P610 Intrare binară DI10

Nicio funcţie

P611 Intrare binară DI11

Nicio funcţie

P612 Intrare binară DI12

Nicio funcţie

P613 Intrare binară DI13

Nicio funcţie

P614 Intrare binară DI14

Nicio funcţie

P615 Intrare binară DI15

Nicio funcţie

P616 Intrare binară DI16

Nicio funcţie

P62x Grupă parametri 62. Ieşiri binare - aparat principal
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P620 Ieşire binară DO01

/FAULT

P621 Ieşire binară DO02

DESCHIDE FRÂNA

P622 Ieşire binară DO03

GATA DE FUNCŢIONARE

P63x Grupă parametri 63. Ieşiri binare DO
P630 Ieşiri binare virtuale
P64x Grupă parametri 64. Ieşiri analogice AO1 (opţional)
P640 Ieşire analogică AO1

0 / Nici o funcţie

P641 Referinţă AO1

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

P642 Mod de lucru AO1

0 / Nici o funcţie

P646 Curbă caracteristică AO1 x1

–100 – 0 – +100 %

P647 Curbă caracteristică AO1 y1

–100 – +100 %

P648 Curbă caracteristică AO1 x2

–100 – 0 – +100 %

P649 Curbă caracteristică AO1 y2

–100 – +100 %

P7xx Grupă parametri 7.. Funcţii de comandă
P70x Grupă parametri 70. Mod de lucru 1 / 2
P700 / P701 Mod de lucru 1 / 2

21 / Caracteristică U/f

P71x Grupă parametri 71. Curent de repaus 1 / 2
P710 / P711 Curent de repaus 1 / 2

0 – 50 % IMot

P72x Grupă parametri 72. Valoare dorită-funcţia de oprire 1 / 2
P720 / P723 Valoare dorită-funcţia de oprire 1 / 2

Off / Oprit

P721 / P724 Valoare dorită stop 1 / 2

0 – 30 – 500 1/min

P722 / 725 Offset-start 1 / 2

0 – 30 – 500 1/min

P73x Grupă parametri 73. Funcţie de frânare 1 / 2
P731 / P734 Timp de eliberare frână 1 / 2

0–2s

P732 / P735 Timp de activare a frânei 1 / 2

0–2s

P74x Grupă parametri 74. Stingere turaţie
P740 / P742 Centru de stingere 1 / 2

0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 Lăţime de stingere 1 / 2

0 – 300 1/min

P75x Grupă parametri 75. Funcţie Master-Slave
P750 Valoare dorită Slave

0: MASTER-SLAVE OPRIT

P751 Scalare valoare dorită Slave

–10 – 0 – 1 – 10

P76x Grupă parametri 76. Acţionare manuală
P760 Blocare taste RUN / STOP (PORNIRE / OPRIRE)

Off / Oprit

P77x Grupă parametri 77. Funcţia de economisire energie
P770 Funcţie de economisire energie

Off / Oprit

P8xx Grupă parametri 8.. Funcţii de aparat
P80x Grupă parametri 80. Setup
P800 Meniu prescurtat (numai FBG11B)

Short

P801 Limbă DBG60B
P802 Setări din fabrică

No / Nu

P803 Blocare parametri

Off / Oprit

P804 Resetare date statistice

Nici o acţiune

P805 Tensiune nominală de reţea

50 – 500 V

P806 Copie DBG în MOVITRAC® B

Da / Nu

®

P807 Copie MOVITRAC B în DBG

Da / Nu

P808 Ieşire tensiune auxiliară 24VIO

1 / Pornit: 24 V pornit

P809 Activare IPOS
P81x Grupă parametri 81. Comunicaţie serială
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P810 Adresa RS485

0 – 99

P811 Adresă de grup RS485

100 – 199

P812 Interval timeout RS485

0 – 650 s

P819 Interval timeout fieldbus
P82x Grupă parametri 82. Operarea frânei 1 / 2
P820 / P821 Operare cu 4 cadrane 1 / 2

On / Pornit

P83x Grupă parametri 83. Reacţii la erori
P830 Reacţie bornă "Eroare externă"

4 / Oprire imediată / Defecţiune
(oprire cu blocare)

P833 Reacţie timeout RS485

7 / Oprire rapidă / Avertisment

P836 Reacţie Timeout SBus

7 / Oprire rapidă / Avertisment

P84x Grupă parametri 84. Comportament la reset
P840 Resetare manuală

Nu

P841 Resetare automată

Stins

P842 Timp de repornire

1 – 3 – 30 s

P85x Grupă parametri 85. Scalare valoare efectivă turaţie
P850 Factor de scalare – numărător

1 – 65535

P851 Factor scalare – numitor

1 – 65535

P852 Unitate definită de utilizator

rot./min.

P853 Turaţie scalată FBG
P86x Grupă parametri 86. Modulaţie 1 / 2
P860 / P861 Frecvenţă PWM 1 / 2

4 kHz

P862 / P863 PWM fix 1 / 2

Off / Oprit

P87x Grupă parametri 87. Setare parametri date de proces
P870 Descriere valoare dorită PO1

Termen de control 1

P871 Descriere valoare dorită PO2

Turaţie

P872 Descriere valoare dorită PO3

Fără funcţie

P873 Descriere valoare efectivă PI1

STATUS WORD 1 (Cuvânt de stare 1)

P874 Descriere valoare efectivă PI2

TURAŢIE

P875 Descriere valoare efectivă PI3

OUTPUT CURRENT (Curent ieşire)

P876 Activat date PO

Yes / Da

P88x Grupă parametri 88. Comunicaţie serială SBus
P880 Protocol SBus

0 / MoviLink

P881 Adresă SBus

0 – 63

P882 Adresă grup SBus

0 – 63

P883 Interval timeout SBus

0 – 650 s

P884 Rata baud SBus

500 / 500 kBaud

P886 Adresă CANopen

1 – 2 – 127

P9xx Grupă parametri 9.. Parametru IPOS
P938 Viteză Task 1

0 –9

P939 Viteză Task 2

0 –9
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Modul de funcţionare

6.1

Salvare date

6.1.1

Salvarea datelor cu FBG11B
Cu ajutorul tastaturii FBG11B puteţi salva date ale parametrilor din MOVITRAC® B în
tastatură sau le puteţi copia de pe tastatură în MOVITRAC® B.
Vă rugăm să verificaţi dacă setul dorit de date a fost copiat în convertizor.
Salvarea datelor cu FBG11B
Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3
Enter

Iniţiere
încărcare

Selectare
Salvare date



out Enter

Enter

Date parametri
FBG11B  MOVITRAC® B : Afişaj d.d.
Enter

Iniţiere
salvare

Enter

Date parametri
MOVITRAC® B  FBG11B : Afişaj U.U.
25352587

După copierea datelor MOVITRAC® B este blocat. Starea de blocaj este semnalizată în
afişajul de stare de clipirea mesajului STOP. În plus® LED-ul de statut, de culoare
galbenă, clipeşte cu frecvenţă redusă.
Puteţi ridica blocajul prin una dintre următoarele măsuri:

6.1.2

•

Apăsaţi tasta RUN de pe FBG11B.

•

Întrerupeţi alimentarea de la reţea, aşteptaţi 10 secunde şi apoi reporniţi-o.

Salvarea datelor cu DBG60B
Copiaţi setul de parametri din MOVITRAC® B în tastatura DBG60B. În acest sens aveţi
următoarele posibilităţi:
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•

Apelaţi din meniul contextual punctul de meniu "COPY TO DBG". Confirmaţi cu tasta
OK. Setul de parametri va fi copiat din MOVITRAC® B în DBG60B.

•

Apelaţi din meniul contextual punctul de meniu "PARAMETER MODE". Selectaţi
parametrul P807 Copie MOVITRAC® B → DBG. Setul de parametri va fi copiat din
MOVITRAC® B în DBG60B.

•

Acţionaţi tasta Run de la FB11B sau DBG60B ori opriţi şi apoi reporniţi aparatul.
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6.1.3

6

Salvarea datelor cu UBP11A
Copiaţi setul de parametri din MOVITRAC® B în modulul de parametri UBP11A. Apăsaţi
în acest sens butonul din capătul inferior al modului, acesta putând fi apăsat numai cu
un obiect ascuţit.

Când reîncărcaţi datele înapoi în convertizor, apăsaţi <Tasta săgeată în sus> de la
modulul de parametri UBP11A.
Acţionaţi tasta Run de la FBG11B sau DBG60B ori opriţi şi apoi reporniţi aparatul.
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6.1.4

Salvarea datelor cu MOVITOOLS® MotionStudio
Când datele sunt transferate cu ajutorul MOVITOOLS® MotionStudio în convertizorul de
frecvenţă MOVITRAC® B, convertizorul trebuie reactivat apoi în felul următor:
•

Selectaţi aparatul în reţea

•

Deschideţi meniul contextul cu butonul din dreapta al mouse-ului

•

Selectaţi meniul [RUN/STOP cu tastatura software] [1]

•

Selectaţi pe tastatura software [RUN] [2], sau

Alternativ puteţi reactiva convertizorul prin oprire şi repornire sau prin acţionarea tastei
<RUN> de pe FBG11B.

[1]

[2]

421623307
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6.2

Afişări de stare

6.2.1

Aparat de bază/tastatura FBG11B

6

Afişările de stare ale aparatului sunt următoarele:
Stare

Afişare (opţional cu
tastatura FBG11B)

Cod de stare prin aprinderea
intermitentă a LED-ului de la
aparatul de bază

Stare aparat (octet
high în cuvânt de
stare 1)

"DEBLOCARE"

Turaţie

Verde, lumină constantă

4

"DEBLOCARE" la limitare
curent

Turaţie, intermitent

Verde, intermitent rapid

"CURENT DE REPAUS"

dc

Verde, intermitent lent

3

"FĂRĂ DEBLOCARE"

Stop

Galben, lumină constantă

2

"SETARE IMPLICITĂ"

SEt

Galben, intermitent rapid

8

"BLOCARE REGULATOR"

oFF

Galben, intermitent rapid

1

"Regim 24 V"

24U intermitent

Galben, intermitent lent

0

"OPRIRE SIGURĂ"1)

U intermitent sau 24U
intermitent

Galben, intermitent lent

17

Regim manual FBG activ
sau convertizor oprit cu tasta
STOP

Pictograma regim manual
FBG sau "Stop" intermitent

Galben, lung pornit, scurt oprit

Timeout

Eroare 43/47

Verde/galben, intermitent

Copiere

Eroare 97

Roşu/galben, intermitent

Eroare sistem

Eroare 10/17 –
24/25/32/37/38/45/77/80/94

Roşu, iluminare constantă

Supratensiune/cădere fază

Eroare 4 / 6 / 7

Roşu, intermitent lent

Suprasarcină

Eroare 1 / 3 / 11 / 44 / 84

Roşu, intermitent rapid

Monitorizare

Eroare 8 / 26 / 34 / 81 / 82

Roşu, intermitent de 2 ori

Protecţie motor

Eroare 31 / 84

Roşu, intermitent de 3 ori

1) "U" intermitent (stare 17) la reţea, "24U" intermitent (stare 0) în regim de funcţionare auxiliar.

Salvarea setului de parametri în FBG11B → Afişaj u. u.
Salvarea setului de parametri în aparat → Afişaj d. d.
•

AVERTIZARE! Interpretare eronată a afişajului U = "Oprire sigură" activ
Pericol de moarte sau de accidente grave.
– Afişajul U = "Oprire sigură" nu are legătură cu siguranţa şi nu trebuie utilizat ca
funcţie de siguranţă.
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6

Cauze ale blocării
regulatorului (OFF)

6.2.2

Posibilele cauze ale blocării regulatorului (OFF) sunt:
•

Borna de intrare binară programată pe Blocare regulator şi activă.

•

Blocarea regulatorului s-a realizat de la PC în regimul manual, prin intermediul
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Blocarea temporară a regulatorului: Se declanşează dacă modificarea parametrului
P100 Sursa valorii dorite cauzează în mod direct un semnal de activare. Blocarea
temporară a regulatorului se anulează imediat ce semnalul de activare este resetat
pentru prima dată.

•

Blocarea regulatorului a fost comandată prin termenul de control IPOS® H484.

Starea intrărilor binare/ieşirilor binare
Meniul de parametri conţine următorii parametri cu rol de afişare:
•

P039 Intrări binare – aparat de bază

•

P048 Intrări binare opţionale

•

P059 Ieşiri binare

Afişare stării se face sub formă binară. Fiecărei intrări sau ieşiri binare îi sunt alocate
2 segmente ale afişajului compus din 7 segmente; cele 2 segmente sunt plasate vertical
unul deasupra celuilalt. Segmentul superior luminează atunci când este activată ieşirea
sau intrarea binară, iar segmentul inferior atunci când intrarea sau ieşirea binară nu este
activată. Cele două afişaje cu 7 segmente de pe latura dreaptă indică dacă se emite
P039 (di = intrări binare – aparat de bază), P048 (dI = intrări binare – echipament opţional) sau P059 (do = ieşiri binare).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083

Dacă nu există un FIO21B cu intrări binare, atunci afişajul indică dl - - -.
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6.3

6

Coduri de răspuns (r-19 – r-38)
Coduri de răspuns la introducerea/modificarea parametrilor aparatului în FG11B:
Nr.

Denumire

Legendă

18

Doar acces de citire

Parametrul nu poate fi modificat

19

Blocare parametru dezactivată

Nu este posibilă modificarea parametrilor

20

Setare implicită în desfăşurare

Nu este posibilă modificarea parametrilor

23

Placheta opţională lipseşte

Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţie

27

Placheta opţională lipseşte

Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţie

28

Blocare regulator necesară

Blocare regulator necesară

29

Valoare nepermisă pentru
parametru

•
•

32

Deblocare

Nu puteţi executa funcţia în starea DEBLOCARE

34

Eroare în timpul execuţiei

•
•

38

FBG11B set de date eronat

Setul de date salvat nu este compatibil cu aparatul
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Valoare nepermisă pentru parametru.
Selectare regim manual FBG nepermisă,
deoarece este activ regim manual PC
Eroare la salvarea în FBG11B.
Punerea în funcţiune cu FBG nu a fost efectuată.
Executaţi punerea în funcţiune cu MotionStudio
sau selectaţi din nou motorul.
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6
6.4

Tastatură DBG60B

6.4.1

Afişaj de bază
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT

Afişaj la /CONTROLLER INHIBIT = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE

Afişaj la convertizor nedeblocat ("ENABLE/STOP" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)

Afişaj la convertizor deblocat.

NOTE 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR
STARTUP
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9

Mesaj indicator

Afişare eroare
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6.4.2

6

Mesaje indicatoare
Mesaje indicatoare la DBG60B (durată circa 2 secunde) sau în MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL (notificarea poate fi confirmată).
Nr.

Text DBG60B/SHELL

Descriere

1

ILLEGAL INDEX

Indexul apelat prin intermediul interfeţei nu este disponibil.

2

NOT IMPLEMENT.

3

READ ONLY VALUE

S-a încercat modificarea unei valori read-only.

4

PARAM. INHIBITED

Blocare parametru P803 = "ON" (pornit), parametrul nu poate fi modificat.

5

SETUP ACTIVE

S-a încercat modificarea parametrilor în timp ce o setare implicită este
activă.

6

VALUE TOO HIGH

S-a încercat introducerea unei valori prea mari.

7

VALUE TOO LOW

S-a încercat introducerea unei valori prea mici.

8

REQ. CARD MISSING

Lipseşte placheta opţională necesară pentru funcţia selectată.

10

ONLY VIA ST1

Regimul manual trebuie încheiat prin intermediul X13:ST11/ST12
(RS485).

11

ONLY TERMINAL

Regimul manual trebuie încheiat prin TERMINAL (DBG60B sau UWS21B).

12

NO ACCESS

Accesul la parametrul selectat nu este permis.

13

CTRL. INHIBIT
MISSING

Pentru funcţia selectată setaţi borna DIØØ "/CONTROL.INHIBIT" = "0".

14

INVALID VALUE

S-a încercat introducerea unei valori nepermise.

PARAM. NOT LOCKED

Saturare tampon EEPROM, de ex. datorită accesului ciclic de scriere.
Parametrul a fost salvat în EEPROM dar nu este asigurat contra deconectării alimentării.

•
•
•

Încercare de a executa o funcţie neimplementată.
S-a selectat un serviciu de comunicaţii greşit.
S-a selectat regimul manual prin interfaţă nepermisă
(de ex. Fieldbus).

-

-16

•
17

INVERTER ENABLED
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•

Parametrul de modificat poate fi setat numai în starea
"CONTROL.INHIBIT".
S-a încercat să se treacă în regim de funcţionare manual pe parcursul
regimului de funcţionare activat.
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6
6.4.3

Funcţiile tastaturii DBG60B

Asignare taste
DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

[9]

[7]

[8]

247460747

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Funcţie de copiere
a DBG60B
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Tasta STOP
Tasta ↑
Tasta RUN
Tasta OK
Tastă context
Tasta ↓
Tasta .
Tasta ±
Taste 0 – 9
Tasta ↔
Tastă selecţie limbi
Tasta DEL

Stop
Săgeată în sus, trecere cu o poziţie în sus în meniu
Start
OK, confirmă valoarea introdusă
Activarea meniului contextual
Săgeată în jos, trecere cu o poziţie în jos în meniu
Virgulă zecimală
Schimbare semn
Cifrele 0 – 9
Schimbare meniu
Selecţie limbă
Anulează ultima valoare tastată

Cu tastatura DBG60B pot fi copiate seturi complete de parametri dintr-un MOVITRAC® B
în alte aparate MOVITRAC® B. Pentru aceasta procedaţi în felul următor:
•

Selectaţi în meniul contextual poziţia "COPY TO DBG". Confirmaţi cu tasta OK.

•

După terminarea procesului de copiere conectaţi tastatura la celălalt convertizor.

•

Selectaţi în meniul contextual poziţia "COPY TO MC07B". Confirmaţi cu tasta OK.

•

După copiere trebuie acţionată tasta RUN.
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Mod parametri
DBG60B

6

Procedaţi după cum urmează pentru a regla parametrii în modul parametri:
1. Activaţi meniul contextual prin apăsarea tastei context. Punctul de meniu "PARAMETER MODE" se află
în prima poziţie.

PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW

2. Porniţi PARAMETER MODE apăsând tasta OK. Va
apărea primul parametru afişat, P000 "SPEED". Folosind tasta ↑ sau tasta ↓ selectaţi grupul principal de
parametri 0 până la 9.

P 000
SPEED

3. Selectaţi grupul principal de parametri dorit folosind
tasta ↑ sau tasta ↓. Cursorul intermitent se află sub
numărul grupului principal de parametri.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

4. Activaţi selecţia subgrupului de parametri în cadrul
grupului principal de parametri dorit folosind tasta OK.
Cursorul se deplasează cu o poziţie spre dreapta.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

5. Selectaţi subgrupul de parametri dorit folosind tasta ↑
sau tasta ↓. Cursorul se află sub numărul subgrupului
de parametri.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

6. Activaţi selecţia parametri în cadrul subgrupului de
parametri dorit folosind tasta OK. Cursorul se deplasează cu o poziţie spre dreapta.

\ 13. SPEED
RAMPS 1

7. Selectaţi parametrul dorit folosind tasta ↑ sau tasta ↓.
Cursorul este acum sub cea de-a 3-a cifră a numărului
parametrului.

1 – 3 – 30
T11 UP CCW

8. Apăsaţi tasta OK pentru a activa modul de setare
pentru parametrul selectat. Cursorul se află sub
valoarea parametrului.

\ 132
s
T11 UP CCW
+0.13_
CONTROLLER INHIBIT

9. Setaţi valoarea dorită a parametrului folosind tasta ↑
sau tasta ↓.

\ 132
s
T11 UP CCW
+0.20_
CONTROLLER INHIBIT

+0.0
CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT
s

+0.13
CONTROLLER INHIBIT

10. Confirmaţi valoarea setată folosind tasta OK şi ieşiţi
din modul setare cu tasta ↔. Cursorul este acum
iarăşi sub cea de-a 3-a cifră a numărului parametrului.

1 – 3 – 30
T11 UP CCW

11. Folosind tasta ↑ sau tasta ↓ selectaţi un alt parametru
sau treceţi din nou în meniul subgrupelor de parametri
folosind tasta DEL.

\ 13. SPEED
RAMPS 1
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rpm

s

+0.20
CONTROLLER INHIBIT

CONTROLLER INHIBIT
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Parametru activare

12. Folosind tasta ↑ sau tasta ↓ selectaţi un alt subgrup de
parametri sau treceţi din nou în meniul grupelor principale de parametri folosind tasta DEL.

P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS

13. Reveniţi în meniul contextual cu tasta context.

PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW

CONTROLLER INHIBIT

Parametrul de activare este afişat pe displayul DBG60B după pornirea aparatului. La
livrare (setare implicită) parametrul de activare este afişajul principal. Puteţi seta individual parametrul de activare. Parametri de activare posibili:
•

Parametru (→ Mod parametri)

•

Parametru din meniul utilizator (→ Meniu utilizator)

•

Afişaj de bază

Pentru salvarea unui parametru de activare procedaţi în felul următor:
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•

Selectaţi întâi parametrul dorit în modul parametri.

•

Selectaţi apoi în meniul contextual punctul de meniu "XXXX PARAM.ACTIV".
"XXXX" reprezintă parametrul de activare selectat. Confirmaţi cu tasta OK.
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Service/Listă erori

7.1

Informaţii despre aparate

7.1.1

Memorie de erori

7

Convertizorul salvează mesajele de eroare în memoria de erori P080. Convertizorul salvează o nouă eroare abia după confirmare mesajului de eroare. Tastatura locală afişează ultima eroare apărută. În acest fel, în cazul erorilor duble valoarea salvată în P080 şi
valoarea afişată pe tastatură sunt diferite. Acest lucru se întâmplă de exemplu la F07
Supratensiune circuit intermediar şi apoi F34 Timeout rampă.
În momentul defecţiunii convertizorul salvează următoarele informaţii:

7.1.2

•

Eroarea apărută

•

Starea intrărilor binare / ieşirilor binare

•

Regimul de lucru al convertizorului

•

Stare convertizor

•

Temperatura corpului de răcire

•

Turaţie

•

Curent de ieşire

•

Curent activ

•

Suprasarcină

•

Tensiune circuit intermediar

Reacţii de deconectare
În funcţie de eroare există 3 reacţii de deconectare:

Oprire imediată / Defecţiune (oprire imediată cu blocare)
Această reacţie la eroare conduce la o blocare imediată a etajului final cu control
simultan al ieşirii frână, astfel încât este utilizată frâna existentă. Convertizorul emite
"Notificarea de defecţiune" şi retrage "Notificarea stării operaţionale".
Dina ceastă stare se poate ieşi numai cu o "Resetare eroare" explicită.
Oprire imediată / Defecţiune (oprire cu blocare)
Această reacţie de eroare duce la oprirea rampei setate (P136 / P146). Această oprire
la eroare este monitorizată în timp. Dacă mecanismul de acţionare nu atinge turaţia
Sart-Stop în cadrul unui interval de timp prestabilit, unitatea trece în modul de eroare,
etajul final este blocat şi este utilizată frâna existentă. Este emis mesajul de eroare F34
Timeout-rampă. Notificarea de eroare iniţială este suprascrisă. Dacă mecanismul de
acţionare atinge turaţia Start-Stop, unitatea trece în modul de eroare, este utilizată frâna
şi este blocat etajul final. Este emisă o "Notificarea de defecţiune" şi este retrasă "Notificarea stării operaţionale".
Dina ceastă stare se poate ieşi numai cu o "Resetare eroare" explicită.
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7

Oprire imediată / Avertisment (oprire fără blocare)
Reacţia la eroare corespunde celei din cazul Oprire rapidă / Defecţiune, cu diferenţa că
în acest caz convertizorul nu retrage semnalul de notificare a stării operaţionale, ci
setează doar ieşirea de eroare.
La Timeout RS485 / SBus:
În cazul în care convertizorul este comandat printr-o interfaţă de comunicaţii (RS485
sau SBus) şi s-a efectuat o întrerupere şi o repornire a alimentării, deblocarea rămâne
inactivă până când convertizorul primeşte din nou date valabile prin interfaţa monitorizată cu Timeout. După refacerea comunicaţiei mesajul de eroare este revocat automat.
7.1.3

Resetare

Resetare aparat
de bază

Un mesaj de eroare poate fi resetat prin:

Resetare tastatură

Un mesaj de eroare poate fi confirmat prin:

•

•

Resetare prin bornele de intrare, prin intermediul unei intrări binare alocate corespunzător. Pentru DIØØ este alocată din fabricaţie comanda Resetare eroare.

Resetare manuală pe tastatură (tasta STOP / RESET).

Tasta STOP/RESET are prioritate faţă de activarea bornelor sau faţă de activarea prin
intermediul interfeţei.
După apariţia unei erori şi declanşarea reacţiei programate puteţi efectua o resetare cu
ajutorul tastei STOP/RESET. Acţionarea este blocată după resetare. Trebuie să deblocaţi mecanismul de acţionare cu tasta RUN.
Resetare interfaţă

Un mesaj de eroare poate fi confirmat prin:
•

7.2

Listă erori (F00 – F113)

Nr.

Denumire

Reacţie

Cauză posibilă

Măsură

00

Fără eroare

–

–

–

01

Supracurent

Deconectare imediată cu blocare

•

Scurtcircuit la ieşire

•

Eliminaţi scurtcircuitul

•

Comutare la ieşire

•

Comutare numai cu treapa finală
blocată

•

Motor prea mare

•

Conectaţi un motor mai mic

•

Treaptă finală defectă

•

Dacă eroarea nu poate fi resetată
consultaţi service-ul SEW

•

Împământare în motor

•

Înlocuiţi motorul

•

Împământare în convertizor

•

Înlocuire MOVITRAC® B

03

138

Resetare manuală în MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Resetare manuală = Da
sau în fereastra de statut a butonului de resetare.

Împământare

Deconectare imediată cu blocare

•

Împământare la alimentare motor

•

Îndepărtaţi împământarea

•

Supracurent (vezi F01)

•

Vezi F01
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Nr.

Denumire

Reacţie

Cauză posibilă

Măsură

04

Chopper frână

Deconectare imediată cu blocare

•

Puterea regenerativă prea mare

•

Prelungiţi timpii de rampă

•

Circuitul rezistenţei de frână
întrerupt

•

Verificaţi alimentarea rezistenţei
de frână

•

Scurtcircuit în circuitul rezistenţei
de frână

•

Eliminaţi scurtcircuitul

•

Rezistenţă de frână cu prea mare
rezistenţă electrică

•

Verificaţi datele tehnice ale
rezistenţei de frână

•

Chopper frână defect

•

Înlocuire MOVITRAC® B

•

Împământare

•

Îndepărtaţi împământarea

06

07

Căzut fază
reţea

Deconectare imediată cu blocare
(numai la convertizoare trifazice)

•

Cădere fază

•

Verificaţi conexiunile la reţea

•

Tensiunea pe reţea prea redusă

•

Verificaţi tensiunea pe reţea

Supratensiune
circuit
intermediar

Deconectare imediată cu blocare

•

Tensiune circuit intermediar prea
ridicată

•
•

Prelungiţi timpii de rampă
Verificaţi alimentarea rezistenţei
de frână
Verificaţi datele tehnice ale
rezistenţei de frână

Monitorizare
turaţie

Deconectare imediată cu blocare

•
•

08

09

10

11

17
–
24

25

Punere în
funcţiune
IPOS-ILLOP

Supraîncălzire

Eroare sistem

EEPROM

Deconectare imediată cu blocare
Stop cu blocare
Numai cu IPOS

Stop cu blocare

Deconectare imediată cu blocare

Stop cu blocare

Împământare

•
–

•

Suprasolicitării mecanice

•
•
•
•

Reduceţi sarcina
Verificaţi limitarea de curent
Prelungiţi timpii de rampă
Măriţi intervalul de temporizare
P5011)

•

Cădere fază la reţea

•

Verificaţi fazele de reţea

•

Cădere fază la motor

•

Verificaţi motorul şi alimentarea
acestuia

•

S-a depăşit turaţia maximă pentru
modurile de lucru VFC

•

Reduceţi turaţia maximă

•

Convertizorul încă nu este pus în
funcţiune

•

Puneţi convertizorul în funcţiune

•

S-a selectat un motor necunoscut •

Selectaţi un alt motor

•

Comandă eronată la executare
program

•

Verificaţi programul

•

Condiţii improprii la executare
program

•

Verificaţi desfăşurarea
programului

•

Funcţia nu este disponibilă/
implementată în convertizor

•

Utilizaţi o altă funcţie

•

Încălzire excesivă a
convertizorului

•

Reduceţi sarcina şi/sau asiguraţi
răcirea suficientă
Dacă rezistenţa de frână este
integrată în corpul de răcire:
Instalaţi rezistenţa de frână la
nivel extern

•

•

Sistemul electronic al convertizorului prezintă defecţiuni, posibil
datorită unor perturbaţii
electromagnetice

•
•

Eroare de accesare EEPROM

•
•

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Îndepărtaţi împământarea

Stabilizatorul de curent lucrează la
limita selectată datorită:

•

7

Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă
este necesar împământările şi
ecranările
În cazul repetării acestei erori
consultaţi service-ul SEW
Apelaţi setarea implicită, efectuaţi
resetarea şi setaţi din nou
parametrii
În cazul repetării acestei erori
consultaţi service-ul SEW
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7

Nr.

Denumire

Reacţie

Cauză posibilă

Măsură

26

Bornă externă

Programabil

•

Consultaţi semnalul extern de
eroare prin intermediul intrării
programabile

•

Înlăturaţi cauza erorii, dacă este
necesar reprogramaţi borna

31

Alarmă TF/TH

Stop fără blocare
• Mesajul
"Funcţional"
se menţine

•

Motor prea fierbinte, s-a
declanşat TF

•

Lăsaţi motorul să se răcească şi
resetaţi eroarea

•

ST al motorului nu este conectat
sau nu este conectat corect
Conexiunea MOVITRAC® B şi TF
cu motorul este întreruptă

•

Verificaţi racordurile/conexiunile
între MOVITRAC® B şi TF

•
32

Index saturare
IPOS

Stop cu blocare

•

Principiile de programare au fost
încălcate, ceea ce a condus la
saturarea unităţilor interne

•

Verificaţi şi corectaţi aplicaţia

34

Timeout rampă

Deconectare imediată cu blocare

•

Depăşirea timpului de rampă
setat

•

Prelungiţi timpul de rampă

•

Dacă eliminaţi deblocarea iar
mecanismul de acţionare depăşeşte momentul de oprire a timpului de rampă t13 cu o anumită
durată, convertizorul va emite
mesajul de eroare F34

•

Prelungiţi timpul de rampă de
oprire

•

S-a ales modul de lucru greşit

Procedee permise:
• U/f, VFC, elevator VFC
Proceduri nepermise:
• Funcţie captură
• Frânare CC
• Regimul grup

•

Set de parametri nepermis

•

Utilizaţi doar setul 1 de parametru

•

Nu s-a pus în funcţiune un motor
Exe

•

Puneţi în funcţiune motorul Exe

•

Setarea greşită a parametrilor
pentru punctele de frecvenţă

•
•

Frecvenţa A < Frecvenţa B
Frecvenţa B < Frecvenţa C

•

Setarea greşită a parametrilor
pentru limitele de curent

•

Limita de curent A < Limita de
curent B
Limita de curent B < Limita de
curent C

•

Tip nepermis de plachetă
opţională

•

Introduceţi placheta opţională
corectă

•

Sursa de valori dorite, sursa
de comenzi sau modul de
lucru pentru această plachetă
opţională nepermise

•
•
•
•

Setaţi sursa corectă pentru valori
dorite
Setaţi sursa corectă de comenzi
Setaţi modul de lucru corect
Verificaţi parametrii P120 şi P121

35

36

37

Mod de lucru
Protecţie Ex-e

Opţiunea
lipseşte

Ceas de gardă
sistem

Deconectare imediată cu blocare

Deconectare imediată cu blocare

Deconectare imediată cu blocare

•

•

Lipseşte opţiunea necesară

•
•
•

Verificaţi următorii parametri:
P121 pentru FBG11B
P120 şi P642 pentru FIO12B

•

Modulul frontal FIO21B nu este
alimentat

•

Setaţi P808 pe "Pornit" sau
alimentaţi aparatul de bază de
la exterior cu 24 V

•

Eroare în execuţia softului de
sistem

•

Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă
este necesar împământările şi
ecranările
În cazul repetării acestei erori
consultaţi service-ul SEW

•
38

Software de
sistem

Deconectare imediată cu blocare

•

Eroare sistem

•
•
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Verificaţi şi îmbunătăţiţi dacă
este necesar împământările şi
ecranările
În cazul repetării acestei erori
consultaţi service-ul SEW
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Nr.
43

Denumire

Reacţie
2)

Timeout RS485 Stop fără blocare

Cauză posibilă

Măsură

•

Comunicarea dintre convertizor şi
PC este întreruptă

•

Verificaţi conexiunea dintre
convertizor şi PC

•

Comunicarea cu FSE24B
întreruptă

•
•

Verificaţi alimentarea cu tensiune
Verificaţi parametrul P808

44

Suprasarcină
aparat

Deconectare imediată cu blocare

•

Solicitare aparat (I × valoare t)
prea ridicată

•
•
•

Reduceţi puterea debitată
Prelungiţi rampele
Dacă punctele menţionate
nu sunt posibile: Utilizaţi un
convertizor mai mare

45

Iniţializare

Deconectare imediată cu blocare

•

Eroare la iniţializare

•

Consultaţi service-ul SEW

47

Timeout magistrala sistem 1

Stop fără blocare2)

•

Eroare la comunicaţia prin magis- •
trala sistem
•
•
•

Verificaţi legăturile magistralei
sistem
Verificaţi P808
Verificaţi alimentarea cu tensiune
a FSE24B
Dacă FSE24B este conectat,
verificaţi comunicarea EtherCAT

77

Cuvânt de
control IPOS

Stop cu blocare

•

Eroare sistem

•

Consultaţi service-ul SEW

80

Test RAM

Deconectare
imediată

•

Eroare internă în aparat, memoria
RAM este defectă

•

Consultaţi service-ul SEW

81

Condiţie de
start

Deconectare imediată cu blocare

Numai în modul de lucru "Elevator
VFC":
Convertizorul nu a reuşit să furnizeze
motorului curentul necesar pe parcursul intervalului de premagnetizare:
Puterea de referinţă a motorului,
în raport cu puterea nominală a
convertizorului, este prea redusă

•

Verificaţi legătura dintre convertizor şi motor
Verificaţi datele punerii în funcţiune şi dacă este necesar repetaţi
punerea în funcţiune

Secţiunea conductorilor de alimentare ai motorului este prea
redusă

•

Verificaţi şi la nevoie măriţi
secţiunea conductorilor pentru
alimentarea motorului

•

•

82

84

Ieşire deschisă

Protecţie motor

Deconectare imediată cu blocare

Stop cu blocare

•

Numai în modul de lucru "Elevator
VFC":
•

2 sau toate fazele de ieşire sunt
întrerupte

•

Verificaţi legătura dintre convertizor şi motor

•

Puterea de referinţă a motorului,
în raport cu puterea nominală a
convertizorului, este prea redusă

•

Verificaţi datele punerii în funcţiune şi dacă este necesar repetaţi
punerea în funcţiune

•

Sarcina motorului este prea mare

•
•
•
•

Verificaţi monitorizarea
P345/P346 IN-UL
Reduceţi sarcina
Prelungiţi rampele
Intervale de pauză mai lungi
Consultaţi service-ul SEW

94

Sumă de control EEPROM

Deconectare imediată cu blocare

•

EEPROM defect

•

97

Eroare de
copiere

Deconectare imediată cu blocare

•

Modulul de parametri îndepărtat
în timpul procesului de copiere
Oprire/pornire în timpul copierii

Înainte de confirmarea erorii:
• Încărcaţi setările implicite sau
setul complet de date din modulul
de parametri

98

CRC Error
Flash

Deconectare
imediată

•

Eroare internă de aparat,
memoria flash este defectă

•

Expediaţi aparatul pentru reparaţii

100

Vibraţie/
Avertisment

Afişare eroare

•

Senzorul de vibraţii emite o avertizare (vezi Manualul de operare
"Unitate de diagnoză DUV10A")

•

Identificaţi cauza vibraţiilor, funcţionarea este posibilă în continuare
până la declanşarea F101
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Listă erori (F00 – F113)

7

Nr.

Denumire

Reacţie

Cauză posibilă

Măsură

101

Vibraţie Eroare

Oprire rapidă

•

Senzorul de vibraţii anunţă o
eroare

•

SEW-EURODRIVE recomandă
eliminarea cât mai rapid a sursei
vibraţiilor

102

Învechire ulei/
Avertisment

Afişare eroare

•

Senzorul de ulei emite un
avertisment

•

Planificaţi schimbarea uleiului

103

Învechire ulei/
Eroare

Afişare eroare

•

Senzorul de învechire ulei anunţă
o eroare

•

SEW-EURODRIVE recomandă
schimbarea cât mai rapidă a uleiului angrenajului

104

Învechire ulei/
Temperatură
excesivă

Afişare eroare

•

Senzorul de învechire ulei anunţă
temperatură excesivă

•
•

Lăsaţi uleiul să se răcească
Verificaţi dacă angrenajul se
răceşte corespunzător

105

Învechire ulei/
Notificarea stării operaţionale

Afişare eroare

•

Senzorul de ulei nu este
operaţional

•

Verificaţi alimentarea cu tensiune
a senzorului de învechire ulei
Verificaţi senzorul de învechire
ulei, eventual înlocuiţi-l

106

Uzură frână

Afişare eroare

•

Plăcuţe de frână uzate

•

Înlocuiţi plăcuţele de frână (vezi
Manualul de operare "Motoare")

110

Protecţie Ex-e

Oprire de urgenţă

•

Durata funcţionării sub 5 Hz a
fost depăşită

•
•

Verificaţi planificarea
Reduceţi durata funcţionării sub
5 Hz

111

Eroare magistrală de sistem
(SBus)

Acest număr de eroare semnalizează Master-ului
EtherCAT sau fieldbus faptul că există o defecţiune la
comunicarea dintre FSE24B şi MOVITRAC® B. Aparatul
MOVITRAC® B va detecta eroarea 47.

•

Verificaţi contactul cu fişe
FSE24B

113

Rupere fir
intrare
analogică

Programabil

•

Verificaţi cablajul

116

Eroare modul aplicaţie
Eroare secundară:
14: Eroare traductor
29: Întrerupător de capăt de cursă activat
42: Eroare transport cablu
78: Întrerupătorul de capăt de cursă software activat

•

Rupere fir intrare analogică AI1

•

1) Prin modificarea parametrilor P500/P502 şi P501/P503 se setează monitorizarea turaţiei. Dacă se setează un interval de temporizare
prea mare, nu poate fi evitată în siguranţă coborârea mecanismelor de ridicare.
2) Nu este necesară resetarea, după refacerea comunicării mesajul de eroare dispare.
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7.3

Service componente electronice SEW

7.3.1

Număr de urgenţă

7

La numărul de telefon al Drive Service Hotline puteţi contacta la orice oră 365 zile pe an
un specialist service al SEW-EURODRIVE.
Formaţi prefixul 0800 şi apoi combinaţia de litere SEWHELP pe tastatura telefonului.
Desigur, puteţi forma şi 0800 739 4357.
7.3.2

Expediaţi pentru reparaţii
Dacă nu puteţi remedia o eroare, vă rugăm să vă adresaţi Service-ului pentru componente electronice SEW.
În cadrul convorbirilor cu service-ul SEW menţionaţi întotdeauna cifrele care arată
starea aparatului. Apoi service-ul SEW-EURODRIVE vă poate veni mai eficient în
ajutor.
Dacă expediaţi aparatul pentru reparaţii, menţionaţi următoarele:

7.4

•

Numărul de serie (vezi plăcuţa de fabricaţie)

•

Denumirea tipului

•

Scurtă descriere a aplicaţiei (aplicaţie, control cu borne sau serial)

•

Motor conectat (tensiune motor, conectare stea sau triunghi)

•

Tipul erorii

•

Circumstanţe conexe

•

Observaţii proprii

•

Evenimente neobişnuite anterioare

Depozitarea pe termen lung
În cazul în care aparatul este depozitat pentru o perioadă mai lungă, acesta se va
conecta la reţea timp de 5 minute, din 2 în 2 ani. În caz contrar va scădea perioada de
viaţă a aparatului.
Modul de lucru în cazul lucrărilor de întreţinere executate de către utilizator:
În convertizoare se folosesc condensatori cu electrolit, care suferă un proces de îmbătrânire în perioada în care sunt scoşi de sub tensiune. Acest efect poate conduce la
defectarea condensatorilor electrolitici, dacă aparatul va fi conectat direct la reţea după
o lungă perioadă de depozitare.
În cazul neglijării lucrărilor de întreţinere, SEW-EURODRIVE recomandă mărirea treptată a tensiunii de reţea până la limita maximă. Acest lucru se poate face de exemplu cu
ajutorul unui servotransformator, la care tensiunea de ieşire se va regla în modul descris
mai jos. SEW-EURODRIVE recomandă ridicarea tensiunii de la 0 V până la prima
treaptă, în decurs de câteva secunde.
SEW-EURODRIVE recomandă următoarele clasificări:
Aparate CA 400/500-V:
•

Treapta 1: CA 350 V timp de 15 minute

•

Treapta 2: CA 420 V timp de 15 minute

•

Treapta 3: CA 500 V timp de 1 oră
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Eliminarea deşeurilor

7

Aparate CA 230 V:
•

Treapta 1: CA 170 V timp de 15 minute

•

Treapta 2: CA 200 V timp de 15 minute

•

Treapta 3: CA 240 V timp de 1 oră

După această fază de regenerare, aparatul poate fi folosit imediat sau poate fi conservat
mai departe, cu respectarea lucrărilor de întreţinere.

7.5

Eliminarea deşeurilor
Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale actuale.
Eliminaţi piesele separat, în funcţie de natura lor şi de normativele în vigoare la data
respectivă, ca de ex.:

144

•

Deşeuri electronice (plăci cu circuite imprimate)

•

Mase plastice

•

Tablă

•

Cupru

•

Aluminiu
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8

Date tehnice

8.1

Date tehnice ale aparatului standard

8.1.1

Simbol CE, aprobarea UL şi "C Tick"

kVA

i

f

n

8

P Hz

Marcajul CE
Convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B îndeplinesc prevederile Directivei privitoare la joasă tensiune 2006/95/CE.
Convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B sunt componente destinate montării în
maşini şi instalaţii. Acestea îndeplinesc standardul de produs CEM EN 61800-3
Acţionări electrice cu turaţie variabilă. În cazul respectării instrucţiunilor de instalare,
sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare de marcare cu simbolul CE pentru întreaga
maşină/instalaţie astfel echipată, în conformitate cu Directiva europeană CEM
2004/108/CE. Instrucţiunile detaliate pentru instalarea conformă CEM se găsesc în
documentaţia SEW-EURODRIVE "CEM în tehnica acţionărilor".
Respectarea claselor de valori limită C2 şi C1 a fost dovedită într-o configuraţie de testare specificată. La cerere SEW-EURODRIVE poate pune la dispoziţie informaţii suplimentare în acest sens.
Marcajul CE de pe plăcuţa de identificare atestă conformitatea cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE. La cerere SEW-EURODRIVE vă pune la dispoziţie declaraţia
de conformitate respectivă.
Aprobare UL / CSA / Certificat GOST-R / C-Tick
Aprobarea UL şi cUL (USA) este emisă pentru următoarele modele MOVITRAC® B:

®

LISTED

US

•

230 V / monofazic

•

230 V / trifazic

•

400/500 V / trifazic

cUL este echivalent cu aprobarea CSA.
Certificatul GOST-R (Rusia) este emis pentru linia de aparate MOVITRAC® B.
C-Tick atestă conformitatea cf. ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Aparatele 1 × 230 V şi 3 × 400 V sunt prevăzute cu marcajul C-Tick.
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8

kVA

i
8.1.2

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz
Date tehnice generale
Următoarele date tehnice sunt valabile pentru toate convertizoarele de frecvenţă
MOVITRAC® B, independent de tipodimensiune şi putere.

MOVITRAC® B

Toate mărimile

Rezistenţa la perturbaţii

Corespunde EN 61800-3

Perturbaţii emise în cazul unei
instalări care îndeplineşte
criteriile CEM (la reţea)

Conform clasei de valori limită1)
• Tipodimensiune 0 – 2: C2 fără alte măsuri
• Tipodimensiune 0 – 5: C1 cu filtre / manşoane ferită corespunzătoare
C1/C2 conform EN 61800-3

Curent rezidual

> 3.5 mA

Temperatura ambiantă âA
(până la 60 °C cu reducere
curent)

•

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)
Cu capacitate de supraîncărcare (max. 150 % IN pentru 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C până la +40 °C
Fără capacitate de supraîncărcare:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C până la +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C până la +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C până la +40 °C

•

3 × 230 V, 3.7 – 30 kW (5.0 – 40 HP) / 400/500 V, 5.5 – 75 kW (7.4 – 100 HP)
Cu capacitate de supraîncărcare (max. 150 % IN pentru 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C până la +40 °C
Fără capacitate de supraîncărcare
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C până la +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C până la +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C până la +40 °C

•

Placă de montaj la "Cold Plate" < 70 °C

Derating temperatură
ambiantă (reducere curent)

2,5 % IN pro K la 40 °C până la 50 °C
3 % IN pro K la 50 °C până la 60 °C

Clasă climatică

EN 60721-3-3, clasa 3K3

Temperatură de depozitare
Temperatură de transport

-25 °C până la +75 °C
-25 °C până la +75 °C

Tip răcire

Autorăcire:

Tip protecţie EN 60529
(NEMA 1)

Tipodimensiune 0 – 3: IP20
Tipodimensiune 4 – 5 racorduri de putere:
• IP00
• Cu capac de plexiglas montat (inclus în livrare) şi furtun contractil (neinclus în
livrare): IP10

Mod de lucru

Funcţionare continuă

Categorie supratensiune

III cf. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

230 V: ≤ 0.75 kW (1.0 HP)
400/500 V: ≤ 1.1 kW (1.5 HP)
Răcire externă: 230 V: ≥ 1.1 kW (1.5 HP)
400/500 V: ≥ 1.5 kW (3.0 HP)
(ventilator controlat prin temperatură, pragul de declanşare: 45 °C)

Toleranţa tensiunii pe reţea

EN 50160: ±10 %

Clasă de murdărire

2 cf. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Protecţie contra substanţelor
active din punct de vedere
mecanic

3S1

Protecţie contra substanţelor
active din punct de vedere
chimic

3C2

Tabelul se continuă pe pagina următoare.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

kVA

i

f

n

8

P Hz

MOVITRAC® B

Toate mărimile

Înălţime de montaj

Până la h ≤ 1000 m (3281 ft) fără limitări.
La h ≥ 1000 m (3281 ft) sunt valabile următoarele limitări:
• De la 1000 m (3281 ft) până la max. 4000 m (13120 ft):
– Reducere IN cu 1 % per 100 m (328 ft)
• De la 2000 m (6562 ft) până la max. 4000 m (13120 ft):
– De la 2000 m în sus, deconectarea în deplină siguranţă a contactelor de putere
şi electronice nu mai este garantată. Se impun aşadar măsuri externe suplimentare (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– În amonte trebuie instalat un dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunii,
în vederea reducerii acesteia de la III la categoria II.

Cotare

Conform DIN ISO 276-v

Mărime 0:
Limitări pentru funcţionare
continuă cu 125 % IN

•
•
•

Temperatura ambiantă maximă âA: 40 °C
Fără montaj pe şine cu umăr / rezistenţă infrastructură
La 1 × 230 V: adăugaţi bobină de filtraj ND

1) Pentru respectarea clasei de valori limită CEM este necesară o instalare a componentelor electrice în conformitate cu instrucţiunile.
Vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni de instalare.

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

147

8

kVA

i
8.1.3

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz
Date tehnice MOVITRAC® B, 3 × 400 V CA

Prezentare generală MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Racord reţea 400/500 V / trifazic

148

Mărime

0XS

0S

0L

2S

2

3

4

5

Putere
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
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Date tehnice ale aparatului standard

kVA

i

f

n

8

P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 0XS / 0.25 / 0.37 kW / 0.34 / 0.50 HP
Toate dimensiunile în mm (in).
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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol (fără "Oprire sigură")

0003-5A3-4-00

0004-5A3-4-00

828/515/2

828/516/0

1)

INTRARE

Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 0.9 A
CA 1.1 A

CA 1.4 A
CA 1.8 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
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

CA 1.0 A

CA 1.6 A

IN 125

CA 1.3 A

CA 2.0 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.1 kVA
1.4 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

68 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

30 W
35 W

35 W
40 W
Convecţie naturală / –

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.3 kg / 2.9 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 0S / 0.55 / 0.75 / 1.1 / 1.5 kW / 0.74 / 1.0 / 1.5 / 2.0 HP
Toate dimensiunile în mm (in).

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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol aparat standard (-00)
Număr articol "oprire sigură" (-S01))

0005-5A3-4-x0

0008-5A3-4-x0

0011-5A3-4-x0

0015-5A3-4-x0

828/517/9
828/995/6

828/518/7
828/996/4

828/519/5
828/997/2

828/520/9
828/998/0

INTRARE2)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 1.8 A
CA 2.3 A

CA 2.2 A
CA 2.6 A

CA 2.8 A
CA 3.5 A

CA 3.6 A
CA 4.5 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim
100 %
Putere recomandată a motorului în regim
125 %

Pmot

0.55 kW / 0.74 HP

0.75 kW / 1.0 HP

1.1 kW / 1.5 HP

1.5 kW / 2.0 HP

Pmot 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

IN

CA 2.0 A

CA 2.4 A

CA 3.1 A

CA 4.0 A

IN 125

CA 2.5 A

CA 3.0 A

CA 3.9 A

CA 5.0 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare
100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare
125 %

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.1 kVA

2.8 kVA

SN 125

1.7 kVA

2.1 kVA

2.7 kVA

3.5 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de
frână (operare cu 4 cadrane)

RBW_min

50 W
60 W

60 W
75 W

Intensitatea nominală a curentului la
ieşire în regim 100 %
Intensitatea nominală a curentului la
ieşire în regim 125 %

3 × 0 – Ureţea

68 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

40 W
45 W

45 W
50 W
Convecţie naturală

Limitare a curentului

Aerisire externă /
12 m3/h

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Secţiune bornă aparat / cuplu de
strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ.
× adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.5 kg / 3.3 lb

1) Tipul de aparat MC07B...-S0 trebuie alimentat întotdeauna de la un adaptor de reţea CC 24 V extern.
2) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 0L / 2.2 / 3.0 / 4.0 kW / 3.0 / 4.0 / 5.4 HP
Toate dimensiunile în mm (in).
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) *

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol aparat standard (-00)
Număr articol "oprire sigură" (-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

INTRARE2)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 5.0 A
CA 6.2 A

CA 6.3 A
CA 7.9 A

CA 8.6 A
CA 10.7 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim
100 %
Putere recomandată a motorului în regim
125 %

Pmot

2.2 kW / 3.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP

4.0 kW / 5.4 HP

Pmot 125

3.0 kW / 4.0 HP

4.0 kW / 5.4 HP

5.5 kW / 7.4 HP

3 × 0 – Ureţea

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în
regim 100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în
regim 125 %

IN

CA 5.5 A

CA 7.0 A

CA 9.5 A

IN 125

CA 6.9 A

CA 8.8 A

CA 11.9 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

3.8 kVA
4.8 kVA

4.8 kVA
6.1 kVA

6.6 kVA
8.2 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de
frânare (operare cu 4 cadrane)

RBW_min

68 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

80 W
95 W

95 W
120 W

Convecţie naturală

Limitare a curentului

125 W
180 W
Aerisire externă /
18 m3/h

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ.
× adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)
2.1 kg / 4.6 lb

1) Tipul de aparat MC07B...-S0 trebuie alimentat întotdeauna de la un adaptor de reţea CC 24 V extern.
2) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 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)
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/524/1

828/526/8

INTRARE1)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 380 – 500 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 11.3 A
CA 14.1 A

CA 14.4 A
CA 18.0 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN

CA 12.5 A

CA 16 A

IN 125

CA 15.6 A

CA 20 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

8.7 kVA
10.8 kVA

11.1 kVA
13.9 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frână
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

47 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

220 W
290 W

290 W
370 W

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului

Aerisire externă / 80 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4.13 in × 13.2 in × 9.37 in)
5.0 kg / 11 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 2 / 11 kW / 15 HP

105 (4.13)

225 (8.86)

300 (11.8)

315 (12.4)

229 (9.02) *

335 (13.2)

130 (5.12)

6.5 (0.26)
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0110-5A3-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/527/6

INTRARE1)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 380 – 500 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 21.6 A
CA 27.0 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

3 × 0 – Ureţea

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

CA 24 A

IN 125

CA 30 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

16.6 kVA
20.8 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

22 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

400 W
500 W
Aerisire externă / 80 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

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 in × 13.2 in × 9.02 in)
6.6 kg / 15 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 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)

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/528/4

828/529/2

828/530/6

INTRARE1)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 28.8 A
CA 36.0 A

CA 41.4 A
CA 51.7 A

CA 54.0 A
CA 67.5 A

15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IEŞIRE
3 × 0 – Ureţea

Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

CA 32 A

CA 46 A

CA 60 A

IN 125

CA 40 A

CA 57.5 A

CA 75 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

22.2 kVA
27.7 kVA

31.9 kVA
39.8 kVA

41.6 kVA
52.0 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

15 Ω

12 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

550 W
690 W

950 W
1250 W

Aerisire externă / 180 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

750 W
940 W

Borne

2

25 mm / AWG4

25 mm2 / AWG4

25 mm2 / AWG4

3.5 Nm / 31 lb in
Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)
15 kg / 33 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 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)

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0370-503-4-00

0450-503-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/531/4

828/532/2

1)

INTRARE

Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 65.7 A
CA 81.9 A

CA 80.1 A
CA 100.1 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

3 × 0 – Ureţea
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP

45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP

CA 73 A

CA 89 A

IN 125

CA 91.3 A

CA 111.3 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

50.6 kVA
63.2 kVA

61.7 kVA
77.1 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

6Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

1400 W
1820 W

Aerisire externă / 180 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

1200 W
1450 W

Borne

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 9.84 in)
27 kg / 60 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 400/500 V / trifazic / tipodimensiune 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 (reţea trifazică)

0550-503-4-00

0750-503-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

829/527/1

829/529/8

INTRARE1)
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 94.5 A
CA 118.1 A

CA 117 A
CA 146.3 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP

75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP

IN

CA 105 A

CA 130 A

IN 125

CA 131 A

CA 162 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

73.5 kVA
90.8 kVA

91.0 kVA
112.2 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

6Ω

4Ω

1700 W
2020 W

2000 W
2300 W

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Aerisire externă / 360 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

280 mm × 610 mm × 330 mm (11.0 in × 24.0 in × 13.0 in)
35 kg / 77 lb

1) La Ureţea = 3 × 500 V tensiunea de reţea şi curentul de ieşire trebuie reduse cu 20 % faţă de valorile nominale.
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Date tehnice ale aparatului standard

8.1.4
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P Hz

Date tehnice MOVITRAC® B, 3 × 230 V CA

Prezentare generală MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Racord la reţea 230 V / trifazic
Mărime

0XS

0S

0L

1

2

3

4

Putere
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
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol (fără "Oprire sigură")

0003-2A3-4-00

0004-2A3-4-00

828/499/7

828/500/4

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 1 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea125

CA 1.6 A
CA 1.9 A

CA 2.0 A
CA 2.4 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
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

CA 1.7 A

CA 2.5 A

IN 125

CA 2.1 A

CA 3.1 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

40 W
50 W
Convecţie naturală / –

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului

158

35 W
40 W

Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm
(2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)

Greutate

m

1.3 kg / 2.9 lb
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kVA

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

i

f

n

8

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol aparat standard (-00)
Număr articol "oprire sigură" (-S01))

0005-2A3-4-x0

0008-2A3-4-x0

828/501/2
829/987/0

828/502/0
829/988/9

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 1 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 2.8 A
CA 3.4 A

CA 3.3 A
CA 4.1 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
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

CA 3.3 A

CA 4.2 A

IN 125

CA 4.1 A

CA 5.3 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

50 W
60 W

60 W
75 W
Convecţie naturală / –

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.5 kg / 3.3 lb

1) Tipul de aparat MC07B...-S0 trebuie alimentat întotdeauna de la un adaptor de reţea CC 24 V extern.
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kVA

i

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)
Număr articol - model standard (-00)
Număr articol "Tehnică sigură" (-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

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 5.1 A
CA 6.3 A

CA 6.4 A
CA 7.9 A

CA 7.6 A
CA 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

IEŞIRE
3 × 0 – Ureţea

Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

CA 5.7 A

CA 7.3 A

CA 8.6 A

IN 125

CA 7.1 A

CA 9.1 A

CA 10.8 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

2.3 kVA
2.9 kVA

3.0 kVA
3.7 kVA

3.5 kVA
4.3 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

75 W
90 W

90 W
110 W

Convecţie naturală

105 W
140 W
Aerisire externă /
18 m3/h

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)
2.2 kg / 4.9 lb

1) Tipul de aparat MC07B...-S0 trebuie alimentat întotdeauna de la un adaptor de reţea CC 24 V extern.
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

kVA

i

f

n

8

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 1 / 3.7 kW / 5.0 HP
*

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0037-2A3-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/506/3

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 12.9 A
CA 16.1 A

IEŞIRE
3 × 0 – Ureţea

Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

CA 14.5 A

IN 125

CA 18.1 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

5.8 kVA
7.3 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

3.7 kW / 5.0 HP
5.5 kW / 7.4 HP

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Aerisire externă / 40 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

210 W
270 W

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4.13 in × 12.4 in × 6.81 in)
3.5 kg / 7.7 lb
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8

kVA

i

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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)
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/507/1

828/509/8

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

3 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 19.5 A
CA 24.4 A

CA 27.4 A
CA 34.3 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

3 × 0 – Ureţea
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

CA 22 A

CA 29 A

IN 125

CA 27.5 A

CA 36.3 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

8.8 kVA
11.0 kVA

11.6 kVA
14.5 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

12 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

380 W
475 W

Aerisire externă / 80 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului

162

300 W
375 W

Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

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 in × 13.2 in × 9.02 in)
6.6 kg / 15 lb
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kVA

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

i

f

n

8

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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)

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0110-203-4-00

0150-203-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/510/1

828/512/8

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 40.0 A
CA 50.0 A

CA 48.6 A
CA 60.8 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

IN

3 × 0 – Ureţea
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

CA 42 A

CA 54 A

IN 125

CA 52.5 A

CA 67.5 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

16.8 kVA
21.0 kVA

21.6 kVA
26.9 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

7.5 Ω

5.6 Ω

PV
PV 125

580 W
720 W

720 W
900 W

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

Aerisire externă / 180 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

25 mm2 / AWG4
3.5 Nm / 31 lb in

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m
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200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)
15 kg / 33 lb
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kVA

i

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / trifazic / tipodimensiune 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)

* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea trifazică)

0220-203-4-00

0300-203-4-00

Număr articol ("Oprire sigură" integrată)

828/513/6

828/514/4

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

3 × CA 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 72 A
CA 90 A

CA 86 A
CA 107 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN

CA 80 A

CA 95 A

IN 125

CA 100 A

CA 118.8 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

31.9 kVA
39.9 kVA

37.9 kVA
47.4 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

3Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

1300 W
1700 W

Aerisire externă / 180 m3/h

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

1100 W
1400 W

Borne

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in

164

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 9.84 in)
27 kg / 60 lb

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

kVA

Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

8.1.5

i

f

n

8

P Hz

Date tehnice MOVITRAC® B, 1 × 230 V CA

Prezentare generală 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

Racord reţea 230 V / monofazic
Mărime
Putere
kW / HP

0XS
0.25 / 0.34
0.37 / 0.50
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0S

0L

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0

1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / monofazic / tipodimensiune 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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea monofazică)
Număr articol (fără "Oprire sigură")

0003-2B1-4-00

0004-2B1-4-00

828/491/1

828/493/8

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

1 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 1 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 4.3 A
CA 5.5 A

CA 6.1 A
CA 7.5 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
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

CA 1.7 A

CA 2.5 A

IN 125

CA 2.1 A

CA 3.1 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

35 W
45 W
Convecţie naturală / –

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului

166

30 W
35 W

Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.3 kg / 2.9 lb
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

i

f

n

8

P Hz

CA 230 V / monofazic / tipodimensiune 0S / 0.55 / 0.75 kW / 0.74 / 1.0 HP

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) *
* Cu modul frontal FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea monofazică)
Număr articol (fără "Oprire sigură")

0005-2B1-4-00

0008-2B1-4-00

828/494/6

828/495/4

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

1 × CA 200 – 240 V

Frecvenţă nominală reţea

freţea

50 / 60 Hz ± 5 %

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 1 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

CA 8.5 A
CA 10.2 A

CA 9.9 A
CA 11.8 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în regim
125 %

3 × 0 – Ureţea
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

CA 3.3 A

CA 4.2 A

IN 125

CA 4.1 A

CA 5.3 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

50 W
65 W
Convecţie naturală / –

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m
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45 W
50 W

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.5 kg / 3.3 lb
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Date tehnice
Date tehnice ale aparatului standard

P Hz

CA 230 V / monofazic / tipodimensiune 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) *
* Cu plachetă opţională FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (reţea monofazică)
Număr articol (fără "Oprire sigură")

0011-2B1-4-00

0015-2B1-4-00

0022-2B1-4-00

828/496/2

828/497/0

828/498/9

INTRARE
Tensiune nominală de reţea

Ureţea

Frecvenţă nominală reţea

freţea

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 1 × CA 230 V)

Ireţea
Ireţea 125

1 × CA 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
CA 13.4 A
CA 16.8 A

CA 16.7 A
CA 20.7 A

CA 19.7 A
CA 24.3 A

IEŞIRE
Tensiune de ieşire

UA

Putere recomandată a motorului în regim 100 %
Putere recomandată a motorului în regim 125 %

Pmot
Pmot 125

Intensitatea nominală a curentului la ieşire în
regim 100 %
Intensitatea nominală a curentului la ieşire în
regim 125 %

3 × 0 – Ureţea
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

IN

CA 5.7 A

CA 7.3 A

CA 8.6 A

IN 125

CA 7.1 A

CA 9.1 A

CA 10.8 A

Putere aparentă la ieşire funcţionare 100 %
Putere aparentă la ieşire funcţionare 125 %

SN
SN 125

2.3 kVA
2.9 kVA

3.0 kVA
3.7 kVA

3.5 kVA
4.3 kVA

Valoare minimă admisă a rezistenţei de frânare
(operare cu 4 cadrane)

RBW_min

27 Ω

GENERALITĂŢI
Putere disipată funcţionare 100 %
Putere disipată funcţionare 125 %

PV
PV 125

Tipul răcirii / necesar de aer de răcire

90 W
110 W

Convecţie naturală

105 W
132 W
Aerisire externă /
18 m3/h

150 % IN pentru cel puţin 60 secunde

Limitare a curentului
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70 W
90 W

Secţiune bornă aparat / cuplu de strângere

Borne

Dimensiuni

lăţ. × înălţ. ×
adânc.

Greutate

m

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)
2.2 kg / 4.9 lb
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Date electronice MOVITRAC® B

Funcţie

Bornă

Denumire

Implicit

Date

Intrare pentru valoare
prescrisă
(intrare diferenţială)

X10:1
X10:2
X10:3

REF1
AI11 (+)
AI12 (–)

X10:4

GND

Intrări binare

X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF

Tensiune de alimentare
pentru ST

X12:7

VOTF

Caracteristică specială pentru TF conform
DIN EN 60947-8 / valoare de declanşare 3 kΩ

Ieşire tensiune
auxiliară / Alimentare
externă cu tensiune2)

X12:8

24VIO

Ieşire tensiune auxiliară: U = CC 24 V, curent
maxim Imax = 50 mA
Alimentare externă cu tensiune:
U = CC 24 V –15 % / +20 % conform EN 61131-2
A se vedea capitolul Proiectare / Alimentare
externă cu tensiune CC 24 V

Bornă de referinţă

X12:9

GND

Potenţial de referinţă pentru semnale binare şi
analogice, potenţial PE

Ieşiri binare

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4

GND
DO02
DO03
GND

Ieşire releu

X13:5
X13:6
X13:7

DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

Contact de siguranţă

Vezi capitolul "Date echipament electronic MOVITRAC® B pentru siguranţă funcţională"
(→ pag. 170).

Timpi de răspuns
borne

Bornele pentru intrări şi ieşiri binare sunt actualizate la fiecare 5 ms

Secţiunea maximă a
cablului

1.5 mm2 (AWG15) fără manşonul de protecţie a cablului
1.0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului

Lungime de izolare

X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm

Cuplu de strângere

X10 / X12 / X13: 0.25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0.22 – 0.25 Nm

+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Rezoluţie 10 Bit, ciclu de interogare 1 ms,
precizie ±100 mV, 200 μA
GND = potenţial de referinţă pentru semnale
binare şi analogice, potenţial PE
Reset eroare
Dreapta/Stop
Stânga/Stop
Deblocare/Stop
n11/n21
n12/n22

Deschide frâna
Operaţional

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, ciclu de interogare 5 ms,
compatibil PLC
Nivel semnal conform EN 61131-2 Tip1 sau Tip3:
• 11 – 30 V → 1 / contact închis
•
–3 până la +5 V → 0 / contact deschis
• X12:2 / DI01 alocare fixă cu Dreapta/Oprire
• X12:5 / DI04 utilizabil ca intrare frecvenţă
• X12:6 / DI05 utilizabil ca intrare ST

Compatibil PLC, timp de răspuns 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
rezistent la scurtcircuitare şi la alimentare până la
30 V
GND = potenţial de referinţă pentru semnale
binare şi analogice, potenţial PE
Contact releu comun
Contact de închidere
Deschizător
Sarcină admisibilă: Umax = 30 V, Imax = 800 mA

1) X12:2 / DI01 alocare fixă cu Dreapta/Oprire
2) Tipul de aparat MC07B...-S0 trebuie să fie întotdeauna alimentat cu tensiune externă.
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P Hz

Necesar de putere CC 24 V pentru regim de funcţionare auxiliar 24 V
Mărime

Necesar de
putere
pentru
aparat de
bază1)

0 MC07B..-00

DBG60B

FIO11B

Opţiune
fieldbus2)3)

DHP11B3)

DHE21B /
41B3)

FSE24B

1W

2W

3.4 W

4.5 W

8.5 W

1.2 W

5W

0 MC07B..-S0

12 W

1, 2S, 2

17 W

3

23 W

4, 5

25 W

1) Inclusiv FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Ţineţi seama de încărcarea ieşirilor binare
suplimentar cu 2,4 W per 100 mA.
2) Opţiunile fieldbus sunt: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Aceste opţiuni trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA alimentate extern.

8.1.7

Date echipament electronic MOVITRAC® B pentru siguranţă funcţională
Intrare de siguranţă X17 pentru aparate cu siguranţă funcţională încorporată:
Bornă

Denumire

X17:1

GND: Potenţial de referinţă pentru X17:2

X17:2

VO24: UOUT = CC 24 V, numai pentru alimentarea X17:4 ale aceluiaşi aparat,
nu se poate utiliza pentru alimentarea altor aparate

X17:3

SOV24: Potenţial de referinţă pentru Intrare CC +24 V "STO" (contact de
siguranţă)

X17:4

SVI24: Intrare CC +24 V "STO" (contact de siguranţă)

Secţiune admisă a cablului

1 fir per bornă: 0.75 – 1.5 mm2 (AWG21 – 15)
2 fire per bornă: 0.75 – 1.0 mm2 (AWG21 – 17)

Cuplu de strângere

•
•

Min. 0.22 Nm
Max. 0.25 Nm
Mărime

Min.

Tip.

Max.

CC 19.2 V

CC 24 V

CC 30 V

Alimentare cu tensiune 24 V de
siguranţă

–

–

Putere consumată X17:4

0S / 0L

27 µF

3W

1

270 µF

5W

2 / 2S

270 µF

3

270 µF

4

270 µF

Durata de la deconectarea
tensiunii de alimentare de 24 V
pentru funcţii de siguranţă de
la MOVITRAC® B până la deconectarea modelului de impuls
de la treapta finală tdeconectare
Durată pentru repornire
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Capacitate
de intrare

–

–

6W
7.5 W
8W

5

270 µF

0

–

–

–

20 ms

10 W

1–5

–

–

–

100 ms

200 ms
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Date tehnice Accesorii şi opţiuni

8.2.1

Tastaturi
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Tastatură simplă
FBG11B

Cod articol: 1820 635 2

Descriere

Modulul frontal FBG11B poate fi utilizat pentru activităţi simple de diagnosticare şi
punere în funcţiune.

[1]

9007199279701003
[1] Afişaj cu LED-uri

Funcţii

Dotare

•

Afişarea valorilor de proces şi afişări de stare

•

Interogarea memoriei pentru erori şi a modulului Resetare eroare

•

Afişarea şi setarea parametrilor

•

Salvarea datelor şi transmiterea de seturi de parametri

•

Meniu confortabil pentru punerea în funcţiune a motoarelor SEW şi a motoarelor non
SEW

•

Control manual al MOVITRAC® B

•

Afişaj de 5 caractere compus din 7 segmente / 6 taste / 8 pictograme / element de
control pt. valori prescrise

•

Selecţie între meniu prescurtat şi meniu detaliat

•

Poate fi ataşat de convertizor (în timpul funcţionării)

•

Tip protecţie IP20 (EN 60529)

•

Afişaj cu LED-uri cu programul IPOS® pornit
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Tastatură extinsă DBG60B
Descriere
MOVITRAC® este construit ca aparat de bază, fără tastatura DBG60B, şi poate fi completat opţional cu această tastatură. Operarea MOVITRAC® 07B cu ajutorul tastaturii
extinse DBG60B este posibilă abia de la versiunea de firmware 13.
Tastatura grafică

Variante de limbă

Cod articol

DBG60B-01

DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(germană / engleză / franceză / italiană / spaniolă /
portugheză / olandeză)

1820 / 403 / 1

DBG60B-02

DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(germană / engleză / franceză / finlandeză / suedeză /
daneză / turcă)

1820 / 405 / 8

DBG60B-03

DE / EN / FR / RU / PL / CS
(germană / engleză / franceză / rusă / poloneză / cehă)

1820 / 406 / 6

DBG60B-04

DE / EN / FR / ZH
(germană / engleză / franceză / chineză)

1820 / 850 / 9

Descriere (= setul livrat)

Cod articol

DBM60B

•
•

824 / 853 / 2

Cablu prelungitor

Descriere (= setul livrat)

Cod articol

DKG60B

•
•

817 / 583 / 7

Set de instalare pe
uşă1)

Carcasă de montaj pentru DBG60B (IP65)
Cablu prelungitor DKG60B, lungime 5 m (20 ft)
Lungime 5 m (20 ft)
Cablu ecranat cu 4 fire

1454354443
1) Tastatura DBG60B nu este cuprinsă în volumul de livrare şi trebuie comandată separat.

Funcţii

Dotare

172

•

Afişarea valorilor de proces şi afişări de stare

•

Afişări de stare ale intrărilor / ieşirilor binare

•

Interogarea memoriei pentru erori şi a modulului Resetare eroare

•

Afişarea şi setarea parametrilor de operare şi a parametrilor de service

•

Salvarea datelor şi transmiterea de seturi de parametri către alte aparate
MOVITRAC® B

•

Meniu confortabil pentru punerea în funcţiune

•

Control manual al MOVITRAC® B

•

Display text cu iluminare, se pot seta până la 7 limbi

•

Tastatură cu 21 de taste

•

Conectare posibilă prin cablu prelungitor DKG60B (5 m (20 ft))

•

Tip protecţie IP40 (EN 60529)
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INDICAŢIE
Opţiunea tastatură DBG60B este conectată la modulul frontal de comunicaţie
FSC11B/12B, FSE24B sau FIO11B / FIO21B. La utilizarea DBG60B nu este permisă
interconectarea simultană a MOVITRAC® B prin intermediul RS485.
Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in).

135 (5.31)

Schiţă
dimensională
DBG60B

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Dimensiuni în mm (in)
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Carcasă de montaj DBM60B / DKG60B pentru DBG60B
Descriere

Pentru montajul suprapus al tastaturii DBG60B (de ex. în uşa dulapului de comandă)
poate fi utilizată opţiunea DBM60B. Opţiunea DBM60B constă dintr-o carcasă de montaj
cu tip de protecţie IP65 şi cablu prelungitor de 5 m (20 ft) DKG60B.

Coduri articole:

•

DBM60B08248532

•

DKG60B08175837

Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in).
16

Ø4 (0.2)

.0)

54 (2

.15)

67 (2

.6)

139 (5.47)

(1
26

3)

(0.6

151 (5.94)

Schiţă
dimensională
DBM60B /
DKG60B

R5

1454360843
Dimensiuni în mm (in)
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Modul parametri UBP11A

18028939

Cod articol

823 933 9

Descriere

•

Salvarea de date din convertizor în modulul de parametri

•

Salvarea de date din modulul de parametri în convertizor

•

Afişarea stării de funcţionare

•

Semnificaţia LED-urilor:
– verde: există date disponibile
– verde intermitent: transmiterea datelor în desfăşurare
– galben: nu există date disponibile
– roşu: Eroare de copiere

OBSERVAŢIE
Modulul de parametri UBP11A este conectat la modulul frontal de comunicaţie
FSC11B/12B, FSE24B sau FIO11B / FIO21B. La utilizarea UBP11A nu este permisă
interconectarea simultană a MOVITRAC® B prin intermediul RS485.
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Element de control pentru valori prescrise MBG11A
Cod articol

822 547 8

Descriere

•

Elementul de control pentru valori prescrise MBG11A dispune de 2 taste şi un display. Ele permit setarea de la distanţă a turaţiei în domeniul de la –100 % până la
+100 % nmax (P302).

•

Pot fi controlate simultan până la 31 MOVITRAC® B (broadcasting).

•

Elementul de control pentru valori prescrise MBG11A necesită modulul frontal
FSC11B/12B sau FIO11B.

Toate dimensiunile în mm (in).

[1]

[1]

5)
[2]

[2]

60 ((2.4))
88 (3.5)

)
(2.8
38
(1.

M4

70

28 (1.1)

Dimensiuni
şi alocarea
conexiunilor

[1]

[1]

90 (3
(3.5)

56 (2.2)
68 (2.7)

RS-

RS+

24V

MBG11A

186412427
[1] Orificiul filetat pe partea posterioară
[2] Orificii de fixare pentru şuruburi M4

Date tehnice
Cod articol

822 547 8

Tensiune de intrare

CC 24 V ± 25 %

Necesar de curent

cca. 70 mA

Rezoluţie valoare
prescrisă

1%

Interfaţă serială1)

RS485 pentru conectarea a max. 31 convertizoare MOVITRAC® (max. 200 m
(656 ft), 9600 Baud)

Tip de protecţie

IP65

Temperatura ambiantă

-15 °C până la +60 °C

Dimensiuni

90 mm × 70 mm × 38 mm (3.5 in × 2.8 in × 1.5 in)

1) cu rezistenţă terminală dinamică, integrată
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Adaptor de interfaţă

Adaptor de interfaţă UWS11A

OBSERVAŢIE
Pentru conectarea UWS11A este necesar FSC11B/12B sau FIO11B.
Cod articol

822 689 X

Descriere

Cu ajutorul opţiunii UWS11A sunt convertite semnalele RS232, de ex. de la PC, în
semnale RS485. Aceste semnale RS485 pot fi ghidate apoi către interfaţa RS485 a
MOVITRAC®.
Opţiunea UWS11A necesită o alimentare cu tensiune CC 24 V (Imax = CC 50 mA).

Interfaţa RS232

Conexiunea UWS11A – PC se face cu ajutorul unui cablu serial de interfaţă obişnuit
(ecranat!).

Interfaţa RS485

Prin intermediul interfeţei RS485 a UWS11A pot fi interconectate max. 32 MOVITRAC®
pentru asigurarea comunicării [lungime max. a cablurilor 200 m (656 ft) total]. Sunt
încorporate rezistenţe terminale dinamice, din acest motiv nu este permisă conectarea
unor rezistenţe terminale externe!
Secţiune admisă a cablului:

1 fir per bornă 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 fire per bornă 0.20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

Schiţă
dimensională
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
Dimensiuni în mm (in)

Opţiunea UWS11A se montează în dulapul de comandă pe o şină suport (EN 50022-35
× 7,5).
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Date tehnice
UWS11A
Cod articol

822 689 X

Temperatura ambiantă

0 °C până la 40 °C

Temperatură de depozitare

–25 °C până la +70 °C (conform EN 60721-3-3, clasa 3K3)

Tip de protecţie

IP20

Alimentare cu tensiune

CC 24 V (Imax = 50 mA)

Consum curent

max. CC 50 mA

Greutate

150 g (0.35 lb)

Dimensiuni

83 mm × 75 mm × 22.5 mm (3.3 in × 3.0 in × 0.88 in)

Adaptor de interfaţă UWS21B

OBSERVAŢIE
Pentru conectarea UWS12B este necesar FSC11B/12B, FSE24B sau FIO11B/21B.
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Cod articol

1820 456 2

Descriere

Cu ajutorul opţiunii UWS21B sunt convertite semnalele RS232, de ex. de la PC, în semnale RS485. Aceste semnale RS485 pot fi ghidate apoi către slotul XT al MOVITRAC® B.

Interfaţa RS232

Conexiunea UWS21B – PC se face cu ajutorul unui cablu serial de interfaţă obişnuit
(ecranat!).

Interfaţa RS485

Conexiunea UWS21B – MOVITRAC® B se face cu ajutorul unui cablu serial de interfaţă,
cu conectoare RJ10.

Pachetul de livrare

Pachetul de livrare pentru opţiunea UWS21B:
•

Aparat UWS21B

•

Cablu serial de interfaţă cu mufă Sub-D cu 9 pini şi conector Sub-D cu 9 pini, pentru
conexiunea UWS21B – PC.

•

Cablu serial de interfaţă cu 2 conectoare RJ10 pentru conexiunea UWS21B –
MOVITRAC® B.

•

CD-ROM cu software-ul MOVITOOLS® MotionStudio
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Schiţă
dimensională
UWS21B

kVA

i
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n

8

P Hz

96 (3.8)

25 (0.98)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
Dimensiuni în mm (in)

Date tehnice
UWS21B
Cod articol

1 820 456 2

Temperatura ambiantă

0 °C până la 40 °C

Temperatură de depozitare

–25 °C până la +70 °C (conform EN 60721-3-3, clasa 3K3)

Tip de protecţie

IP20

Greutate

300 g (0.7 lb)

Dimensiuni

96 mm × 43 mm × 25 mm (3.8 in × 1.7 in × 0.98 in)

Adaptor de interfaţă USB11A

OBSERVAŢIE
Pentru conectarea UWS11A este necesar FSC11B/12B, FSE24B sau FIO11B/21B.
Cod articol

824 831 1

Descriere

Cu opţiunea USB11A se poate face conectarea unui PC sau laptop cu intefaţă USB la
slotul XT al MOVITRAC® B. Adaptorul de interfaţă USB11A este compatibil cu USB1.1
şi USB2.0.

USB11A – PC

Conexiunea USB11A – PC se face cu un cablu de conexiune USB obişnuit, ecranat, de
tipul USB A-B.

Interfaţa RS485

Conexiunea UWS11A – MOVITRAC® B se face cu ajutorul unui cablu serial de interfaţă,
cu conectoare RJ10.

MOVITRAC® –
USB11A

Conexiunea MOVITRAC® B – USB11A se face cu ajutorul unui cablu serial de interfaţă,
cu conectoare RJ10.

Pachetul de livrare

Pachetul de livrare pentru opţiunea USB11A conţine:
•

Adaptor de interfaţă USB11A

•

Cablu USB pentru conexiunea USB11A – PC

•

Cablu serial de interfaţă cu 2 conectoare RJ10 pentru conexiunea MOVITRAC® B –
USB11A

•

CD-ROM cu drivere şi software-ul MOVITOOLS® MotionStudio
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Schiţă
dimensională

Dimensiuni în mm (in)
25 (0.98)

92.5 (3.64)

43 (1.7)

90 (3.0)

1454863115
Dimensiuni în mm (in)

Date tehnice
USB11A

180

Cod articol

824 831 1

Temperatura ambiantă

0 până la 40 °C

Temperatură de depozitare

–25 °C până la +70 °C (conform EN 60721-3-3, clasa 3K3)

Tip de protecţie

IP20

Greutate

300 g (0.7 lb)

Dimensiuni

92.5 mm x 43 mm x 25 mm (3.64 in x 1.7 in x 0.98 in)
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Module frontale
La MOVITRAC® B există 2 sloturi pentru module conectabile direct, cu ajutorul cărora
pot fi realizate o multitudine de alte funcţii suplimentare.

OBSERVAŢIE
Modulele pot fi aplicate doar în slotul prestabilit.
Este posibil doar un modul per slot (modulele FIO11B, FSC11B/12B şi FSE24B sunt
montate în acelaşi punct de fixare şi din acest motiv nu este posibilă utilizarea lor
simultană).
A

B

3818921227

Slotul A este rezervat pentru FBG11B.
Slotul B este prevăzut pentru unul dintre următoarele module:
•

FSC11B/12B

•

FSE24B

•

FIO11B/21B
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Modul analogic FIO11B
Cod articol: 1820 637 9
Descriere

Modulul analogic FIO11B completează aparatul de bază cu următoarele interfeţe:
•

Intrare pentru valoare prescrisă

•

Ieşire analogică

•

Interfaţa RS485

X44
FIO11B
X45 X40
HL

12345
9007199490009355
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Date echipament electronic modul analogic FIO11B
Funcţie

Bornă

Denumire

Date

Intrare valoarea
prescrisă1)

X40:1
X40:2

AI2: Intrare de tensiune
GND: Potenţial de referinţă

–10 până la +10 V
Ri > 40 kΩ
Rezoluţie 10 Bit
Ciclu de interogare 5 ms
Precizie ±100 mV, 200 μA

Ieşire analogică /
alternativ ca ieşire
curent sau ieşire
tensiune

X40:3
X40:4
X40:5

GND: Potenţial de referinţă
AOV1: Ieşire de tensiune
AOC1: Ieşire de curent

0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rezoluţie 10 Bit
Ciclu de interogare 5 ms
Rezistent la scurtcircuitare şi la alimentare până la 30 V
Rezistenţă de încărcare RL ≤ 750 Ω
Precizie ±100 mV, 200 μA

Interfaţă service

X44
RJ10

Interfaţă service

Standard EIA, 9.6 kBaud
Racord: Numai pentru operaţiuni de service, exclusiv pentru
conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)

Interfaţa RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potenţial de referinţă

Standard EIA, 9.6 kBaud, maxim 32 participanţi
Lungime maximă a cablului 200 m (656 ft)
Rezistenţă terminală dinamică, montată fix

X44
RJ10

Interfaţă service

Racord: Numai pentru operaţiuni de service, exclusiv pentru
conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)
X44 şi X45 sunt conectate în paralel în FIO11B.

1) Dacă nu este utilizată intrarea pentru valoare prescrisă, aceasta trebuie plasată pe GND. În caz contrar se generează o tensiune de
intrare măsurată de la –1 V la +1 V.

Secţiunea pentru toate bornele FIO11B este:
•

1.5 mm2 (AWG15) fără manşonul de protecţie a cablului

•

1.0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului
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Modul digital FIO21B
Număr articol 1822 541 1
Descriere

Modulul digital FIO21B completează aparatul de bază cu următoarele interfeţe:
•

7 intrări binare suplimentare DI10 – DI16

•

Interfaţa pentru service RS485

•

Magistrală de sistem (SBus) pe bază de CAN (protocoale acceptate: MOVILINK®,
CANopen)

X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931

Date echipament electronic modul digital FIO21B
Funcţie

Bornă

Denumire

Date

Intrări binare

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, ciclu de interogare 5 ms, compatibil PLC
Nivel al semnalului conform EN 61131-2 tip 1 sau tip 3:
• 11 până la 30 V: contact închis
• –3 până la +5 V: contact deschis
Setat din fabrică pe "nicio funcţie"

Interfaţă service

X44
RJ10

Interfaţă service

Standard EIA, 9.6 kBaud
Racord: Numai pentru operaţiuni de service, exclusiv pentru
conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)

Magistrală de
sistem (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3

SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Potenţial de referinţă

CAN BUS conform specificaţiilor CAN 2.0, părţile A şi B
Tehnică de transmisie conform ISO 11898, maxim
64 participanţi
Este posibil capăt de magistrală cu rezistenţă de 120 Ω între
SC11 şi SC12

Secţiunea pentru toate bornele FIO21B este:
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•

1.5 mm2 (AWG15) fără manşonul de protecţie a cablului

•

1.0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului
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Modul de comunicaţii FSC11B
Cod articol: 1820 716 2
Modulul de comunicaţii FSC11B ghidează interfeţele de comunicare a MOVITRAC® B
către exterior, pentru comunicarea cu PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC sau
terminalul de operare. În acest sens sunt disponibile următoarele interfeţe:

Descriere

•

RS485

•

Magistrală de sistem (SBus) pe bază de CAN (protocoale acceptate: MOVILINK® /
CANopen)

S1

S2
ON

OFF

X44

FSC11B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451

Date echipament electronic modul de comunicaţii FSC11B
Funcţie

Bornă

Denumire

Date

Magistrală
sistem (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potenţial de referinţă
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Potenţial de referinţă
24VIO: Tensiune auxiliară /
Alimentare externă cu tensiune

CAN-Bus conform specificaţiei CAN 2.0, părţile A şi B, tehnică de
transmisie conform ISO 11898, max. 64 participanţi, rezistenţă finală
(120 Ω) conectabilă prin intermediul comutatorului DIP S1

Interfaţă
service

X44
RJ10

Interfaţă service

Standard EIA, 9.6 kBaud
Racord: Numai pentru operaţiuni de service, exclusiv pentru
conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)

Interfaţa
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potenţial de referinţă

Standard EIA, 9.6 kBaud, maxim 32 participanţi
Lungime maximă a cablului 200 m (656 ft)
Rezistenţă terminală dinamică, montată fix

Secţiunea pentru toate bornele FSC11B este:
•

1.5 mm2 (AWG15) fără manşonul de protecţie a cablului

•

1.0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului
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Modul de comunicaţii FSC12B
Cod articol: 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

Descriere

Modulul de comunicaţii FSC12B ghidează interfeţele de comunicare a MOVITRAC® B
către exterior, pentru comunicarea cu PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC sau
terminalul de operare. În acest sens sunt disponibile următoarele interfeţe:
•

RS485

•

Magistrală de sistem (SBus)
MOVILINK® / CANopen)

pe

bază

de

CAN

(protocoale

acceptate:

Prin intermediul comutatorului DIP este posibilă setarea următorilor parametri de
comunicare:
•

Profil (MOVILINK®, CANopen)

•

Rata baud

•

Adresă

Spre deosebire de modulul de comunicaţii FSC11B, cu FSC12B adresa CAN poate fi
stabilită în mod fix. Setarea prin software nu este necesară. La schimbarea aparatului,
adresa poate fi păstrată.

186

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

Date tehnice
Date tehnice Accesorii şi opţiuni

kVA

i

f

n

8

P Hz

Date echipament electronic modul de comunicaţii FSC12B
Funcţie

Bornă /
comutator

Denumire

Date

Magistrală
sistem (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potenţial de referinţă
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Potenţial de referinţă
24VIO: Tensiune auxiliară /
Alimentare externă cu tensiune

CAN-Bus conform specificaţiei CAN 2.0, părţile A şi B, tehnică de
transmisie conform ISO 11898, max. 64 participanţi, rezistenţă finală
(120 Ω) conectabilă prin intermediul comutatorului DIP S1:8 (spate)

Interfaţă
service

X44
RJ10

Interfaţă service

Standard EIA, 9.6 kBaud
Racord: Numai pentru operaţiuni de service, exclusiv pentru
conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)

Interfaţa
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Potenţial de referinţă

Standard EIA, 9.6 kBaud, maxim 32 participanţi
Lungime maximă a cablului 200 m (656 ft)
Rezistenţă terminală dinamică, montată fix

Comutator
DIP

S2

Adresă

Codat binar: 1:20; 2:21; 3:22
Exemplu: Adresa 9: S2:1 şi S2:4 = ON
Domeniu permis de adrese:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)

S1

S1:1 profil CAN
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F1
S1:8 rezistenţă terminală

OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Rata baud: poate fi selectată 1 rată baud
S1:6 – S1:7
• F1 şi F2 sunt rezervate şi nu este permisă alocarea lor
S1:8 comută capătul de magistrală de 120 Ω între CAN high şi CAN low

Secţiunea pentru toate bornele FSC12B este:
•

1.5 mm2 (AWG15) fără manşonul de protecţie a cablului

•

1.0 mm2 (AWG17) cu manşonul de protecţie a cablului

Valoarea prestabilită pentru toate comutatoarele DIP este OFF. Astfel se aplică valorile
înregistrate în parametrul P88.
Dacă prin intermediul comutatoarelor DIP S1:2 - S1:5 sunt selectate mai multe rate baud
sau nu este selectată nici una, se va utiliza rata baud setată la parametrul P884.
Dacă prin intermediul comutatorului DIP S2 este setată o adresă invalidă, au valabilitate
adresele setate în parametrii P881 şi P886.
Exemple de adrese invalide:
•

Adresă > 63 în profil MOVILINK® (S1:1 = OFF) sau

•

Adresă > 127 sau adresă = 0 în profil CANopen (S1:1 = ON)

FSC12B este suportat abia de la versiunea de firmware MOVITRAC® 1822 5632.11.
În cazul versiunilor de firmware mai vechi nu este posibilă comunicarea prin intermediul
CAN.
SEW-EURODRIVE recomandă utilizarea software-ului tehnologic MOVITOOLS®
MotionStudio de la versiunea 5.80.
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Modul EtherCAT® FSE24B
Cod articol: 1824 006 2

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

X44

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

ON

S1
FSE24B

S2

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

FSE24B

ON

RUN
ERR
SYS-F

X47 X30 IN X30 OUT
X47

EtherCAT
X30 IN

24V IO: 1
Gnd: 2

X47

Interfaţa pentru service RS485

IN

X30

•

Ethercat

EtherCAT®

18240062.52

•

0013

Modulul de comunicaţie EtherCAT® FSE24B completează aparatul de bază cu următoarele interfeţe:

FSE24B

Descriere

OUT

1 2

®

X30 OUT

3833591435

Modulul de comunicaţie este disponibil şi ca model Gateway DFE24B.
Date echipament electronic EtherCAT® FSE24B

Funcţie

Bornă

Denumire

Date

EtherCAT

X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)

Conexiune de intrare şi
ieşire EtherCAT®

•
•
•

Interfaţă
service

X44
RJ10

Interfaţă service

Standard EIA, 9.6 kBaud
Racord: Numai pentru operaţiuni de service,
exclusiv pentru conexiune punct la punct
Lungime maximă a cablului 3 m (10 ft)

Alimentare
externă cu
tensiune

X47:1
X47:2

24 V IO
GND

•
•

®

•

Fast Ethernet (100 MBaud, full duplex)
Auto Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Prin intermediul X47 este alimentat cu 24 V
FSE24B, precum şi MOVITRAC® B
Alternativ, FSE24B poate fi alimentat numai
din MOVITRAC® B

Cu ajutorul comutatoarelor DIP S1 şi S2, prin codare binară, se poate seta o identificare
a aparatelor care poate fi citită în MOVITOOLS® MotionStudio, în grupa de parametri
P09. (diagnoză magistrală) din structura ramificată de parametri. Alternativ, această
identificare a aparatelor poate fi citită prin intermediul indexului 10497, subindex 3.
Pentru afişarea parametrilor de diagnoză extinsă din grupa de parametri P09. a structurii ramificate de parametri, este necesar software-ul tehnologic MOVITOOLS® MotionStudio, versiunea 5.70 sau mai nouă.
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Racord fieldbus

Interfaţă fieldbus DFP21B pentru PROFIBUS
Cod articol: 1820/962/9
1823 840 8 ca set cu şuruburi adecvate.
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFP21B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin PROFIBUS DP şi DP-V1.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFP21B PROFIBUS DP-V1".

Date echipament
electronic

Opţiune DFP21B

DFP21B
RUN

X30

BUS
FAULT

20
21
22
23
24
25
26
AS
0

Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Variante de protocol PROFIBUS

PROFIBUS DP şi DP-V1 conform IEC 61158

Detecţie automată rată baud

9.6 kBaud – 12 MBaud

Elemente de
conectare

•
•

Terminal de
magistrală

Neintegrat, trebuie realizat cu un conector PROFIBUS adecvat,
cu rezistenţe terminale conectabile.

Adresă staţie

1 – 125, reglabil cu comutator DIP

Denumire fişier
GSD

SEW_6009.GSD

Prin cablu cu conector Sub D, cu 9 pini
Alocare conectori conform IEC 61158

Număr ID DP

6009hex = 24585zec

Date de parametrizare specifice
aplicaţiei
(Set-Prm-UserData)

•
•

Configuraţii DP
pentru
DDLM_Chk_Cfg

Vezi documentaţia "Interfaţă fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1".

Date diagnoză

Diagnoză standard 6 octeţi

Lungime 3 octeţi
Parametrizare limbaj hexadecimal 00,00,00

1
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Interfaţă fieldbus DFS11B pentru PROFIBUS / PROFIsafe®
Cod articol: 1821 183 6
1823 863 7 ca set cu şuruburi adecvate.
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFS11B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin PROFIBUS cu PROFIsafe.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFS11B PROFIBUS DP-V1 cu PROFIsafe".

Date echipament
electronic

Opţiune DFS11B

•

Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Variante de protocol PROFIBUS

PROFIBUS DP şi DP-V1 conform IEC 61158

Detecţie automată rată baud

9.6 kBaud – 12 MBaud

Elemente de
conectare

•
•

Terminal de
magistrală

Neintegrat, trebuie realizat cu un conector PROFIBUS adecvat,
cu rezistenţe terminale conectabile.

Adresă staţie

1 – 125, reglabil cu comutator DIP

Adresă F

1 – 1022, reglabil cu comutator DIP

Denumire fişier
GSD

SEW_6009.GSD

Număr ID DP

6009hex = 24585zec

Date de parametrizare specifice
aplicaţiei
(Set-Prm-UserData)

•
•

Configuraţii DP
pentru
DDLM_Chk_Cfg

Vezi documentaţia "Interfaţă fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1
cu PROFIsafe".

Date diagnoză

Diagnoză standard 6 octeţi

Prin cablu cu conector Sub D, cu 9 pini
Alocare conectori conform IEC 61158

Lungime 3 octeţi
Parametrizare limbaj hexadecimal 00,00,00

ATENŢIE!
Prin utilizarea interfeţelor PROFIsafe sunt implementate aplicaţii cu funcţii de
siguranţă.
Respectaţi indicaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus DFS11B PROFIBUS
DP-V1 cu PROFIsafe".
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Interfaţă fieldbus DFD11B pentru DeviceNet
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFD11B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin sistemul fieldbus deschis şi standardizat DeviceNet.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFD11B DeviceNet".

Date echipament
electronic

Opţiune DFD11B
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Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocol de
comunicare

Set de conectare master-slave conform specificaţiilor DeviceNet
Versiunea 2.0

Număr termeni
pentru date de
proces

Poate fi setat cu comutatorul DIP:
• 1 – 24 termeni pentru date de proces la Polled-I/O
• 1 – 4 termeni pentru date de proces la Bit-Strobe-I/O

Rata baud

125, 250 sau 500 kBaud, reglabil cu comutator DIP

Lungime cablu de
magistrală

Pentru cablu gros conform specificaţiilor DeviceNet 2.0, anexa B:
• 500 m (1640 ft) la 125 kBaud
• 250 m (820 ft) la 250 kBaud
• 100 m (656 ft) la 500 kBaud

Nivel de
transmisie

ISO 11 98 – 24 V

Elemente de
conectare

•
•

Bornă Phönix-Kombicon, cu 5 pini
Alocarea conectorilor conform specificaţiilor DeviceNet

MAC-ID

•
•

0 – 63, reglabil cu comutator DIP
Max. 64 participanţi

Servicii asistate

•
•
•

Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Resetare
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

Denumire fişier
EDS

SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
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Interfaţă fieldbus DFE24B pentru EtherCAT®
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFE24B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin EtherCAT®.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFE24B EtherCAT®".
În locul DFE24B poate fi utilizat şi modulul frontal FSE24B (→ pag. 188). Oferă un cumul
mai amplu de funcţii şi nici nu necesită FSC11B suplimentar. Per aparat MOVITRAC® B
este necesară o FSE24B.

Date echipament
electronic

192

Opţiune DFE24B
Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Standarde

IEC 61158, IEC 61784-2

Rata baud

100 MBaud full duplex

Elemente de
conectare

2 × RJ45 (8 × 8 modular Jack)

Terminal de
magistrală

Neintegrat, deoarece terminalul de magistrală este activat
automat.

Nivel OSI 1/2

Ethernet II

Adresă staţie

Setare prin intermediul master EtherCAT® (→ afişaj cu P093)

Denumire fişier
XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

Servicii
EtherCAT®

•
•

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
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Interfaţă fieldbus DFE32B pentru PROFINET IO RT
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFE32B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin PROFINET IO RT.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFE32B PROFINET IO".

Date echipament
electronic

Opţiune DFE32B
Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoale de
aplicaţii

•
•
•

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

PROFINET IO (Ethernet Frames cu identificare frame
8892hex) pentru comanda şi parametrizarea convertizorului de
frecvenţă.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pentru diagnoză cu
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocol utilizat de
MOVITOOLS® MotionStudio.

Porturi utilizate

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Servicii Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Nivel OSI 1/2

Ethernet II

Rata baud

100 MBaud în procedură full duplex

Elemente de
conectare

2 × RJ45 cu Switch intern şi Auto-Crossing

Adresare

Adresă IP 4 octeţi şi/sau MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Cod producător
(Vendor-ID)

010Ahex

Denumire fişier
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-AAAALLZZ.xml
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Interfaţă fieldbus DFS21B pentru PROFINET / PROFIsafe
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea DFS21B, convertizorul
de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin PROFINET IO RT cu PROFIsafe.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFS21B PROFINET cu PROFIsafe".

Date echipament
electronic

Opţiune DFS21B
Alimentare
externă cu
tensiune prin
intermediul X26

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoale de
aplicaţii

•
•
•

•

PROFINET IO (Ethernet Frames cu identificare frame
8892hex) pentru comanda şi parametrizarea convertizorului de
frecvenţă.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pentru diagnoză cu
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocol utilizat de
MOVITOOLS® MotionStudio.

Porturi utilizate

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Servicii Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Nivel OSI 1/2

Ethernet II

Rata baud

100 MBaud în procedură full duplex

Elemente de
conectare

2 × RJ45 cu Switch intern şi Auto-Crossing

Adresare

Adresă IP 4 octeţi şi/sau MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Adresă F

1 – 1022, reglabil cu comutator DIP

Cod producător
(Vendor-ID)

010Ahex

Denumire fişier
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-AAAALLZZ.xml

ATENŢIE!
Prin utilizarea interfeţelor PROFIsafe sunt implementate aplicaţii cu funcţii de
siguranţă.
Respectaţi indicaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus DF21B PROFINET cu
PROFIsafe".
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Interfaţă fieldbus DFE33B pentru EtherNet/IP şi Modbus/TCP
Descriere

Datorită interfeţei fieldbus universale performante cu opţiunea EtherNet/IP DFE33B,
convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B permite conectarea la sisteme de automatizare supraordonate prin EtherNet/IP.
Pentru instalare vă rugăm să respectaţi informaţiile din documentaţia "Interfaţă fieldbus
DFE33B EtherNet/IP".

Date echipament
electronic

Opţiune DFE33B

DFE33B

U = CC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = CC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoale de
aplicaţii

•
•
•

xx xx xx xx

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

Alimentare externă
cu tensiune

ETHERNET/IP
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•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) sau Modbus/TCP pentru
controlul şi parametrizarea convertizorului.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pentru diagnoză cu
Web-Browser.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocol utilizat de
MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pentru
alocarea automată a parametrilor de adresă.

Porturi utilizate

•
•
•
•
•
•

44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP

Servicii Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / Nivel OSI 1/2
ISO / Nivel OSI 4/5

•
•

Ethernet II
TCP/IP şi UDP/IP

Detecţie automată
a ratei baud

10 / 100 MBaud

Elemente de
conectare

2 × RJ45 cu Switch intern şi Auto-Crossing

Adresare

Adresă IP 4 octeţi şi/sau MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx))

Cod producător
(Vendor-ID)

•
•

Instrumente
auxiliare pentru
punerea în
funcţiune

Pachet software MOVITOOLS® MotionStudio de la
versiunea 5.40

Versiunea de
firmware a
MOVITRAC® B

Nu este necesară o anumită versiune firmware.

Denumire fişier
EDS

SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
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Gateway fieldbus

Gateway fieldbus transformă fieldbus-uri standard în SEW-SBus. În acest fel, cu ajutorul
unui gateway pot fi activate până la 8 convertizoare.
Comanda (PLC sau PC) şi convertizorul de frecvenţă MOVITRAC® B fac schimb de
date de proces, cu ar fi cuvântul de control sau turaţia, prin intermediul fieldbus. Pentru
conectarea MOVITRAC® B la gateway fieldbus este necesar modulul de comunicare
FSC11B/12B. Acesta este necesar şi când gateway este integrată în convertizor.
Modulul FIO11B nu poate fi utilizat pentru conectare.
În principiu, prin intermediul SBus puteţi conecta la fieldbus şi opera şi alte aparate SEW
(de ex. convertizor de frecvenţă MOVIDRIVE®).
Funcţionalitatea gateway este disponibilă în 2 variante:
•

Integrată în convertizor: Interfaţa fieldbus DF..B este montată în 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

•

În propria carcasă: Interfaţa fieldbus DF..B este montată într-o carcasă 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

OBSERVAŢIE
Dacă în MOVITRAC® B este integrată din fabrică o interfaţă fieldbus, atunci adresa
SBus P881 este setată deja din fabrică pe "1".
În cazul MOVITRAC® B fără interfaţă fieldbus adresa SBus P881 este setată din
fabrică pe "0".
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Pentru racordul la fieldbus sunt disponibile gateway pentru următoarele sisteme de
magistrale.
Magistrală

Carcasă proprie

Integrat în convertizor1)

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

®

PROFIBUS / PROFIsafe

DFS11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B

PROFINET / PROFIsafe®

DFS21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B

1) Integrarea în convertizor nu şi la tipodimensiunea 0XS.
2) Alternativ fiecare aparat MOVITRAC® B poate fi conectat prin FSE24B la o reţea EtherCAT®.

În cazul MOVITRAC® B cu plachetă opţională încorporată se livrează şi un cablu de
racord pentru conexiunea SBus.
În cazul alimentării gateway prin MOVITRAC® B, MOVITRAC® B trebuie să fie alimentat şi el cu CC 24 V la borna X12.8 şi X12.9.
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Principiu de
funcţionare

Gateway-urile fieldbus au interfeţe standardizate. Conectaţi aparatele MOVITRAC® B
subordonate prin magistrala de sistem pentru aparate (SBus) la gateway-ul fieldbus.
Vedere frontală MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2

Descriere

Funcţie

LED H1 (roşu)

Eroare de sistem (doar pentru funcţionalitate gateway)

LED H2 (verde)

Rezervat

Terminal X24 X

Interfaţă RS485 pentru diagnoză cu PC şi
MOVITOOLS® MotionStudio

X24

Toate dimensiunile în mm (in).

28 (1.1)

257.5 (10.14)

234.5 (9.232)

4.5 (0.18)

224 (8.82)

5.5 (0.22)

Schiţă
dimensională UOH

185 (7.28)

8

22.5 (0.886)
30 (1.2)

100 (3.94)
9007199470367499
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Controler MOVI-PLC®

Modele de aparat

Controlerul MOVI-PLC® este disponibil în diverse modele, care se diferenţiază în ceea
ce priveşte capacitatea de execuţie a diferitelor module din diverse librării. Pentru instalare vă rugăm să aveţi în vedere documentaţia "Controler MOVI-PLC®".
Model aparat MOVI-PLC®

Descriere

MOVI-PLC®
basic

DHP11B-T0

Controler MOVI-PLC® basic

DHP11B-T11)

Modelul tehnologic I permite în plus faţă de modelul T0 şi funcţiile
camă-disc şi funcţionare sincronă

DHP11B-T21)

Modelul tehnologic II permite în plus faţă de modelul T1 şi funcţia
handling

DHE21B/41B

Funcţiile MOVI-PLC® basic, cu un plus enorm de rezerve de putere şi
interfeţe de mare viteză.

MOVI-PLC®
advanced

1) Combinarea modelelor T1 şi T2 cu MOVITRAC® B este utilă doar în anumite condiţii. Consultaţi
SEW-EURODRIVE.

Descriere

Prin controlerul MOVI-PLC® basic DHP11B SEW-EURODRIVE oferă în portofoliul său
de produse un controler liber programabil, în conformitate cu IEC 61131-3 şi PLCopen.
Opţiunea DHP11B este integrată din fabrică (nu şi la tipodimensiunea 0XS) sau este
livrată într-o carcasă UOH. Extinderea aparatului cu această opţiune poate fi efectuată
numai de către SEW-EURODRIVE.
Controlerul MOVI-PLC® DHP11B.. este dotat cu o interfaţă slave PROFIBUS DP-V1,
2 interfeţe SBus (CAN), RS485 şi 8 intrări/ieşiri digitale, dintre care 5 sunt întreruptibile.
DHP11B poate controla 12 aparate simultan (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®,
MOVIMOT®).
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MOVI-PLC® basic DHP11B
Date echipament electronic MOVI-PLC® basic DHP11B:
Afişări de stare

LED-uri pentru
• Alimentare cu tensiune I/O
• Firmware
• Program
• PROFIBUS
• Magistrale de sistem

Fieldbus

•
•
•
•
•
•

Magistrală sistem

•
•
•
•
•

2 magistrale de sistem (CAN) pentru controlul a 12 convertizoare şi module I/O CANopen
Nivel CAN 2 (SCOM ciclic, aciclic) sau prin protocolul
SEW-MOVILINK®
Rata baud: 125 kBaud – 1 MBaud
Capăt de magistrală extern
Domeniu adrese: 0 – 127

Tehnologie

Prin RS485, PROFIBUS şi magistralele de sistem

Operare de la
panou

Prin RS485

Elemente de
conectare

•
•
•

Intrări / ieşiri binare

8 I/O conform IEC 61131-2, configurabile ca intrare sau ieşire,
dintre care 5 întreruptibile.

Memorie

•
•
•

Program: 512 KByte
Date: 128 KByte
Date reţinute: 24 KByte

Instrumente
auxiliare pentru
punerea în
funcţiune

•

Limbaje de programare
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Librării pentru controlul optimizat al convertizoarelor

•

200

PROFIBUS DP şi DPV1 conform IEC 61158
Detecţie automată a ratei baud de la 9.6 kBaud până la
12 MBaud
Realizaţi capătul de magistrală cu un conector fişă
corespunzător
Fişier GSD SEW_6007.GSD
Nr. ident DP 6007hex (24579zec)
Maxim 32 date de proces

PROFIBUS: conector Sub-D cu 9 pini, conform IEC 61158
Magistrale de sistem şi I/O: cleme ataşabile
RS485: RJ10
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MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Date echipament electronic MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Opţiune DHE21B/41B
Cod articol

•

Opţiune DHE21B: 1823 607 3
Opţiune DHE41B: 1821 160 7

Alimentare cu energie
electrică

•

X26: U = CC 24 V (–15 % / +20 %)
DGND trebuie împământat (PELV)
Putere consumată: Pmax = 8.5 W
Imax = 600 mA
X31: Intrările şi ieşirile binare trebuie alimentate separat cu CC 24 V

•
•
•
Niveluri de potenţial

Opţiunea DHE21B/41B dispune de următoarele niveluri de potenţial:
• Control potenţial / CAN 1 / COM1
• Potenţial COM2
• Potenţial intrări şi ieşiri binare
• Potenţial magistrală de sistem CAN 2

Memorie

• Date reţinute: 32 KByte
• Variabile de sistem (date reţinute): 8 KByte
Memorie programe:
• DHE21B: 2 MByte (pentru program de aplicaţii, incl. librării IEC)
• DHE41B: 6 MByte (pentru program de aplicaţii, incl. librării IEC)
Memorie date:
• DHE21B: 4 MByte (pentru aplicaţie IEC)
• DHE41B: 8 MByte (pentru aplicaţie IEC)

1455764363
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Opţiune DHE21B/41B
Magistrală de sistem
CAN 2
X32:1 – X32:3
Magistrală de sistem
CAN 1
X33:1 – X33:3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethernet 1

X36

Magistrală de sistem, rezervată

Ethernet 2

X37

•
•

USB
Interfaţa RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4
Card de memorie SD

Tehnologie

TCP/IP
Posibilităţi de conectare: PC sistem tehnologic, alt controler, intranet

USB 1.0 pentru conectarea unui PC pt. sistemul tehnologic (în pregătire)
•
•
•
•
•

•
•

202

Magistrala de sistem CAN 1 şi CAN 2 conform specificaţiilor CAN 2.0, partea A şi B,
tehnică de transmisie conform ISO 11898
Magistrala de sistem CAN 2 este separată galvanic
Max. 64 participanţi per magistrală de sistem CAN
Max. 64 obiecte transmit / 32 obiecte receive per magistrală de sistem CAN
Domeniu de adrese 0 – 127
Rata baud: 125 kBaud – 1 MBaud
Dacă X32 sau X33 reprezintă capătul de magistrală, trebuie conectată de la exterior o
rezistenţă terminală (120 Ω)
Puteţi scoate ştecherele X32 sau X33 fără a întrerupe magistrala de sistem
Magistrala de sistem poate fi operată în nivelul 2 (SCOM ciclic, aciclic) sau conform
protocolului SEW-MOVILINK®

Pentru conectarea unui terminal de operare DOP11A/B sau a unui motoreductor cu
convertizor de frecvenţă integrat MOVIMOT®
Standard I/O, 57.6 / 9.6 kBaud, lungime maximă cablu 200 m total
Rezistenţă terminală dinamică, montată fix
Poate fi citit de PC
Conţine:
– Firmware
– Program IEC
– Date
Min. 128 MB memorie
Modele, coduri de articol şi funcţii:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funcţii: Gestionarea controlului turaţiei, poziţionare, de ex. cu librăria
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funcţii: suplimentar de ex. camă-disc, cutie de viteze electronică, controler cu came
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funcţii: suplimentar de ex. handling

Operaţiunile tehnologice au loc prin intermediul uneia dintre următoarele interfeţe:
• Ethernet 2 (X37)
• Aflată în pregătire: USB (X35)
Operaţiunile tehnologice ale tuturor componentelor SEW conectate la controlerul
MOVI-PLC® advanced DHE41B pot avea loc prin intermediul controlerului MOVI-PLC®
advanced DHE41B.
Operaţiunile tehnologice ale controlerului MOVI-PLC® advanced DHE41B nu pot fi
executate prin intermediul convertizoarelor.
• Software tehnologic MOVITOOLS® MotionStudio cu PLC-Editor
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Tehnologie de
control

Tehnologia de control SEW-EURODRIVE constă dintr-un modul scalabil de controlere,
care fie pot fi programate în IEC 61131-3 (MOVI-PLC®) sau pot fi configurate prin intermediul modulelor de aplicaţii presetate (CCU). Controlerele pot fi integrate direct în
aparat, sub formă de plachetă opţională sau pot opera orice sistem electronic de acţionare SEW, sub forma de controler compact (carcasă UOH). SEW-EURODRIVE recomandă pentru MOVITRAC® B clasa de putere Basic şi Standard, deoarece acestea sunt
prevăzute pentru aplicaţii cu mişcări coordonate ale axelor individuale, pentru până la
16 axe.

Controler MotionControl liber
programabil
(MOVI-PLC®)

Prin utilizarea de SD carduri de tipul OMH41B, controlerul poate fi utilizat ca un controler
Motion-Control liber programabil MOVI-PLC®. MOVI-PLC® este o familie de controlere
Motion-Control programabile. Ele permit automatizarea confortabilă şi eficientă a soluţiilor de acţionare, precum şi procese logice şi controlul secvenţial cu ajutorul limbajelor
de programare, în conformitate cu norma IEC 61131-3.
•

MOVI-PLC® reprezintă o soluţie universală datorită controlului optimizat al întregului
portofoliu de convertizoare SEW şi posibilităţii rapide de upgrade într-o versiune
MOVI-PLC® mai puternică, asigurată de posibilitatea universală de executare a
programelor.

•

MOVI-PLC® este scalabil datorită mai multor platforme hardware diferite (standard,
advanced, ...) şi concepte software modulare (librării pentru numeroase aplicaţii).

•

MOVI-PLC® este extrem de eficient datorită tehnologiilor cuprinzătoare (de ex. funcţia camă-disc, funcţionare sincronă) şi controlului aplicaţiilor cu cerinţe ridicate
(de ex. handling).

Clasă de
performanţă
MOVI-PLC®
Standard

Controlerul DH.21B permit executarea de mişcări coordonate ale axelor individuale,
precum şi integrarea de intrări şi ieşiri externe şi a Drive Operator Panel (DOP). Astfel,
opţiunea DH.21B este adecvată pentru maşini de complexitate medie, ca controler
modular sau chiar ca controler independent.

Controler
configurabil de
aplicaţii (CCU)

Prin utilizarea cardurilor SD de tip OMC41B controlerul poate fi utilizat ca un controler
configurabil de aplicaţii (CCU). Cu acesta pot fi executate doar module de aplicaţii standardizate elaborate de către SEW-EURODRIVE. Modulele de aplicaţii pot fi puse în
funcţiune simplu şi rapid, prin intermediul unei configurări de tip grafic. O interfaţă definită pentru date de proces pune această funcţionalitate la dispoziţia unui controler
supraordonat. Procedura de pornire este asistată prin prezenţa unui monitor de date
proces cu regim de control.
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Clasă de
performanţă
CCU Standard

Clasa de performanţă CCU standard este destinată modulelor de aplicaţii cu funcţionalitate legată de axe individuale şi timpi medii de reacţie. La un controler configurabil de
aplicaţii pot fi conectate maxim 16 axe. Sunt disponibile următoarele module de aplicaţii
şi pot fi puse în funcţiune cu ajutorul instrumentului "AxisConfigurator":
•

Valoare prestabilită turaţie

•

Poziţionare came

Modele de aparat
Sub formă de
plachetă opţională

Sub formă de
controler compact
în carcasă UOH

Documentaţie
pentru
MOVI-PLC®

204

Plachetă opţională

Descriere

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Controler Standard
DHE21B-T0

Controler cu interfaţă Ethernet integrată (protocoale UDP, TCP/IP) pentru automatizarea mişcărilor coordonate ale axelor individuale. Interfaţă USB pentru
operaţiuni tehnologice şi card SD pentru stocarea simplă a datelor.

Plachetă opţională

Descriere

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Controler Standard
DHE21B-T0

Controler cu interfaţă Ethernet integrată (protocoale UDP, TCP/IP) pentru automatizarea mişcărilor coordonate ale axelor individuale. Interfaţă USB pentru
operaţiuni tehnologice şi card SD pentru stocarea simplă a datelor.

Controler DHF21B-T0

Ca şi DHE21B, suplimentar cu interfeţele slave fieldbus Profibus şi DeviceNet.

Controler DHR21B-T0

Ca şi DHE21B, suplimentar cu interfeţele industriale Ethernet PROFINET,
Ethernet IP şi Modbus TCP.

Informaţii detaliate privind funcţionalitatea, proiectarea şi datele tehnice sunt disponibile
în următoarele documentaţii:
•

Manual "Controler DHE21B / DHF21B / DHR21B (Standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced)"

•

Manual "Controler MOVI-PLC® basic DHP11B.."
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Sursă de tensiune UWU52A

Date tehnice
Sursă de tensiune UWU52A
Cod articol

Schiţă
dimensională

188 181 7

Tensiune de intrare

1 × CA 110 – 240 V

Domeniu de tensiune

CA 95 – 265 V, CC 110 – 300 V

Frecvenţă

50/60 Hz

Curent maxim de mers în gol

CA 40 mA

Curent nominal de intrare
la 1 × CA 110 V
la 1 × CA 230 V

CA 1.04 A
CA 0.63 A

Tensiune de ieşire

CC 24 V (–1 % / +3 %)

Intensitate nominală a curentului la
ieşire
la 40 °C
la 55 °C

CC 2.5 A
CC 2.0 A

Variaţie reziduală

< 50 mV

Tensiune perturbatoare

< 120 mV

Putere disipată

< 5.5 W

Greutate

0.23 kg (0.51 lb)

Temperatură de lucru

0 °C până la +55 °C (nu este permis condensul)

Tip de protecţie

IP20 (EN 60529)

Clasă de protecţie

I

Racord

Borne cu şurub pentru secţiune a cablului 0.20 – 2.5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Cuplu de strângere 0.4 – 0.5 Nm

Toate dimensiunile în mm (in).
109 (4.29)

38 (1.5)

76 (3.0)

101 (3.98)

EN 60715TM35

4 (0.2)
269954187

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

205

8

kVA

i

f

n

Date tehnice
Date tehnice Accesorii şi opţiuni

P Hz

8.2.7

Sistem de recuperare a energiei electrice
Pentru convertizoarele MOVITRAC® B începând de la tipodimensiune 2 care lucrează
în modul Regenerare şi cu 4 cadrane, ca alternativă la rezistenţele de frânare se poate
utiliza sistemul de recuperare a energiei electrice MOVIDRIVE® MDR60A. Condiţia
pentru acest lucru o reprezintă o reţea de alimentare performantă. Informaţii detaliate
pe această temă găsiţi în manualul "Sistemul de recuperare a energiei electrice
MOVIDRIVE® MDR60A/61B şi ondulorul de motor MDX62B", pe care îl puteţi comanda
de la SEW-EURODRIVE.
În regim motorizat, MOVIDRIVE® MDR60A alimentează circuitul intermediar de curent
continuu al convertizoarelor MOVIDRIVE® cu energie electrică din reţea, iar în regim
Regenerare reintroduce energie din circuitul intermediar de curent continuu în reţea.

Aprobarea UL

®

US

LISTED

Funcţii de protecţie
şi monitorizare

Aprobarea UL şi cUL a fost deja eliberată pentru aparatele MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 şi MDR60A0750-503-00. cUL este echivalentă cu aprobarea CSA. Aparatul MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 nu deţine
aprobare UL sau cUL.
•

Monitorizare şi protecţie împotriva suprasarcinii termice.

•

Identificarea căderii reţelei în cadrul unei monoaltenanţe.

•

Protecţie împotriva supratensiunii.

9007200709048587

Caracteristicile
sistemului de
recuperare a
energiei electrice
prin comparaţie
cu convertizorul
cu rezistenţă de
frânare

206

•

Bilanţ energetic: Energia regenerativă este reintrodusă în reţea, în loc să fie transformată în căldură disipată.

•

Efort mai mic al instalaţiei atunci când există mai multe convertizoare (conexiuni la
reţea şi rezistenţe de frânare). Pentru oprirea corectă inclusiv în caz de defecţiune în
reţea, este necesară totuşi o rezistenţă de frânare.

•

Economie de spaţiu în dulapul de comandă şi de putere a ventilatoarelor, dacă până
atunci rezistenţa de frânare trebuia integrată în dulapul de comandă.
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Date tehnice generale
Sistem de recuperare a energiei electrice MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A

0150-503-00 (tipodimensiune 2)
0370-503-00 (tipodimensiune 3)
0750-503-00 (tipodimensiune 4)

Rezistenţa la perturbaţii

Corespunde EN 61800-3

Perturbaţii emise în cazul unei instalări care
îndeplineşte criteriile CEM

Îndeplineşte EN 61800-3:
• cu filtru de reţea NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• cu filtru de reţea NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• cu filtru de reţea NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• cu filtru de reţea NF150-503 (MDR60A0750-503-00)

Temperatura ambiantă
Derating temperatura ambiantă

0 °C până la +40 °C
Reducţie IN: 3 % IN per K până la max. 60 °C

âU

Clasă climatică

EN 60721-3-3, clasa 3K3

Temperatura de depozitare

1)

âL

Tip răcire (DIN 51751)
Tip de protecţie
EN 60529
(NEMA1)

–25 °C până la +70 °C (EN 60721-3-3, clasa 3K3)
Răcire externă
(ventilator controlat prin temperatură, pragul de declanşare: 50 °C)

Tipodimensiune 2
Tipodimensiune 3
Tipodimensiune 4

Mod de lucru

IP20
IP20
IP00 (contacte de putere )
IP10 (contacte de putere )
• cu capac din plexiglas montat, livrat standard
• cu furtun contractil montat (nu este inclus în pachetul de livrare)
IP20
• cu protecţie la atingere DLB11B montată
Funcţionare continuă (EN 60149-1-1 şi 1-3)

Categorie supratensiune

III cf. IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Clasă de murdărire

2 conform IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Înălţime de montaj

La h ≤ 1000 m nicio restricţie.
La h ≥ 1000 m sunt valabile următoarele limitări:
• De la 1000 m până la max. 4000 m:
– Reducere IN cu 1% per 100 m
• De la 2000 m (6562 ft) până la max. 4000 m (13120 ft):
– De la 2000 m în sus, deconectarea în deplină siguranţă a contactelor de
putere şi electronice nu mai este garantată.
Se impun aşadar măsuri externe suplimentare (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– În amonte trebuie instalat un dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunii, în vederea reducerii acesteia de la categoria III la categoria II.

1) În cazul în care depozitaţi aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, reconectaţi-l la reţea la fiecare 2 ani timp de cel puţin 5 minute,
altminteri existând pericolul de a i se micşora durata de viaţa.
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Date tehnice MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 tipodimensiune 2 şi tipodimensiune 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Model standard
Model cu plăci cu circuite integrate, vopsite
Cod articol

Tipodimensiune 2
0150-503-00
0150-503-00/L

Tipodimensiune 3
0370-503-00
0370-503-00/L

1 825 271 0
1 825 272 9

826 658 1
829 672 3

INTRARE
Tensiune nominală de reţea
(conform EN 50160)

Ureţea

Frecvenţă de reţea

freţea

Putere nominală de alimentare

PN

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea

3 × CA 380 V – 500 V
50 Hz – 60 Hz ±5 %
15 kW

37 kW

CA 29 A

CA 66 A

INTRĂRI ELECTRICE
Intrări binare
Rezistenţă internă

Compatibile PLC (EN 61131), ciclu de interogare 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Nivel semnal

+13 V – +30 V = "1" = contact închis
–3 V – +5 V = "0" = contact deschis

Ieşiri binare

Compatibile PLC (EN 61131-2), timp de răspuns 1 ms, rezistente la scurtcircuit,
Imax = 50 mA

Nivel semnal

"0" = 0 V, "1" = +24 V, Atenţie: A nu se conecta la tensiune externă.

CIRCUIT INTERMEDIAR
25 kVA

50 kVA

Putere aparentă ieşire
(la Ureţea = 3 × CA 380 – 500 V)

SA

Tensiune circuit intermediar
(la o intensitate nominală
reţea Ireţea)

UZK

Curent nominal – circuit
intermediar
(la o intensitate nominală
reţea Ireţea)

IZK

CC 35 A

CC 70 A

Curent maxim – circuit
intermediar

IZK_max

CC 53 A

CC 105 A

CC 560 V – 780 V

GENERALITĂŢI
120 W

950 W

100 m3/h

180 m3/h

Bloc de borne separabile
Manşon de protecţie DIN 46228

Şurub M6 cu şaibă încorporată

cuplu de strângere admis

1.8 Nm (16 in-lb)

3.5 Nm (31 in-lb)

secţiune admisă a cablului

6 mm2 (AWG9)
PE: M4 cu 1.5 Nm (13 n-lb)

25 mm2 (AWG4)

Putere disipată la PN

PVmax

Necesar de aer de răcire
Conectarea bornelor de putere

X1, X2

Conectarea intrărilor electronice X3

Greutate
Dimensiuni

L×I×A

Bobină de filtraj (necesară întotdeauna)

Filtru de reţea (opţional)

Pentru MOVITRAC®
Siguranţă recomandată pentru reţea

208

Secţiune admisă a cablului:
• un conductor per bornă: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• două conductoare per bornă: 0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8.8 lb)

16 kg (35 lb)

118 mm × 320 mm × 127 mm
(4.65 in × 12.6 in × 5.0 in)

200 mm × 465 mm × 221 mm
(7.87 in × 18.3 in × 8.7 in)

ND045-013,
LN = 0.1 mH
Cod articol
826 013 3

ND085-013
LN = 0.1 mH
Cod articol
826 014 1

NF035-503 până la 15 kW
Număr articol 827 128 3
NF048-503 până la 22 kW
(15 kW × 125 %)
Număr articol 827 117 8

NF085-503,
Număr articol 827 415 0

0055 – 0150

0055 – 0370

63 A

100 A
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MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 tipodimensiune 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Model standard
Model cu plăci cu circuite integrate, vopsite
Cod articol

Tipodimensiune 4
0750-503-00
0750-503-00/L
826 556 9
829 673 1

INTRARE
Tensiune nominală de reţea
(conform EN 50160)

Ureţea

3 × CA 380 V – 500 V
50 Hz – 60 Hz ±5 %

Frecvenţă de reţea

freţea

Putere nominală de alimentare

PN

Intensitate nominală reţea
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)

Ireţea

75 kW
CA 117 A

INTRĂRI ELECTRICE
Intrări binare
Rezistenţă internă

Fără potenţial (optocuploare), compatibile PLC (EN 61131), ciclu de interogare 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Nivel semnal

+13 V – +30 V = "1"
= contact închis
–3 V – +5 V = "0"
= contact deschis

Ieşiri binare

Compatibile PLC (EN 61131-2), timp de răspuns 1 ms, rezistente la scurtcircuit,
Imax = 50 mA

Nivel semnal

"0" = 0 V, "1" = +24 V,
Atenţie: A nu se conecta la tensiune externă.

CIRCUIT INTERMEDIAR
Putere aparentă ieşire
(la Ureţea = 3 × CA 380 – 500 V)

SA

90 kVA

Tensiune circuit intermediar

UZK

CC 560 V – 780 V

Curent nominal – circuit
intermediar
(la o intensitate nominală
reţea Ireţea)

IZK

CC 141 A

Curent maxim –
circuit intermediar
(la o intensitate nominală
reţea Ireţea)

IZK_max

CC 212 A

GENERALITĂŢI
Putere disipată la PN

PVmax

Necesar de aer de răcire
Conectarea bornelor de putere
(L1, L2, L3 la tipodimensiune 6)

X1, X2

1700 W
360 m3/h
Bolţ de conectare M10

cuplu de strângere admis

14 Nm (120 in-lb)

secţiune admisă a cablului

70 mm2 (AWG2/0)

Conectarea bornelor de putere SKS 1 – 3
Conectarea intrărilor electronice X3
(X2 la tipodimensiune 6)

Greutate
Dimensiuni

–
Secţiune admisă a cablului:
• un conductor per bornă:
0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• două conductoare per bornă:
0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)

L×I×A

280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20.6 in × 8.07 in)

Bobină de filtraj (necesară întotdeauna)

ND200-0033
LN = 0.03 mH
Număr articol 826 579 8

Filtru de reţea (opţional)

NF150-503,
Număr articol 827 417 7

Pentru MOVITRAC®
Siguranţă recomandată pentru reţea
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Schiţe
dimensionale
La montajul în dulapul de comandă respectaţi următorul spaţiu liber minim necesar:
•

Deasupra şi dedesubt câte 100 mm (3.9 in).

•

Nu se impune păstrarea unui spaţiu liber pe laterală.

118

315

80

295

315

10

6

320

MOVIDRIVE®
MDR60A0150
tipodimensiunea 2

127
3349923979

Dimensiuni în mm (in)

210
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La montajul în dulapul de comandă respectaţi următorul spaţiu liber minim necesar:
Deasupra şi dedesubt câte 100 mm (3.9 in)

•

Nu se impune păstrarea unui spaţiu liber pe laterală

11 (0.43)

445 (17.5)

•

465 (18.3)

MOVIDRIVE®
MDR60A0370
tipodimensiune 3

kVA

7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)

173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907

Dimensiuni în mm (in)
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La montajul în dulapul de comandă respectaţi următorul spaţiu liber minim necesar:
•

Deasupra şi dedesubt câte 100 mm (3.9 in).

•

Când se montează componente sensibile la temperatură, de exemplu contactori sau
siguranţe, trebuie respectată o distanţă minimă de 300 mm (11.8 in) deasupra
convertizorului

•

Nu se impune păstrarea unui spaţiu liber pe laterală

11 (0.43)

522 (20.6)

MOVIDRIVE®
MDR60A0750
tipodimensiune 4

502 (19.8)

8

7 (0.3)

140 (5.51)

160 (6.30)

280(11.0)

205(8.07)

18014399963821579
Dimensiuni în mm (in)
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Pentru conectarea circuitului intermediar, SEW-EURODRIVE recomandă utilizarea
seturilor de cabluri enumerate mai jos. Aceste cabluri dispun de rezistenţa de străpungere necesară, fiind în plus marcate cromatic. Marcajul cromatic este necesar întrucât
inversarea polilor şi scurtcircuitarea la pământ pot duce la distrugerea aparatelor
conectate.
Prin lungimea lor cablurile limitează conexiunea circuitului intermediar la lungimea
admisă de cinci metri, pentru conectarea mai multor aparate fiind posibilă inclusiv scurtarea de către client. Papucii de cablu pentru conectarea la sistemul de recuperare a
energiei electrice şi la convertizor sunt conţinuţi în setul de cabluri. Pentru conectarea
altor convertizoare se vor utiliza papuci de cablu disponibili în comerţ. Convertizoarele
trebuie conectate la sistemul de recuperare a energiei electrice prin conexiune în stea.
Set de cabluri tip

DCP12A

DCP13A

DCP15A

Cod articol

814 567 9

814 250 5

814 251 3

0055 ... 0110

0150 ... 0300

0400 ... 0750

pentru conectarea MOVITRAC®

OBSERVAŢIE
Pentru conectarea circuitului intermediar vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din
manualul "MOVIDRIVE® MDR60A, sistem de recuperare a energiei electrice", pe care
îl puteţi comanda la SEW-EURODRIVE.
8.2.8

Fixare cu şine suport FHS11B/12B/13B
FHS serveşte fixării cu şine suport a convertizoarelor de frecvenţă MOVITRAC® B şi
pentru susţinerea rezistenţelor de frânare.
Tip

Cod articol

Mărime

FHS11B

1820 724 3

0XS

FHS12B

1820 725 1

0S

FHS13B

1820 727 8

0L
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230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003
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Schiţă
dimensională

Toate dimensiunile în mm (in).
196 (7.72)

e

10 (0.39)

5 (0.2)

b

a

d

8

32.5
(1.28)

4.5
(0.18)

9007199340909451
MOVITRAC® B tipodimensiune
a

b

d

e

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)

0XS

214

Dimensiuni în mm (in)
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Rezistenţe de frânare
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Rezistenţe de
frânare BW
Generalităţi

Rezistenţele de frânare sunt adaptate pentru seria de convertizoare MOVITRAC® B.
Tipul de răcire este KS = autorăcire (răcire cu aer).
Suprafeţele rezistenţelor se încălzesc extrem atunci când lucrează la puterea nominală.
La alegerea punctului de montaj trebuie avută în vedere această situaţie. Din acest
motiv, rezistenţele de frânare se montează de obicei pe plafonul dulapului de comandă.
De la o temperatură ambiantă de 45 °C trebuie prevăzută o reducere a solicitării de 4 %
per 10 K. Nu trebuie depăşită temperatura ambiantă maximă de 80 °C. Vă rugăm ca la
montajul în dulapul de comandă să ţineţi seama de temperatura maximă permisă a altor
componente (z. B. MOVITRAC® B).

Aprobare UL
şi cUL

În combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă MOVITRAC® B sunt permise rezistenţele
de frânare tip BW.. conform UL şi cUL. La cerere SEW-EURODRIVE vă poate pune la
dispoziţie o dovadă în acest sens. Rezistenţele de frânare BW..-T şi BW..-P dispun de
o omologare cRUus independentă de convertizorul MOVITRAC® B.

Rezistenţe de
frânare PTC

În cazul rezistenţelor de frânare PTC trebuie respectate următoarele puncte:
•

Recomandate doar pentru aplicaţii cu energie regenerativă redusă.

•

Rezistenţa se protejează reversibil contra suprasarcinii, prin trecerea bruscă la rezistenţă ridicată şi întreruperea consumului de energie.
Apoi convertizorul se opreşte cu eroarea "Chopper de frânare" (eroarea F04).

186415755

Alocarea rezistenţelor de frânare PTC:
Tip rezistenţă de frânare
Cod articol
Temperatura ambiantă âA
Pentru MOVITRAC® B
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BW1

BW2

BW3

BW4

822 897 3

823 136 2

823 598 8

823 599 6

–25 °C până la +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)

0003 – 0022 (230 V)
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Formă plată

Rezistenţele de formă plată au tipul de protecţie IP54 şi dispun de o protecţie internă,
termică, la suprasarcină (nu poate fi înlocuită). Puteţi instala rezistenţele, în funcţie de
tip, în felul următor:
•

Cu fixare cu şine suport FHS sau cu montare de postament FKB sub corpul de răcire.
Rezistenţele de frânare fixate în postament nu ating puterea ED specificată. Opţiunile FHS şi FKB sunt adecvate doar pentru rezistenţele de frânare BW027-003 şi
BW072-003.

•

Cu un dispozitiv de protecţie contra atingerii BS pe şină suport.

230 V
BW027-003

BW027-005

Cod articol

Tip rezistenţă de frânare

826 949 1

826 950 5

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

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

Valoare rezistenţă RBW
Curent de declanşare al releului bimetal extern

–20 °C până la +45 °C

Temperatura ambiantă âA
Pentru MOVITRAC® B 230 V

0003 – 0022

0003 – 0022

400/500 V
Tip rezistenţă de frânare

BW072-003

BW072-005

Cod articol

826 058 3

826 060 5

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

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

Valoare rezistenţă RBW
Curent de declanşare al releului bimetal
extern
Temperatura ambiantă âA
Pentru MOVITRAC® B 400/500 V

216

–20 °C până la +45 °C
0003 – 0040

0003 – 0040
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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

Rezistenţe din
sârmă şi rezistenţe
din plasă de oţel

kVA

i

f

n

8

P Hz

•

Carcasă cu tablă perforată (IP20), deschisă către suprafaţa de montaj

•

Sarcina admisibilă pe termen scurt la rezistenţele din sârmă şi la rezistenţele din
plasă de oţel este mai ridicată decât în cazul rezistenţelor de formă plată (→ capitolul
"Alegerea rezistenţei de frânare")

•

În rezistenţa de frânare BW ..-T este integrat un termocomutator

•

În rezistenţa de frânare BW ..-P este integrat un releu termic de supracurent

SEW-EURODRIVE recomandă asigurarea suplimentară contra suprasarcinii a rezistenţelor din sârmă şi a rezistenţelor din plasă de oţel cu un releu cu bimetal, cu o caracteristică de declanşare din clasa de declanşare 10 sau 10A (conform EN 60947-4-1).
Reglaţi curentul de declanşare la valoarea IF (→ tabelele următoare).
Nu utilizaţi siguranţe electronice sau electromagnetice, acestea se pot declanşa încă de
la depăşiri de scurtă durată ale intensităţii curentului, aflate încă în plaja valorilor
admise.
În cazul rezistenţelor de frânare din seriile BW..-T / BW..-P, ca alternativă la releul cu
bimetal, puteţi racorda senzorul de temperatura sau releul de supracurentcu ajutorul unui
cablu bifilar, ecranat. Ghidarea cablului la rezistenţele de frânare BW..-T şi BW..-P se
poate face din faţă sau din spate (→ schiţă dimensională rezistenţe de frânare BW.. /
BW..-T / BW..-P). Utilizaţi dopuri pentru orificiile filetate neconectate.
Suprafeţele rezistenţelor se încălzesc extrem atunci când lucrează la puterea nominală.
La alegerea punctului de montaj trebuie avută în vedere această situaţie. Din acest
motiv, rezistenţele de frânare se montează de obicei pe plafonul dulapului de comandă.
Caracteristicile specificate în tabelele următoare indică sarcina admisibilă a rezistenţelor de frânare, în funcţie de durata lor de conectare Durata de conectare (ED) a rezistenţei de frânare în % se raportează la o durată a ciclului de operaţie ≤ 120 s.
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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

P Hz

Alocare la aparatele CA 230 V
Tip

BW027006

BW027012

BW018015

BW018035

BW018075

BW012025

BW012050

BW012100

822 / 422 /
6

822 / 423 /
4

–

–

–

821 / 680 /
0

–

–

Cod articol tip BW...-T

–

–

–

1820 / 138
/5

1820 /
139 / 3

–

1820 /
140 / 7

1820 /
141 / 5

Cod articol tip BW...-P

–

–

1820 /
416 / 3

–

–

1820 /
414 / 7

–

–

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)

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

Cod articol

100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Rezistenţă
Curent de declanşare IF
Racorduri
Cuplu de strângere

27 Ω ±10 %
4.7 A

9.1 A

13.9 A

12 Ω ±10 %

2

Borne ceramice 2.5 mm (AWG12)

20.4 A

28.9 A

Bolţ M8

0.5 Nm / 4 lb in

Tip constructiv
Pentru MOVITRAC® B

18 Ω ±10 %

6.7 A

6 Nm / 50 lb in

Rezistenţă din sârmă

Rezistenţă din plasă de oţel

0015 – 0037

2 × paralel la 0110

0055/0075

1) Limitare fizică a puterii din cauza tensiunii din circuitul intermediar şi a valorii rezistenţei.
Tip

BW039-003

BW039-006

BW039-012

BW039-026

BW915

BW106

BW206

Cod articol

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)

2.8 A

3.9 A

Cod articol tip BW...-T
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Rezistenţă
Curent de declanşare IF
Racorduri

39 Ω ±10 %

15 Ω ±10 %

5.5 A

8.1 A

28 A

2

Borne ceramice 2.5 mm (AWG12)

Cuplu de strângere
Tip constructiv
Pentru MOVITRAC® B

6 Ω ±10 %
38 A

42 A

Bolţ M8

0.5 Nm / 4 lb in

6 Nm / 50 lb in

Rezistenţă din sârmă

Rezistenţă din plasă de oţel

0015 – 0022

2 x paralel la
0110

0150 / 2 × paralel la
0220/0300

1) Limitare fizică a puterii din cauza tensiunii din circuitul intermediar şi a valorii rezistenţei.

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

218

Secţiune transversală a conectorului pentru contact de semnal /
cuplu de strângere

1 x 2.5 mm2 / 1 Nm

Capacităţi de comutare ale contactului de semnal al
termocomutatorului

•
•

Contact de comutare (de deschidere)

Conform EN 61800-5-1

CC 2 A / CC 24 V (CC11)
CA 2 A / CA 230 V (CA11)
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kVA

Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

i

n

f

8

P Hz

Alocare la aparatele CA 400 V
Tip

BW100-006

BW168

BW268

BW147

BW247

BW347

Cod articol

821 / 701 / 7

820 604 X

820 / 715 / 1

820 / 713 / 5

820 / 714 / 3

820 / 798 / 4

Cod articol tip 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)

Rezistenţă

100 Ω ±10 %

5A

6.5 A

Curent de declanşare IF

68 Ω ±10 %

2.4 A

3.4 A

Racorduri

47 Ω ±10 %

4.2 A

9.2 A

2

Borne ceramice 2.5 mm (AWG12)

Borne ceramice
10 mm2 (AWG8)

0.5 Nm / 4 lb in

1.6 Nm / 14 lb in

Cuplu de strângere
Tip constructiv

Rezistenţă din sârmă

Pentru MOVITRAC® B

0015 – 0040

0055/0075

1) Limitare fizică a puterii din cauza tensiunii din circuitul intermediar şi a valorii rezistenţei.

Tip

BW039-012

Cod articol

821 / 689 / 4

Cod articol tip BW..-T

1820 136 9

Cod articol tip BW..-P
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED

BW039-026

Racorduri
Cuplu de strângere
Tip constructiv

BW018-015

–

–

821 / 684 / 3

1820 415 5

1820 / 137 / 7

–

BW018-035

BW018-075

–

–

1820 / 138 / 5 1820 / 139 / 3

–

–

–

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

Bolţ M8

Borne ceramice
2.5 mm2 (AWG12)

Bolţ M8

6 Nm / 50 lb in

1.0 Nm / 8.9 lb in

6 Nm / 50 lb in

Rezistenţă
Curent de declanşare IF

BW039-050

39 Ω ±10 %
5.5 A

8.1 A

Borne ceramice 2.5 mm
(AWG12)
0.5 Nm / 4 lb in

2

18 Ω ±10 %

Rezistenţă din sârmă

Pentru MOVITRAC® B

0110

13.9 A

20.4 A

Rezistenţă din plasă de oţel
0110

0150/0220

1) Limitare fizică a puterii din cauza tensiunii din circuitul intermediar şi a valorii rezistenţei.
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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

P Hz

Tip
Cod articol

BW915

BW012-025

BW012-050

BW012-100

BW0106

BW206

–

821 / 680 / 0

–

–

–

–

Cod articol tip BW..-T

1820 / 413 / 9

–

1820 / 140 / 7

1820 / 141 / 5

1820 / 083 / 4

1820 / 412 / 0

Cod articol tip 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

Rezistenţă

15 Ω ±10 %

Curent de declanşare IF

32.6 A

12 Ω ±10 %
14.4 A

20.4 A

Racorduri

28.8 A

47.4 A

54.7 A

Bolţ M8

Cuplu de strângere

6 Nm / 50 lb in

Tip constructiv
Pentru MOVITRAC® B

6 Ω ±10 %

Rezistenţă din plasă de oţel
0220

0300

0370 – 0750

1) Limitare fizică a puterii din cauza tensiunii din circuitul intermediar şi a valorii rezistenţei.
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kVA

Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

B

C

2

2

A

'

B

M4

1

d

A

a
6
10

b

n

8

P Hz

Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in).

Schiţă
dimensională
rezistenţe de
frânare 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 = formă plată
Cablul de conectare are
o lungime de 500 mm
(19.7 in). Din pachetul
de livrare fac parte câte
4 bolţuri filetate M4 în
versiunile 1 şi 2.
• 2 = rezistenţă din plasă de
oţel
• 3 = rezistenţă din sârmă
• 4 = rezistenţă din sârmă cu
termocomutator (-T/-P)
Ghidarea cablului (X) este
posibilă de pe ambele
laturi.

a

8

c

c
C

M25

A

1455846795
Tip BW...

Forma
constructivă

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

Dimensiuni principale mm (in)

Fixări mm (in)

Şurub de
fixare cablu

Greutate
kg (lb)

A/A'

B

C

a

b/c

d

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)
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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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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

P Hz

Tip BW...

Forma
constructivă

Dimensiuni principale mm (in)

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

Fixări mm (in)

C

a

Şurub de
fixare cablu

Greutate
kg (lb)

A/A'

B

b/c

d

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)

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)

Schiţă
dimensională
rezistenţe de
frânare 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)
L2

L

187649035
Tip

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)

Protecţie la
atingere BS…
Descriere

Pentru rezistenţele de frânare de formă plată este disponibilă o protecţie la atingere BS.
Protecţie la atingere

BS003

Cod articol
pentru rezistenţă la frânare

BS005

813 151 1

813 152 X

BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005

Montarea
rezistenţelor de
frânare FKB10B

222

Tip

Cod articol

Mărime

230 V

400 V

FKB10B

1821 621 8

0XS, 0S, 0L

BW3

BW1
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65 (2.6)

Schiţă
dimensională
pentru
tipodimensiune
0XS, 0S, 0L

125 (4.92)
791021195

FKB11/12/13B
pentru postament
rezistenţe de
frânare

FKB..B serveşte ca postament rezistenţelor de frânare sub convertizor.
Tip

Cod articol

Mărime

FKB11B

1820 / 728 / 6

0XS, 0S

FKB12B

1820 / 729 / 4

0S

FKB13B

1820 / 730 / 8

0L
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Rezistenţă de frânare
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003
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Schiţă
dimensională
a

185 (7.28)

d

b

M5

21.5 (0.846)

9007199340913035
MOVITRAC® B tipodimensiune

224

Dimensiuni în mm (in)
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)
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Bobine de filtraj ND
Bobinele de filtraj ND.. dispun de o omologare cRUus independentă de MOVITRAC®.
Tip bobină de filtraj

ND 010-301

ND 020-151

Cod articol

826 / 972 / 6

826 / 973 / 4
1 × CA 230 V ±10 %

Tensiune nominală UN
Temperatura
ambiantă °C

–25 °C până la +45 °C

Tip de protecţie

IP00 (EN 60529)

Intensitate nominală a
curentului IN

CA 10 A

CA 20 A

Putere disipată la IN PV

6W

10 W

Inductivitate LN

3 mH

1.5 mH

Bornă în serie

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

0.6 Nm / 5 lb in

1.5 Nm / 13 lb in

0003 – 0008

0011 – 0022

Cuplu de strângere
Adecvat pentru MOVITRAC® B
230 V monofazic
Tip bobină de filtraj

ND 020-013

ND045-013

ND085-013

ND150-013

Cod articol

826 / 012 / 5

826 / 013 / 3

826 / 014 / 1

825 / 548 / 2

3 × CA 200 – 500 V ±10 %

Tensiune nominală UN
Temperatura
ambiantă °C

–25 °C până la +45 °C

Tip de protecţie

IP00 (EN 60529)

Intensitate nominală a
curentului IN

CA 20 A

CA 45 A

CA 85 A

CA 150 A

Putere disipată la IN PV

10 W

15 W

25 W

65 W

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

35 mm2 (AWG2)

Bolţ M10 / PE: M8

2.5 Nm / 22 lb in

3.2 – 3.7 Nm /
28 – 33 lb in

Bolţ M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in

0.1 mH

Inductivitate LN
Bornă în serie
Cuplu de strângere

0.6 – 0.8 Nm /
5 – 7 lb in

Adecvat pentru MOVITRAC® B
Trifazic
400/500 V
Trifazic
230 V
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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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Convertizoare
monofazate

Utilizarea este necesară:
•

La o solicitare a aparatului de IN > 100 %

•

La inductivităţi ale reţelei < 100 µH per coloană

•

Când funcţionează mai multe aparate conectate simultan. Bobina de filtraj limitează
supratensiunile generate de comutare.

Utilizarea este opţională pentru:
•

Limitarea oscilaţiilor armonice superioare ale curentului de reţea

•

Susţinerea protecţiei la supratensiune

Condiţiile preliminare pentru racordarea mai multor convertizoare monofazate la o
bobină de filtraj trifazică sunt:

Racordarea
mai multor
convertizoare
monofazate la o
bobină de filtraj
trifazică
Convertizoare
trifazate

•

Contactorul de reţea trebuie să fie conceput pentru curentul total.

•

Siguranţa de rezervă trebuie să corespundă intensităţii nominale a curentului din
bobina de filtraj.

•

Racordul simetric al MOVITRAC® B la bobina de filtraj.

Utilizarea este necesară la operarea a 5 sau mai multe convertizoare conectate
simultan. Bobina de filtraj limitează supratensiunile generate de comutare.
Utilizarea este opţională pentru susţinerea protecţiei la supratensiune.

Schiţă dimensională bobină de filtraj ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..

A
c

a
c
[1]
B b

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

[1]

C
1455926923

[1] Spaţiu pentru borne de montaj
Orice poziţie de montaj
Tip bobină de
filtraj

226

Intrare: 1U1, 1V1, 1W1
Ieşire: 1U2, 1V2, 1W2

Dimensiuni principale mm (in)

Dimensiuni de fixare mm (in)
b

Dimensiune
gaură mm (in)

Greutate

c

kg (lb)

A

B

C

a

ND020-013

85 (3.3)

60 (2.4)

120 (4.72)

50 (2)

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)

31 – 42 (1.2 – 1.7) 5 – 10 (0.2 – 0.39)

0.5 (1)
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C

Schiţă dimensională bobină de filtraj ND150..

c

c
a
A

b
B
1455933707

Tip bobină de
filtraj
ND150-013

Dimensiuni principale mm (in)

Dimensiuni de fixare mm (in)

Dimensiune
gaură mm (in)

Greutate

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)
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Filtru de reţea NF
•

Pentru eliminarea emisiilor perturbatorii pe latura de reţea a convertizoarelor.

•

Nu este permisă comutarea între filtrul de reţea NF... şi MOVITRAC®.

•

Filtrele de reţea NF.. dispun de o omologare cRUus independentă de MOVITRAC®.

Tip

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Cod articol

827 412 6

827 116 X

827 413 4

827 128 3

827 117 8

Tensiunea nominală

3 × CA 200 – 500 V ±10 %

Temperatura ambiantă

–25 °C până la +45 °C

Tip de protecţie
Curentul nominal

IP20 (EN 60529)
CA 9 A

CA 14 A

CA 18 A

CA 35 A

CA 48 A

Putere disipată

6W

9W

12 W

15 W

22 W

Curent rezidual

≤ 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

Racorduri
Şurub de împământare
Cuplu de strângere
Adecvat pentru MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V

100 % IN

0003 – 0040

0055 / 0075

–

0110 / 0150

0220

125 % IN

0003 – 0030

0040 / 0055

0075

0110

0150

100 % IN

0015 / 0022

0037

–

0055 / 0075

0110

125 % IN

0015

0022

0037

0055 / 0075

–

Tip

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

Cod articol

827 414 2

827 415 0

827 416 9

827 417 7

Tensiunea nominală

3 × CA 200 – 500 V ±10 %

Temperatura ambiantă

–25 °C până la +45 °C

Tip de protecţie

IP20 (EN 60529)

Curentul nominal
Putere disipată
Curent rezidual
Racorduri
Şurub de împământare
Cuplu de strângere

CA 63 A

CA 85 A

CA 115 A

CA 150 A

30 W

35 W

60 W

90 W

≤ 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

3 Nm / 30 lb in

3.7 Nm / 33 lb in

Adecvat pentru MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V

228

100 % IN

0300

0370 / 0450

0550

0750

125 % IN

0220

0300 / 0370

0450

0550 / 0750

100 % IN

0150

0220

0300

–

125 % IN

0110 / 0150

–

0220 / 0300

–
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a

A

Schiţă
dimensională
filtru de reţea
NF009-503 –
NF150-503

C
C

L3

L2

L1

B

b

LINE

LOAD
L3'

L2'

L1'

1456387083

Orice poziţie de montaj
Tip filtru
de reţea
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503

Dimensiuni principale mm (in)
A
55 (2.2)
50 (1.97)
60 (2.36)
90 (3.54)
100 (3.94)

B

C

Dimensiuni de fixare mm
(in)
a

195 (7.68)
225 (8.86)

80 (3.1)

20 (0.78)

100 (3.94)

260 (10.2)

330 (13)
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140 (5.51)
155 (6.1)

30 (1.18)
60 (2.36)
65 (2.56)

Greutate
kg (lb)
0.8 (2)

210 (8.27)
240 (9.45)

275 (10.8)

320 (12.6)

c

Împământarea

180 (7.09)

255 (10)
315 (12.4)

b

Dimensiune
gaură mm (in)

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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Manşon ferită ULF11A
Cod articol: 1821 213 1 (3 bucăţi)

Descriere

Cu manşoanele de ferită puteţi diminua emisia perturbatorie a conductorului de reţea.
Manşoanele de ferită sunt prevăzute doar pentru utilizarea la aparate monofazate.
Pachetul de livrare conţine 3 manşoane de ferită , care trebuie montate conform instrucţiunile de instalare.

Date tehnice

Schiţă
dimensională

Pentru diametru al cablului

10.5 – 12.5 mm (0.413 – 0.492 in)

Temperatură de depozitare

–40 °C până la +85 °C

Temperatură de funcţionare

–25 °C până la +105 °C

Toate dimensiunile în mm (in).

C
D
A

B

9007199346002571

Tip
ULF11A

230

Dimensiuni principale în mm (in)
A

B

C

D

37.6 (1.48)

33.5 (1.32)

28.8 (1.13)

Ø 13.0 (0.512)

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

kVA

Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

8.3.5

i

f

n

8

P Hz

Bobine şoc de ieşire HD
Cu ajutorul unei bobine şoc de ieşire puteţi diminua emisia perturbatorie a cablului de
motor neecranat.
Tip bobină şoc de ieşire
Cod articol

HD003
813 558 4

15 W

8W

30 W

0.2 kg (0.4 lb)

1.1 kg (2.4 lb)

1.5 – 16 mm2
AWG16 – 6

≤ 1.5 mm2
≤ AWG16

≥ 16 mm2
≥ AWG6

Greutate

Tip bobină şoc de ieşire
Cod articol

HD002
813 557 6

0.5 kg (1 lb)

Putere disipată max. PVmax
Pentru secţiuni ale cablului

HD001
813 325 5

HD012

HD100

HD101

1821 217 4

829 837 8

829 838 6

Curentul nominal

CA 12 A

Putere disipată
(la intensitate nominală a
curentului)

11 W

20 W

Temperatura ambiantă

–10 °C până la +60 °C
Reducere 3 % IN la 40 °C până la 60 °C

Tip de protecţie

IP20
2

Racord reţea şi motor
Racord convertizor
Greutate

Cabluri cu manşoane de protecţie

0.55 kg (1.2 lb)

0.40 kg (0.88 lb)

0.48 kg (1.1 lb)

Posibilitate de adăugare
suport pentru tipodimensiune

fără posibilitate de
adăugare suport

0S

0L

pentru MOVITRAC® B ..-5A3

0003 – 0040

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

0003 – 0022

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

®

pentru MOVITRAC B ..-2A3

Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in):
A

d

C

Schiţă
dimensională
HD001 – HD003

Borne cu şurub 4 mm2 (AWG 10)

≤ 4 mm
≤ AWG12

c

HD001
HD002
HD003

b
B

a

1456392203
Tip bobină
şoc de
ieşire

Dimensiuni principale mm (in)

Dimensiuni de fixare mm
(in)

Diametru interior mm (in)

Dimensiune
gaură mm (in)

Greutate

c

kg (lb)

A

B

C

a

b

d

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)
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5.8 (0.23)
7.0 (0.28)

0.5 (1)
0.2 (0.4)
1.1 (2.4)
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Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in):

24 (0.94)

158 (6.22)

[1]

130 (5.12)

Schiţă
dimensională
HD012

5 (0.2)

i

f

178 (7.01)

8

5 (0.2)

80 (3.1)

45 (1.8)

247576459

[1] lungime = 100 mm (3.94 in)
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HD100 / HD101

i

f

n
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Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

e

b

d

e

M5

45 (1.8)

9007199616643467
* Cu modul frontal FSE24B + 4 mm (0.16 in)
Tip bobină şoc de
ieşire

MOVITRAC® B
b

d

e

HD100

Tipodimensiune 0S

226 (8.90)

248 (9.76)

196 (7.72)

HD101

Tipodimensiune 0L

314.5 (12.38)

336.5 (13.25)

284.5 (11.20)
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8.3.6

Filtru de ieşire HF…
Filtrele de ieşire HF.. sunt filtre sinus pentru filtrarea tensiunii de ieşire a convertizoarelor. Filtrele de ieşire HF… (cu excepţia HF450-503 şi HF180-403) sunt omologate
conform UL/cUL în combinaţie cu MOVITRAC®.
Filtrele de ieşire HF se utilizează:
•

La acţionări în grup (mai multe cabluri paralele de alimentare motor); curenţii de descărcare din cablurile de motor sunt suprimaţi.

•

Pentru protecţia izolaţiei bobinajului motorului la motoare externe, care nu sunt adecvate pentru convertizoare.

•

Pentru protecţia de vârfuri de supratensiune la cabluri lungi pt. alimentare motor
(> 100 m).

Respectaţi următoarele instrucţiuni:

OBSERVAŢII
•

Filtrele de ieşire pot fi utilizate numai în modurile de lucru VFC şi U/f.

•

Nu este permisă utilizarea filtrelor de ieşire la mecanisme de ridicare.

•

La proiectarea sistemului de acţionare ţineţi seama de căderea de tensiune din filtrul de ieşire şi de reducerea astfel rezultată a cuplului motor. Cele de mai sus se
aplică în special la aparate CA 230 V cu filtru de ieşire.

Tip filtru de ieşire
Cod articol
Tensiune nominală

UN

Curent rezidual la UN

ΔI

Putere disipată la IN

PV

HF008-5031)

HF015-5031)

826 029 X

826 / 030 / 3

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

826 / 031 / 1

826 032 X

826 / 311 / 6

826 / 312 / 4

90 W

115 W

3 × CA 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W

Emisii perturbatorii prin cablu
de alimentare motor neecranat
Temperatura ambiantă

HF022-5031)

35 W

55 W

3)

Conform clasei de valori limită C1/C2 cf. EN 61800-3

0 °C până la+45 °C (reducere: 3 % IN per K până la max. 60 °C)

âU

Tip de protecţie (EN 60529)

IP20

Racorduri /
Cuplu de strângere
Greutate

65 W

Bolţ de conectare M4
1.6 Nm ±20 %
3.1 kg (6.8 lb)

4.4 kg (9.7 lb)

10.8 kg (23.8 lb)

Alocare aparate CA 400/500 V
Cădere de tensiune la IN ΔU

< 6.5 % (7.5 %) la CA 400 V / < 4 % (5 %) la CA 500 V la fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Curent nominal de
trecere IN 400 V
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)
Curent nominal de
trecere IN 500 V
(la Ureţea = 3 × CA 500 V)

CA 2.5 A

CA 4 A

CA 6 A

CA 8 A

CA 10 A

CA 12 A

CA 2 A

CA 3 A

CA 5 A

CA 6 A

CA 8 A

CA 10 A

Regim nominal de lucru
(100 %) 3)

0005 – 0011

0014/0015

0022

0030

0040

0055

Putere mărită (125 %) 3)

0005

0008/0011

0014/0015

0022

0030

0040

Alocare aparate CA 230 V
Cădere de tensiune la IN ΔU
Curent nominal de
trecere IN 230 V
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

–

< 18.5 % (19 %) la CA 230 V la fAmax = 50 Hz (60 Hz)

CA 4.3 A

CA 6.5 A

Regim nominal de
lucru (100 %) 3)

–

–

Putere mărită (125 %) 3)

–

–

CA 10.8 A

CA 13 A
–

0015/0022
0015/0022

–
®.

1) Omologat conform UL/cUL în combinaţie cu convertizoarele de tracţiune MOVITRAC
la dispoziţie o dovadă în acest sens.

CA 17.3 A

CA 22 A

0037

0055

–

0037

La cerere SEW-EURODRIVE vă poate pune

2) Peste fA = 60 Hz se aplică pentru curentul nominal de trecere IN o reducere de 6 % IN per 10 Hz.
3) Cu respectarea capitolului privind instalarea conform prevederilor CEM, în conformitate cu EN 61800-3 din documentaţia SEW.
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HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

HF180-403

Cod articol

826 / 313 / 2 825 / 784 / 1

0 829 909 9

Tensiune nominală

UN

Curent rezidual la UN

ΔI

Putere disipată la IN

PV

3 × CA 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W

Emisii perturbatorii prin cablu de
alimentare motor neecranat
Temperatura ambiantă âU

825 / 786 / 8 826 / 948 / 3

90 W

120 W

200 W

400 W

0 °C până la +45 °C (reducere: 3 % IN per K până la max. 60 °C)
IP20

IP20

Bolţ de
conectare
M4
1.6 Nm
± 20 %
10.8 kg
(23.8 lb)

Greutate

860 W

Conform clasei de valori limită C1/C2 cf. EN 61800-33)

Tip de protecţie (EN 60529)
Racorduri /
Cuplu de strângere

8

P Hz

Tip filtru de ieşire

825 785 X

n

16.5 kg
(36.4 lb)

IP00
Bolţ de conectare 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 până la +85 °C

IP10

23 kg
(51 lb)

32 kg
(71 lb)

85.3 kg
(188 lb)

Alocare aparate CA 400/500 V
Cădere de tensiune la IN

ΔU

< 6.5 % (7.5 %) la CA 400 V / < 4 % (5 %) la CA 500 V la fAmax = 50 Hz (60 Hz)
CA 16 A

CA 23 A

CA 33 A

CA 47 A

CA 90 A

CA 180 A

CA 13 A

CA 19 A

CA 26 A

CA 38 A

CA 72 A

CA 180 A

Regim nominal de lucru (100 %) 3)

0075

0110

0150/03004)

0220

0370/0450/
05504)/0750

0550/0750

Putere mărită (125 %) 3)

0055

0075

0110/02204)

0150

0300/0370/
04504)/0550/
07504)

0550/0750

Curent nominal de
trecere
IN 400 V
(la Ureţea = 3 × CA 400 V)
Curent nominal de
trecere
IN 500 V
(la Ureţea = 3 × CA 500 V)

Alocare aparate CA 230 V
Cădere de tensiune la IN
Curent nominal de
trecere
IN 230 V
(la Ureţea = 3 × CA 230 V)

ΔU

< 18.5 % (19 %) la CA 230 V la fAmax = 50 Hz (60 Hz)
CA 29 A

CA 42 A

CA 56.5 A

CA 82.6 A

CA 156 A

-

Regim nominal de lucru (100 %)3)

0075

0110

0150/03004)

0220

0300

-

Putere mărită (125 %)3)

0055

0075

0110/02204)

0150

0220/0300

-

1) Omologat conform UL/cUL în combinaţie cu convertizoarele de tracţiune MOVITRAC®. La cerere SEW-EURODRIVE vă poate pune
la dispoziţie o dovadă în acest sens.
2) Peste fA = 60 Hz se aplică pentru curentul nominal de trecere IN o reducere de 6 % IN per 10 Hz.
3) Cu respectarea capitolului privind instalarea conform prevederilor CEM, în conformitate cu EN 61800-3 din documentaţia SEW.
4) Pentru operarea la aceste aparate MOVITRAC® conectaţi în paralel 2 filtre de ieşire HF...-...
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n

Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

P Hz

Schiţe
dimensionale filtre
de ieşire HF…-503

Următoarele figuri indică dimensiunile mecanice în mm (in).

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

Este permisă doar poziţia de montaj prezentată în schiţa dimensională.
Dimensiuni de fixare
mm (in)

Dimensiuni principale mm (in)

Tip filtru de ieşire
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503

A

B

C

a

b

80 (3.1)

286 (11.3)

176 (6.93)

-

265 (10.4)

135 (5.31)

296 (11.7)

216 (8.5)

70 (2.8)

283 (11.1)

Dimensiune
gaură mm (in)

Spaţii pt. ventilare1) mm
(in)

c

sus

jos

7 (0.3)

100 (3.94)

100 (3.94)

1) Nu este necesar un spaţiu lateral, aparatele pot fi amplasate unul după celălalt.

B

b

HF450-503

c

4 5 6 7 U VW

a

A

C
1472827659

Este permisă doar poziţia de montaj prezentată în schiţa dimensională.
Tip filtru de
ieşire
HF450-503

236

Dimensiuni principale mm (in)

Dimensiuni de fixare mm
(in)

Dimensiune
gaură mm (in)

Spaţii pt. ventilare mm (in)

A

B

C

a

b

c

sus

jos

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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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

Schiţe
dimensionale filtre
de ieşire HF…-403

kVA

i

f

n

8

P Hz

Următoarea figură indică dimensiunile mecanice în mm (in).

b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731
Dimensiuni de fixare mm (in)
Tip

HF023-403
HF033-403
HF047-403

Dimensiuni principale mm (in)

Montaj standard

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)

Poziţie de montaj
transversală

Dimensiune
gaură mm
(in)

Spaţii pt. ventilare mm
(in)

a1

a2

c

lateral

sus

jos

210
(8.27)

334
(13.1)

6.5 (0.26)

câte 30
(1.2)

150
(5.91)

150
(5.91)

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c

b

a
A

B

2705456011

Papucul inelar de cablu trebuie aplicat direct pe eclisa din cupru.
Este permisă doar poziţia de montaj prezentată în schiţa dimensională.
Tip filtru de
ieşire

HF180-403

Dimensiuni principale mm
(in)
A
480
(18.9)

B
260
(10.2)
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C
510
(20.1)

Dimensiuni de fixare
mm (in)
a
430
(16.9)

b
180
(7.1)

Dimensiune gaură mm (in)
c
18 x 13
(0.71 x 0.51)

Spaţii pt. ventilare mm (in)

d

lateral

sus

jos

11
(0.43)

câte
192
(7.6)

510
(20.1)

510
(20.1)
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kVA

i
8.3.7

f

n

Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

P Hz
Modul CEM FKE12B / FKE13B
Cu modulul CEM puteţi atinge, la intrare şi la ieşire, clasa de valori limită C1 (B). Modulul
CEM este dezvoltat pentru operare în regim de 100 % şi operare în regim de 125 %.

Date tehnice
Tip
Cod articol

FKE12B

FKE13B

829 / 590 / 5

829 / 591 / 3

Tensiunea nominală

3 × CA 230 – 500 V

Cădere de tensiune în filtru
(la curent nominal)

<1%

Curentul nominal

CA 12 A

Putere disipată (la intensitate
nominală a curentului)

20 W

Temperatura ambiantă

–10 °C până la +60 °C
Derating 3 % IN la 40 °C până la 60 °C

Tip de protecţie

IP20

Racord reţea şi motor

Borne cu şurub 4 mm2 (AWG10)

Racord convertizor

Cabluri cu manşoane de protecţie

Greutate

0.40 kg (0.88 lb)

0.48 kg (1.1 lb)

0S

0L

pentru MOVITRAC® B ...-5A3

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

pentru MOVITRAC® B ...-2A3

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

Posibilitate de adăugare suport
pentru tipodimensiune

Toate dimensiunile în mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
45 (1.8)

e

b

d

e

M5

Schiţă
dimensională
modul CEM
FKE12B / FKE13B

9007199616643467
* Cu modul frontal FSE24B + 4 mm (0.16 in)
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Date tehnice
Date tehnice ale rezistenţelor de frânare, bobinelor şi filtrelor

Modul CEM

MOVITRAC® B

kVA

i

f

n

P Hz

Dimensiuni principale în mm (in)
b

d

e

FKE12B

Mărime 0S

226 (8.90)

248 (9.76)

196 (7.72)

FKE13B

Mărime 0L

314.5 (12.38)

336.5 (13.25)

284.5 (11.20)
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Declaraţii de conformitate
MOVITRAC®

9
9

Declaraţii de conformitate

9.1

MOVITRAC®

Declaraţie de conformitate CE


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GHFODUăSHSURSULDUăVSXQGHUHFăXUPăWRDUHOHSURGXVH
&RQYHUWL]RDUHGHIUHFYHQĠăGLQVHULD

029,75$&%

VXQWvQFRQIRUPLWDWHFX
'LUHFWLYDSULYLQGHFKLSDPHQWHOHWHKQLFH &(



'LUHFWLYDGHMRDVăWHQVLXQH

&(

'LUHFWLYD&(0

&(



6WDQGDUGHDUPRQL]DWHDSOLFDWH

(1
(1
(1








3URGXVHOHVXQWGHVWLQDWHvQFRUSRUăULLvQHFKLSDPHQWHWHKQLFH3XQHUHDvQIXQFĠLXQHHVWHLQWHU]LVăDWkW
WLPSFkWHFKLSDPHQWHOHWHKQLFHvQFDUHWUHEXLHvQFRUSRUDWHDFHVWHSURGXVHFRUHVSXQGGLVSR]LĠLLORU
GLUHFWLYHLSULYLQGHFKLSDPHQWHOHWHKQLFHLQGLFDWHPDLVXV
3URGXVHOHSUH]HQWDWHQXVXQWSURGXVHGHVLQHVWăWăWRDUHvQVHQVXO'LUHFWLYHL&(0$ELDGXSă
vQFRUSRUDUHDSURGXVHORUvQWUXQVLVWHPFRPSOHWDFHVWDSRDWHILHYDOXDWvQFHHDFHSULYHúWH
FRPSDWLELOLWDWHDHOHFWURPDJQHWLFă(YDOXDUHDDIRVWHIHFWXDWăSHQWUXRLQVWDODĠLHWLSLFăvQVăQXSHQWUX
SURGXVXOLQGLYLGXDO
7RDWHFRQGLĠLLOHWHKQLFHGHVLJXUDQĠăDOHGRFXPHQWDĠLHLVSHFLILFHSURGXVXOXL LQVWUXFĠLXQLOHGHXWLOL]DUH
PDQXDOXOHWF VHYRUUHVSHFWDFXVWULFWHĠHSHGXUDWDvQWUHJXOXLFLFOXGHYLDĠăDOSURGXVXOXL

Bruchsal



Localitatea

Data

Johann Soder
Director tehnic

a) b)

a) Însărcinat cu elaborarea prezentei declaraţii în numele producătorului
b) Însărcinat cu elaborarea documentaţiei tehnice
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Listă de adrese

Germania
Sediul central
Fabrică
Vânzări

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresă căsuţă poştală
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Fabrică /
Reductoare
industriale

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

Echipamente
electronice

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

Nord

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

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

Est

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

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

Sud

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

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

Vest

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

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

Drive Technology
Center

Drive Service Hotline / dispecerat permanent

+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.
Franţa
Fabrică
Vânzări
Service

Haguenau

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

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

Fabrică

Forbach

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Uzină montaj
Vânzări
Service

Bordeaux

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

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

Lyon

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

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

Nantes

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
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Franţa
Paris

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

La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.
Africa de Sud
Uzină montaj
Vânzări
Service

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town

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

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (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

Alger

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

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

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

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Algeria
Vânzări

Argentina
Uzină montaj
Vânzări

Australia
Uzină montaj
Vânzări
Service

242
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Austria
Uzină montaj
Vânzări
Service

Viena

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

Minsk

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

Uzină montaj
Vânzări
Service

Bruxelles

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

Reductoare
industriale

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

Fabrică
Vânzări
Service

São Paulo

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

Uzină montaj
Vânzări
Service

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

Sofia

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Douala

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Belorusia
Vânzări

Belgia

Brazilia

Bulgaria
Vânzări

Camerun
Vânzări

Canada
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Canada
Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

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

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

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

La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Canada.
Chile
Uzină montaj
Vânzări
Service

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresă căsuţă poştală
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

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

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

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

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

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An

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

China
Fabrică
Uzină montaj
Vânzări
Service

Uzină montaj
Vânzări
Service

La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din Brazilia.
Coasta de fildeş
Vânzări

244

Abidjan

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
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Columbia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Bogotá

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

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

Busan

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

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

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

Copenhaga

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

Cairo

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

Basel

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

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

Talin

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

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

Uzină montaj
Vânzări
Service

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

Service

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

Coreea de Sud
Uzină montaj
Vânzări
Service

Croaţia
Vânzări
Service

Danemarca
Uzină montaj
Vânzări
Service

Egipt
Vânzări
Service

Elveţia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Emiratele Arabe Unite
Vânzări
Service

Estonia
Vânzări

Finlanda
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Finlanda
Fabrică
Uzină montaj

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

Libreville

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Atena

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

Hong Kong

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

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Sediu Central
Uzină montaj
Vânzări
Service

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Uzină montaj
Vânzări
Service

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-411003, Maharashtra

salespune@seweurodriveindia.com

Dublin

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Tel Aviv

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

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

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

Gabun
Vânzări

Grecia
Vânzări

Hong Kong
Uzină montaj
Vânzări
Service

India

Irlanda
Vânzări
Service

Israel
Vânzări

Italia
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Japonia
Uzină montaj
Vânzări
Service

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

Almatî

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

Nairobi

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

Riga

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

Vânzăr Libani

Beirut

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

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Vânzări Iordania /
Kuweit / Arabia
Saudită / Siria

Beirut

Kazahstan
Vânzări

Kenya
Vânzări

Letonia
Vânzări

Liban

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

Alytus

UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Bruxelles

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

Antananarivo

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

Lituania
Vânzări

Luxemburg
Uzină montaj
Vânzări
Service

Madagascar
Vânzări

Malaysia
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Marea Britanie
Uzină montaj
Vânzări
Service

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

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

Drive Service Hotline / dispecerat permanent

Tel. 01924 896911

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

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

Ulaanbaatar

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

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

Lagos

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

Moss

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

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

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

Maroc
Vânzări
Service

Mexic
Uzină montaj
Vânzări
Service

Mongolia
Vânzări

Namibia
Vânzări

Nigeria
Vânzări

Norvegia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Noua Zeelandă
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Pakistan
Vânzări

Karachi

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

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

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

Service

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

Coimbra

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

Hostivice

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline /
dispecerat
permanent

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)

Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Bucureşti

Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Sankt
Petersburg

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

Paraguay
Vânzări

Peru
Uzină montaj
Vânzări
Service

Polonia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Portugalia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Republica Cehă
Vânzări
Uzină montaj
Service

România
Vânzări
Service

Rusia
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Senegal
Vânzări

Dakar

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

Belgrad

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

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

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

Košice

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

Celje

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

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

Bilbao

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

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

Fabrică
Uzină montaj
Vânzări
Service

Southeast
Region

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

Uzină montaj
Vânzări
Service

Northeast
Region

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

Serbia
Vânzări

Singapore
Uzină montaj
Vânzări
Service

Slovacia
Vânzări

Slovenia
Vânzări
Service

Spania
Uzină montaj
Vânzări
Service

SUA
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SUA
Midwest Region

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Southwest
Region

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

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

Western Region

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

La cerere se vor furniza şi alte adrese ale punctelor de service din SUA.
Suedia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Jönköping

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

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

Manzini

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

Dar es Salaam

SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz

Rotterdam

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

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
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

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

Dniepropetrovsk

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

Swaziland
Vânzări

Tanzania
Vânzări

Ţările de Jos
Uzină montaj
Vânzări
Service

Thailanda
Uzină montaj
Vânzări
Service

Tunisia
Vânzări

Turcia
Uzină montaj
Vânzări
Service

Ucraina
Uzină montaj
Vânzări
Service
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Ungaria
Vânzări
Service

Budapesta

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

Valencia

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

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

Ho Şi Min (oraş)

Huế - Sud Vietnam / Materiale De
Construcţie
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

Hanoi

Quảng Trị - Nord Vietnam / Toate domeniile
de utilizare în afară de Materiale De
Construcţie
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

Ho Şi Min (oraş)

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

Kitwe

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

Venezuela
Uzină montaj
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34 eroare în timpul execuţiei ......................131

Manual de utilizare – MOVITRAC® B

38 FBG11B set de date eronat .................. 131
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Cuvintele-semnal în instrucţiunile de siguranţă .... 8

253

Index

D
Date echipament electronic ..............................169
siguranţă funcţională ..................................170
Date tehnice
CA 230 V / monofazic / mărime 0L .............168
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Descrierea parametrilor
imagine de ansamblu sub formă
tabelară ......................................... 120
Descrierea valorilor dorite
ale datelor de ieşire proces (date PO) ......... 89
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DFS21B PROFINET ........................................ 194
DKG60B ........................................................... 174
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Documente, aplicabile ........................................ 12
Dreptul la reclamaţii în garanţie ........................... 9
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MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, punere în funcţiune ................... 119
Element de control pentru valori prescrise
FBG .................................................................... 61
Element frontal opţional de comunicaţii
FSC12B ........................................................... 186
Emisia de perturbaţii .................................. 33, 146
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Eroare
F01 supracurent ........................................ 138
F03 împământare ...................................... 138
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F06 cădere fază reţea ............................... 139
F07 supratensiune circuit intermediar ....... 139
F08 monitorizare turaţie ............................. 139
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F100 vibraţie/Avertisment .......................... 141
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F104 învechire ulei/Temperatură
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F113 rupere fir intrare analogică ................142
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F37 ceas de gardă sistem ..........................140
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F47 Timeout magistrală sistem 1 ...............141
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F82 ieşire deschisă ....................................141
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F97 eroare de copiere ................................141
F98 CRC Error Flash ..................................141
EtherCat DFE24B .............................................192
Exonerarea răspunderii .........................................9
F
Ferite pliante ULF11A ................................ 38, 230
Filtru de ieşire HF ....................................... 38, 234
Filtru de reţea NF .................................37, 38, 228
FIO11B Modul analogic .............. 55, 57, 182, 184
Fixare cu şine suport
rezistenţă de frânare ..................................213
Folosirea documentaţiei ........................................8
Frecvenţă de ieşire .............................................61
FSC11B Interfaţă de comunicaţii ............... 55, 185
FSE24B ..............................................................55
Func ..................................................................105
Funcţii de monitorizare
interval timeout ...........................................105
mesaj de eroare timeout .............................105
reacţie timeout ............................................105
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Gateway fieldbus ............................................. 196
GOST-R ........................................................... 145
I
Ieşire releu ....................................................... 169
Ieşire tensiune auxiliară ................................... 169
Ieşiri binare ................................................ 33, 169
Indicaţii
marcare în cadrul documentaţiei ................... 8
Indicaţii privind parametrizarea ......................... 117
blocare parametri ....................................... 117
setare implicită ........................................... 117
starea BLOCARE REGULATOR ............... 117
Informaţii despre aparate ................................. 137
Instalarea conform cerinţelor CEM ..................... 24
Instalarea conform cerinţelor UL ........................ 22
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structura instrucţiunilor de siguranţă .............. 8
Instrucţiuni de siguranţă inserate ......................... 8
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EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Intrare pentru valoare dorită ............................. 169
Intrări binare ............................................... 33, 169
Î
Înălţime de montaj ............................................ 147
Întrerupător de protecţie la curenţi reziduali ....... 53
L
LED-uri ............................................................. 200
coduri iluminare intermitentă ..................... 129
Listă erori ......................................................... 138
Lungime cablu .................................................... 32
SBus ............................................................ 46
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Magistrală de sistem ...........................................49
Magistrală sistem (SBus), Instalare ....................44
Manşon ferită ULF11A ......................................230
Marcajul CE ......................................................145
MBG11A Element de control pentru valori
prescrise .................................................... 51, 176
Memorie de erori ...............................................137
Meniu parametri ..................................................61
Mesaj
convertizor operaţional ...............................101
date PO deblocate ......................................101
Mod de lucru .....................................................146
Modificare parametri, tastatură FBG11B ............62
Modul analogic FIO11B .............. 55, 57, 182, 184
Modul CEM FKE ........................................ 40, 238
Modul digital FIO21B ..........................................57
Modul EtherCAT® FSE24B ...............................188
Modul frontal ......................................................181
modul analogic FIO11B ..............................182
modul analogic FIO21B ..............................184
modul de comunicaţii FSC11B ...................185
modul EtherCAT FSE24B ..........................188
tastatură FBG11B .......................................171
Modul parametri UBP11A .................................175
Montare
placheta opţională DFP21B în
MOVITRAC® B ................................48
MOVITOOLS® MotionStudio, Punere în
funcţiune .............................................................73
MOVI-PLC® ......................................................199
N
Număr eroare şi stare aparat ............................104
O
Observaţii
generale .........................................................8
Opţiune
carcasă de montaj DBM60B / DKG60B .....174
Out (tastatură FBG11B) ......................................60
P
Parametrizarea convertizorului
citirea unui parametru (exemplu) ................113
codurile de revenire ale parametrizării .......110
desfăşurarea parametrizării ........................106
scrierea unui parametru (exemplu) ............115
structura canalului de parametri
MOVILINK® ...................................107
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Parametrizarea convertizorului ........................ 106
Plăcuţă de identificare ........................................ 15
Pornire motor ..................................................... 78
Postament rezistenţă de frânare ...................... 223
Poziţia de montare ............................................. 21
Precizare valori prescrise analogice .................. 78
Principiul aparatelor SEW
configurarea datelor de proces .................... 87
date de proces ............................................. 85
descrierea datelor de proces ....................... 88
indicaţii privind parametrizarea .................. 117
parametrizarea convertizorului .................. 106
PROFIBUS DFP21B ........................................ 189
PROFIBUS DFS11B ........................................ 190
PROFINET DFE32B ........................................ 193
PROFINET DFE33B ........................................ 195
PROFINET DFS21B ........................................ 194
Protecţia cablurilor ............................................. 53
Protecţie ............................................................. 32
Protecţie la atingere ........................................... 27
Protecţie la atingere BS ................................... 222
Punere în funcţiune
PC ................................................................ 73
tastatură DBG60B ....................................... 66
tastatură FBG11B ........................................ 63
Punere în funcţiune PC ...................................... 73
Punerea în funcţiune
aplicaţii ale mecanismului de ridicat ............ 58
condiţie ........................................................ 58
element de control pentru valori prescrise
MBG11A ....................................... 119
instrucţiuni ................................................... 58
lucrări preliminare şi materiale
auxiliare .................................... 58, 59
scurtă descriere ........................................... 74
Punerea în funcţiune a motorului ....................... 61
R
Racord ............................................................... 49
Racord fieldbus ................................................ 189
Racord la reţea pentru împământare ................. 32
Racord rezistenţă de frânare ............................. 35
Rampă
crescătoare .................................................. 61
descrescătoare ............................................ 61
Rata baud .......................................................... 50
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Reacţie de deconectare ....................................137
deconectare imediată .................................137
stop .............................................................137
Redresorul de frână
conectare ......................................................54
Regim manual
tastatură DBG60B ........................................72
tastatură FBG11B .........................................64
Releu de izolaţie .................................................31
Resetare ...........................................................138
aparat de bază ...........................................138
interfaţă ......................................................138
tastatura grafică ..........................................138
Resetare după eroare .........................................98
Reţele IT ...................................................... 30, 31
Rezistenţa la perturbaţii ....................................146
Rezistenţă de frânare ........................................215
BW, conexiune .............................................36
fixare cu şine suport ...................................213
FKB10B, montaj .........................................222
formă plată .................................................216
postament ...................................................223
PTC ............................................................215
racord ...........................................................35
rezistenţă din plasă de oţel .........................217
rezistenţă din sârmă ...................................217
Rezistenţă din plasă de oţel
rezistenţă de frânare ..................................217
Rezistenţă din sârmă, rezistenţă de frânare .....217
RS485
instalare ........................................................44
RUN (tastatură FBG11B) ....................................60
S
Salvare date ............................................... 61, 126
FBG11B ......................................................126
Salvarea datelor
DBG60B .....................................................126
MOVITOOLS® MotionStudio ......................128
UBP11A ......................................................127
Scalarea datelor de proces .................................94
Schema electrică ................................................29
Schema electrică de conexiuni
conectarea circuitului intermediar
cu MDR60A0150 ca modul
de frânare ........................................43
conectarea circuitului intermediar cu
MDR60A0150/0370/0750 ................42
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ND045.. / ND085.. ........................ 226
bobină de filtraj ND150.. ............................ 227
bobine şoc de ieşire HD001-HD003 .......... 231
DBG60B .................................................... 173
DBM60B / DKG60B ................................... 174
filtre de reţea NF009-503 – NF150-503 ..... 229
filtru de ieşire HF…-403 ............................. 237
filtru de ieşire HF…-503 ............................. 236
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
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MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 212
Rezistenţe de frânare BW… / BW...-T /
BW...-P ......................................... 221
USB11A ..................................................... 180
UWS11A .................................................... 177
UWS21B .................................................... 179
Secţiunea conductorului ..................................... 32
Selectare externă a valorilor de referinţă ......... 118
Selectarea valorilor de referinţă, extern ........... 118
Sens de rotaţie dorit ......................................... 118
Senzor de temperatură TF ................................. 54
Service componente electronice ...................... 143
Service reparaţii ............................................... 143
Set de parametri
alegere ......................................................... 98
Setare parametri cu tastatură DBG60B ............. 71
Seturi de cabluri pentru conectarea circuitului
intermediar, sistem de recuperare a energiei
electrice MDR60A ............................................ 213
Siguranţă funcţională ....................................... 170
Sistem de recuperare a energiei electrice
MDR60A
aprobarea UL ............................................. 206
date tehnice generale ................................ 207
descriere .................................................... 206
seturi de cabluri pentru conectarea
circuitului intermediar .................... 213
Spaţiul liber minim dintre aparate ....................... 21
Specificaţii cabluri, SBus .................................... 56
Stare convertizor ................................................ 61
Starea aparatului ........................................ 15, 104
Stop .................................................................. 137
STOP / RESET (tastatură FBG11B) .................. 60
Structura aparatelor ........................................... 15
tipodimensiune 4 / 5 .................................... 20
tipodimensiune 0XS / 0S / 0L ...................... 17
tipodimensiune 1 / 2S / 2 ............................. 18
tipodimensiunea 3 ....................................... 19
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Sursă de comandă
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FIELDBUS ....................................................86
RS-485 .........................................................86
SBus .............................................................86
Sursă de tensiune UWU52A .............................205
T
Tablă de ecranare
echipament de comandă electronic ..............24
modul de putere ...........................................25
Tastatură DBG60B ............................................172
afişaje .........................................................132
punere în funcţiune .......................................66
regim manual ................................................72
setare parametri ...........................................71
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afişări de stare ............................................129
funcţii ............................................................60
operare .........................................................61
punere în funcţiune .......................................63
starea intrărilor binare/ieşirilor binare .........130
Temperatura ambiantă ......................................146
Temperatură de depozitare ...............................146
Temperatură de transport .................................146
TH Comutator bimetal .........................................54
TH Senzor de temperatură ........................ 54, 169
Timeout (Avertisment) .......................................138
Timpi de răspuns borne ....................................169
Tip de protecţie .................................................146
Tip de protecţie rezistenţe de frânare ...............216
Tip răcire ...........................................................146
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minimă ..........................................................64
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UBP11A ........................................................... 175
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V
Valoare dorită fixă .............................................. 61
Valoare dorită maximă ....................................... 61
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electromagnetică) .............................................. 38
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