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Informações gerais
Utilização da documentação

1

Informações gerais

1.1

Utilização da documentação

1

Esta versão da documentação é uma tradução da versão original.
Essa documentação é parte integrante do produto. A documentação destina-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em operação e
manutenção no produto.
Coloque a documentação de informação geral à disposição em condição legível. Certificar-se de que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas
que trabalham sob responsabilidade própria na unidade, tenham lido e compreendido
inteiramente a documentação. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações,
consultar a SEW‑EURODRIVE.

1.2

Estrutura das advertências

1.2.1

Significado das palavras de aviso
A seguinte tabela mostra a graduação e o significado das palavras de aviso das advertências.

Palavra de aviso

Significado

Consequências em caso de não
observação

PERIGO

Perigo iminente

Morte ou ferimentos graves

ATENÇÃO

Possível situação de risco

Morte ou ferimentos graves

CUIDADO

Possível situação de risco

Ferimentos ligeiros

AVISO

Possíveis danos materiais

Danos no produto ou no seu ambiente

INFORMAÇÃO

Informação útil ou dica: facilita o manuseio do produto.

1.2.2

Estrutura das advertências específicas a determinados capítulos
As advertências específicas se aplicam não somente a uma determinada ação, mas
também a várias ações dentro de um assunto específico. Os símbolos de perigo usados advertem sobre um perigo geral ou específico.
Exemplo da estrutura formal de uma advertência específica a determinados capítulos:
PALAVRA DE AVISO!
Tipo de perigo e sua fonte.

23535024/PT-BR – 11/2017

Possíveis consequências em caso de não observação.
•

Medida(s) para prevenir perigos.
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Informações gerais
Reivindicação de direitos de garantia

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

Significado
Ponto de perigo geral

Aviso de tensão elétrica perigosa

Aviso de superfícies quentes

Aviso de perigo de esmagamento

Aviso de carga suspensa

Aviso de arranque automático

1.2.3

Estrutura das advertências integradas
As advertências integradas estão diretamente integradas na ação antes do passo que
representa um eventual perigo.
Exemplo da estrutura formal de uma advertência integrada:
PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua fonte. Possíveis consequências em
caso de não observação. Medida(s) para prevenir perigos.

Reivindicação de direitos de garantia
É fundamental observar as instruções de segurança contidas nesta documentação.
Isso é um pré-requisito para o funcionamento perfeito da unidade e para realização
de reivindicações de direitos de garantia. Leia a documentação primeiro antes de trabalhar com o produto!

8
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1.3

Informações gerais
Perda de garantia

1.4

1

Perda de garantia
É fundamental observar as informações nesta documentação. Isto é o pré-requisito
para uma operação segura. Somente sob estas condições, os produtos atingem as
características específicas do produto e de desempenho. A SEW-EURODRIVE não
assume nenhuma garantia por danos em pessoas, materiais ou patrimoniais que sejam causados devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos, a
SEW‑EURODRIVE não garante defeitos materiais.

1.5

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

1.6

Nomes dos produtos e marcas
Os nomes dos produtos citados nesta documentação são marcas ou marcas registradas dos respectivos proprietários.

1.7

Nota sobre os direitos autorais
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2

Indicações de segurança
Informação geral

2

Indicações de segurança
As seguintes indicações de segurança têm como objetivo evitar ferimentos e danos
materiais. O usuário deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se de que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade, leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas
ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1

Informação geral
Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Em caso de danos, informe imediatamente a empresa transportadora.
Durante a operação, é possível que conversores de acionamento tenham peças que
estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas, bem como peças
que possuam superfícies quentes, dependendo de seu grau de proteção.
Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso inapropriado,
instalação ou operação incorreta, existe o perigo de ferimentos graves e avarias no
equipamento.
Maiores informações são encontradas na documentação.

2.2

Grupo alvo
Todos os trabalhos de instalação, colocação em operação, eliminação da causa da irregularidade e manutenção devem ser realizados por pessoal técnico qualificado
(observar IEC 60364 e/ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou
DIN VDE 0110 e normas de prevenção de acidentes nacionais).
Pessoal técnico qualificado no contexto destas indicações de segurança são pessoas
que têm experiência com a instalação, montagem, a colocação em operação e operação do produto e que possuem as qualificações adequadas para a sua atividade.
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Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e descarte de resíduos devem ser realizados por pessoas que foram instruídas e treinadas
adequadamente para tal.
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Indicações de segurança
Utilização prevista

2.3

2

Utilização prevista
Conversores de acionamento são componentes destinados à montagem em sistemas
ou máquinas elétricas.
Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação do conversor
de acionamento (ou seja, início da utilização conforme as especificações), antes de
garantir que a máquina atenda à diretriz de máquinas 2006/42/CE; respeitar a
EN 60204.
A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações)
só é permitida se a diretriz EMC (2014/30/UE) for cumprida.
Os conversores de acionamento satisfazem as exigências da diretiva de baixa tensão
2014/35/UE. As normas harmonizadas da série EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em
combinação com EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558 são utilizadas para os conversores de acionamento.
Os dados técnicos e as especificações sobre as condições de conexão estão indicadas na plaqueta de identificação e na documentação e é fundamental que sejam cumpridos.

2.3.1

Funções de segurança
Os conversores de acionamento MOVIDRIVE® MDX60B/61B não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança. Sempre utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e
pessoas.
Para aplicações de segurança, observar as informações do manual "MOVIDRIVE®
MDX60B/61B Funcionamento seguro".

2.4

Transporte, armazenamento
Observar as informações de transporte, armazenamento e manuseio correto. Observar condições climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos gerais".

2.5

Instalação
A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.
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O conversor de acionamento deve ser protegido contra esforços excessivos. Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhuma das parcelas deve ser dobrada e/ou ter
as distâncias de isolamento alteradas. Evitar tocar parcelas eletrônicas e contatos.
Conversores de acionamento possuem parcelas com risco de carga eletrostática que
podem ser facilmente danificadas em caso de manuseio incorreto. Componentes
elétricos não devem ser danificados mecanicamente ou destruídos (dependendo das
circunstâncias, há perigo à saúde!).
As utilizações a seguir são proibidas, exceto se explicitamente autorizadas:
•

Uso em áreas com perigo de explosão.

•

Uso em ambientes expostos a substâncias nocivas, como óleos, ácidos, gases,
vapores, pós, radiações etc.

•

Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a oscilações mecânicas e excessos
de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da
EN 61800-5-1.
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2

Indicações de segurança
Conexão elétrica

2.6

Conexão elétrica
Nos trabalhos em conversores de acionamento sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3).
A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas adequadas (p. ex.,
seções transversais do cabo, fusíveis, conexão do condutor de proteção). Observar
também todas as informações restantes incluídas na documentação.

AVISO
Choque elétrico devido a capacitores não descarregados. Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nos bornes por até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.
Morte ou ferimentos graves.
•

Aguardar 10 minutos após desligar o conversor de frequência da alimentação de
tensão. Certificar-se de que não existe tensão na unidade. Apenas então inicie
os trabalhos na unidade.

•

Observar as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de frequência.

Informações para instalação conforme EMC – tal como blindagem, aterramento, distribuição de filtros e instalação dos cabos – encontram-se na documentação dos conversores de acionamento. Observar estas informações também nos conversores de
acionamento marcados com CE. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC é da responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.
As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender aos regulamentos aplicáveis (p. ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).
Medida de prevenção obrigatória: aterramento da unidade.
O MOVIDRIVE® B, tamanho 7, possui um display LED adicional embaixo da tampa
frontal inferior. Se o display LED estiver aceso, isso indica uma tensão do circuito intermediário. Não toque nas conexões de potência. Verificar se não há nenhuma tensão presente antes de tocar nas conexões de potência, mesmo se o display LED indicar que não há tensão.

2.7

Desligamento seguro
A unidade atende a todas as exigências de desligamento seguro das ligações de potência e do comando eletrônico, de acordo com a norma EN 61800-5-1. Do mesmo
modo, para garantir um desligamento seguro, todos os circuitos de corrente conectados também devem atender às exigências de desligamento seguro.

Operação
Sistemas com conversores de acionamento integrados têm que ser equipados com
dispositivos de monitoramento e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com
as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes etc. Alterações nos conversores
de acionamento utilizando o software de operação são permitidas.
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2.8

Indicações de segurança
Operação

2

AVISO
Choque elétrico devido a capacitores não descarregados. Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nos bornes por até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.
Morte ou ferimentos graves.
•

Aguardar 10 minutos após desligar o conversor de frequência da alimentação de
tensão. Certificar-se de que não existe tensão na unidade. Apenas então inicie
os trabalhos na unidade.

•

Observar as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de frequência.

Durante a operação, todas as coberturas e portas devem ser mantidas fechadas.
O fato de os LEDs de operação e outros elementos de indicação (p. ex., display LED
no tamanho 7) estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica e esteja sem tensões.
Verificar se não há nenhuma tensão presente antes de tocar nas conexões de potência, mesmo se o display LED indicar que não há tensão.

23535024/PT-BR – 11/2017

As funções internas de segurança da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à
parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar
a partida automática da unidade. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da
irregularidade.
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Estrutura da unidade
Denominação do tipo, plaquetas de identificação e escopo de fornecimento

3

Estrutura da unidade

3.1

Denominação do tipo, plaquetas de identificação e escopo de fornecimento

3.1.1

Denominação do tipo
O diagrama abaixo mostra a denominação do tipo do conversor de acionamento
MOVIDRIVE® MDX60/61B:
MDX60 B 0011 - 5 A 3 - 4 00
Versão

00 = Padrão
0T = Versão tecnológica
XX = Unidade especial
XX/L = Placas de circuitos impressos
pintadas

Quadrantes

4 = 4Q (com chopper de frenagem)
2 = 2Q

Tipo de conexão

3 = Trifásica

Supressão de radiointerferência do
lado da rede

B = Supressão de radiointerferência
classe C1
A = Supressão de radiointerferência
classe C2
0 = Sem supressão de radiointerferência

Tensão de alimentação

5 = 380 – 500 VCA

Potência do motor
recomendada

0011 = 1,1 kW

2 = 200 – 230 VCA

Versão B
Tipo

60 = Não compatível com opcionais
61 = Compatível com opcionais

3.1.2

Plaqueta de identificação do sistema tamanho 0

27021599563947147
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Na versão MDX60B/61B tamanho 0, a plaqueta de identificação do sistema encontra-se na lateral da unidade.

Estrutura da unidade
Denominação do tipo, plaquetas de identificação e escopo de fornecimento

3.1.3

3

Plaqueta de identificação do resistor de frenagem BW090-P52B
O resistor de frenagem BW090-P52B só está disponível para o MDX60B/61B tamanho 0.

9007201054468235

3.1.4

Plaqueta de identificação do sistema tamanho 1 – 7
A plaqueta de identificação do sistema no MDX61B.. está colocada da seguinte
maneira:
•

Na lateral da unidade de tamanho 1 – 6.

•

Na tampa frontal superior do tamanho 7.

18014400309212299

3.1.5

Plaqueta de identificação do módulo de potência tamanho 1 – 7

23535024/PT-BR – 11/2017

A plaqueta de identificação do módulo de potência no MDX61B.. está colocada da
seguinte maneira:
•

Na lateral da unidade de tamanho 1 – 2.

•

Na parte frontal da unidade de tamanho 3 – 6.

•

Na parte superior esquerda da unidade de tamanho 7.

9007201054499979
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3

Estrutura da unidade
Escopo de fornecimento

3.1.6

Plaqueta de identificação da unidade de controle tamanho 1 – 7
No MDX61B.. tamanho 1 – 7, a plaqueta de identificação da unidade de controle
encontra-se na parte frontal da unidade.

9007201054503051

3.1.7

Plaqueta de identificação da placa opcional

9007201054506123

3.2

Escopo de fornecimento

3.2.1

Tamanho 0 – 7

3.2.2

•

Carcaça do conector para todos os bornes de sinal (X10 – X17), encaixada

•

Carcaça do conector para os bornes de potência (X1 – X4), encaixada

•

Cartão de memória encaixável, conectado

•

1 conjunto de presilhas de fixação da blindagem para cabos de potência e de sinal, não montados. O conjunto de presilhas de fixação da blindagem é composto
por:

Tamanho 0

– 2 presilhas de fixação da blindagem para cabos de potência (2 grampos de
contato)
– 1 presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal (1 grampo de contato)
no MDX60B
– 1 presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal (2 grampos de contato)
no MDX61B
– 6 grampos de contato
– 6 parafusos para a fixação dos grampos de contato

23535024/PT-BR – 11/2017

– 3 parafusos para a fixação das presilhas de fixação da blindagem na unidade

16
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Estrutura da unidade
Escopo de fornecimento

3.2.3

3

Tamanho 1 – 7
•

1 conjunto de presilhas de fixação da blindagem para cabos de sinal, não montado. O conjunto de presilhas de fixação da blindagem é composto por:
– 1 presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal (1 grampo de contato)
– 2 grampos de contato
– 2 parafusos para a fixação dos grampos de contato
– 1 parafuso para a fixação da presilha de fixação da blindagem na unidade

•

Apenas no tamanho 6: barra de transporte e 2 contrapinos

•

No tamanho 7, é possível encomendar o kit de conexão DLA11B (código
18223125) com parafusos de conexão e 3 bornes PE.

•

Tamanho 2S e 2:
– Presilhas de fixação da blindagem ("Presilha de fixação da blindagem para módulo de potência para tamanhos 2S e 2" (→ 2 86))

3.2.4

Tamanho 2S
•

Conjunto de acessórios, não montado. O conjunto de acessórios (→ figura abaixo)
é composto por:
– 2 braçadeiras [1] para montagem no dissipador de calor
– 2 proteções contra contato acidental [2] para aparafusar nos bornes X4:-Uz/+Uz
e X3:-R(8)/+R(9).
O grau de proteção IP20 é atingido quando for cumprida uma das seguintes condições:
– A proteção contra contato acidental [2] está montada em X3/X4 (→ cap. "Proteção contra contato acidental")
– Um cabo pré-fabricado adequado está conectado em X3/X4
Se as duas condições não forem cumpridas, é atingido o grau de proteção
IP10.
[1]

[2]

23535024/PT-BR – 11/2017

2059029259
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3

Estrutura da unidade
Tamanho 0

3.3

Tamanho 0
MDX60/61B-5A3 (unidades 400/500 VCA): 0005/0008/0011/0014

A
[15]
[1]

[2]
[3]

A

[3]

[14]
[13]
[12]
[11]
[6]

[10]

[4]

[16]
[17]

[4]

[9]

[18]

[20]

[8]

[19]

[5]
[7]

[5]

[6]
*

[6]

2205806347
*Visão do lado inferior da unidade
[1] Presilha de aterramento da potência para conexão à rede de alimentação e conexão ao acoplamento
do circuito intermediário
[2] X4: Conexão ao acoplamento do circuito intermediário –UZ +UZ e conexão ao terra de proteção PE, separáveis
[3] X1: Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 e conexão ao terra de proteção PE, separáveis
[4] Só no MDX61B: Slot opcional fieldbus
[5] Só no MDX61B: Slot de encoder
[6] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal MDX61B tamanho 0
[7] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[8] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[9] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[10] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[11] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[12] Chaves DIP S11 – S14
[13] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/UWS21B
[14] Display de 7 segmentos
[16] Terminal para aterramento M4 × 14
[17] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[18] X2: Conexão do motor U, V, W e conexão ao terra de proteção PE, separáveis
[19] X3: Conexão ao resistor de frenagem +R/–R e conexão ao terra de proteção PE, separáveis
[20] Presilha de aterramento da potência para conexão do motor e conexão ao resistor de frenagem
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[15] Cartão de memória

Estrutura da unidade
Tamanho 1

3.4

3

Tamanho 1
MDX61B-5A3 (unidades de 400/500 VCA): 0015/0022/0030/0040
MDX61B-2A3 (unidades de 230 VCA): 0015/0022/0037

A
[19]
[1]

[2]

[18]
[17]
[16]
[15]
[14]

A

[13]

XT
S11
S12
S13
S14

[3]

X12

X11

[3]
[12]

X13

[4]

[4]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[5]

[11]

X16

[5]

X10

[10]

[9]
[7]

[6]
[8]
2205808267

[1] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3, separáveis
[2] X4: Conexão ao acoplamento do circuito intermediário –UZ +UZ, separáveis
[3] Slot opcional fieldbus
[4] Slot de expansão
[5] Slot para encoder
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[6] X3: Conexão ao resistor de frenagem 8/+R, 9/–R e conexão ao terra de proteção
PE, separáveis
[7] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W e conexão ao terra de proteção PE, separáveis
[8] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal e conexão ao terra de proteção PE
[9] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[10] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[11] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
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3

Estrutura da unidade
Tamanho 1

[12] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[13] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[14] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[15] Terminal para aterramento M4 × 14
[16] Chaves DIP S11 – S14
[17] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[18] Display de 7 segmentos
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[19] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 2S

3.5

3

Tamanho 2S
MDX61B-5A3 (unidades de 400/500 VCA): 0055/0075

A
[1]

[2]

[3]
[19]
[18]
[17]

A

[16]
[15]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

[4]
[14]

[13]

[5]
1

2

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

X11

[5]

X13

3

[6]

[12]

X16

[6]
X10

[11]

[10]
[7]

[9]
[8]

2205796747

[1] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[2] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ e conexão ao terra de proteção
PE
[3] Cartão de memória
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder

23535024/PT-BR – 11/2017

[7] X3: Conexão ao resistor de frenagem 8/+R, 9/–R e conexão ao terra de proteção
PE
[8] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal e conexão ao terra de proteção PE
[9] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[10] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[11] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[12] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[13] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
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3

Estrutura da unidade
Tamanho 2S

[14] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[15] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[16] Terminal para aterramento M4 × 14
[17] Chaves DIP S11 – S14
[18] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
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[19] Display de 7 segmentos
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Estrutura da unidade
Tamanho 2

3.6

3

Tamanho 2
MDX61B-5A3 (unidades de 400/500 VCA): 0110
MDX61B-2A3 (unidades de 230 VCA): 0055/0075

A
[1]

[1]

[2]

[19]

[2]

[18]
[17]
[16]
[15]

A

[14]
[3]

[13]

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[3]

X12

X11

X13

[4]

[4]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[5]

[11]

X16

[5]
X10

[10]

[9]
[7]

[6]
[7]

[6]
[8]

2205794827

[1] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[2] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ e conexão ao terra de proteção
PE
[3] Slot opcional fieldbus
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[4] Slot de expansão
[5] Slot para encoder
[6] X3: Conexão ao resistor de frenagem 8/+R, 9/–R e conexão ao terra de proteção
PE
[7] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[8] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal e conexão ao terra de proteção PE
[9] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
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3

Estrutura da unidade
Tamanho 2

[10] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[11] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[12] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[13] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[14] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[15] Terminal para aterramento M4 × 14
[16] Chaves DIP S11 – S14
[17] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial
USB/11AUWS21B
[18] Display de 7 segmentos
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[19] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 3

3.7

3

Tamanho 3
O tamanho 3 está disponível em duas variantes de hardware que podem ser identificadas pela plaqueta de identificação do módulo de potência.
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 0150/0220/0300
MDX61B-203 (unidades de 230 VCA): 0110/0150
A variante antes do redesign não apresenta qualquer entrada nos campos de estado
2 e 5 da plaqueta de identificação.

19517356811

A
[1]

[2]

[3]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]
[14]

[13]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[4]

X12

X11

X13

[5]

X16

[6]

X10

[11]

23535024/PT-BR – 11/2017

[10]

[8]

[9]

[7]

2205798667

[1] Conexões ao terra de proteção PE
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ
[4] Slot opcional fieldbus

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

25

3

Estrutura da unidade
Tamanho 3

[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
[7] X3: conexão à resistência de frenagem 8/+R, 9/–R
[8] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[9] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal e conexão ao terra de proteção PE
[10] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[11] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[12] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[13] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[14] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[15] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[16] Terminal para aterramento M4 × 14
[17] Chaves DIP S11 – S14
[18] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[19] Display de 7 segmentos
[20] Cartão de memória
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 0150/0220/0300
MDX61B-203 (unidades de 230 VCA): 0110/0150
A variante após o redesign apresenta entradas nos campos de estado 2 e 5 da plaqueta de identificação.
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19517360395
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Estrutura da unidade
Tamanho 3

A

[1]
[2]

3

[3]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]
[14]

[13]

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[4]

X12

X11

[5]

X13

X16

[6]

X10

[11]

[10]
[8]

[7]
[9]

[1]

19300062475

[1] Conexões ao terra de proteção PE
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
[7] X3: conexão à resistência de frenagem 8/+R, 9/–R
[8] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[9] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal e conexão ao terra de proteção PE
[10] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
23535024/PT-BR – 11/2017

[11] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[12] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[13] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[14] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[15] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[16] Terminal para aterramento M4 × 14
[17] Chaves DIP S11 – S14
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Estrutura da unidade
Tamanho 3

[18] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[19] Display de 7 segmentos
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[20] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 4

3.8

3

Tamanho 4
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 0370/0450
MDX61B-203 (unidades de 230 VCA): 0220/0300
[2]

[1]

A

[3]

[21]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]

[14]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[13]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

X11

X13

[5]

X16

[6]
X10

[12]

[11]

[9]

[8]

[10]

[7]

2205800587

[1] Conexão ao terra de proteção PE
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ e conexão ao terra de proteção
PE
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
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[7] X3: Conexão ao resistor de frenagem 8/+R, 9/–R e conexão ao terra de proteção
PE
[8] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[9] Conexão ao terra de proteção PE
[10] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
[11] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[12] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
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Estrutura da unidade
Tamanho 4

[13] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[14] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[15] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[16] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[17] Terminal para aterramento M4 × 14
[18] Chaves DIP S11 – S14
[19] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[20] Display de 7 segmentos
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[21] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 5

3.9

3

Tamanho 5
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 0550/0750
[1]

[2]

[3]

A
[21]
[20]

A

[19]
[18]
[17]
[16]
[15]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[14]

[13]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

X11

X13

[5]

X16

[6]

X10

[12]

[11]

[9]

[8]

[10]

[7]

2205802507

[1] Conexão ao terra de proteção PE
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ e conexão ao terra de proteção
PE
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
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[6] Slot para encoder
[7] X3: Conexão ao resistor de frenagem 8/+R, 9/–R e conexão ao terra de proteção
PE
[8] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
[9] Conexão ao terra de proteção PE
[10] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
[11] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
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Estrutura da unidade
Tamanho 5

[12] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[13] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[14] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[15] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[16] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[17] Terminal para aterramento M4 × 14
[18] Chaves DIP S11 – S14
[19] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[20] Display de 7 segmentos
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[21] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 6

3.10

3

Tamanho 6
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 0900/1100/1320
[1]

[2]

[3]

[1]

A
[20]
[19]
[18]

XT

[17]
[16]
[15]

S11
S12
S13
S14

[14]

X11

[13]

X13

X12

[4]

[5]

A
[12]

X16

[6]
[11]

X10

[10]
[9]

[1]

[8]

[7]

[1]
2205804427

[1] Conexão ao terra de proteção PE
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: Conexão ao circuito intermediário –UZ +UZ
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
[7] X3: conexão à resistência de frenagem 8/+R, 9/–R
[8] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W e conexão ao terra de proteção PE
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[9] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
[10] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[11] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[12] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
[13] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[14] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
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Estrutura da unidade
Tamanho 6

[15] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[16] Furo roscado para terminal para aterramento M4 × 8 ou M4 × 10
[17] Chaves DIP S11 – S14
[18] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
[19] Display de 7 segmentos
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[20] Cartão de memória
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Estrutura da unidade
Tamanho 7

3.11

Tamanho 7

3.11.1

Unidade de controle

3

MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

A
A

[19]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]

[4]

[12]

[11]

[5]

[10]

[6]

[9]
[8]
[7]

2077051275

[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
[7] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
[8] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[9] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[10] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais
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[11] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485
[12] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[13] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[14] Terminal para aterramento M4 × 14
[15] Chaves DIP S11 – S14
[16] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial USB11A/
UWS21B
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Estrutura da unidade
Tamanho 7

[17] Display de 7 segmentos
[19] Cartão de memória

3.11.2

Módulo de potência
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

B

[5]

[3]

[2]

[1]

[4]

B

2077053963

[1] Trilho de conexão ao terra de proteção PE (espessura = 10 mm)
[2] X1: Conexão à rede de alimentação 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X3: Conexão à resistência de frenagem 8/+R, 9/–R
[4] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
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[5] -UZ: Somente com acessórios do adaptador de circuito intermediário
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Estrutura da unidade
Tamanho 7

3.11.3

3

Fonte de alimentação CC
MDX61B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

[1]
[2] 5x

20089692683

[1] Fonte de alimentação CC
[2] Parafuso
Conexões à fonte de alimentação (PE L1 L2 L3)
Seção transversal do cabo: 6 mm2

•

Torque de aperto ≤ 4 mm2 = 0,5 Nm

•

Torque de aperto > 4 mm2 = 0,7 Nm – 0,8 Nm
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•
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Estrutura da unidade
Inversor do motor MOVIDRIVE MDX62B tamanho 7

Inversor
motor
MOVIDRIVE
MDX62B
tamanho do
7

3.12
3.12.1

Inversor do motor MOVIDRIVE® MDX62B tamanho 7
Módulo de controle
MDX62B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

A
A

[19]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]

[4]

[12]
[3]

[3]
[11]

[5]

[10]

[6]

[9]
[8]
[7]

3956574091

[3] Conexão ao acoplamento do circuito intermediário -UZ +UZ
[4] Slot opcional fieldbus
[5] Slot de expansão
[6] Slot para encoder
[7] Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
[8] X17: Régua de bornes de sinal para contatos de segurança para função de segurança do acionamento STO - parada segura ativa
[9] X10: Régua de bornes de sinal, saídas digitais e entrada TF/TH
[10] X16: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e saídas digitais

[12] X11: Régua de bornes de sinal, entrada de valor nominal AI1 e tensão de referência 10 V
[13] X12: Régua de bornes de sinal do system bus (SBus)
[14] Terminal para aterramento M4 × 14
[15] Chaves DIP S11 – S14
[16] XT: Slot para o painel de operação DBG60B ou interface serial UWS21B
[17] Display de 7 segmentos
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[11] X13: Régua de bornes de sinal, entradas digitais e interface RS485

Estrutura da unidade
Inversor do motor MOVIDRIVE MDX62B tamanho 7

3

[19] Cartão de memória

3.12.2

Seção de potência
MDX62B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

B

[4]

[2]

[1]

[3]

B

3956576011

[1] Trilho de conexão ao terra de proteção PE (espessura = 10 mm)
[2] X3: Conexão à resistência de frenagem 8/+R, 9/–R
[3] X2: Conexão do motor 4/U, 5/V, 6/W
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[4] -UZ: Somente com acessórios do adaptador de circuito intermediário
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Estrutura da unidade
Inversor do motor MOVIDRIVE MDX62B tamanho 7

3.12.3

Fonte de alimentação CC
MDX62B-503 (unidades de 400/500 VCA): 1600/2000/2500

9
10

11

12

[1]
[2] 5x

9007201561717259

[1] Fonte de alimentação CC

23535024/PT-BR – 11/2017

[2] Parafuso
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Notas de instalação da unidade básica

4

4

Instalação
Os conversores de aplicação MOVIDRIVE® B destinam-se exclusivamente à instalação no painel elétrico correspondente ao seu grau de proteção.

4.1

Notas de instalação da unidade básica

4.1.1

Instruções de montagem gerais para o tamanho 0 – 6
Os parafusos de fixação [1] e [2] estão aparafusados na grade de fixação preparada
no painel elétrico, mas não estão apertados.
1. Colocar o módulo com os orifícios oblongos da plataforma de montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].

[2]

2.

1.
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[1]

20524209675

2. Pressionar o módulo para trás de forma que os parafusos de fixação [2] encaixem
nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.
3. Baixar o módulo.
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Instalação
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4. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1] e [2].
Instruções de montagem para o tamanho 7
Para a instalação no painel elétrico de unidades MOVIDRIVE® do tamanho 7, a SEW
recomenda os seguintes acessórios SEW:
•

Base de montagem para montagem por baixo da unidade básica
– Fixação da unidade
– Trilho de retenção dos cabos aterrado integrado
– Caixa de ligação ampliada que facilita a instalação

•

Aeroduto para saída do calor dissipado da unidade pelo teto do painel elétrico
– Sem aquecimento excessivo do painel elétrico
– Economia de potência do sistema de ar condicionado

MOVIDRIVE®

Aeroduto

DLS11B

DLK11B

Código: 18226027

Código: 18226035

23535024/PT-BR – 11/2017

MDX61B1600/2000/2500

Base de montagem
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4.1.2

4

Torques de aperto

Torques de aperto para bornes de potência
Usar apenas elementos de conexão originais. Observar os torques de aperto permitidos para os bornes de potência do MOVIDRIVE®.
Tamanho

Torque de aperto
Nm

0, 1 e 2S

0,6

2

1,5

3

3,5

4e5

14,0

6

20,0

7

70,0

•

O torque de aperto admissível para os bornes de sinal é de 0,6 Nm.

Torques de aperto gerais
Observar os torques de aperto permitidos:
Componente

Parafusos

Torque de aperto
Nm

Parafusos da tampa

M5 x 25

Parafusos com disco moldado

M4

1,7

M5

3,4

M6

5,7

M10

20
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Parafusos de barramentos de
condução

1,4 - 1,7
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4.1.3

Espaçamento mínimo e forma construtiva
•

Para garantir uma refrigeração adequada, deixar uma distância de no mínimo
100 mm acima e abaixo da unidade. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não será reduzida por cabos ou outros materiais de instalação. Em
caso dos tamanhos 4, 5 e 6, não instalar nenhum componente sensível à temperatura a uma distância inferior a 300 mm acima do topo da unidade.

•

Garantir que as unidades não são expostas ao ar quente expelido por outras unidades.

•

Não é necessário deixar espaço livre nas laterais. É possível montar as unidades
lado a lado.

•

Instalar as unidades apenas na vertical. As unidades não devem ser instaladas
na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo (→ figura abaixo, válida para todos os tamanhos).

100 mm
(4 in)

100 mm
(4 in)

1802306443

4.1.4

Eletrodutos separados
•

Instalar os cabos de potência e cabos de sinal em eletrodutos separados.

ATENÇÃO
Superfície quente
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A temperatura do dissipador de calor pode subir acima dos 70 °C
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4

AVISO
Choque elétrico devido a capacitores não descarregados. Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nos bornes por até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.
Morte ou ferimentos graves.
Aguardar 10 minutos após desligar o conversor de frequência da alimentação de
tensão. Certificar-se de que não existe tensão na unidade. Apenas então inicie
os trabalhos na unidade.

•

Observar as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de frequência.
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•
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4.1.5

Fusíveis e dispositivo de corrente residual
•

Instalar os fusíveis no início do cabo da rede de alimentação, atrás da conexão da alimentação de rede (observar o esquema de ligação da unidade básica, o
módulo de potência e freios).

•

A SEW-EURODRIVE recomenda dispensar o uso de dispositivos de corrente residual em sistemas com conversores de frequência, visto que um dispositivo de corrente residual reduz a disponibilidade do sistema.

AVISO
Não é assegurada uma proteção confiável contra choque em caso de tipo incorreto
de dispositivo de corrente residual.
Morte ou ferimentos graves.
•

4.1.6

Este produto pode causar uma corrente direta no fio terra de proteção. Onde um
dispositivo de proteção de fuga à terra (RCD) ou uma unidade de monitoramento
de fuga à terra (RCM) for utilizada para a proteção em caso de um contato direto
ou indireto, é permitido apenas um RCD ou RCM do tipo B no lado de alimentação de corrente deste produto.

Contatores de rede e de frenagem
•

Utilizar apenas contatores da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contatores de rede e de frenagem.

NOTA
Não utilizar o contator de rede K11 (→ cap. "Esquema de ligação da unidade
básica") para a operação manual, mas sim apenas para ligar/desligar o conversor. Para a operação manual, utilizar os comandos "Liberação/parada", "Sentido
horário/parada" ou "Sentido anti-horário/parada".

•

Aguardar, pelo menos, 10 segundos antes de ligar de novo o contator de rede
K11.
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•
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4.1.7

4

Conexão ao terra de proteção PE (EN 61800-5-1)
Durante a operação normal, é possível ocorrer correntes de fuga à terra ≥ 3,5 mA.
Para atender as exigências de EN 61800-5-1, observar o seguinte:
•

Rede de alimentação < 10 mm2:
Instalar um segundo terra de proteção PE com a seção transversal do cabo
da rede de alimentação paralela ao terra de proteção ou utilizar um condutor de
proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.

•

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

•

Cabo de rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:
Instalar um condutor de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 16 mm2.

•

Rede de alimentação > 35 mm2:
Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.

4.1.8

4.1.9

Redes IT
•

O MOVIDRIVE® B é adequado para a operação em redes de alimentação TN e TT
com o ponto neutro ligado à terra. É permitida a operação em redes de alimentação com ponto neutro não aterrado. A SEW-EURODRIVE recomenda, nesse caso, a utilização de monitoramento de fuga à terra com medição por pulsos em
redes de alimentação com o ponto neutro não ligado à rede (redes IT). Assim, é
possível evitar que ocorram disparos errôneos do monitoramento de fuga à terra
devido à capacitância à terra do conversor. Os valores limite EMC referentes à
emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação
sem ponto neutro ligado à terra (redes IT).

•

No tamanho 7, as capacitâncias de supressão de interferência podem ser desativadas. Observar as informações no manual "MOVIDRIVE® MDX60B/61B - Trabalhos de inspeção e manutenção do tamanho 7".

Seções transversais do cabo
•

Cabo de alimentação de rede: seção transversal do cabo de acordo com a corrente nominal de entrada Irede para a carga nominal.

•

Cabo de alimentação do motor: seção transversal do cabo de acordo com a
corrente nominal de saída IN.

•

Cabos de sinal da unidade básica (bornes X10, X11, X12, X13, X16):
– Um fio por borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
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– Dois fios por borne 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
•

Cabos de sinal do borne X17 e placa de entrada/saída DIO11B (bornes X20, X21,
X22):
– Um fio por borne 0,08 – 1,5 mm2 (AWG 28 – 16)
– Dois fios por borne 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
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4.1.10

Saída da unidade

ATENÇÃO
Se conectar cargas capacitivas, o MOVIDRIVE® B pode ser destruído.
•

Conectar apenas uma carga ôhmica/indutiva (motores).

•

Nunca conectar cargas capacitivas.

1804838667

4.1.11

Montagem permitida dos resistores de frenagem

AVISO
Em caso de montagem inadmissível, há o perigo de acumulação de calor no resistor de frenagem devido a uma convecção reduzida. Um disparo do contato de temperatura ou um sobreaquecimento do resistor de frenagem pode levar a uma parada do sistema.
Observar as distâncias mínimas abaixo:
Aprox. 200 mm das paredes e componentes vizinhos

•

Aprox. 300 mm para os componentes/as tampas localizadas acima
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•
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4

Resistores de grade
As seguintes especificações devem ser observadas na montagem dos resistores de
grade:

•

Permitida: montagem em superfícies horizontais.

Permitida: montagem em superfícies verticais com os bornes
para baixo quando há uma chapa perfurada na parte de cima.

•

Não é permitida: montagem em superfícies verticais com os
bornes para cima, para a direita ou esquerda. (Caso necessário, os bornes de conexão também podem ser colocados dentro da grade. Para tal, neste caso observar também a posição dos bornes de conexão).

•

Não é permitida: montagem em superfícies horizontais com os
bornes para baixo. (Caso necessário, os bornes de conexão também podem ser
colocados dentro da grade. Para tal, neste caso observar também a posição dos
bornes de conexão).
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Resistores de fio
As seguintes especificações devem ser observadas na montagem dos resistores de
fio:

•

50

•

Permitida: montagem em superfícies verticais, quando há uma
chapa perfurada na parte superior ou bornes de conexão no lado inferior

•

Não é permitida: montagem em superfícies verticais quando os
bornes de conexão estão na parte superior.

•

Não é permitida: montagem em superfícies horizontais quando
os bornes de conexão estão na parte inferior.

Conexão de resistores de frenagem
•

Utilizar dois cabos trançados bem apertados ou um cabo de potência blindado de 2 fios. Seção transversal do cabo de acordo com a corrente de disparo IF
de F16. A tensão nominal mínima do cabo deve ser U0/U = 300 V/500 V (conforme
DIN VDE 0298).

•

Proteger o resistor de frenagem (com exceção de BW90-P52B) com um relé bimetálico (→ Esquema de ligação da unidade básica, módulo de potência e freios). Ajustar a corrente de disparo de acordo com os dados técnicos do resistor de frenagem. A SEW-EURODRIVE recomenda utilizar relé de sobrecorrente
da classe de disparo 10 ou 10A de acordo com EN 60947-4-1.

•

Nas resistências de frenagem do tipo BW...-T/BW...-P é possível conectar o interruptor de temperatura integrado/relé de sobrecorrente utilizando um cabo
blindado com dois fios como alternativa ao relé bimetálico.

•

Os resistores de frenagem planos têm uma proteção térmica do motor interna
(fusível não substituível) nas atribuições documentadas de conversor de acionamento e resistor plano, que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. Montar os resistores de frenagem planos com as respectivas proteções
contra contato acidental.
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4.1.12

Permitida: montagem em superfícies horizontais.
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4.1.13

4

Operação de resistores de frenagem
•

As linhas de alimentação para as resistências de frenagem em operação nominal
conduzem alta tensão contínua chaveada.

AVISO
As superfícies dos resistores de frenagem alcançam altas temperaturas com carga
PN.
Perigo de queimadura e de incêndio.

4.1.14

4.1.15

•

Selecionar um local de montagem adequado. Via de regra, os resistores de frenagem costumam ser montados sobre o painel elétrico.

•

Não toque no resistor de frenagem.

Entradas digitais/saídas digitais
•

As entradas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores.

•

As saídas digitais são à prova de curto-circuito e à prova de interferências de
tensão até 30 VCC. Tensão externa > 30 VCC pode destruir as saídas digitais.

Instalação conforme EMC
•

Com exceção da rede de alimentação, todos os outros cabos devem ser blindados. Como alternativa à blindagem para o cabo do motor alcançar os valores-limite de emissão de interferência, pode-se utilizar a opção HD.. (bobina de saída) ou
HF (filtro de saída).
NF 600
L1 L2 L3

L1 L2 L3
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MOVIDRIVE® B

U

V

W

U

V

W

HD005

Cabos blindados
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•

Em caso de utilização de cabos do motor blindados, p. ex., cabos do motor pré-fabricados da SEW-EURODRIVE, é necessário manter fios não blindados o mais
curtos possíveis entre os suportes de blindagem e o borne de conexão do
conversor.

•

Conectar a blindagem no local mais próximo possível e garantir que a conexão à terra seja através de uma grande superfície de contato dos dois lados.
Para evitar um circuito de retorno à terra, é possível conectar uma extremidade da
blindagem à terra através de um capacitor de supressão de interferência
(220 nF/50 V). Em caso de cabo de blindagem dupla, aterrar a blindagem externa
no lado do conversor e a blindagem interna na outra extremidade.

1804841739

Conexão correta da blindagem com braçadeira de metal (presilhas de fixação da
blindagem) ou prensa cabos
•

Para a blindagem dos cabos também é possível utilizar dutos metálicos ligados
à terra ou tubos de metal. Neste processo, instalar os cabos de potência e os
cabos de sinal separados um do outro.

•

Aterrar o conversor e todas as unidades adicionais adequadas para sinais de
alta frequência (contato metálico plano da caixa da unidade com o terra, p. ex.,
placa de fixação do painel elétrico sem pintura).

NOTA
Informações detalhadas sobre a instalação conforme EMC encontram-se na publicação "EMC na técnica de acionamento" da SEW-EURODRIVE.
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Filtro de rede NF..
•

A opção de filtro de rede NF.. pode se usada para manter a classe de valor limite
C1 para MOVIDRIVE® MDX60B/61B tamanho 0 até 5.

•

Não se deve comutar entre o filtro de rede e o MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Montar o filtro de rede perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo para a refrigeração.

•

Reduzir o comprimento do cabo entre o filtro de rede e o conversor ao mínimo necessário, no máx. 400 mm. Cabos trançados não blindados são suficientes. Utilizar também cabos não blindados para o cabo da rede de alimentação.

•

Para cumprir as classes de valor limite C2 e C1, a SEW-EURODRIVE recomenda tomar uma das seguintes medidas EMC no lado do motor:
– Cabo de alimentação do motor blindado
– Opção de bobina de saída HD...
– Opção de filtro de saída HF.. (nos modos de operação VFC e U/f)

Categoria de emissão de interferências
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O cumprimento da categoria C2 de acordo com EN 61800-3 foi comprovado em um
sistema de acionamento típico CE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer informações
mais detalhadas sob consulta.
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Bobina de saída HD...
•

Montar a bobina de saída perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo
para a refrigeração.

•

No HD001 – HD003: Passar as três fases (U, V, W) do cabo do motor [1] juntas através da bobina de saída. Para obter um maior rendimento do filtro, não
passar o terra de proteção PE através da bobina de saída!
MOVIDRIVE®

X2:
U V

W

n=5

HD001HD003

PE U V W

[1]

1804844811

Conexão da bobina de saída HD001 – HD003
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[1] Cabo do motor
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4.1.16

4

Instruções de montagem para o tamanho 6
As unidades MOVIDRIVE® tamanho 6 (0900 – 1320) são equipadas com um olhal de
suspensão [1] de posição fixa. Para a montagem, utilizar um equipamento de suspensão e o olhal de suspensão [1].

AVISO
Carga suspensa.
Perigo de morte devido à queda de carga.
•

Não permanecer embaixo da carga.

•

Proteger a área de perigo.

Se não for possível utilizar um equipamento de suspensão, é possível facilitar a montagem usando a barra de transporte [2] (incluída no escopo de fornecimento no tamanho 6) inserida na chapa na parede traseira [4]. Fixar a barra de transporte [2] com os
contrapinos [3] para que ela não se desloque axialmente (ver figura abaixo).
[3]
[2]

[1]

[4]

[3]

1802249355

[1] Olhal de suspensão de posição fixa
[2] Barra de transporte (incluída no escopo de fornecimento no tamanho 6)
[3] 2 contrapinos (incluídos no escopo de fornecimento no tamanho 6)
23535024/PT-BR – 11/2017

[4] Chapa na parede traseira

4.1.17

Instruções de montagem para o tamanho 7
As unidades MOVIDRIVE® do tamanho 7 (1600 – 2500) são equipadas com quatro
olhais de suspensão de posição fixa [2] para o transporte. Para a montagem, deve-se
usar exclusivamente esses quatro olhais de suspensão [2].

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

55

4

Instalação
Notas de instalação da unidade básica

AVISO
Carga suspensa.
Perigo de morte devido à queda de carga.

4x [2]

•

Não permanecer embaixo da carga.

•

Proteger a área de perigo.

•

Sempre utilizar os 4 olhais de suspensão.

•

Alinhar os olhais de suspensão de acordo com a direção de tração

> 60°

< 60°

18014400586880139
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[1]

Tampa frontal de posição fixa

[2]

4 olhais de suspensão
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4

Escopo de fornecimento opcional do tamanho 7

Base de montagem DLS11B
A base de montagem DLS11B com material de montagem [9] (código: 18226027) é
utilizada para a instalação do MOVIDRIVE® B, tamanho 7 no painel elétrico. O
MOVIDRIVE® B, tamanho 7, deve ser aparafusado com a base de montagem imediatamente após a instalação (ver figura abaixo). O MOVIDRIVE® B tamanho 7 só pode
ser colocado em operação após a montagem completa da base de montagem.

[8]

[2]
[3] 5x

[7]
[8]

[7]

[9]

[1]
[6]

[6]

[5]

[5]

[4]

[4]
[6]
[5]
[4]
2076968843
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O material de montagem (pos. 3 – 8) é fornecido em uma embalagem plástica.
[1] Tampa frontal

[5] Anel de pressão

[2] Módulo (para fonte de alimentação externa)

[6] Arruela

[3] Parafusos de fixação do módulo

[7] Arruela

[4] Parafuso cilíndrico M8 × 30 com sextavado interno

[8] Porca M8

Proceder da seguinte forma para instalar a base de montagem [9] no MOVIDRIVE® B,
tamanho 7:
1. Soltar (não desparafusar totalmente!) os 4 parafusos de fixação da tampa frontal
[1] de modo que possa elevá-la. Remover a tampa frontal [1].
2. Desmontar o módulo [2]. Para isso, soltar os 5 parafusos de fixação [5].
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3. Os passos a seguir são válidos para cada um dos 4 orifícios de montagem.
•

Posicionar a arruela [7] centralmente entre o conversor e a base de montagem
[9].

•

Colocar o anel de pressão [5] e a arruela [6] sobre o parafuso sextavado interno [4] M8×30.

•

Inserir o parafuso sextavado interno pré-montado através do orifício de montagem.

•

Aparafusar a porca M8 [8] no parafuso sextavado interno. Torque de aperto
20 Nm. Aplicar tinta para lacração de parafusos.

4. Reinserir o módulo [2] na unidade e fixá-lo com os 5 parafusos de fixação.
5. Recolocar a tampa frontal [1] na unidade e fixá-la com os 4 parafusos de fixação.
Desenho dimensional da base de montagem DLS11B
A figura abaixo mostra o desenho dimensional da base de montagem DLS11B.

325

417

699

230

650
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2076984331
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Suporte de parede DLH11B
O suporte de parede DLH11B [13] (código: 18226108) serve para a fixação do
MOVIDRIVE® B tamanho 7 na parede (ver figura abaixo). O MOVIDRIVE® B tamanho 7 só pode ser colocado em operação após a montagem completa da unidade.
[15]
[14]
[15]

[15]
[14]
[15]
[14]
[14]

[8] 4x
[2]
[7] 4x

[3] 5x

[8]

[7]

A
B

[1]

[13]

[6]
[5]
[4]
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[9] 5x

[10] 5x

[6]
[5]

[12] 3x

[4]

[11] 3x

9007201331728011
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O material de montagem para a fixação na parede não está incluído no escopo
de fornecimento da SEW-EURODRIVE.
Proceder da seguinte forma para montar o suporte de parede [13] no MOVIDRIVE® B,
tamanho 7:
1. Soltar (não desparafusar totalmente!) os 4 parafusos de fixação da tampa frontal
[1] de modo que possa elevá-la. Remover a tampa frontal [1].
2. Desmontar o módulo [2]. Para isso, soltar os 5 parafusos de fixação [5].
3. O suporte de parede [13] é aparafusado em 5 pontos de fixação [A, B] com o
MOVIDRIVE® B (ver figura acima).
•

Posicionar cada arruela [7] centralmente entre o conversor e o suporte de parede [13].

•

Colocar o anel de pressão [5] e a arruela [6] sobre o parafuso sextavado interno [4] M8 × 30.

•

Inserir o parafuso sextavado interno pré-montado através dos dois orifícios de
montagem [A].

•

Aparafusar a porca M8 [8] no parafuso sextavado interno. Torque de aperto
20 Nm. Aplicar tinta para lacração de parafusos.

•

Aparafusar o suporte de parede nos três orifícios de montagem [B] com o
MOVIDRIVE® B. Para tal, utilizar os parafusos de fixação [11] e as arruelas
[12].

4. Reinserir o módulo [2] na unidade e fixá-lo com os 5 parafusos de fixação.
5. Recolocar a tampa frontal [1] na unidade e fixá-la com os 4 parafusos de fixação.
6. Para a montagem do MOVIDRIVE® B tamanho 7 na parede (material não está incluído no escopo de fornecimento), utilizar
4 parafusos de fixação [14] com arruelas [15] para os 4 orifícios de montagem
no lado superior da unidade e

•

5 parafusos de fixação [9] com arruelas [10] para os 5 orifícios de montagem
no suporte de parede [13].
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120 (4.72)

211 (8.31)

30 (1.18)

383 (15.08)

Desenho dimensional do suporte de parede DLH11B

320 (12.6)

14 (0.55)

320 (12.6)
640 (25.2)
700 (47.56)
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9007201676959499
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Aeroduto DLK11B

155 ... 280

Um aeroduto DLK11B está disponível como opcional para a dissipação de calor do
MOVIDRIVE® B tamanho 7 (código: 18226035). O aeroduto só pode ser instalado na
vertical para cima (ver figura abaixo).

18014400586472715

Desenho dimensional do corte de teto para aeroduto DLK11B
A figura abaixo mostra um corte do teto do painel elétrico para o aeroduto DLK11B.
650
15.7

x)

287.5
(78)

37.5

287.5
37.5

(78)

18014400586475403
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Adaptador de circuito intermediário 2Q DLZ12B
O adaptador de circuito intermediário 2Q DLZ12B (código 18227295) pode ser utilizado na parte inferior da unidade para fornecer uma conexão do circuito intermediário:

[1]
[4]
[3]

[2] 4x

9007201531077515
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1. Soltar os respectivos 4 parafusos da tampa superior e inferior e removê-los.
2. Soltar os 5 parafusos do módulo e removê-los.
3. Colocar a capa de proteção no slot de inserção do módulo do chopper de frenagem no pinhão de fixação.
4. Fixar os 2 parafusos de fixação superiores [2] da capa de proteção [1] no quadro.
Fixar os 2 parafusos de fixação inferiores da capa de proteção no quadro.
5. Aparafusar bem os espaçadores de isolamento na capa de proteção [1].
6. Aparafusar bem os espaçadores de isolamento no quadro (base).
7. Fixar os 2 parafusos da braçadeira -Uz no circuito intermediário (topo à esquerda).
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8. Fixar os 2 parafusos da braçadeira +Uz no circuito intermediário (topo à direita).
9. Fixar os 4 parafusos das braçadeiras -Uz e +Uz no espaçador de isolamento.
10. Apertar todos os parafusos das braçadeiras -Uz e +Uz.

23535024/PT-BR – 11/2017

11. Repor as tampas.
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Adaptador de circuito intermediário 4Q DLZ14B
O adaptador de circuito intermediário 4Q DLZ14B (código 18227287) pode ser utilizado na parte inferior da unidade para fornecer uma conexão do circuito intermediário :

[2]

[1] [3]
9007201531075595

1. Soltar os 4 parafusos da tampa superior e removê-los.
2. Soltar os 4 parafusos da tampa inferior e removê-los.
3. Fixar os 2 parafusos do barramento de condução [1] -Uz no módulo do chopper de
frenagem (base à esquerda) no espaçador de isolamento.
4. Fixar os 2 parafusos do barramento de condução [1] -Uz no espaçador de isolamento.
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5. Apertar todos os parafusos da braçadeira -Uz.
6. Apertar a cantoneira [3].
7. Repor as tampas.
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Parede lateral para acoplamento do circuito intermediário
A parede lateral do MOVIDRIVE® deve ser aberta como preparação para a conexão
lateral de 2 unidades com acoplamento do circuito intermediário DLZ11B ou DLZ31B.
Para preparar o MOVIDRIVE® para a conexão lateral, proceder da seguinte maneira:

CUIDADO
Aresta de corte pontiagudas
Ferimentos leves.
•

Durante os trabalhos de corte, utilizar luvas de proteção adequadas.

1.

4.

2.

3.

1. Cortar a abertura com um alicate de corte diagonal de acordo com a figura.
2. Remover a chapa recortada.
3. Quando a tampa frontal estiver aberta, a porta corrediça para a conexão de sistema intermediário pode ser deslocada livremente.
4. Quando aparafusar a tampa frontal, a porta corrediça para a conexão de sistema
intermediário é fechada e fixada.
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Acoplamento do circuito intermediário DLZ11B
O acoplamento do circuito intermediário DLZ11B pode ser utilizado para a conexão lateral de 2 unidades do tamanho 7. O acoplamento do circuito intermediário
DLZ11B está disponível em 3 comprimentos diferentes:
•

100 mm (código: 18231934)

•

200 mm (código: 18235662)

•

300 mm (código: 18235670)

Para conectar 2 unidades entre si, proceder da seguinte maneira:
1. As unidades que deseja conectar devem ser instaladas no nível do chão e, dependendo do acoplamento do sistema intermediário, devem estar numa distância definida de 100 mm, 200 mm ou 300 mm entre si.
2. Soltar os 4 parafusos da tampa superior e removê-los.
3. Soltar os 4 parafusos da tampa inferior e removê-los.
4. Cortar a abertura na parede lateral conforme o capítulo "Parede lateral para o
acoplamento ao sistema intermediário" (→ 2 66).
5. Inserir as conexões de circuito intermediário nas unidades.
Inserir 100 mm da conexão de circuito intermediário de canto na unidade.

•

Girar 100 mm da conexão de circuito intermediário na unidade em 90°.

•

Inserir 200 mm e 300 mm da conexão de circuito intermediário inclinados
na unidade até a parada.
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•

Inclinar de cima a conexão de circuito intermediário na segunda unidade

1.
2.

3.

4.

5.

9007201531079435

•
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Inserir 200 mm e 300 mm da conexão de circuito intermediário inclinados
na unidade até a parada.
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Inclinar de cima a conexão de circuito intermediário na segunda unidade

1.

2.

3.

4.
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5.

3919719051
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•

Fixar a conexão de circuito intermediário primeiro com parafusos em uma unidade antes de fixá-la nas outras unidades.

•

Apertar bem os parafusos.

•

Repor as tampas.

6. Fixar a conexão de circuito intermediário primeiro com parafusos em uma unidade
antes de fixá-la nas outras unidades.
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7. Apertar bem os parafusos.
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8. Repor as tampas.

1.
2.

3.

4.

5.
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6.

9007201531079435

9. Inserir 200 mm e 300 mm da conexão de circuito intermediário inclinados na
unidade até a parada.
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10. Inclinar de cima a conexão de circuito intermediário na segunda unidade

1.

2.

3.

4.

3919719051

11. Fixar a conexão de circuito intermediário primeiro com parafusos em uma unidade
antes de fixá-la nas outras unidades.
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12. Apertar bem os parafusos.
13. Repor as tampas.
Acoplamento do circuito intermediário DLZ31B
O acoplamento do circuito intermediário DLZ31B (código 18236286) pode ser utilizado para a conexão lateral de uma unidade do tamanho 7 com um tamanho menor:

2.
1.

3435514891

1. Soltar os 4 parafusos da tampa superior e removê-los.
2. Soltar os 5 parafusos da tampa do acoplamento do circuito intermediário e remover a tampa.
3. Cortar a abertura na parede lateral conforme o capítulo "Parede lateral para o
acoplamento ao sistema intermediário" (→ 2 66).
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4. Encaixar o acoplamento do circuito intermediário na parede lateral do tamanho 7.
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5. Fixar o acoplamento do circuito intermediário na parede lateral do tamanho 7 com
2 parafusos roscados.

A

B

3435511051

Inserir as conexões de circuito intermediário nas unidades. Observar a disposição dos
barramentos de condução de acordo com a posição de montagem.
•

Instalação A: Longo barramento de condução com ângulo em cima, curto barramento de condução embaixo

•

Instalação B: Curto barramento de condução em cima, longo barramento de condução com ângulo embaixo

•

Fixar as conexões de circuito intermediário primeiro com parafusos no tamanho 7,
depois no acoplamento de circuito intermediário.

•

Apertar os parafusos.

•

Repor as tampas.

•

Inserir as conexões de circuito intermediário nas unidades. Observar a disposição
dos barramentos de condução de acordo com a posição de montagem.

– Instalação B: Curto barramento de condução em cima, longo barramento de
condução com ângulo embaixo
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•

Fixar as conexões de circuito intermediário primeiro com parafusos no tamanho 7,
depois no acoplamento de circuito intermediário.

•

Apertar os parafusos.

•

Repor as tampas.
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– Instalação A: Longo barramento de condução com ângulo em cima, curto barramento de condução embaixo
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Opções de conexão por barramento de condução
Existem as seguintes opções de conexão aos barramentos de condução:
•

2 orifícios com diâmetro de 7 mm

•

1 orifício com diâmetro de 11 mm

Além disso, observar as seguintes notas de instalação:
Conexão de no máx. 2 × 150 mm2 por barramento de condução

•

Providenciar terminais para cabos com mangueira termorretrátil

•

Observar que haja uma distância de tensão suficiente entre as extremidades do
parafuso e as chapas

•

Há 4 opções de abertura para guias de cabos M20 ou M32

•

Utilizar a proteção de aresta fornecida para cabos ≥ 150 mm2.
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Dimensionais da conexão ao circuito intermediário DLZ31B
A figura abaixo mostra as dimensionais do acoplamento do circuito intermediário
DLZ31B.
265 (10.43)
95.5 (3.76)

219.5 (8.64)

516 (20.32)

206 (8.11)

CAUTION

10 min
Risk of Electric Shock

139 (5.47)

WARNING

HOT SurfaceRisk of Burn

HOT SurfaceRisk of Burn
WARNING

10 min
Risk of Electric Shock
CAUTION

211 (8.31)

109 (4.29)
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Reequipagem para inversor do motor
É possível utilizar um conversor MOVIDRIVE® MDX61B como inversor do motor
MDR62B. Os seguintes casos de aplicação podem ser considerados aqui:
•

Alimentação através do módulo regenerativo MDR61B

•

Alimentação através do MOVIDRIVE® MDX61B no tipo de conexão B

Para operar um conversor como inversor do motor MDX62B, proceder da seguinte
maneira:

5x
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3437047051

•

Soltar os 4 parafusos da tampa superior e removê-los.

•

Soltar os 4 parafusos da tampa inferior e removê-los.

•

Retirar o conector de rede CAN (RJ45) no lado superior do conversor.

•

Soltar os 5 parafusos da tampa para o controle de pré-carga e descarga e remover a tampa.

•

Tirar os 4 conversores planos das resistências de descarga da placa.

•

Fixar os cabos soltos.

•

Reaparafusar as tampas.
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4.2

Remoção/instalação do painel de operação

4.2.1

Remoção do painel de operação
Proceder da seguinte forma:

1.

2.
3.

STOP

RUN

DEL

OK

STOP

RUN

DEL

OK

2.
1804920715

1. Retirar o conector do cabo de conexão do slot XT.
2. Cuidadosamente, pressionar o painel de operação para baixo, até ele se soltar do
suporte superior da tampa frontal.
3. Retirar o painel de operação pela frente (e não pela lateral!).
4.2.2

Instalação do painel de operação
Proceder da seguinte forma:

2.

3.

STOP

RUN

DEL

OK

STOP

RUN

DEL

OK

1804922635

1. Colocar o painel de operação primeiro com o lado inferior no suporte inferior da
tampa frontal.
2. Em seguida, pressionar o painel de operação primeiro no suporte superior da tampa frontal.
3. Inserir o conector do cabo de conexão no slot XT.
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4.3

Remoção/instalação da tampa frontal

4.3.1

Remover a tampa frontal

4

Proceder da seguinte forma:

1.

2.

1804955147

1. Primeiramente, remover o painel de operação, se estiver instalado.
2. Pressionar em cima no botão de encaixe da tampa frontal.
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3. Manter o botão de encaixe pressionado e retirar a tampa frontal.

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

79

4

Instalação
Remoção/instalação da tampa frontal

4.3.2

Colocar a tampa frontal
Proceder da seguinte forma:

2.

3.

Tamanho 0

1.

Tamanhos 1 - 7

1804958219

1. Montar a tampa frontal com o lado inferior no respectivo suporte.
2. Manter o botão de encaixe pressionado em cima da tampa frontal.
3. Pressionar a tampa frontal sobre a unidade.
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4

Information regarding UL

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

4.4.1

Field wiring power terminals
•

Use 75 °C copper wire only - models with suffix 0075, 0110, 0370, 0450, 0550,
0750, 0900, 1100, 1320, 1600, 2000, 2500.
Use 60/75 °C copper wire only - models with suffix 0005, 0008, 0011, 0014, 0015,
0022, 0030, 0037, 0040, 0055, 0150, 0220, 0300.

•

Tighten terminals to in-lbs (Nm) as follows:

Series
®

MOVIDRIVE
MDX 60B/61B

Size

in-lbs

Nm

0XS, 0S, 0L

5

0.6

1, 2S

5

0.6

2

13

1.5

3

31

3.5

4, 5

120

14

6

180

20

7

620

70

Field wiring is to be made using listed ZMVV Lugs - models size 2, 3, 5.
4.4.2

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
•

200,000 rms symmetrical amperes when protected by fuses and circuit breakers
as described in the tables below.

•

65,000 rms symmetrical amperes when protected by ABB and Rockwell Type E
Combination Motor controllers as described in the tables below.

•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0005 - 2500 (400 V units only).
Max. voltage is limited to 500 V.

•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0015 - 0300 (230 V units only).

23535024/PT-BR – 11/2017

Max. voltage is limited to 240 V.
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4.4.3

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.

AC 400/500 V devices
Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range

82

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0005 (Size 0S)

15 A / 600 V

25 A/ 500 V

ABB, Model MS132-2.5
Rated 480 V, 1 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B25, Rated
460 V, 1.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0008 (Size 0S)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0011 (Size 0M)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0014 (Size 0M)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0030 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated 460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0040 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-12
Rated 480 V, 7.5 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C16, Rated 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2S)

60 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-16
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C16, Rated 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2S)

60 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M- D8E-C20, Rated 460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 2)

60 A / 600 V

-

ABB, Model MS132-32
Rated 480 V, 20 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C32, Rated
460 V, 25 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS495-75E
Rated 480 V, 60 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0370 (Size 4)

350 A / 600 V

175 A / 500 V

ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0450 (Size 4)

350 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0550 (Size 5)

225 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0750 (Size 5)

225 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0900 (Size 6)

250 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-
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Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range
SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
1100 (Size 6)

300 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
1320 (Size6)

400 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
1600 (Size 7)

400 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
2000 (Size 7)

500 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
2500 (Size 7)

600 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter
Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.

AC 230 V devices
Three Phase 200 V – 240 V Voltage Range
SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:1)

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0037 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C20, Rated
460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2)

60 A / 250 V

40 A / 240 V

ABB, Model MS132-25
Rated 480 V, 15 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C25, Rated
460 V, 20 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2)

60 A / 250 V

40 A / 240 V

ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 3)

175 A / 250 V

90 A / 240 V

ABB, Model MS450-50E
Rated 480 V, 40 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 250 V

90 A / 240 V

ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 4)

350 A / 250 V

175 A / 240 V

ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 4)

350 A / 250 V

175 A / 240 V

-

-

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter
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Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.

4.4.4

Motor overload protection
The units are provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal
memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150 % of the rated motor current.
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4.4.5

Ambient temperature
The units are suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with derated
output current.
To determine output current rating at higher than 40 °C, the output current should be
derated 2.5 % per °C between 40 °C and 50 °C, and 3 % per °C between 50 °C and
60 °C.

NOTA
- Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited
output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
- UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a nongrounded star point (IT systems).

4.4.6

Environmental Conditions
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The units are for use in pollution degree 2 environments.
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4.5

Presilhas de fixação da blindagem

4.5.1

Presilha de fixação da blindagem para módulo de potência, tamanho 0

4

É fornecido um conjunto de presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência como padrão para o MOVIDRIVE® MDX60B/61B tamanho 0. As presilhas de fixação da blindagem não vêm montadas na unidade.
Montar as presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência da seguinte
maneira:
•

Fixar os grampos de contato nas placas de blindagem.

•

Fixar as presilhas de fixação da blindagem nos lados superior e inferior da unidade.
[1]

[2]

[3]

[4]

1805286795

Grampos de contato

[2]

Parafusos de fixação do grampo de contato

[3]

Placa de blindagem

[4]

Parafuso de fixação da presilha de fixação da blindagem

23535024/PT-BR – 11/2017

[1]

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

85

4

Instalação
Presilhas de fixação da blindagem

4.5.2

Presilha de fixação da blindagem para módulo de potência, tamanho 1
É fornecida uma presilha de fixação da blindagem para o módulo de potência como
padrão para o MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 1. Montar esta presilha de fixação da
blindagem no módulo de potência com os parafusos de fixação da unidade.

[1]
[2]

1805289867

[1]

4.5.3

Presilhas de fixação da blindagem
do módulo de potência

[2]

Conexão ao terra de proteção PE

Presilha de fixação da blindagem para módulo de potência para tamanhos 2S e 2
É fornecida uma presilha de fixação da blindagem para o módulo de potência com 2
parafusos de fixação como padrão para o MOVIDRIVE® MDX61B tamanhos 2S e 2.
Montar esta presilha de fixação da blindagem com os dois parafusos de fixação.

[1]

[2]

[1]

Presilhas de fixação da blindagem
do módulo de potência

[2]

Conexão ao terra de proteção PE

As presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência possibilitam que a
blindagem dos cabos do motor e da resistência de frenagem seja facilmente montada.
Conectar a blindagem e o condutor de terra de proteção PE como indicam as figuras.
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1805291787
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4.5.4

4

Presilha de fixação da blindagem para módulo de potência, tamanhos 3 a 7
Não são fornecidas presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência para o MOVIDRIVE® MDX61B nos tamanhos 3 até 7. Para a montagem da blindagem
dos cabos do motor e do freio, utilizar presilhas de fixação da blindagem disponíveis
no mercado. Colocar a blindagem o mais próximo possível ao conversor.

4.5.5

Presilha de fixação da blindagem para cabos de sinal
Montar a presilha de fixação da blindagem para os cabos de sinal da seguinte maneira:
•

Se estiverem instalados, retirar o painel de operação e a tampa frontal.

•

Tamanho 0: fixar as presilhas de fixação da blindagem no lado inferior da unidade.

•

Tamanhos 1 a 7: fixar as presilhas de fixação da blindagem no lado inferior da unidade de controle.

Tamanho 0

MDX 60B

MDX 61B
[1]
[2]
[1]

[4]

[2]
[4]
[3]

[3]
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Tamanhos 1 a 7
[1]

[2]

[3]
[4]

1805401483

Grampo(s) de contato

[2]

Parafuso(s) de fixação do grampo de contato

[3]

Placa de blindagem

[4]

Parafuso de fixação da presilha de fixação da blindagem

23535024/PT-BR – 11/2017

[1]
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4.6

4

Proteção contra contato acidental para os bornes de potência

AVISO
Conexões de potência descobertas.
Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.

4.6.1

•

Instalar a proteção contra contato acidental de acordo com os regulamentos.

•

Nunca colocar a unidade em operação se a proteção contra contato acidental
não estiver instalada.

Tamanho 2S
O grau de proteção IP20 no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 2S é atingido quando
for cumprida uma das seguintes condições:
•

A proteção contra contato acidental em X3/X4 está instalada

•

Um cabo pré-fabricado adequado está conectado em X3/X4

Se as duas condições não forem cumpridas, é atingido o grau de proteção IP10.
A figura abaixo mostra a proteção contra contato acidental para MOVIDRIVE®
MDX61B, tamanho 2S.
IP10
X4
-UZ +UZ PE

IP20
X4
-UZ +UZ PE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

IP10
X3
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8/+R 9/-R PE

IP20
X3
8/+R 9/-R PE

1805410571
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4.6.2

Tamanho 3
As versões do hardware do tamanho 3 podem ser reconhecidas pelas entradas nos
campos de estado 2 e 5 da plaqueta de identificação do módulo de potência. Versões
de hardware mais antigas não têm nenhum registro nos campos de estado 2 e 5.
Por exemplo, para a atual variante de hardware, na plaqueta de identificação exibida
embaixo, o registro no campo de estado 2 é "10" e o registro para o campo de estado
5 é "11".

De fábrica, as conexões de potência 7/-UZ, 8/+UZ, 9/-R e 8/+R do conversor em tamanho 3 estão equipadas com tampas de isolamento como proteção contra contato
acidental, ver figura. Se essas tampas de isolamento forem removidas sem que seja
realizada uma conexão com condutores com mangueira de isolamento, os conversores somente têm o grau de proteção IP10.

NOTA
•

Para atingir o grau de proteção IP20, é necessário equipar pontos de fixação/conexão livres com as tampas de conexão ilustradas.

A figura abaixo mostra a proteção contra contato acidental para MOVIDRIVE®
MDX61B, tamanho 3.
IP20

IP10

IP20

IP10

[1]

9007217248752011
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[1]

4

Tampas de isolamento

Mangueira termorretrátil
Os conversores de tamanho 3 atingem o grau de proteção IP20 se todos os cabos de
potência (conexões X1, X2, X3, X4) estiverem revestidos por mangueira termorretrátil
como exibido na figura.
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4.6.3

Tamanhos 4 e 5
O grau de proteção IP20 é atingido no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 4 e 5 (unidades de 500 VCA: MDX61B0370/0450/0550/0750; unidades de 230 VCA:
MDX61B0220/0300) quando uma das condições abaixo for atendida:
•

Cabos de potência pré-fabricados adequados com mangueira termorretrátil com
uma seção transversal do cabo ≥ 35 mm2 (AWG2) estão conectados corretamente
nos bornes de potência X1, X2, X3, X4. A proteção adicional contra contato acidental DLB11B não precisa estar instalada.

•

Cabos de potência pré-fabricados adequados com mangueira termorretrátil com
uma seção transversal do cabo < 35 mm2 (AWG2) estão conectados corretamente
nos bornes de potência X1, X2, X3, X4. A proteção contra contato acidental
DLB11B deve estar instalada corretamente (ver item "Montagem da proteção contra contato acidental DLB11B").

•

A proteção contra contato acidental DLB11B não pode estar instalada em bornes
de potência conectados. A proteção contra contato acidental DLB11B não pode
estar instalada em bornes PE.

Se uma das duas condições não for cumprida, é atingido o grau de proteção IP10. A
proteção contra contato acidental DLB11B (escopo de fornecimento: 12 unidades) pode ser encomendada com o código 0823 111 7.
Montagem da proteção contra contato acidental DLB11B
Para a montagem correta da proteção contra contato acidental DLB11B, proceder
da seguinte maneira:
•

Figura I: borne de potência com cabo de potência conectado com seção transversal do cabo < 35 mm2 (AWG2):
Romper a lingueta de plástico [1] e inserir a proteção contra contato acidental
DLB11B [3] na respectiva bitola para terminal [2] do borne de potência. Observar
que a saída do cabo esteja reta. Montar a tampa de proteção para os bornes de
potência.

•

Figura II: Borne de potência sem cabo de potência conectado:
Empurrar a proteção contra contato acidental DLB11B [1] na respectiva bitola para
terminal [2]. Montar a tampa de proteção para os bornes de potência.
I

II

[2]
[1]
[3]

[1]

[3]

90°

1805413643

1805519115
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[1] Lingueta de plástico

[1] Proteção contra contato acidental

[2] Bitola para terminal

[2] Bitola para terminal

4

[3] Proteção contra contato acidental ins- [3] Proteção contra contato acidental instalada corretamente
talada corretamente
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Demais informações sobre os bornes de potência X1, X2, X3 e X4 encontram-se no
capítulo "Dados técnicos".
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4.6.4

Tamanhos 4 – 6
Para o MOVIDRIVE® tamanho 4 (unidades 500 VCA: MDX61B0370/0450; unidades
230 VCA: MDX61B0220/0300), tamanho 5 (MDX61B0550/0750) e tamanho 6
(MDX61B0900/1100/1320) são fornecidas como padrão 2 unidades de proteção contra contato acidental com 8 parafusos de fixação. Montar a proteção contra contato
acidental nas duas tampas de proteção para os bornes de potência.
A figura abaixo mostra a proteção contra contato acidental para MOVIDRIVE®
MDX61B, tamanho 4, 5 e 6.
[1]
[2]

1 2
PE L1 L2

3
7
8
L3 -UZ +UZ PE

1 2
PE L1 L2

3
7
8
L3 -UZ +UZ PE

[3]

2288546699

A proteção contra contato acidental é composta dos seguintes componentes:
[1] Chapa protetora
[2] Tampa de conexão
[3] Extensor (só no tamanho 5)
As unidades MOVIDRIVE® MDX61B, tamanhos 4, 5 e 6, atingem o grau de proteção
IP10 apenas sob as seguintes condições:
•

Os cabos de potência estão cobertos com mangueira termorretrátil em todos os
bornes de potência (X1, X2, X3, X4) (exemplo: ver figura abaixo).

1805525259

NOTA
Se as condições supracitadas não forem cumpridas, as unidades MOVIDRIVE®, tamanhos 4, 5 e 6 atingem o grau de proteção IP00.
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12-150
-150
50
50°
12-150°

A proteção contra contato acidental está completamente instalada

KL22

•

Instalação
Proteção contra contato acidental para os bornes de potência

4.6.5

4

Tamanho 7

Montagem da proteção contra contato acidental DLB21B
Atinge-se o grau de proteção IP20 para MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 7 quando a
proteção contra contato acidental DLB21B (código 18226086), que foi adaptada pelo
cliente, estiver montada na frente e atrás das conexões de potência.

2307312139

NOTA
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Se a condição supracitada não for cumprida, as unidades MOVIDRIVE®, tamanho 7
atingem o grau de proteção IP00.
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4.7

Esquema de ligação da unidade básica

4.7.1

Módulo de potência (tamanho 0 – 6) e freio
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)

Condutor de proteção (blindagem)

UAC

UAC

UAC

F14/F15

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

L1 L2 L3
Opcional filtro de rede NF... Conexão ao
circuito
L1' L2' L3'
intermediário ***

F14/F15

L1 L2 L3

-UZ +UZ

X1:

X4:

K11
(AC-3)

Módulo de potência

U
DBØØ

DBØØ

DGND

K12
(AC-3)

X3:

V

+R -R

W

PE

K12
(AC-3)

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5
Conector
do freio**

X2:

DBØØ

DGND

1
BMK* 2
3
4
13
14
15

PE

→ Item "Conexão do
resistor de frenagem
BW.. / BW..T / BW...P"

DGND

branco
1
vermelho BE 2
BG 3
BGE 4
azul
5

CT/CV/DR/DT/DV:
desligamento dos
lados CC e CA

branco
vermelho

M
trifásica

azul

CT/CV/DR/DT/DV:
desligamento -no circuito CA

CT/CV, CM71 ... 112: desligamento no circuito CC e CA

9007201060300683

**

É fundamental observar a ordem de conexão do conector do freio. Uma conexão incorreta pode
destruir o freio. Observar as instruções de operação dos motores utilizados ao conectar o freio
utilizando a caixa de ligação!

***

Nos tamanhos 1, 2 e 2S não há uma conexão ao terra de proteção PE próxima dos bornes de conexão à rede de alimentação e dos bornes de conexão do motor (X1, X2). Neste caso, utilizar o borne
PE junto da conexão do circuito intermediário (X4).

•

Para a conexão do retificador de freio, é necessário um cabo da rede de alimentação separado.

•

Não é permitido utilizar a tensão do motor para alimentar o retificador do
freio!

Desligar sempre o freio nos circuitos CC e CA nas seguintes situações:
•

96
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NOTA

Instalação
Esquema de ligação da unidade básica

em acionamentos que exijam um tempo de reação rápido do freio e

•

nos modos de operação CFC e SERVO.
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4.7.2

Módulo de potência e fonte de alimentação CC (tamanho 7)
Para a conexão do freio, consultar o esquema de ligação do tamanho 1 – 6.
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

F11/F12/F13

F21/F22/F23

K11
(AC-3)
L1 L2

L3

Opcional filtro de rede NF...
L1' L2' L3'

12
10 11

X1:

Fonte de
alimentação
CC

Módulo de potência

9

L1 L2 L3

L1 L2 L3

X2:

U

V

W

X3:

PE

+R -R

→ Item "Conexão do
resistor de frenagem
BW.. / BW..T / BW...P"

M
trifásica
9007201440755083

Dados técnicos da fonte de alimentação CC:
•

Corrente nominal de rede: 2,4 A CA

•

Corrente de partida 30 A CA/380 - 500 VCA

NOTA
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Em caso de operação auxiliar através de fonte de alimentação, observar que não é
permitida a conexão de fontes de alimentação externas +24 V no borne de controle
X10:9. Uma conexão incorreta gera uma mensagem de irregularidade!
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4.7.3

4

Retificador de freio no painel elétrico
Ao montar o retificador de freio no painel elétrico, instalar os cabos entre o retificador
de freio e o freio separado de outros cabos de potência. A passagem conjunta com
outros cabos só é permitida se os cabos de potência forem blindados.

4.7.4

Resistor de frenagem BW... / BW...-...-T / BW...-...-P

Módulo de potência

Módulo de potência

X3:

Módulo de potência

X3:

X3:

PE

PE

PE

+R -R

+R -R

+R -R

F16
atua
sobre K11

BW...-...-P

BW...-...-T
95

97
F16
98
4

T2

RB1

atua
sobre K11

atua
sobre K11

96
T1

6

BW...

RB2

9007201060304139
Quando o contato de sinal F16 é ativado,
K11 deve ser aberto e DIØØ "/bloqueio de
controlador" deve receber um sinal "0". O
circuito do resistor não deve ser interrompido!

Quando o interruptor de temperatura é ativado, K11 deve ser aberto e
DIØØ "/regulador bloqueado" deve
receber um sinal "0". O circuito do
resistor não deve ser interrompido!

Quando o relé bimetálico externo
(F16) é ativado, K11 deve ser
aberto e DIØØ "/regulador bloqueado" deve receber um sinal "0". O
circuito do resistor não deve ser interrompido!

Proteção contra sobrecarga
Interruptor de temperatura
interno
(..T), (..P)

Relé bimetálico externo (F16)

BW...

-

-

Necessário

BW...-...-T/P

-

Uma das duas opções (interruptor de temperatura interno/relé
bimetálico externo) é necessária.

BW...-003/BW...-005

Suficiente

-

Permitido

BW090-P52B

Suficiente

-

-
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Tipo de resistor de fre- Especificado
nagem
pelo design
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4.7.5

Bornes de sinal MDX60B/61B

Opcional
interface serial
p. ex., USB11A

Unidade de controle
Opção painel
de controle
DBG60B

Comutação sinal I <-> sinal U*
Resistor de terminação do system bus
XT: 9,6 kBaud <-> 57,6 kBaud*
Entrada de frequência ativa

XT

S 11
S 12
S 13
S 14
ON OFF*

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

REF1
AI11
AI12
AGND
REF2

1
2
3
4
5

DEL

OK

RS232

Typ:
UWS21B
Sach-Nr 1 820 456 2

X11:
+10 VCC
+
n1 (0...10 V*; +/-10 V)
DC 0...20 mA; 4 ... 20 mA
Potencial de referência sinais analógicos
-10 VCC

X13:
Display de 7 segmentos

Conector fêmea
Sub-D de 9 pinos

Display de 7 segmentos
do estado operacional

1
DIØØ
2
DIØ1
3
DIØ2
4
DIØ3
5
DIØ4
6
DIØ5
DCOM* * 7
8
VO2 4
9
DGND
ST11 10
ST12 11

Comandos
de nível superior
Entrada
digital

Lorem ipsum

Saídas
digitais
Referência
saídas digitais

DGND

X16:

Potencial de referência de sinais digitais
Saída +24 VCC
Referência entrada +24 VCC STO
Entrada +24 VCC
STO

Sem função*
Sem função*
Saída IPOS*
Saída IPOS*
Saída IPOS*
Potencial de referência de sinais digitais

1
2
3
4
5
6

Placa de blindagem
e/ou presilha de
fixação da blindagem

1
TF1
2
DGND
DBØØ
3
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
DOØ2
7
8
VO24
9
VI24
DGND 10

K12
(AC-3)

24V

De acordo com as opções,
conectar alimentação externa *** de 24 VCC
(dados do sistema eletrônico MOVIDRIVE ® )

1
2
3
4

DGND
VO24
SOV24
SVI24

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

X10:

Entrada TF-/TH-/KTY+
Potencial de referência de
/Freio
sinais digitais
Contato de relé
Pronto para funcionar*
Relé contato aberto
Relé contato fechado
/Falha*
Saída +24 VCC
Entrada +24 VCC
Potencial de referência
de sinais digitais

X17:

.

Conversor não está pronto
Regulador bloqueado ativo
Sem liberação
Corrente em parada
Operação VFC
Controle n
Controle M
Controle de retenção
Ajuste de fábrica
Chave fim de curso alcançada
Opcional de tecnologia
Referenciamento IPOS
Partida em movimento
Medir encoder
Indicação de irregularidade
Modo manual
Aguardando dados
STO ativo
Programa IPOS
rodando (ponto
piscando)

Slots de placas opcionais
Só com MDX61B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
c
d
E
F
H
t
U

/Reg. bloqueado
Horário/parada*
Anti-horário/parada*
Liberação/parada*
n11/n21*
n12/n22*
Referência X13:DIØØ...DIØ5
Saída +24 VCC
Potencial de referência de sinais
digitais
RS485 +
RS485 -

R11 > 5 kΩ
-10 VCC...+10 V CC 0(4)...20 mA
I
U
X11:AI11/AI12

RS485

Referência system bus
System bus positivo
System bus negativo

*

Ajuste de fábrica

**

Se as entradas digitais forem ligadas à alimentação de tensão de 24 VCC X13:8 "VO24", colocar um
jumper entre X13:7 (DCOM) e X13:9 (DGND) no conversor MOVIDRIVE®.
DGND (X10, X12, X13, X16, X17) está conectado de fábrica a PE (furo roscado, ver cap. "Estrutura
da unidade"). É possível estabelecer uma separação de potencial removendo o terminal para aterramento M4 x 14. Ao utilizar uma placa opcional DCS21B/22B/S31B/32B e DEU21B, é possível realizar uma separação de potencial.

***

100

Alimentação de tensão externa via X:10 somente para tamanho 0-6. Para tamanho 7, conectar a
tensão auxiliar 24 V via fonte de alimentação CC.

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23535024/PT-BR – 11/2017

27021599569789579

Instalação
Esquema de ligação da unidade básica

4.7.6

4

Descrição da função dos bornes da unidade básica (módulo de potência e unidade de
controle)

Borne

Função

X1:1/2/3

L1/L2/L3 (PE) Conexão à rede de alimentação

X2:4/5/6

U/V/W (PE)

Conexão do motor

X3:8/9

+R/-R (PE)

Conexão do resistor de frenagem

X4:

+UZ/-UZ (PE)

Conexão do circuito intermediário

9,10,11,12

L1/L2/L3/PE

Conexão da fonte chaveada (apenas para tamanho 7)

S11:

Comutação sinal I CC (0(4) – 20 mA) ↔ sinal VCC(-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V), ajuste de fábrica no sinal
U.

S12:

Ligar ou desligar o resistor de terminação do system bus, ajuste de fábrica desligado.

S13:

Ajustar a taxa de transmissão para a interface RS485 XT.
Selecionável entre 9,6 e 57,6 kBaud, ajuste de fábrica de 57,6 kBaud.

S14:

Ligar ou desligar a entrada de frequência, ajuste de fábrica desligado.

X12:1

DGND

Potencial de referência do system bus

X12:2

SC11

System bus positivo

X12:3

SC12

System bus negativo

X11:1

REF1

+10 VCC (máx. 3 mA CC) para o potenciômetro

X11:2/3

AI11/12

Entrada de valor nominal n1 (entrada diferencial ou entrada com potencial de referência AGND), forma de
onda → P11_/S11

X11:4

AGND

Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, AI.., AO..)

X11:5

REF2

–10 VCC (máx. 3 mA CC) para o potenciômetro

X13:1

DIØØ

Entrada digital 1, com programação fixa "/regulador
bloqueado"

X13:2

DIØ1

Entrada digital 2, com ajuste de fábrica "Sentido horário/parada"

X13:3

DIØ2

Entrada digital 3, com ajuste de fábrica "Sentido antihorário/parada"

X13:4

DIØ3

Entrada digital 4, com ajuste de fábrica "Liberação/
parada"

X13:5

DIØ4

Entrada digital 5, com ajuste de fábrica "n11/n21"

X13:6

DIØ5

Entrada digital 6, com ajuste de fábrica "n12/n22"

X13:7

DCOM

Referência para as entradas digitais X13:1 a X13:6 (DIØØ – DIØ5) e X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7)
• Aplicar tensão externa de +24 VCC nas entradas digitais: é necessária uma conexão X13:7 (DCOM)
com o potencial de referência da tensão externa.

• As entradas digitais são isoladas eletricamente
através de optoacopladores.
• Possibilidades de seleção para as entradas digitais 2 a 6 (DIØ1 – DIØ5) → Menu de parâmetros
P60_

–

Sem jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → entradas digitais isoladas

–

Com jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → entradas digitais não isoladas

23535024/PT-BR – 11/2017

• Comutar as entradas digitais de X13:8 ou X10:8 (VO24) com +24 VCC → é necessário um jumper
X13:7-X13:9 (DCOM-DGND).
X13:8

VO24

Saída de tensão auxiliar +24 VCC (máx. carga X13:8 e X10:8 = 400 mA) para chaves de comando externas

X13:9

DGND

Potencial de referência para sinais digitais

X13:10

ST11

RS485+ (taxa de transmissão com ajuste fixo em 9,6 kBaud)

X13:11

ST12

RS485-

X16:1

DIØ6

X16:2

DIØ7

X16:3

DOØ3

X16:4

DOØ4

X16:5

DOØ5

Entrada digital 7, com ajuste de fábrica "Sem função" • As entradas digitais são isoladas eletricamente
através de optoacopladores.
Entrada digital 8, com ajuste de fábrica "Sem função"
• Possibilidades de seleção para as entradas digiSaída digital 3, com ajuste de fábrica "Saída IPOS"
tais 7 e 8 (DIØ6/DIØ7) → Menu de parâmetros
Saída digital 4, com ajuste de fábrica "Saída IPOS"
P60_
Saída digital 5, com ajuste de fábrica "Saída IPOS" • Possibilidade de seleção para as saídas digitais
3 até 5 (DOØ3 – DOØ5) → Menu de parâmetros
Não aplicar tensão externa nas saídas digitais
P62_
X16:3 (DOØ3) a X16:5 (DOØ5)!

X16:6

DGND

Potencial de referência para sinais digitais

X10:1

TF1

Conexão KTY+/TF/TH (conectar com X10:2 através de TF/TH), ajuste de fábrica em "Sem resposta" (→
P835)

X10:2

DGND

Potencial de referência para sinais digitais/KTY–

X10:3

DBØØ

Saída digital DBØØ, com programação fixa "/freio", capacidade de carga máx. 150 mA CC (à prova de
curto-circuito, de alimentação fixa até 30 VCC)

X10:4

DOØ1-C

Contato conjunto da saída digital 1, com ajuste de fábrica "Pronto para operação"
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Borne

Função

X10:5

DOØ1-NO

Contato fechado saída digital 1, capacidade de carga máx. dos contatos à relé 30 VCC e 0,8 A CC

X10:6

DOØ1-NC

Contato normalmente fechado da saída digital 1

X10:7

DOØ2

Saída digital DBØ2, ajuste de fábrica em "/irregularidade", capacidade de carga máx. 50 mA CC (à prova
de curto-circuito, de alimentação fixa até 30 VCC). Possibilidades de seleção para as saídas digitais 1 e 2
(DOØ1 e DOØ2) → menu de parâmetros P62_. Não aplicar tensão externa nas saídas digitais X10:3
(DBØØ) e X10:7 (DOØ2)!

X10:8

VO24

Saída de tensão auxiliar +24 VCC (carga adicional máx. X13:8 e X10:8 = 400 mA) para chaves de comando externas

X10:9

VI24

Entrada de alimentação de tensão +24 VCC (tensão auxiliar de acordo com o tipo das opções, diagnóstico da unidade com rede desligada)

X10:10

DGND

Potencial de referência para sinais digitais
Informação sobre X:10.9: aplicar tensão auxiliar externa de +24 VCC apenas nos tamanhos 0-6. No
tamanho 7, a fonte de alimentação CC deve ser alimentada com tensão de alimentação. Para tal,
observar o capítulo "Módulo de potência e fonte de alimentação CC (tamanho 7)" (→ 2 98).

X17:1

DGND

Potencial de referência para X17:2

X17:2

VO24

Saída de tensão auxiliar +24 VCC, apenas para alimentação do X17:4 da mesma unidade. Só pode
ser conectado no máximo 1 BST adicional

X17:3

SOV24

Potencial de referência para entrada +24 VCC "STO - parada segura ativa" (contato de segurança)

X17:4

SVI24

Entrada +24 VCC "STO - parada segura ativa" (contato de segurança)
Apenas interface SEW Service. Slot para opção: DBG60B/UWS21B/USB11A
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4.8

Atribuição dos resistores de frenagem, bobinas e filtros

4.8.1

Unidades de 400/500 VCA, tamanho 0

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5A3

0005

0008

Tamanho

0014

0

Resistores de frenagem Corrente de disparo
BW... /
BW..-..-T

Código
BW...

BW090-P52B1)

-

08245630

BW072-003

IF = 0,8 A

08260583

BW072-005

IF = 1,2 A

08260605

BW168/BW168-T

IF = 3,6 A

0820604X

18201334

BW100-006
BW100-006-T

IF = 2,4 A

08217017

18204198

Bobinas de rede
ND020-013

0011

4

Código
BW...-...-T

Código
Corrente total =
20 A CA

08260125

Filtro de rede

Código

NF009-503

08274126

Bobinas de saída

Diâmetro interno

Código

HD001

d = 50 mm

08133255

para seções transversais do cabo de 1,5 – 16 mm2
(AWG 16 – 6)

HD002

d = 23 mm

08135576

para seções transversais do cabo ≤ 1,5 mm2 (AWG
16)

Filtro de saída (só no modo de operação VFC
ou U/f)

Código

HF008-503

0826029X

A

HF015-503

08260303

B

HF022-503

08260311

A
B

1) Proteção contra sobrecarga térmica interna, dispensa relé bimetálico.
Com operação nominal (100%)

B

Com carga quadrática (125%)
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4.8.2

Unidades de 400/500 VCA, tamanhos 1, 2S e 2

MOVIDRIVE® MDX61B...-5A3

0015

0022

Tamanho

0030

0040

0055

1

Resistores de frenagem
BW... / BW..-..-T

Corrente de disparo

Código
BW...

BW100-005

IF = 1,0 A

08262691

BW100-006/
BW100-006-T

IF = 2,4 A

08217017

18204198

BW168/BW168-T

IF = 3,6 A

0820604X

18201334

BW268/BW268-T

IF = 4,2 A

08207151

18204171

BW147/BW147-T

IF = 5,1 A

08207135

18201342

BW247/BW247-T

IF = 6,5 A

08207143

18200842

BW347/BW347-T

IF = 9,2 A

08207984

18201350

BW039-012/
BW039-012-T

IF = 5,5 A

08216894

18201369

BW039-026-T

IF = 8,2 A

18204155

BW039-050-T

IF = 11,3 A

18201377

Bobinas de rede

0075
2S

0110
2

Código
BW...-...-T

Código

ND020-013

Corrente total =
20 A CA

08260125

ND045-013

Corrente total =
45 A CA

08260133

Filtro de rede

Código

NF009-503

08274126

A

NF014-503

0827116X

B

NF018-503

08274134

NF035-503

08271283

A
B

Bobinas de saída

Diâmetro interno

Código

HD001

d = 50 mm

08133255

para seções transversais do cabo de 1,5 – 16 mm2
(AWG 16 – 26)

HD002

d = 23 mm

08135576

para seções transversais do cabo ≤ 1,5 mm2 (AWG
16)

HD003

d = 88 mm

08135584

para seção transversal do cabo > 16 mm2 (AWG 6)

Filtro de saída (só no modo de operação
VFC ou U/f)

Código

HF015-503

08260303

A

HF022-503

08260311

B

HF030-503

0826032X

HF040-503

08263116

HF055-503

08263124

HF075-503

08263132

HF023-403

08257841

HF033-403

0825785X

Com operação nominal (100%)

B

Com carga quadrática (125%)

B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B
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4.8.3

Unidades de 400/500 VCA, tamanhos 3 e 4

MOVIDRIVE® MDX61B...-503

0150

Tamanho

0220

0300

0370

3

Resistores de frenagem
BW... /
BW...-...-T
BW...-...-P

Corrente de disparo Código
BW...

BW018-015/
BW018-015-P

IF = 9,1 A

BW018-035-T

IF = 13,9 A

BW018-075-T

IF = 20,4 A

BW915-T

IF = 32,7 A

18204139

BW012-025/
BW012-025-P

IF = 14,4 A

BW012-050-T

IF = 20,4 A

18201407

BW012-100-T

IF = 28,9 A

18201415

BW106-T

IF = 47,4 A

18200834

BW206-T

IF = 54,8 A

18204120

Bobinas de rede
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4

Código
BW...-...-T

08216843

0450
4

Código
BW...-...-P

18204163

C

C

18201385

C

C

18201393

C

C

08216800

18204147

Código

ND045-013

Corrente total =
45 A CA

08260133

A

ND085-013

Corrente total =
85 A CA

08260141

B

ND150-013

Corrente total =
150 A CA

08255482

ND300-0053

Corrente total =
300 A CA

08277214

A
B

Filtro de rede

Código

NF035-503

08271283

A

NF048-503

08271178

B

NF063-503

08274142

NF085-503

08274150

NF115-503

08274169

A
B

A
B

A
B

Bobinas de saída

Diâmetro interno

Código

HD001

d = 50 mm

08133255

para seções transversais do cabo de 1,5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD003

d = 88 mm

08135584

para seção transversal do cabo > 16 mm2 (AWG 6)

Filtro de saída (só no modo de operação
VFC ou U/f)

Código

HF033-403

0825785X

A

B/H

HF047-403

08257868

B

A

HF450-503

08269483

A/H
B

A

Com operação nominal (100%)

B

Com carga quadrática (125%)

C

Conectar duas resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo dupla (2 × IF) em F16

D

Conectar três resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo tripla (3 × IF) em F16

E

Conectar quatro resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo quádrupla (4 × IF) em F16

H

Dois filtros em paralelo

A/H
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4.8.4

Unidades de 400/500 VCA, tamanhos 5 até 7

MOVIDRIVE® MDX61B...-503

0550

Tamanho

0750 0900
5

1100

1320

1600

6

2000

2500

7

Resistores de frenagem
BW...-...-T

Corrente de disparo

Código
BW...-...-T

BW106-T

IF = 47,4 A

18200834

C

C

C

D

E

F

BW206-T

IF = 54,8 A

18204120

C

C

C

D

E

F

BW1.4-170

IF = 110 A

13301527

BW003-420-T

IF = 129 A

13302345

C

C

C

B

B

B

Filtro de rede

Código

NF115-503

08274169

A

NF150-503

08274177

B

NF210-503

08274185

NF300-503

08274193

NF600-503

17963389

A
B

A
B

Bobinas de saída

Diâmetro interno

Código

HD001

d = 50 mm

08133255

para seções transversais do cabo de 1,5 – 16 mm2 (AWG 16
– 6)

HD003

d = 88 mm

08135584

para seção transversal do cabo > 16 mm2 (AWG 6)

HD004

Conexão
com pinos M12

08168857

HD005

Conexão
17963362
com terminal para cabo
M12, conexão ao terra de
proteção PE M10

Filtro de saída (só no modo de operação U/f e VFC)

Código

HF450-503

08269483

HF180-403

08299099

HF325-403

08299483

B

H

B

B

H

Com operação nominal (100%)

B

Com carga quadrática (125%)

C

Conectar duas resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo dupla (2 × IF) em F16

D

Conectar três resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo tripla (3 × IF) em F16

E

Conectar quatro resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo quádrupla (4 × IF) em F16

F

Conectar cinco resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo quíntupla (5 × IF) em F16

H

Dois filtros em paralelo

23535024/PT-BR – 11/2017

A

106

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Instalação
Atribuição dos resistores de frenagem, bobinas e filtros

4.8.5

Unidades de 230 VCA, tamanhos 1 até 4

MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3

0015

Tamanho

0022

0037

0055

1

0075

0110

2

0150

0220

3

0300
4

Resistores de
frenagem
BW...-.../
BW...-...-T
BW...-...-P

Corrente de disparo

Código BW... Código
BW...-...-T

BW039-003

IF = 2,7 A

08216878

BW039-006

IF = 3,9 A

08216886

BW039-012
BW039-012-T

IF = 5,5 A

08216894

BW039-026-T

IF = 8,1 A

BW027-006

IF = 4,7 A

08224226

BW027-012

IF = 6,6 A

08224234

BW018-015-T

IF = 9,1 A

18204163

C

C

C

C

BW018-035-T

IF = 13,9 A

18201385

C

C

C

C

BW018-075-T

IF = 20,4 A

18201393

C

C

C

C

BW915-T

IF = 32,6 A

18204139

C

C

C

C

BW012-025-P

IF = 14,4 A

18204147

BW012-050-T

IF = 20,4 A

18201407

BW012-100-T

IF = 28,8 A

18201415

BW106-T

IF = 47,4 A

18200834

C

C

BW206-T

IF = 54,7 A

18204120

C

C

Bobinas de rede
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18201369
18204155

Código

ND020-013

Corrente total =
20 A CA

08260125

A

ND045-013

Corrente total =
45 A CA

08260133

B

ND085-013

Corrente total =
85 A CA

0826014

ND150-013

Corrente total =
150 A CA

08255482

A
B

A
B

Filtro de rede

Código

NF009-503

08274126

A

NF014-503

0827116X

B

NF018-503

08274134

NF035-503

08271283

NF048-503

08271178

A

NF063-503

08274142

B

NF085-503

08274150

A

NF115-503

08274169

B

A
B

Bobinas de saída

Diâmetro interno

Código

HD001

d = 50 mm

08133255

para seções transversais do cabo de 1,5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD002

d = 23 mm

08135576

para seções transversais do cabo ≤ 1,5 mm2 (AWG 16)

HD003

d = 88 mm

08135584

para seção transversal do cabo > 16 mm2 (AWG 6)

A

Com operação nominal (100%)

B

Com carga quadrática (125%)

C

Conectar duas resistências de frenagem em paralelo, ajustar a corrente de disparo dupla (2 × IF) em F16
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4.9

Conexão do system bus (SBus 1)
Através do system bus (SBus), é possível endereçar no máx. 64 participantes de rede
bus CAN entre si. Utilizar um repetidor a partir de 20 até 30 participantes, dependendo do comprimento e da capacitância dos cabos. O SBus suporta a tecnologia de
transmissão de acordo com ISO 11898.
Informações detalhadas sobre o system bus encontram-se no manual "Comunicação
serial", disponível sob encomenda à SEW-EURODRIVE.

4.9.1

Esquema de ligação SBus

Unidade de controle

S 11
S 13
S 14

Unidade de controle

ON OFF
Referência
system bus
System bus positivo
System bus negativo

Unidade de controle

1
2
3

Referência
system bus
System bus positivo
System bus negativo

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

Resistor de terminação
do system bus

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

Resistor de terminação
do system bus

1
2
3

Referência
system bus
System bus positivo
System bus negativo

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

1805703179

Especificação do cabo
•

Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de
transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:
– Seção transversal do cabo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– Resistência da linha 120 Ω a 1 MHz
– Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz
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São adequados, p. ex., os cabos bus CAN ou DeviceNet™.
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4

Instalação da blindagem
•

Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados na presilha de aterramento da eletrônica do conversor ou do controlador mestre.

Comprimento do cabo
•

O comprimento total admissível para o cabo depende da taxa de transmissão do
SBus (P884):
– 125 kBaud → 500 m
– 250 kBaud → 250 m
– 500 kBaud → 100 m
– 1000 kBaud → 40 m

Resistor de terminação
•

Conectar o resistor de terminação do system bus na primeira e na última conexão
do system bus (S12 = ON). Nas outras unidades, desligar o resistor de terminação
(S12 = OFF).

ATENÇÃO
Entre as unidades conectadas com SBus não deve ocorrer diferença de potencial.
Isso pode afetar o funcionamento das unidades.
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Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através
da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.
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4.10

Conexão da interface RS485
A interface RS485 (X13:ST11, ST12) permite conectar no máx. 32 unidades
MOVIDRIVE®, p. ex., para a operação mestre/escravo, ou 31 unidades MOVIDRIVE®
e um comando de nível superior (CLP). A taxa de transmissão sempre está ajustada
em 9,6 kBaud.

4.10.1

Esquema de ligação da interface RS485 (X13)
X13:

RS485+
RS485-

X13:

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

X13:

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

1805890699

Especificação do cabo
•

Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de
transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:
– Seção transversal do cabo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– Resistência do fio 100 – 150 Ω a 1 MHz
– Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Instalação da blindagem
•

Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados da presilha de aterramento da eletrônica do conversor ou do comando de nível superior.

Comprimento do cabo
•

O comprimento total admissível para o cabo é de 200 m.

•

Há resistores de terminação dinâmicos incorporados à unidade. Não conectar resistores de terminação externos!

ATENÇÃO
Entre as unidades conectadas com RS485 não deve ocorrer diferença de potencial.
Isso pode afetar o funcionamento das unidades.
Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através
da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.
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Resistor de terminação

Instalação
Conexão do conversor de interface tipo DWE11B/12B

4.11

Conexão do conversor de interface tipo DWE11B/12B

4.11.1

Código e descrição
•

4

DWE11B, código 01881876
O conversor de interface DWE11B (HTL → TTL) em forma de um cabo adaptador
serve para a conexão de encoders HTL nas opções DEH11B/DEH21B. Apenas
os sinais A, B e C são conectados. O conversor de interface é adequado para todos os encoders HTL que já foram operados no MOVIDRIVE® A, MDV e MCV e
pode ser conectado facilmente.
[A]

[B]

[C]

1805896331

•

DWE12B, código 01881809
O conversor de interface DWE12B (HTL → TTL) em forma de um cabo adaptador
serve para a conexão de encoders HTL push pull nas opções DEH11B/
DEH21B. Além do sinal A, B e C, os sinais barrados também são conectados. A
SEW-EURODRIVE recomenda a utilização deste conversor de interface nos sistemas recém-projetados.
[A]

[B]

[C]
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4.12

Conexão do conversor de interface UWS21B (RS232 ↔ RS485)

4.12.1

Código
Opção de conversor de interface UWS21B: 18204562

4.12.2

Escopo de fornecimento
O escopo de fornecimento para a opção UWS21B contém:

4.12.3

•

Unidade UWS21B

•

CD-ROM com MOVITOOLS® MotionStudio

•

Cabo de interface serial com conector fêmea Sub-D de 9 pinos e conector macho
Sub-D de 9 pinos para a conexão UWS21B – PC

•

Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10 para a conexão UWS21B –
MOVIDRIVE®

Conexão MOVIDRIVE® – UWS21B
•

Para a conexão do UWS21B ao MOVIDRIVE®, utilizar o cabo de conexão fornecido.

•

Ligar o cabo de conexão ao slot XT do MOVIDRIVE®.

•

Observar que o painel de operação DBG60B e a interface serial UWS21B não podem ser conectados simultaneamente ao MOVIDRIVE®.

•

A figura abaixo mostra o cabo de conexão MOVIDRIVE® – UWS21B.
MOVIDRIVE® MDX60/61B

UWS21B
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4.12.4

4

Conexão UWS21B – PC
•

Para a conexão do UWS21B ao PC, utilizar o cabo de conexão fornecido (cabo de
interface padrão RS232 blindado).

•

A figura abaixo mostra o cabo de conexão UWS21B – PC (conexão 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] Conector macho Sub-D de 9 pinos
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[2] Conector fêmea Sub-D de 9 pinos
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4.13

Conexão do conversor de interface USB11A

4.13.1

Código
Opção de conversor de interface USB11A: 08248311

4.13.2

Escopo de fornecimento
•

Fazem parte do escopo de fornecimento do USB11A:
– Conversor de interface USB11A
– Cabo de conexão USB ao PC – USB11A (tipo USB A-B)
– Cabo de conexão MOVIDRIVE® MDX60B/61B – USB11A (cabo RJ10 - RJ10)
– CD-ROM com drivers de instalação e MOVITOOLS® MotionStudio

•
4.13.3

O conversor de interface USB11A suporta USB 1.1 e USB 2.0

Conexão MOVIDRIVE®-USB11A – PC
•

Para a conexão do USB11A ao MOVIDRIVE®, utilizar o cabo de conexão [1]
(RJ10 - RJ10) fornecido.

•

Conectar o cabo de conexão [1] ao slot XT do MOVIDRIVE® MDX60B/61B e ao
slot RS485 do USB11A.

•

Observar que o painel de operação DBG60B e o conversor de interface USB11A
não podem ser conectados simultaneamente ao MOVIDRIVE®.

•

Para a conexão do USB11A ao PC, utilizar o cabo de conexão USB [2] (tipo USB
A-B) fornecido.

•

A figura abaixo mostra o cabo de conexão MOVIDRIVE® MDX60B/61B - USB11A.
MOVIDRIVE® MDX60/61B

PC COM 1-4
[1]

[2]

USB11A
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4.13.4

4.13.5

4

Instalação
•

Conectar o USB11A com os cabos de conexão fornecidos a um PC e ao
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Inserir o CD fornecido na unidade de CD de seu PC e instalar o driver. A primeira
COM-Port livre no PC será atribuída ao conversor de interface USB11A.

Operação com MOVITOOLS® MotionStudio
•

Após a instalação bem-sucedida, o PC reconhece o conversor de interface
USB11A passados aprox. 5 a 10 segundos.

•

Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio.

NOTA
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Caso a conexão entre PC e USB11A seja interrompida, é necessário reiniciar o
MOVITOOLS® MotionStudio.
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4.14

Combinações de opções para MDX61B

4.14.1

Configuração dos slots de placas opcionais
Tamanho 0 (0005 – 0014) Tamanho 1 – 6 (0015 – 1320)

[2]

[1]

[3]

1806023691

Slot de encoder para opções de encoder

[2]

Slot opcional fieldbus para opções de comunicação

[3]

Slot de expansão para opções de comunicação (apenas nos tamanhos 1 até 6)
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4.14.2

4

Combinações possíveis de placas opcionais no MDX61B
As placas opcionais apresentam dimensões mecânicas variáveis e só podem ser inseridas nos slots de placas opcionais adequados. Além disso, não é possível combinar interfaces fieldbus entre as mesmas, incluindo DHx. A lista abaixo apresenta as
possibilidades de combinação de placas opcionais para o MOVIDRIVE® MDX61B.
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Placa opcional

MOVIDRIVE® MDX61B

Denominação

Slot de encoder

Slot opcional fieldbus

Slot de expansão

Tamanho 0 – 7

Tamanho 0 – 7

Tamanho 1 – 7

DEH11B

Entrada de encoder incr. /
HIPERFACE®

X

DEH21B1)

Entrada de encoder do encoder absoluto

X

DEU21B2)

Entrada de encoder do encoder absoluto

X

DER11B

Entrada para encoder resolver/
HIPERFACE®

X

DFP21B

Interface fieldbus Profibus

X

DFI11B

Interface fieldbus Interbus

X

DFI21B

Interface fieldbus Interbus cabo de
fibra ótica

X

DFD11B

Interface fieldbus DeviceNet™

X

DFC11B

Interface fieldbus CAN/CANopen

X

DFE11B
DFE12B
DFE13B

Interface fieldbus Ethernet

X

DFE32B

Interface fieldbus PROFINET IO

X

DFE33B

Interface fieldbus EtherNet/IP™

X

®

DFE24B

Interface fieldbus EtherCAT

DFS11B

Interface fieldbus Profibus com
PROFIsafe (STO - parada segura
ativa)

X

DFS12B

Interface fieldbus Profibus com
PROFIsafe

X

DFS21B

Interface fieldbus PROFINET IO
com PROFIsafe (STO - parada segura ativa)

X

DCS21B/
22B/
31B/
32B

Monitor de segurança

DIO11B

Extensor I/O

DRS11B2)

Operação em sincronismo

DIP11B

1)

X

X

X

X3)
X

Interface de encoder SSI

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

117

4

Instalação
Combinações de opções para MDX61B

Placa opcional

MOVIDRIVE® MDX61B

Denominação

Slot de encoder

Slot opcional fieldbus

Slot de expansão

Tamanho 0 – 7

Tamanho 0 – 7

Tamanho 1 – 7

DHP11B

Controlador programável pelo
usuário MOVI-PLC® basic

X

X3)

DHE41B

Controlador programável pelo
usuário MOVI-PLC® advanced

X

X3)

DHF41B

Controlador programável pelo
usuário MOVI-PLC® advanced

X

DHR41B

Controlador programável pelo
usuário MOVI-PLC® advanced

X

DHP11B +
OST11B

DHP11B + OST11B (interface
RS485, somente em combinação
com DHP11B)

OST11B

DHP11B

DHP11B +
OST11B4)

1) As placas opcionais DEH21B e DIP11B não podem ser combinadas.
2) As placas opcionais DEU21B e DRS11B não podem ser combinadas.
3) Quando slot opcional fieldbus está ocupado
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4) Quando slot de encoder está ocupado
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4.15

4

Instalação e remoção de placas opcionais

NOTA

4.15.1

•

A instalação ou remoção de placas opcionais no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE!

•

O usuário pode instalar ou remover placas opcionais no MOVIDRIVE® MDX61B,
tamanhos 1 a 7.

Antes de começar
Observar as seguintes informações antes de instalar ou remover uma placa opcional:

ATENÇÃO
Descarga eletrostática.
Destruição de componentes eletrônicos.
•

Desligar o conversor da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 VCC e a
tensão de entrada.

•

Tomar medidas adequadas para proteger a placa opcional de carga eletrostática
(pulseiras antiestáticas, sapatos condutivos etc.) antes de tocá-la.
Antes da instalação da placa opcional, retirar o painel de operação (→ cap. "Remoção/instalação do painel de operação") e a tampa frontal (→ cap. "Remoção/
instalação da tampa frontal").

•

Após a instalação da placa opcional, recolocar a tampa frontal (→ cap. "Remoção/instalação da tampa frontal") e o painel de operação (→ cap. "Remoção/instalação do painel de operação").

•

Guardar a placa opcional na embalagem original e só retirá-la da embalagem imediatamente antes da instalação.

•

Só tocar na placa opcional pelas bordas. Nunca tocar nas parcelas.
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4.15.2

Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional
A figura abaixo mostra o procedimento básico para a instalação de uma placa opcional no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 1 - 7

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

1. Soltar os parafusos de fixação do suporte de fixação da placa opcional. Puxar o
suporte de fixação da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do
slot.
2. Soltar os parafusos de fixação da capa de proteção preta no suporte de fixação da
placa opcional. Retirar a capa de proteção preta.
3. Colocar a placa opcional na posição correta, com os parafusos de fixação alinhados com os orifícios correspondentes no suporte de fixação da placa opcional.
4. Voltar a inserir o suporte de fixação da placa opcional com a placa opcional montada no slot, pressionando com moderação. Voltar a fixar o suporte de fixação da
placa opcional com os parafusos de fixação.
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5. Para remover a placa opcional, proceder na ordem inversa.
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4.16

Conexão de encoder e resolver

NOTA

4.16.1

•

Todos os esquemas de ligação não mostram a vista para a extremidade de cabo,
e sim a vista para a conexão do motor ou MOVIDRIVE®.

•

As cores dos fios especificadas nos esquemas de ligação correspondem às cores
dos fios dos cabos pré-fabricados pela SEW, de acordo com o código de cores
segundo IEC 757.

Notas gerais de instalação
•

Os conectores Sub-D mostrados nos esquemas de ligação têm uma rosca 4/40
UNC.

•

Comprimento máx. do cabo entre conversor – encoder/resolver:
– 50 m a 70 nF < capacitância do cabo ≤ 120 nF/km
– 100 m com capacitância do cabo ≤ 70 nF/km com DER11B, DEH11B,
DEH21B, 300 m com DEU21B

•

Seção transversal do cabo: 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)

•

Se cortar um fio do cabo do encoder/resolver, isolar a extremidade cortada do fio.

•

Utilizar cabos blindados com pares trançados, instalando a blindagem em ambos
os lados de maneira uniforme:
– no encoder, no prensa cabos ou no conector do encoder
– no conversor, na carcaça do conector macho Sub-D
Instalar o cabo do encoder/resolver separado dos cabos de potência.

23535024/PT-BR – 11/2017

•

122

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Instalação
Conexão de encoder e resolver

4.16.2

4

Instalação da blindagem
Efetuar a blindagem do cabo do encoder/resolver em uma ampla superfície de contato.

No conversor
Colocar a blindagem no lado do conversor na carcaça do conector Sub-D (→ figura a
seguir).

2286956939

No encoder/resolver
Colocar a blindagem no lado do encoder/resolver nas respectivas braçadeiras de
aterramento (→ figura a seguir). Em caso de utilização de uma tampa roscada EMC,
instalar a blindagem de maneira uniforme no prensa cabos. Em caso de acionamento
com conector, colocar a blindagem no conector do encoder.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
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1806052363

4.16.3

Cabos pré-fabricados
A SEW-EURODRIVE oferece cabos pré-fabricados para a conexão de encoders/resolvers. Recomendamos a utilização desses cabos.
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Conexão
e
descrição
dos
bornes
da
opção
DEH11B
(HIPERFAC
E®)

4.17

Conexão e descrição dos bornes da opção DEH11B (HIPERFACE®)

4.17.1

Código
Opção de placa de encoder HIPERFACE® modelo DEH11B: 08243107

NOTA

Vista frontal
DEH11B

DEH11B
1

15

8

15

8

9

1

A opção DEH11B só pode ser instalada no MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 0 a
7. A instalação ou remoção da opção DEH11B no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE.

•

A opção DEH11B deve ser inserida no slot de encoder.

Descrição

Borne

Função

X14: entrada de encoder externo ou
saída de simulação de encoder incremental
Número de pulsos da simulação do
encoder incremental:
• como em X15

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(COS+) Sinal canal A (K1)
(SEN+) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATA+
Reservado
Comutação
Potencial de referência DGND
(COS–) Sinal canal A (K1)
(SIN–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATAReservado
+12 VCC (faixa de tolerância 10.5 – 13 VCC)
(carga máxima X14:15 e X15:15 = 650 mA CC)

X15: entrada do encoder do motor

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Sinal canal A (K1)
(SEN+) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATA+
Reservado
Potencial de referência TF/TH/KTY–/PK
Reservado
Potencial de referência DGND
(COS–) Sinal canal A (K1)
(SIN–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATAReservado
Conexão TF/TH/KTY+/PK
+12 VCC (faixa de tolerância 10.5 – 13 VCC)
(carga máxima X14:15 e X15:15 = 650 mA CC)

X15

X14

9

•

•

Se X14 for utilizado como saída de simulação de encoder incremental, é necessário realizar um jumpeamento entre a comutação (X14:7) e DGND (X14:8).

•

A tensão de alimentação de 12 VCC de X14 e X15 é suficiente para alimentar o
encoder SEW (com exceção de encoder HTL) com tensão de alimentação de
24 VCC. Verificar em todos os outros encoders se é possível conectá-los à tensão de alimentação de 12 VCC.

ATENÇÃO
Encoders HTL não podem ser conectados diretamente a X15 na opção DEH11B.
X15 (entrada do encoder do motor) da opção DEH11B pode ser destruído.
•
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4.17.2

4

Encoders permitidos no X:14
Observar o capítulo "Conexão de encoder externo no X:14" (→ 2 133).

4.17.3

Encoders permitidos no X:15
É possível conectar os seguintes encoders SEW na placa de encoder opcional
"HIPERFACE® tipo DEH11B":
Encoder em motores trifásicos DR.. MOVIDRIVE®

Tipo do motor

Encoder

Conversor de acionamento
MOVIDRIVE®

DR71 – DR132

ES7S

X15

ES7R

15

8

9

1

Motor

13622021

AS7W
DR160 – DR225

Cabo

13622048

EG7S
EG7R
AG7W

DR71 – DR132

ES7S
ES7R

13617621

AS7W
DR160 – DR225

13617648

EG7S
EG7R
AG7W

DR315

EH7S
13602659
13623206
Encoder em motores DT../DV.. e CM.. – MOVIDRIVE®

Tipo do motor

Encoder

CM71 – 112

AS1H

CMP

ES1H
AK0H

Conversor de acionamento
MOVIDRIVE®
15

8

9

1

Motor

Cabo

13324535
13324551
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EK0H
AV1H
AF1H
EG7C
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CM71 – 112

AS1H
ES1H

15

8

9

1

AV1H

13324578
13324543

AF1H

23535024/PT-BR – 11/2017

EG7C
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4.18

Conexão e descrição dos bornes da opção DEH21B

4.18.1

Código

4

Opção de placa de encoder tipo DEH21B: 18208185

NOTA

Vista frontal
DEH21B

•

Maiores informações sobre a opção DEH21B encontram-se no manual
"MOVIDRIVE® MDX61B placas de encoder absoluto DIP11B/DEH21B".

•

A opção DEH21B só pode ser instalada no MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 0 a
7. A instalação ou remoção da opção DEH21B no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE.

•

A placa opcional DEH21B deve ser inserida no slot de encoder.

•

A alimentação de tensão de 24 VCC de um encoder conectado a X62 é garantida
quando X60 é alimentado com tensão de 24 VCC. Para tal, observar o manual de
sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B, capítulo "Planejamento de projeto".

Descrição

Borne

Função

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Dados +
Reservado
Pulso +
Reservado
DGND
Dados –
Reservado
Pulso –
Saída 24 VCC

X60: fonte de alimentação

X60:1
X60:2

24 VIN
DGND

X15: entrada do encoder do motor

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Sinal canal A (K1)
(SEN+) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATA+
Reservado
Potencial de referência TF/TH/KTY–/PK
Reservado
Potencial de referência DGND
(COS–) Sinal canal A (K1)
(SIN–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATAReservado
Conexão TF/TH/KTY+/PK
+12 VCC (faixa de tolerância 10.5 – 13 VCC)
(carga máx. X15:15 = 650 mA CC)

1806096139 X62: conexão do encoder absoluto

9

5

6

1

X60

X62

DEH21B

1
2

8

9

1

X15

15
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NOTA
A tensão de alimentação de 12 VCC de X15 é suficiente para alimentar o encoder
SEW (com exceção de encoder HTL) com tensão de alimentação de 24 VCC. Verificar em todos os outros encoders se é possível conectá-los à tensão de alimentação
de 12 VCC.
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ATENÇÃO
Encoders HTL não podem ser conectados diretamente a X15 na opção DEH21B.
X15 (entrada do encoder do motor) da opção DEH21B pode ser destruído.
Utilizar o conversor de interface DEW11/12
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4.19

Conexão e descrição dos bornes da opção DEU21B

4.19.1

Código

4

Opção de placa de múltiplo encoder modelo DEU21B: 01822696

NOTA

Vista frontal
DEU21B

DEU21B
1

15

8

15

8

9

1

Maiores informações sobre a opção DEU21B encontram-se no manual
"MOVIDRIVE® MDX61B Placa de múltiplo encoder DEU21B".

•

A opção DEU21B só pode ser instalada no MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 0 a
7. A instalação ou remoção da opção DEU21B no MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE.

•

A placa opcional DEU21B deve ser inserida no slot de encoder.

Descrição

Borne

Função

X14: entrada de encoder externo ou
saída de simulação de encoder incremental
Saída para simulação de encoder incremental:
• Nível de sinal de acordo com
RS422
• O número de pulsos é o mesmo
que na entrada do encoder do motor X15

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13
X14:14
X14:15

(COS+) Sinal canal A (K1)
(SEN+) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)/pulso +
DATA+ CANHigh
Reservado
Comutação
Potencial de referência DGND
(COS–) Sinal canal A (K1)
(SIN–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0) / pulso –
DATA- CANLow
Fonte de alimentação para encoder 24 VCC1)
Reservado
Fonte de alimentação para encoder 12 VCC2)

X15: entrada do encoder do motor

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) Sinal canal A (K1)
(SEN+) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)/pulso +
DATA+
Reservado
Potencial de referência TF/TH/KTY–/PK
Reservado
Potencial de referência DGND
(COS–) Sinal canal A (K1)
(SIN–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0) / pulso –
DATAFonte de alimentação para encoder 24 VCC1)
Conexão TF/TH/KTY+/PK
12 VCC (faixa de tolerância 10,5 – 13 VCC)2)

X15

X14

9

•
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1) Se a carga total das unidades no nível de 24 V exceder 400 mA, é necessário conectar uma alimentação externa de 24 VCC a
X10:9/X10:10. Para tal, observar o capítulo "Planejamento de projeto" no manual de sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B
2) A carga máxima em X14:15 e X15:15 é de um total de 650 mA CC.

ATENÇÃO
As conexões a X14 e X15 não podem ser feitas nem retiradas durante a operação.
Componentes elétricos no encoder ou na placa do encoder podem ser danificados.
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NOTA
Se X14 for utilizado como saída de simulação de encoder incremental, é necessário realizar um jumpeamento entre a comutação (X14:7) e DGND (X14:8).

•

Os encoders SEW‑EURODRIVE de 24 V (exceto HTL e HIPERFACE®) têm uma
faixa larga de tensão (10 V – 30 VCC) e como alternativa podem ser alimentados
com 24 VCC (PIN13) ou 12 VCC (PIN15).

•

Se for usada essa placa opcional, não é possível uma separação de potencial entre DGND e PE
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4.20

Conexão e descrição dos bornes da opção DER11B (resolver)

4.20.1

Código

4

Opção de placa de resolver modelo DER11B: 08243077

NOTA

Vista frontal
DER11B

DER11B
1

15

8

9

5

6

1

X15

X14

9

•

A opção DEU21B, DER11B só pode ser instalada no MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 0 a 7. A instalação ou remoção da opção DEU21B, DER11B no
MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEWEURODRIVE.

•

A opção de "placa de resolver tipo DER11B" só pode ser utilizada com o
MOVIDRIVE® MDX61B, e não com o MDX60B.

•

A opção DER11B deve ser inserida no slot de encoder.

Descrição

Borne

Função

X14: entrada de encoder externo ou saída de simulação de encoder incremental
Número de pulsos da simulação do encoder incremental sempre 1024 pulsos
por rotação

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(cos) Sinal canal A (K1)
(sen) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATA+
Reservado
Comutação
Potencial de referência DGND
(cos–) Sinal canal A (K1)
(sin–) Sinal canal B (K2)
Sinal canal C (K0)
DATAReservado
+12 VCC (faixa de tolerância 10,5 – 13 VCC)
(carga máx. 650 mA CC)

X15: entrada resolver

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9

sen+ (S2)
cos+ (S1)
Ref.+ (R1)
N.C.
Potencial de referência TF/TH/KTY–/PK
sen– (S4)
cos– (S3)
Ref.– (R2)
Conexão TF/TH/KTY+/PK
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NOTA

4.20.2

•

Se X14 for utilizado como saída de simulação de encoder incremental, é necessário realizar um jumpeamento entre a comutação (X14:7) e DGND (X14:8).

•

A tensão de alimentação de 12 VCC de X14 é suficiente para alimentar o encoder
SEW (com exceção de encoder HTL) com tensão de alimentação de 24 VCC. Verificar em todos os outros encoders se é possível conectá-los na tensão de alimentação de 12 VCC.

Encoders permitidos no X:14
Observar o capítulo "Conexão de encoder externo no X:14" (→ 2 133).
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4.20.3

Resolver no X:15
É possível conectar resolvers de 2 polos, 7 VCA, 7 kHz no X15 (entrada para resolver). A relação de transmissão das amplitudes do resolver deve ser de 0,5 ± 10%. A
resposta dinâmica diminui com valores menores; a avaliação pode tornar-se instável
com valores maiores.
A SEW-EURODRIVE oferece os seguintes cabos pré-fabricados para a conexão do
resolver no DER11B:
Encoder em motores DT../DV.. e CM.. – MOVIDRIVE®

Tipo do motor

Encoder

CM71 – 112

Resolver

Conversor de acionamento
MOVIDRIVE®
15

8

9

1

Motor

Cabo

01994875
01993194

CM71 – 112

Resolver

15

8

9

1

01995898
01995901

CMP

Resolver

15

8

9

1

01994875
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4.21

Conexão de encoders externos no X:14

4.21.1

Encoders externos no DEH11B, DEU21B e DER11B (X:14)

4

É possível conectar os seguintes encoders externos no conector X14 da opção
DEH11B e da opção DER11B:
Encoders externos no DEH11B e DER11B - MOVIDRIVE® (X:14)
Encoder

AS1H
ES1H

Conversor de
acionamento
MOVIDRIVE®
9

1

15

8

9

1

ES1H

15

8

08181659

18106951

AV1H
EH1S
ES1S

Detalhes

08180156

AV1H
AS1H

Cabo

18106978
9

1

15

8

08198691

ES2S

08181683

EV1S
ES1R
ES2R
EV1R
EH1R
ES1T
ES2T

9

1

15

8

EV1T
EH1T

DWI11A X2:
9

5

0198828X
081816403

1
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4.22

Conexão das opções de encoder

4.22.1

Conexão da opção DEH11B

Conexão do encoder no X:15
Dependendo do tipo e da configuração do motor, a conexão do encoder é efetuada
através de conector ou da caixa de ligação.
DR71 – 315
Conectar o encoder na opção DEH11B da seguinte maneira:
max. 100 m (330 ft)

9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

6

cos+
cossin+
sinC+
CDATA+
DATAUB
DGND

5

A
A
B
B
C
C
D
D
UB

DEH11B, X15:

RD
BU

1
9
2
10
3
11
4
12
15
8

YE
GN
BN
WH
BK
VT
RD-BU
GY-PK

GY
PK

15

9

8

1

18014400817423627

CM71 – 112/CMP com conector
Conectar o encoder HIPERFACE® da seguinte maneira na opção DEH11B:

9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

6
5

max. 100 m (330 ft)
cos+
cossin+
sin-

DATADATA+
TF/TH/KTY+/PK
TF/TH/KTY-/PK
US

DEH11B, X15:

3 RD
4 BU
5 YE
6 GN
7 VT
8 BK
9 BN
10 WH
11 GY-PK
12 RD-BU
PK
GY

y

1
9
2
10
12
4
14
6
8
15

15

9

8

1

y
18014400315547531
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AF1H / EF1H /AK0H
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4

CM71 – 112 como caixa de ligação
Conectar o encoder HIPERFACE® da seguinte maneira na opção DEH11B:
max. 100 m

A..H / E..H
cos+
cossin+
sinDATADATA+
TF/TH/KTY+/PK
TF/TH/KTY-/PK

DEH11B, X15:

RD
1
BU
2
YE
3
4 GN
5 VT
6 BK
9 BN
10 WH
7 GYPK
8 RDBU

1
9
2
10
12
4
14
6
8
15

PK
GY

y

15

8

9
1

y
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Conexão de encoders seno/cosseno e TTL (24 VCC)
Os encoders seno/cosseno e TTL de alta resolução com alimentação de tensão de
24 VCC também podem ser conectados ao DEH11B. Conectar os encoders seno/
cosseno e TTL com alimentação de tensão de 24 VCC à opção DEH11B da seguinte
maneira:
max. 100 m

E..S / E..R

DEH11B, X15:

YE
GN
RD
BU
PK
GY

1
9
2
10
3
11
15
8

WH
BN

9

BK
VT
y

8

15

1

y
1806074507

Conexão de encoders TTL (5 VCC)
Os encoders TTL com alimentação de tensão de 5 VCC devem ser conectados utilizando a opção "Fonte de alimentação para encoder de 5 VCC tipo DWI11A" (código
08227594). Os fios do sensor também devem ser conectados para a verificação da
tensão de alimentação do encoder. Conectar o encoder da seguinte maneira:
DEH11B, X15:

BK
VT

y
ES1T / ES2T / EV1T / EH1T

max. 100 m

6
9

1

5

y

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*

1
6
2
7
3
8
9
5
4*

y

DWI11A

9
6

5

1

y
1806077579

* Colocar o cabo do sensor (VT) no encoder em UB, não fazer jumper com o DWI11A!

136

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23535024/PT-BR – 11/2017

1

1
6
2
7
3
8
9
5

X1: MOVIDRIVE

9

8

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN

1
9
2
10
3
11
15
8

X2: Encoder

15

max. 5 m

Instalação
Conexão das opções de encoder

4.22.2

4

Conexão da opção DER11B (resolver) no X:15

Descrição dos bornes/atribuição dos pinos
Motores CM..: as conexões de resolver encontram-se em um conector ou em uma
régua de bornes Wago de 10 posições.
Conector CM..: empresa Intercontec, tipo ASTA021NN00 10 000 5 000
Borne/pino

Descrição

1

Ref.+

2

Ref.-

3

Cosseno +

4

Cosseno-

5

Seno+

6

Seno-

9

TF/TH/KTY
+/PK

10

TF/TH/
KTY–/PK

Cor do fio do cabo pré-fabricado

Referência

rosa (PK)
cinza (GY)

Sinal de cosseno

vermelho (RD)

Sinal de seno

amarelo (YE)

azul (BU)

verde (GN)
Proteção do
motor

marrom (BN)/violeta (VT)
branco (WH)/preto (BK)

Os sinais do resolver têm a mesma numeração na régua de bornes Phoenix de
10 posições e nos conectores.
Conexão
Conectar o resolver da seguinte maneira:
max. 100 m
CM71...112

9

1

8
12 7

2 10
11

3
4

6
5

[1]

1
Ref.+
2
Ref.3
cos+
4
cos5
sin+
6
sin7
N.C.
8
N.C.
9 TF/TH/KTY+/PK
10 TF/TH/KTY-/PK
[2]

PK
GY
RD
BU
YE
GN

3
8
2
7
1
6
9
5
4

BN
WH

DER11B, X15:

9

5

6

1

VT
BK

y

y
9007201060861323

Conector

[2]

Régua de bornes
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4.22.3

Conexão de encoders externos na opção DEH11B e DER11B

Fonte de alimentação
Os encoders SEW‑EURODRIVE com alimentação de tensão de 24 VCC (máx.
180 mA CC) são conectados diretamente em X14. Estes encoders
SEW‑EURODRIVE são alimentados pelo conversor.
Os encoders SEW‑EURODRIVE com alimentação de tensão de 5 VCC devem ser conectados através da opção "Fonte de alimentação para encoder de 5 VCC tipo
DWI11A" (código 08227594).
Conexão do encoder HIPERFACE®
Conectar o encoder HIPERFACE® AV1H da seguinte maneira:

9

1
2

8
12 7

10
11

3

6

5

4

DEH11B/DER11B,
X14:
1
9
2
1
9
10
4
12
15
8
15 8

max. 100 m

AV1H
COS 3 RD
REFCOS 4 BU
SIN 5 YE
REFSIN 6 GN
DATA+ 8 BK
DATA- 7 VT
US 12 RDBU
11 GYPK
GY
PK

y

y
1806128523
®

Além disso, há a possibilidade de conectar encoders HIPERFACE através de um cabo pré-fabricado com terminais para cabos.

9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

DEH11B/DER11B,
X14:
1
9
2
1
9
10
4
12
15
8
15 8

max. 100 m

AV1H

6

5

COS 3 RD
REFCOS 4 BU
SIN 5 YE
REFSIN 6 GN
DATA+ 8 BK
DATA- 7 VT
US 12 RDBU
11 GYPK
GY
PK

y

y
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1806128523
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4

Conexão de encoders seno/cosseno e TTL (24 VCC)
Conectar os encoders seno/cosseno e TTL com alimentação de tensão de 24 VCC da
seguinte maneira:
EH1S / EH1R / ES1S / ES1R
EV1S / EV1R / ES2R / ES2S

DEH11B/DER11B,
X14:

max. 100 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN

1
9
2
10
3
11
15
8

BK
VT

y

1

9

15

8

y
1806336395

Conexão de encoders TTL (5 VCC)
É necessário conectar os encoders de 5 VCC com alimentação de tensão de 5 VCC
EV1T, EH1T, ES1T e ES2T através da opção "Fonte de alimentação para encoder de
5 VCC tipo DWI11A" (código 08227594). Os fios do sensor também devem ser conectados para a verificação da tensão de alimentação do encoder. Conectar o encoder
da seguinte maneira:
DEH11B / DER11B, X14:

8

1
6
2
7
3
8
9
5
BK
VT

y

EH1T /EV1T
ES1T / ES2T

max. 100 m

23535024/PT-BR – 11/2017

6
9

1

5

y

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*

1
6
2
7
3
8
9
5
4*

y

DWI11A

X1: MOVIDRIVE

15

1

1
9
2
10
3
11
15
8

9
X2: Encoder

9

max. 5 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN

6

5

1

y
1806339467

* Colocar o cabo do sensor (VT) no encoder em UB, não fazer jumper com o DWI11A!
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4.23

Conexão da saída de simulação do encoder incremental

4.23.1

Simulação de encoder incremental
É possível utilizar o conector X14 da opção DEH11B ou da opção DER11B como saída de simulação de encoder incremental. Para tanto, é necessário jumpear "Comutação" (X14:7) com DGND (X14:8). Assim, X14 fornece os sinais de encoder incremental com um nível de sinal de acordo com RS422. O número de pulsos é:
•

no DEH11B como na entrada do encoder do motor X15

•

no DER11B 1024 pulsos por rotação
DEH11B / DER11B
X14:

< 100 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY

1
9
2
10
3
11
15
8
7

y

9

15

1

8

y
9007201061090699

Código do cabo pré-fabricado:
•

Opção tipo DEH/DER11B X14: → Simulação de encoder incremental
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– Para instalação fixa: 08197687
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4.24

Conexão mestre/escravo

4.24.1

Conexão mestre/escravo

4

Também é possível utilizar o conector X14 da opção DEH11B, DEU21B ou da opção
DER11B para a aplicação "Operação em sincronismo interno" (conexão mestre/escravo de várias unidades MOVIDRIVE®). Para tal, é necessário realizar, no lado do
mestre, um "jumper" entre (X14:7) e DGND (X14:8).
A figura a seguir mostra uma conexão X14-X14 (= conexão mestre/escravo) de duas
unidades MOVIDRIVE®.

max. 10 m

9

15

1

8

1 RD
9 BU
2 YE
10 GN
3 VT
11 BK
15
8
7

1
9
2
10
3
11
15
8
7

9

15

1

8

1806354443

Código do cabo pré-fabricado:
•

Para instalação fixa: 08179581

NOTA
Só é possível conectar no máximo 3 escravos no mestre MOVIDRIVE®.

•

Observar o seguinte: na conexão dos escravos MOVIDRIVE® individuais entre si
não é possível conectar X14:7. Só é possível jumpear as conexões X14:7 e
X14:8 no mestre MOVIDRIVE®.
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4.25

Conexão e descrição dos bornes da opção DIO11B

4.25.1

Código
Opção de placa de entrada/saída tipo DIO11B: 08243085

NOTA
•

A opção "Placa de entrada/saída tipo DIO11B" só pode ser utilizada com o
MOVIDRIVE® MDX61B, e não com o MDX60B.

•

A opção DIO11B deve ser inserida no slot opcional fieldbus. Se o slot opcional fieldbus estiver ocupado, é possível inserir a placa de entrada/saída DIO11B no
slot de expansão.

•

A aba de extensão dos conectores (bornes X20, X21, X22, X23) deve ser utilizada apenas para retirar (não para inserir!) do conector.

Vista frontal DIO11B Borne
1806361739 X20:1/2 AI21/22

DIO11B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
24VIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, A.., AO..)

X21:1 AOV1

Saída de tensão analógica V1, com ajuste de fábrica em "Rotação atual"

X21:4 AOV2

Saída de tensão analógica V2, com ajuste de fábrica em "Corrente de saída"
Capacidade de carga das saídas de tensão analógicas: Imáx = 10 mA CC

X21:2 AOC1

Saída de corrente analógica C1, com ajuste de fábrica em "Rotação atual"

X21:5 AOC2

Saída de corrente analógica C2, com ajuste de fábrica em "Corrente de saída"
Em P642/645 "Modo de operação AO1/2", é possível ajustar se as saídas de tensão
V1/2 (-10 VCC – 0 – 10 VCC) ou as saídas de corrente C1/2 (0(4) – 20 mA CC) estão ativas.
Possibilidades de seleção para as saídas analógicas → Menu de parâmetros
P640/643
Comprimento máx. admissível do cabo: 10 m/tensão de saída máx.: 15 VCC

X21:3/6 AGND

Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, AI.., AO..)

X22:1 – 8 DI1Ø – 17

Entradas digitais 1 – 8, com ajuste de fábrica em "Sem função"
As entradas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores.
Possibilidades de seleção para as entradas digitais → Menu de parâmetros P61_

X22:9 DCOM

Potencial de referência para as entradas digitais DI1Ø – 17

X22:10 DGND

Potencial de referência para sinais digitais
• Sem jumper X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → entradas digitais isoladas
• Com jumper X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → entradas digitais não isoladas

X23:1 – 8 DO1Ø – 17

Saídas digitais 1 – 8, com ajuste de fábrica em "Sem função"
Capacidade de carga das saídas digitais: Imáx = 50 mA CC (à prova de curto-circuito e
de alimentação fixa até 30 VCC)
Não aplicar tensões externas nas saídas digitais!

X23:9 24 VIN

Tensão de alimentação +24 VCC para saídas digitais D01Ø – D017, ligadas por potencial (potencial de referência DGND)

23535024/PT-BR – 11/2017

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DCOM
DGND

X23

1
2
3
4
5
6

X22

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X20:3 AGND

X21

1
2
3

X20

AI21
AI22
AGND

Função
Entrada de valor nominal n2, 10 VCC – 0 – 10 VCC ou 0 – 10 VCC
(entrada diferencial ou entrada com potencial de referência AGND)
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4.25.2

4

Entrada de tensão 24 VIN
A entrada de tensão 24 VIN (X23:9) serve como tensão de alimentação +24 VCC para as saídas digitais DO1Ø – DO17. O potencial de referência é DGND (X22:10). Se a
tensão de alimentação +24 VCC não estiver conectada, as saídas digitais não fornecem sinais. A tensão de alimentação +24 VCC também pode ser ligada através de
jumper do borne X10:8 da unidade básica se não for ultrapassada a carga de 400 mA
CC (limitação de corrente em X10:8).
A figura seguinte mostra a entrada de tensão 24 VIN (X23:9) e o potencial de referência DGND (X22:10).
DIO11B

X22

0V
24V

X23

10

DGND

9

24VIN
1806364811

4.25.3

Entrada de tensão n2
É possível utilizar a entrada de valor nominal analógica n2 (AI21/22) como entrada diferencial ou entrada com potencial de referência AGND.
A figura seguinte mostra a entrada de valor nominal n2.
Entrada diferencial Entrada com potencial de referência AGND
DIO11B

DIO11B
X20

1
2
3

AI21
AI22
AGND

0...+10 V

-10...0...+10 V

X20

1
2
3

+

AI21
AI22
AGND

1806367883

4.25.4

Entrada de corrente n2
Se a entrada de valor nominal analógica n2 (AI21/22) for utilizada como entrada de
corrente, é necessário utilizar uma resistência externa.
Por exemplo, RB = 500 Ω → 0 – 20 mA CC = 0 – 10 VCC
A figura seguinte mostra a entrada de corrente com resistência externa.
DIO11B
X20

0...10 V
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0...20 mA

1
2
3

AI21
AI22
AGND

1806370955
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4.25.5

Saídas de tensão AOV1 e AOV2
As saídas de tensão analógicas AOV1 e AOV2 devem ser selecionadas de acordo
com a figura abaixo:
DIO11B

DIO11B

X20

X20
1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

V

-10...0...10 V

-10...0...10 V

X21

1
2
3

V

1806376075

4.25.6

Saídas de corrente AOC1 e AOC2
As saídas de corrente analógicas AOC1 e AOC2 devem ser selecionadas de acordo
com a figura abaixo:
DIO11B

DIO11B

X20

X20
1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

0(4)...20 mA
+
A

-

1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

0(4)...20 mA
+
A

-
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1806377995
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4.26

Conexão e descrição dos bornes da opção DFC11B

4.26.1

Código

4

Opção de interface de bus CAN tipo DFC11B: 08243174

NOTA

Vista frontal
DFC11B

DFC 11B

•

A opção de "Interface de bus CAN tipo DFC11B" só pode ser utilizada com o
MOVIDRIVE® MDX61B, e não com o MDX60B.

•

A opção DFC11B deve ser inserida no slot opcional fieldbus.

•

A opção DFC11B é alimentada com tensão através do MOVIDRIVE® MDX61B.
Não é necessária uma alimentação de tensão externa.

Descrição

Chave DIP
Borne

Função

Bloco de chaves DIP S1: ajuste do resistor de
terminação

R
nc

Resistor de terminação para o cabo de bus CAN
Reservado

X31: conexão de bus CAN

X31:3
X31:2
X31:1

CAN baixo (jumpeado com borne X30:2)
CAN alto (jumpeado com X30:7)
DGND CAN1)

X30: conexão de bus CAN
(Sub D9 de acordo com o padrão CiA)

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

Reservado
CAN baixo (jumpeada com borne X31:3)
DGND CAN1)
Reservado
Reservado
DGND CAN1)
CAN alto (jumpeado com X31:2)
Reservado

ON OFF
R
nc

S1

3
2
1
X31

1

6

9

5

X30

1806384907
1) O DGND da interface de bus CAN é independente do DGND da unidade básica
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4.26.2

Conexão MOVIDRIVE® – CAN
A conexão da opção DFC11B no bus CAN é realizada através dos bornes X30 ou
X31 de modo análogo ao SBus (→ cap. "Conexão do system bus (SBus1)") na unidade básica (X12). Ao contrário do SBus1, o SBus2 é disponibilizado com separação de
potencial através da opção DFC11B.
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5

Colocação em operação

5.1

Informações gerais sobre a colocação em operação

AVISO
Conexões de potência descobertas.
Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.

5.1.1

•

Instalar a proteção contra contato acidental de acordo com os regulamentos.

•

Nunca colocar a unidade em operação se a proteção contra contato acidental
não estiver instalada.

Pré-requisito
O planejamento de projeto correto do acionamento é um pré-requisito para efetuar
uma colocação em operação bem-sucedida. Indicações detalhadas para o planejamento de projeto e a explicação dos parâmetros encontram-se no manual de sistema
MOVIDRIVE® MDX60/61B.

5.1.2

Parâmetros de motores não SEW
O banco de dados armazena parâmetros de motores SEW‑EURODRIVE e de motores não SEW. Não assumimos nenhuma garantia pela exatidão e atualidade dos parâmetros dos motores não SEW.

5.1.3

Modos de operação VFC sem controle de rotação
Os conversores de acionamento MOVIDRIVE® MDX60/61B são parametrizados de
fábrica para a operação com o motor SEW de potência correspondente. O motor pode ser conectado e o acionamento pode ser imediatamente colocado em operação
segundo o capítulo "Partida do motor" (→ 2 164).

NOTA
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As funções de colocação em operação descritas neste capítulo são utilizadas para
parametrizar o conversor de forma que ele seja otimizado ao motor a que está ligado
e às condições específicas da instalação.
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5.1.4

5

Combinações conversor/motor
As tabelas a seguir indicam quais combinações conversor/motor são aplicáveis.

Unidades de 400/500 V
MOVIDRIVE® MDX60/61B
no modo de operação
VFC

Motor SEW‑EURODRIVE
DRN80M4

0008-5A3-4

DRN80M4

0011-5A3-4

DRN90S4

0014-5A3-4

DRN90L4

0015-5A3-4

DRN90L4

0022-5A3-4

DRN100LS4

0030-5A3-4

DRN100L4

0040-5A3-4

DRN112M4

0055-5A3-4

DRN132S4

0075-5A3-4

DRN132M4

0110-5A3-4

DRN160M4

0150-503-4

DRN160L4

0220-503-4

DRN180L4

0300-503-4

DRN200L4

0370-503-4

DRN225S4

0450-503-4

DRN225M4

0550-503-4

DRN250M4

0750-503-4

DRN280S4

0900-503-4

DRN280M4

1100-503-4

DRN315S4

1320-503-4

DRN315M4

1600-503-4

DRN315L4

2000-503-4

DRN315H4

2500-503-4

DRN315H4
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0005-5A3-4
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Unidades de 230 V
MOVIDRIVE® MDX60/61B

Motor SEW‑EURODRIVE

no modo de operação
VFC

5.1.5

0015-2A3-4

DRN90L4

0022-2A3-4

DRN100LS4

0037-2A3-4

DRN112M4

0055-2A3-4

DRN132S4

0075-2A3-4

DRN132M4

0110-203-4

DRN160M4

0150-203-4

DRN160L4

0220-203-4

DRN180L4

0300-203-4

DRN200L4

Sistemas de elevação

AVISO
Perigo de morte devido à queda da elevação.
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Morte ou ferimentos graves.
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5.2

5

Trabalhos preliminares e recursos
•

Verificar a instalação.

•

Na colocação em operação com o painel de operação DBG60B:

AVISO
Risco de esmagamento devido a partida involuntária do motor.
Morte ou ferimentos graves.

•

•

Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., retirando o bloco de bornes de
sinais X13.

•

Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigo.
Na colocação em operação com o painel de operação DBG60B:

Inserir o conector do painel de operação DBG60B no slot XT.
•

Na colocação em operação com PC e MOVITOOLS® MotionStudio:

Conectar um conversor de interface (p. ex., USB11A) no slot XT e conectá-lo com o
PC utilizando um cabo de interface (RS232). Instalar e iniciar o MOVITOOLS®
MotionStudio no PC.
•

Ligar a tensão de entrada e, caso necessário, também a alimentação 24 VCC.

•

Verificar o pré-ajuste correto dos parâmetros (p. ex., ajuste de fábrica).

•

Verificar a programação correta dos bornes (→ P60_/P61_).

NOTA
A colocação em operação altera um grupo de
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valores de parâmetros automaticamente.
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5.3

Colocação em operação com o painel de operação DBG60B

5.3.1

Informação geral
A colocação em operação com o painel de operação DBG60B só é possível nos
modos de operação VFC e U/f. A colocação em operação dos modos de operação
CFC e SERVO só é possível com o software de operação MOVITOOLS®
MotionStudio.

Dados necessários
Para uma colocação em operação bem-sucedida, são necessários os seguintes dados:
•

Tipo do motor (motor SEW‑EURODRIVE ou motor não SEW)

•

Dados do motor
– Tensão nominal e frequência nominal
– Em caso de motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de
potência cosseno φ e rotação nominal.

•

Tensão nominal

Para a colocação em operação do controlador de rotação, é necessário:
•

Tipo de encoder e número de pulsos do encoder:

•

Dados do motor
– Motor SEW: com ou sem freio e com ou sem ventilador pesado (ventilador Z)
– Motor não SEW: momento de inércia da massa do motor, freio e ventilador

•

Rigidez do controle em malha fechada (ajuste de fábrica = 1; válido para a maioria
dos casos)

Acionamento com tendência a oscilar → ajuste < 1
Tempo de recuperação momentânea muito longo → ajuste > 1
Faixa de ajuste recomendada: 0,80 – 1 – 1,10 (ajuste de fábrica = 1)
•

Momento de inércia da massa da carga (redutor + máquina acionada) convertido
ao eixo do motor.

•

Tempo requerido para a menor rampa.
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•

Ao término da colocação em operação, ativar o monitoramento de encoder (P504
= "LIG"). Assim é feito o monitoramento do funcionamento e da alimentação de
tensão do encoder.

•

Um encoder HIPERFACE® conectado é sempre monitorado, independentemente
do ajuste do parâmetro P504. O monitoramento do encoder não é relevante para
o funcionamento seguro!
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5.3.2

5

Selecionar idioma desejado
Ao ligar pela primeira vez ou após ativar o estado de fornecimento do DBG60B, é exibido no display, por alguns segundos, o seguinte texto:
SEW
EURODRIVE
Em seguida, surge no display um símbolo para a seleção do idioma.

1810055819

Para selecionar o idioma desejado, proceder da seguinte maneira:
Pressionar a tecla

. Uma lista com os idiomas disponíveis surge no display.

•

Selecionar o idioma desejado com as teclas

•

Confirmar a seleção do idioma com a tecla
play no idioma selecionado.

/
OK

.

. A indicação básica surge no dis-
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5.3.3

Colocação em operação
A figura a seguir mostra as teclas necessárias para a colocação em operação.

[1]

[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

1810058891

[1]

Tecla

Um item do menu para cima

[2]

Tecla

[3]

Tecla

Ativar menu de contexto

[4]

Tecla

Um item do menu para baixo

[5]

Tecla

Mudança de menu, modo de indicação ↔ modo de
edição

[6]

Tecla

OK

Cancelar ou terminar a colocação em operação

23535024/PT-BR – 11/2017

DEL

Confirmar entrada de dados
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5

Sequência da colocação em operação

NOTA
Este exemplo é de uma unidade de 400 V.

1. Introduzir um sinal "0" no borne X13:1 (DIØØ "/BLOQUEIO DO CONTROLADOR"), p. ex., desconectando o
bloco de bornes de sinais X13.

0,00 min-1
0,000 Amp
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

2. Ativar o menu de contexto pressionando a tecla

.

INDICAÇÃO BÁSICA
MODO PARÂMETROS
MODO VARIÁVEIS

3. Fazer uma rolagem para baixo com a tecla
até que o
item do menu "COLOC OPERAÇÃO" seja selecionado.

MODO MANUAL
COLOC OPERAÇÃO
COPIAR PARA
DBG
COPIAR PARA
MDX

23535024/PT-BR – 11/2017

4. Pressionar a tecla OK para iniciar a colocação em operação. É exibido o primeiro parâmetro. O painel de operação encontra-se no modo de exibição, o que é indicado pelo cursor piscando embaixo do número do parâmetro.
•

Passar para o modo de edição com a tecla
cursor piscando desaparece.

•

Usar a tecla
ou
para selecionar "JOGO PARÂM 1” ou "JOGO PARÂM 2".
OK

.O

•

Confirmar a seleção com a tecla

•

Voltar para o modo de exibição com a tecla
cursor piscando reaparece.

.O

•

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla

.

COLOC OPERAÇÃO
PREPARADO
C00*COLOC OPERAÇÃO
JOGO PARÂM 1
JOGO PARÂM 2

.

5. Selecionar um motor individual ou um acionamento de
grupo. Selecionar o próximo parâmetro com a tecla .

C22*MOTORES
MOTOR INDIV.
MOTORES IDENT.

6. Ajustar o modo de operação desejado. Selecionar o
próximo parâmetro com a tecla .

C26*MODO DE
OPERAÇÃO 1
STANDARD U/F
VFC
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7. Selecionar se um encoder deve ser avaliado. Selecionar
o próximo parâmetro com a tecla .

C29*Encoder
NÃO
SIM

8. Ajustar o modo de operação desejado. Selecionar o
próximo parâmetro com a tecla .

C36*MODO OPER.
CONTROLE DA
ROTAÇÃO
ELEVAÇÃO

9. Selecionar o tipo de motor. Se o motor não estiver na
lista, selecionar "MOTOR N.SEW" na lista descendente.
Selecionar o próximo parâmetro com a tecla

.

C02*TIPO DE MOTOR 1
DRN80M42
DRN90S4
DRN90L4
C02*TIPO DE MOTOR 1
Motor não SEW:
DT63K4/DR63S4

1 Introduzir a tensão nominal do motor para o tipo de co0. nexão selecionado, conforme a plaqueta de identificação do motor.
Exemplo: Plaqueta de identificação ligação
230m / 400W 50 Hz

C03* V
TENS NOM MOTOR 1
400.000

W→ introduzir "400 V".
m→ introduzir "230 V".
Na ligação em m, é disponibilizado o torque completo
até 87 Hz, uma vez que a reserva de tensão está disponível (unidade de 400 V). Após a colocação em operação, no parâmetro P302 "VELOCIDADE MÁXIMA 1" deve ser colocado o valor de 87 Hz; só depois é que o acionamento pode ser ligado.
Exemplo: Plaqueta de identificação ligação
400m/690W 50 Hz
m→ introduzir "400 V".

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla

.

1 Introduzir a frequência nominal especificada na plaque1. ta de identificação do motor.
Exemplo: 230m/400W 50 Hz

FREQ NOM MOTOR 1

Introduzir "50 Hz" na ligação em W e na ligação em m.

50.000

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla
PARA MOTORES SEW
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W não faz sentido. O motor já entraria no enfraquecimento de campo a partir de 28 Hz.
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1 Os valores para os motores SEW de 2 e 4 polos estão
2. armazenados e não precisam ser introduzidos.
PARA MOTORES NÃO SEW
1 Introduzir os seguintes dados das plaquetas de identifi2. cação do motor:
•

C10* corrente nominal do motor, observar o tipo de
conexão (W ou m).

•

C11* Potência nominal do motor

•

C12* Fator de potência cosseno φ

•

C13* Rotação nominal do motor

1 Introduzir o valor da tensão nominal da rede (C05* em
3. motores SEW, C14* em motores não SEW).

C05* V
TENSÃO NOM ENT
400.000

1 Se não houver um TF/TH conectado em X10:1/2 ou X15
4. → ajustar "SEM RESPOSTA". Se houver um TF/TH conectado, ajustar a resposta a irregularidade desejada.
Para selecionar o sensor, é necessário ajustar de acordo com a colocação em operação P530 Tipo de sensor
1.

835* RESP SINAL
TF

1 Iniciar o cálculo dos dados da colocação em operação
5. com "SIM". O processo dura alguns segundos.

C06*CÁLCULO

SEM RESPOSTA
INDICAR IRREGULARIDADE

NÃO
SIM

PARA MOTORES SEW
1 O cálculo é executado. Após o término do cálculo, o
6. programa passa automaticamente para o próximo item
do menu.

C06*SALVAR
NÃO
SIM

PARA MOTORES NÃO SEW
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1 Para o cálculo de motores não SEW, é necessária uma
6. medição do motor:
•

Após a solicitação, colocar um sinal "1" no borne
X13:1 (DIØØ "/BLOQUEIO DO CONTROLADOR").

•

Após a medição, colocar novamente um sinal "0" no
borne X13:1.

•

Após o término do cálculo, o programa passa automaticamente para o próximo item do menu.

1 Colocar "SALVAR" em "SIM". Os dados (parâmetros do
7. motor) são copiados na memória não volátil do
MOVIDRIVE®.

COLOC OPERAÇÃO
DADOS SÃO
COPIADOS...
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1 A colocação em operação está concluída. Voltar ao me8. nu de contexto com a tecla DEL .

MODO MANUAL
COLOC OPERAÇÃO
COPIAR PARA
DBG
COPIAR PARA
MDX

1 Fazer uma rolagem para baixo com a tecla
9. item do menu "SAIR" seja selecionado.

até que o

ASSINATURA
SAIR
INDICAÇÃO BÁSICA

2 Confirmar com a tecla
0.

OK

. Surge a indicação básica.

0,00 min-1
0,000 Amp

23535024/PT-BR – 11/2017

BLOQUEIO DO
CONTROLADOR
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5

Colocação em operação do controlador de rotação
Primeiro deve ser efetuada a colocação em operação sem controlador de rotação (→
item "Sequência da colocação em operação, passos 1 a 17").
1. É exibido o modo de operação ajustado. Se o ajuste
estiver correto, passar para o próximo item do menu.

C00*COLOC OPERAÇÃO
JOGO PARÂM 2
VFC CONTROLE N

2. Selecionar o tipo de encoder correto.

C15*TIPO ENCODER
ENCODER INCREM. TTL
ENCODER SENO
RESERVADO

3. Ajustar o número correto de pulsos do encoder.

C16*CONT PULS
ENC
512 Inc
1024 Inc
2048 Inc

PARA MOTORES SEW
4. Digitar se o motor tem um freio.

C17*FREIO
SEM
COM

5. Ajustar a rigidez do controle em malha fechada.

C18*

Acionamento com tendência a oscilar → ajuste < 1

RIGIDEZ

Tempo de recuperação momentânea muito longo →
ajuste > 1

1.000

Faixa de ajuste recomendada: 0,90 – 1 – 1,10
6. Digitar se o motor tem um ventilador pesado (ventilador Z).

C19*VENTILADOR
PESADO
SEM
COM
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PARA MOTORES NÃO SEW
4. Introduzir o momento de inércia da massa do motor.

D00*
J0 DO MOTOR
4.600
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5. Ajustar a rigidez do controle em malha fechada.

C18*

Acionamento com tendência a oscilar → ajuste < 1

RIGIDEZ

Tempo de recuperação momentânea muito longo →
ajuste > 1

1.000

Faixa de ajuste recomendada: 0,90 – 1 – 1,10
6. Inserir o momento de inércia da massa do freio e do
ventilador.

D00*
J FREIO+VENTILADOR
1.000

7. Inserir o momento de inércia da massa da carga (redutor + máquina acionada) convertido ao eixo do motor.

C20* 10e–4kgm2
INÉRCIA DA CARGA
0,200

8. Inserir o menor tempo de rampa desejado.

C21* s
MENOR RAMPA
0,100

9. Iniciar o cálculo dos dados da colocação em operação
com "SIM". O processo dura alguns segundos.

C06*CÁLCULO
NÃO
SIM

10. O cálculo é executado. Após o término do cálculo, o
programa passa automaticamente para o próximo item
do menu.

C06*SALVAR
NÃO
SIM

11. Colocar "SALVAR" em "SIM". Os dados (parâmetros
do motor) são copiados na memória não volátil do
MOVIDRIVE®.

COLOC OPERAÇÃO
DADOS SÃO
COPIADOS...

12. A colocação em operação está concluída. Voltar ao
DEL
menu de contexto com a tecla .

MODO MANUAL
COLOC OPERAÇÃO

COPIAR PARA
MDX
13. Fazer uma rolagem para baixo com a tecla
o item do menu "SAIR" seja selecionado.

até que

ASSINATURA
SAIR
INDICAÇÃO BÁSICA
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14. Confirmar com a tecla

OK

. Surge a indicação básica.

5

0,00 min-1
0,000 Amp
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

•

Ao término da colocação em operação, copiar o jogo de parâmetros do
MOVIDRIVE® para o painel de operação DBG60B. Estão disponíveis as seguintes
opções:
– No menu de contexto, selecionar o item do menu "COPIAR PARA DBG". ConOK
firmar com a tecla . O jogo de parâmetros é copiado do MOVIDRIVE® para o
DBG60B.
– No menu de contexto, selecionar o item do menu "MODO PARÂMETROS".
Selecionar o parâmetro P807 "MDX → DBG". O jogo de parâmetros é copiado
do MOVIDRIVE® para o DBG60B.

•

Desta maneira, é possível através do DBG60B copiar o jogo de parâmetros para
outras unidades MOVIDRIVE®. Inserir o painel de operação DBG60B no outro
conversor. Estão disponíveis as seguintes opções para copiar o jogo de parâmetros da DBG60B para outros conversores:
– No menu de contexto do novo conversor, selecionar o item do menu "COPIAR
OK
PARA MDX" e confirmar com a tecla
. O jogo de parâmetros é copiado do
DBG60B para MOVIDRIVE®.
– No menu de contexto, selecionar o item do menu "MODO PARÂMETROS".
Selecionar o parâmetro P806 "DBG → MDX". O jogo de parâmetros é copiado
do DBG60B para MOVIDRIVE®.

AVISO
Ajustes de parâmetros incorretos devido a registros de dados inadequados.
Morte ou ferimento grave.

5.3.6

•

Para motores não SEW, ajustar o tempo correto de atuação do freio (P732/
P735).

•

Para acionar o motor, consultar as informações no cap. "Partida do motor" (→
página 102).

•

Em caso de encoders TTL e seno/cosseno, ativar o monitoramento do encoder
(P504 = "LIG"). O monitoramento do encoder não é relevante para o funcionamento seguro.

Ajuste de parâmetros

23535024/PT-BR – 11/2017

Para ajustar parâmetros, proceder da seguinte maneira:
•

Selecionar o menu de contexto com a tecla
. No menu de contexto, selecionar
OK
o item do menu "MODO PARÂMETROS". Confirmar a seleção com a tecla
.O
painel de operação encontra-se agora no modo de parâmetros, o que é indicado
pelo cursor piscando embaixo do número do parâmetro.

•

Passar para o modo de edição com a tecla

•

Usar a tecla

•

Confirmar a seleção ou o ajuste com a tecla

•

Voltar para o modo de parâmetros com a tecla

•

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla

ou

. O cursor piscando desaparece.

para selecionar ou ajustar o valor de parâmetro correto.
OK

.
. O cursor piscando reaparece.
.
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Operação
do
MOVITOOL
S®
MotionStud
io

5.4

Operação do MOVITOOLS® MotionStudio

5.4.1

Sobre o MOVITOOLS® MotionStudio

Tarefas
O pacote de software permite ao usuário realizar as seguintes tarefas de forma consistente:
•

Estabelecer comunicação com as unidades

•

Execução de funções com as unidades

Estabelecer comunicação com as unidades
O servidor de comunicação SEW está integrado no pacote de software
MOVITOOLS® MotionStudio para estabelecer comunicação com as unidades.
O servidor de comunicação SEW permite criar canais de comunicação. Assim que
eles tiverem sido criados, as unidades se comunicam através de suas opções de comunicação através desses canais de comunicação. É possível operar no máximo
4 canais de comunicação simultaneamente.
O MOVITOOLS® MotionStudio suporta os seguintes tipos de canais de comunicação:
•

Serial (RS-485) via conversor de interface

•

System bus (SBus) via conversor de interface

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

A disponibilidade dos canais de comunicação irá variar de acordo com a unidade e
suas opções de comunicação.
Executar diferentes funções com as unidades
O pacote de software permite ao usuário executar as seguintes funções de forma
consistente:
•

Parametrização (p. ex., na pasta de parâmetros da unidade)

•

Colocação em operação

•

Visualização e diagnóstico

•

Programação

•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Todas as funções se comunicam utilizando ferramentas. O MOVITOOLS®
MotionStudio oferece as ferramentas adequadas para cada tipo de unidade.
Suporte técnico
A SEW-EURODRIVE lhe oferece uma hotline de assistência técnica 24 horas.
Discar (+49) 0 18 05 e em seguida digitar a combinação de letras SEWHELP através
do teclado de seu telefone. Também pode discar (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.
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Para executar as funções com unidades, os seguintes componentes básicos estão integrados no pacote de software MOVITOOLS® MotionStudio:
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Ajuda online
Após a instalação, os seguintes tipos de ajuda estão à sua disposição:
•

Após inicializar o software, a documentação é exibida em uma janela auxiliar.
Se a janela auxiliar não for exibida após a inicialização, desativar o campo de controle "Display" no item do menu [Configurações]/[Opções]/[Ajuda].
Se desejar que a janela auxiliar volte a ser exibida, ativar o campo de controle
"Display" no item do menu [Configurações]/[Opções]/[Ajuda].
Está disponível uma ajuda sensitiva ao contexto para os campos onde é necessário que introduza valores. Por exemplo, você pode usar a tecla <F1> para exibir as
faixas de valores dos parâmetros da unidade.
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5.4.2

Primeiros passos

Inicializar o software e criar projeto
Para instalar o MOVITOOLS® MotionStudio e para criar um projeto, proceda da seguinte maneira:
1. Inicie o MOVITOOLS® MotionStudio através do menu "Iniciar" do Windows acessando o seguinte item do menu:
[Iniciar]/[Programas]/[SEW]/[MOVITOOLS-MotionStudio]/[MOVITOOLSMotionStudio]
2. Crie um projeto, especificando o respectivo nome e a pasta onde deve ser salvo.
Estabelecimento de comunicação e escaneamento da rede
Proceda da seguinte maneira para estabelecer a comunicação e escanear a rede
com o MOVITOOLS® MotionStudio:
1. Crie um canal de comunicação para poder comunicar-se com suas unidades.
Os dados detalhados para configurar um canal de comunicação encontram-se no
item do respectivo tipo de comunicação.
2. Escanear sua rede (scan dos aparelhos). Para tal, pressionar a tecla [Iniciar escaneamento da rede] [1] na barra de ferramentas.
3. Selecionar a unidade que deseja configurar.
4. Abrir o menu de contexto pressionando a tecla direita do mouse.
Como resultado, serão exibidas ferramentas específicas da unidade para realizar
funções com as unidades.
5. Selecionar a unidade que deseja configurar.
6. Abrir o menu de contexto pressionando a tecla direita do mouse.
Como resultado, serão exibidas ferramentas específicas da unidade para realizar
funções com as unidades.
Colocação em operação das unidades (online)
Para colocar unidades em operação (online), proceder da seguinte maneira:
1. Passar para a visualização da rede.
2. Clicar no símbolo "Mudar para o modo online" [1] na barra de ferramentas.

[1]

3. Selecionar a unidade que deseja colocar em operação.
4. Abrir o menu de contexto e selecionar o comando [Colocação em operação]/[Colocação em operação].
Como resultado, abre-se o assistente de colocação em operação.
5. Seguir as indicações do assistente de colocação em operação e, em seguida, carregar os dados de colocação em operação na sua unidade.
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[1] Símbolo "Mudar para o modo
online"

Colocação em operação
Operação do MOVITOOLS® MotionStudio

5

Colocação em operação do encoder do motor HTL
Observar durante a colocação em operação de um encoder do motor HTL (exceto
DEU21B) no MOVIDRIVE® MDX61B os seguintes modos de colocação em operação
com DEH11/21B.

[1]
[2]
[3]

1810081419

[1]

Lista descendente "SEW encoder type" (Tipo de encoder SEW)

[2]

Lista descendente "Encoder type" (Tipo de encoder)

[3]

Lista descendente "Encoder increments" (Número de pulsos do encoder)
Selecionar o item "NON-SEW ENCODER" (Encoder não SEW) na lista descendente "SEW encoder type" (Tipo de encoder SEW) [1].

•

Selecionar o item "INCR.ENCODER TTL" (ENCODER INCREM. TTL) na lista
descendente "Encoder type" (Tipo de encoder) [2].

•

Selecionar o número de pulsos do encoder impresso no encoder do motor HTL
(1024 em encoders HTL da SEW) na lista descendente "Encoder increments" (Número de pulsos do encoder) [3].
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5.5

Partida do motor

5.5.1

Entrada de referência analógica
A tabela a seguir mostra os sinais que devem estar presentes nos bornes X11:2 (AI1)
e X13:1 – X13:6 (DIØØ – DIØ5) na seleção do valor nominal "UNIPOL./FREQFIXA" (P100) para que o acionamento seja operado com entrada de referência analógica.
X11:2
(AI11)

X13:1
(DIØØ)

X13:2
(DIØ1)

X13:3
(DIØ2)

X13:4
(DIØ3)

X13:5
(DIØ4)

X13:6
(DIØ5)

Entrada
analógica
n1

/Bloqueio
do controlador

Sentido
horário/
parada

Sentido
anti-horário/parada

Liberação/
parada

n11/n21

n12/n22

Bloqueio do controlador

X

"0"

X

X

X

"0"

"0"

Parada

X

"1"

X

X

"0"

"0"

"0"

Liberação e parada

X

"1"

"0"

"0"

"1"

"0"

"0"

Sentido horário com
50% nmáx

5V

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"0"

Sentido horário com
nmáx

10 V

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"0"

Sentido anti-horário
com 50% nmáx

5V

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

"0"

Sentido anti-horário
com nmáx

10 V

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

"0"
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5.5.2

5

Diagrama de pulsos
O diagrama de pulsos a seguir mostra através de um exemplo como o acionamento é
iniciado utilizando os bornes X13:1 – X13:4 e os valores de referência analógicos do
motor. A saída digital X10:3 /DBØØ "/Freio" é utilizada para a ligação do contator de
frenagem K12.
"1"

Entrada DIØØ
/Reg. bloqueado
"0"
"1"
Entrada DIØ1
Sentido horário/parada
"0"
"1"
Entrada DIØ2
Sentido anti-horário/
parada
"0"
Entrada DIØ3
Liberação/Parada

"1"

"0"
"1"
Saída DBØØ
/Freio
"0"
10V
Entrada analógica
n1 (AI11)

5V
0V

Rotação

n min-1
n max
50 % n max
n min
n start-stopp
0

t11 aceler. horário
t11 desaceler. horário
t11 aceler. horário
t11 aceler. horário

t11 desaceler. horário

t11 aceler. anti-horário

Rampa de parada t13

-50 % n max
-n max

1810131851

NOTA
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Com o bloqueio do controlador (DIØØ = "0"), o motor não recebe corrente. Um motor
sem freio gira por inércia até parar.
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5.5.3

Frequências fixas
A tabela a seguir mostra os sinais que devem estar presentes nos bornes X13:1 –
X13:6 (DIØØ – DIØ5) na seleção do valor nominal "UNIPOL/FREQFIXA" (P100) para
que o acionamento seja operado com as frequências fixas.

Função

X13:1
(DIØØ)

X13:2
(DIØ1)

X13:3
(DIØ2)

X13:4 (DIØ3)
Liberação/parada

/Bloqueio Sentido ho- Sentido ando controla- rário/parada ti-horário/
dor
parada

X13:5
(DIØ4)

X13:6
(DIØ5)

n11/n21

n12/n22

"0"

X

X

X

X

X

Parada

"1"

X

X

"0"

X

X

Liberação e
parada

"1"

"0"

"0"

"1"

X

X

Sentido horário
com n11

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

Sentido horário
com n12

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"1"

Sentido horário
com n13

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

"1"

Sentido antihorário com
n11

"1"

"0"

"1"

"1"

"1"

"0"
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5.5.4

5

Diagrama de pulsos
O diagrama de pulsos a seguir mostra através de um exemplo como o acionamento é
liberado com as frequências fixas internas através dos bornes X13:1 – X13:6. A saída
digital X10:3 /DBØØ "/Freio" é utilizada para a ligação do contator de frenagem K12.
"1"
Entrada DIØØ
/Reg. bloqueado
"0"
"1"
Entrada DIØ1
Sentido horário/parada
"0"
"1"
Entrada DIØ2
Sentido anti-horário/
parada
"0"
Entrada DIØ3
Liberação/Parada

"1"

"0"
"1"
Entrada DIØ4
n11/n21
"0"
"1"
Entrada DIØ5
n12/n22
"0"
"1"
Saída DBØØ
/Freio
"0"
n min-1
n13
Rotação
n12
n11

t11 aceler. horário
t11 aceler. horário
t11 desaceler. horário
t11 aceler. horário

0
-n11
-n12

t11 aceler. anti-horário

Rampa de parada t13

-n13
1810136203

NOTA

23535024/PT-BR – 11/2017

Com o bloqueio do controlador (DIØØ = "0"), o motor não recebe corrente. Um motor
sem freio gira por inércia até parar.
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5.5.5

Modo manual
Com a função Modo Manual, o conversor é controlado via painel de operação
DBG60B/MOVITOOLS® MotionStudio (Menu de contexto → Modo manual). Durante o
modo manual, o display de 7 segmentos indica "H" na unidade.
Com exceção de X13:1 (DIØØ "/bloqueio do controlador"), as entradas digitais estão
inativas durante o modo manual. A entrada digital X13:1 (DIØØ "/bloqueio do controlador") deve receber um sinal "1" para que o acionamento em modo manual possa ser
iniciado. Com X13:1 = "0", o acionamento também pode ser parado em modo manual.
O sentido de rotação não é determinado pelas entradas digitais "sentido horário/parada" ou "sentido anti-horário/parada", e sim pela seleção do sentido de rotação através
do painel de operação DBG60B/MOVITOOLS® MotionStudio. Para tanto, introduzir a
rotação desejada e com a tecla de sinais (+/–) introduzir o sentido de rotação desejado (+ = horário/– = anti-horário).
O modo manual permanece ativo também após desligar e ligar a rede, mas o conversor está, então, bloqueado. Ativar a liberação e a partida com nmín no sentido de rotação desejado com a tecla "Run". A rotação pode ser aumentada ou reduzida utilizando as teclas ↑ e ↓.

NOTA
Assim que o modo manual termina, os sinais para as entradas digitais estão ativos; a
entrada digital X13:1 (DIØØ) /bloqueio do controlador não tem que ser ligada em
"1"-"0"-"1". O acionamento pode iniciar de acordo com os sinais nas entradas digitais
e nas fontes de valores de referência.

AVISO
Risco de esmagamento devido a partida involuntária do motor.
Morte ou ferimentos graves.
Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., retirando a régua de bornes de
sinais X13.

•

Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigo.
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5.5.6

5

Colocação em operação no modo "VFC e função de busca da referência"
No modo de operação "VFC e função de busca da referência", o parâmetro P320
Ajuste automático está desativado. Para o funcionamento correto da função de busca
da referência, é importante que a resistência do estator (P322 Ajuste IxR 1) esteja
corretamente ajustada.

NOTA
Devido aos dados exatos do motor, o funcionamento correto da função de busca da
referência só foi testado com motores SEW. Em motores não SEW, não é possível
uma partida em movimento com segurança.
Observar durante a colocação em operação de um motor SEW com DBG60B ou
MOVITOOLS® MotionStudio:
O valor da resistência do estator (P322 Ajuste IxR 1) é ajustado para um motor SEW
aquecido à temperatura operacional (temperatura do enrolamento 80 °C). Para executar a partida em movimento com um motor frio, é preciso reduzir a resistência do
estator (P322 Ajuste IxR 1) em 0,34% por Kelvin.
Observar durante a colocação em operação de um motor não SEW com DBG60B
ou MOVITOOLS® MotionStudio:
Medir a resistência do estator (P322 Ajuste IxR 1) no momento da colocação em operação. Para tal, proceder da seguinte maneira:
1. Colocar o motor em operação no modo "VFC".
2. Ativar a liberação com o motor parado.
3. Anotar ou guardar o valor de P322 Ajuste IxR 1 (resistência do estator) para o
passo 6.
4. Ajustar o modo de operação "VFC e função de busca da referência".
5. Colocar o parâmetro P320 "Ajuste automático 1" em "Desl".
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6. Introduzir em P322 Ajuste IxR 1 (resistência do estator) o valor anotado no passo 3.
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Lista completa de parâmetros

5.6

Lista completa de parâmetros

5.6.1

Informação geral

5.6.2

170

•

Os parâmetros existentes por padrão no menu de usuário estão marcados com
"\" (= indicação no painel de operação DBG60B).

•

O ajuste de fábrica do parâmetro está em negrito.

Valores indicados
Par.

Nome

00.

Valores de processo

000

Rotação

-6100 – 0 – 6100 min-1

\001

Display do usuário

"Texto"

002

Frequência

0 – 599 Hz

003

Posição real

0 – 231-1 Inc

004

Corrente de saída

0 – 250% IN

005

Corrente ativa

-250 – 0 – 250% IN

\006

Utilização do motor 1

0 – 200%

007

Utilização do motor 2

0 – 200%

008

Tensão do circuito intermediário 0 – 1000 V

009

Corrente de saída

01.

Indicações de status

010

Status do conversor

011

Estado operacional

012

Status de erro

013

Jogo de parâmetros atual

1/2

014

Temperatura do dissipador de
calor

-40 – 0 – 125 °C

015

Horas ligado

h

016

Horas ativado

h

017

Operação

kWh

018

Grau de utilização KTY 1

0 – 200%

019

Grau de utilização KTY 2

0 – 200%

02.

Valores de referência analógicos

020

Entrada analógica AI1

-10 – 0 – 10 V

021

Entrada analógica AI2

-10 – 0 – 10 V

022

Limitação de corrente externa

0 – 100%

03.

Entradas digitais da unidade básica

030

Entrada digital DIØØ
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Par.

Nome

Ajuste de fábrica

031

Entrada digital DIØ1

não no DBG60B

032

Entrada digital DIØ2

033

Entrada digital DIØ3

034

Entrada digital DIØ4

035

Entrada digital DIØ5

036

Entrada digital DIØ6

037

Entrada digital DIØ7

\039

Status das entradas digitais DIØØ – DIØ7

04.

Entradas digitais opções

040

Entrada digital DI1Ø

041

Entrada digital DI11

042

Entrada digital DI12

043

Entrada digital DI13

044

Entrada digital DI14

045

Entrada digital DI15

046

Entrada digital DI16

047

Entrada digital DI17

\048

Status das entradas digitais DI1Ø – DI17

05.

Saídas digitais da unidade básica

050

Saída digital DBØØ

051

Saída digital DOØ1

052

Saída digital DOØ2

053

Saída digital DOØ3

054

Saída digital DOØ4

055

Saída digital DOØ5

\059

Status das saídas digitais DBØØ, DOØ1 – DOØ5

06.

Saídas digitais opções

060

Saída digital DO1Ø

061

Saída digital DO11

062

Saída digital DO12

063

Saída digital DO13

064

Saída digital DO14

065

Saída digital DO15

066

Saída digital DO16

067

Saída digital DO17

\068

Status das saídas digitais DO1Ø – DO17

07.

Dados da unidade

5

não no DBG60B

não no DBG60B

não no DBG60B
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Par.

Nome

070

Modelo da unidade

071

Corrente nominal de saída

072

Opção 1 slot de encoder

073

Opção 2 slot de fieldbus

074

Opção 3 slot para placa de expansão

076

Firmware da unidade básica

077

Firmware DBG

078

Função tecnológica

079

Versão da unidade

Ajuste de fábrica

só no DBG60B

Padrão
Tecnologia

Memória de irregularidade

\080

Irregularidade t-0

081

Irregularidade t-1

082

Irregularidade t-2

083

Irregularidade t-3

084

Irregularidade t-4

09.

Diagnóstico de bus

090

Configuração PD

091

Tipo de fieldbus

092

Taxa de transmissão do fieldbus

093

Endereço do fieldbus

094

PO1 Valor de referência

095

PO2 Valor de referência

096

PO3 Valor de referência

097

PI1 Valor real

098

PI2 Valor real

099

PI3 Valor real
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5.6.3
Par.

Parâmetro
Nome
Parâm. comutáveis
Jogo de parâmetros 1/2
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5

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

1..

Valores nominais/integradores

10.

Pré-seleção de valor de referência

\100

Fonte do valor de referência

Bipolar/valor de referência fixo
Unipolar/valor de referência fixo
RS485/valor de referência fixo
Fieldbus
Potenciômetro do motor/valor de referência fixo
Potenciômetro do motor + valor de referência analógico
Valor de referência fixo + AI01
Valor de referência fixo * AI01
Mestre SBus 1
Mestre RS485
Entrada de valor de referência de frequência/valor de referência
fixo

101

Fonte do sinal de controle

Bornes

102

Escala de frequência

0.1 – 10 – 65 kHz

105

Resposta a irregularidade da ruptura do fio AI1

Sem resposta
Parada imediata/irregularidade
Parada rápida/irregularidade
Parada rápida/aviso

11.

Entrada analógica AI1

110

AI1 escala

-10 – 0 – 1 – 10

111

AI1 Offset

-500 – 0 – 500 mV

112

AI1 Modo de operação

10 V, referência rotação máxima
10 V, referência referência 3000 min-1
Offset de tensão, referência rotação máxima
Offset da rotação, referência rotação máxima
Curva característica especializada
0-20 mA, referência rotação máxima
4-20 mA, referência rotação máxima

113

AI1 Offset de tensão

-10 – 0 – 10 V

114

AI1 Offset da rotação

-6000 – 0 – 6000 min-1

115

Filtro valor de referência

0 – 5 – 100 ms
0 = filtro de valor de referência desligado

12.

Entradas analógicas (opcionais)

120

AI2 Modo de operação

13.

Rampas de rotação 1

\130

Rampa t11 aceleração DIREITA

0 – 2 – 2000 s

\131

Rampa t11 desaceleração DIREITA

0 – 2 – 2000 s

\132

Rampa t11 aceleração ESQUERDA

0 – 2 – 2000 s

\133

Rampa t11 desaceleração ESQUERDA

0 – 2 – 2000 s

\134

Rampa t12 ACELERAÇÃO=DESACELERAÇÃO

0 – 10 – 2000 s

135

Suavização S t12

0–3

\136

Rampa de parada t13

0 – 2 – 20 s

\137

Rampa de parada de emergência t14

0 – 2 – 20 s

138

Limite de rampa VFC

Sim
Não

139

Monitoramento de rampa 1

Lig.
Desl.

14.

Rampas de rotação 2

140

Rampa t21 aceleração DIREITA

0 – 2 – 2000 s

141

Rampa t21 desaceleração DIREITA

0 – 2 – 2000 s

142

Rampa t21 aceleração ESQUERDA

0 – 2 – 2000 s

143

Rampa t21 desaceleração ESQUERDA

0 – 2 – 2000 s

144

Rampa t22 ACELERAÇÃO=DESACELERAÇÃO

0 – 10 – 2000 s

Sem função
0 – ±10 V + Val.ref.1
0 – 10 V limitação de corrente
Valor real controlador PID
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Nome
Parâm. comutáveis
Jogo de parâmetros 1/2

174

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

145

Suavização S t22

0–3

146

Rampa de parada t23

0 – 2 – 20 s

147

Rampa de parada de emergência t24

0 – 2 – 20 s

149

Monitoramento de rampa 2

Lig.
Desl.

15.

Potenciômetro do motor (jogo de parâmetros 1 e 2)

150

Rampa t3 aceleração

0.2 – 20 – 50 s

151

Rampa t3 desaceleração

0.2 – 20 – 50 s

152

Salvar último valor
de referência

Sim
Não

16.

Valores de referência fixos 1

\160

Valor de referência interno n11

-6000 – 150 – 6000 min-1 (% IN)

\161

Valor de referência interno n12

-6000 – 750 – 6000 min-1 (% IN)

\162

Valor de referência interno n13

-6000 – 1500 – 6000 min-1 (% IN)

17.

Valores de referência fixos 2

170

Valor de referência interno n21

-6000 – 150 – 6000 min-1 (% IN)

171

Valor de referência interno n22

-6000 – 750 – 6000 min-1 (% IN)

172

Valor de referência interno n23

-6000 – 1500 – 6000 min-1 (% IN)

2..

Parâmetro de controle

20.

Controle de rotação (só jogo de parâmetros 1)

200

Ganho P
controlador n

0.01 – 2 – 32

201

Constante de tempo do controlador n

0 – 10 – 3000 ms

202

Ganho
Pré-controle de aceleração

0 – 65

203

Filtro de pré-controle de aceleração

0 – 100 ms

204

Filtro de valor real de rotação

0 – 32 ms

205

Pré-controle da carga CFC

-150% – 0 – 150%

206

Ciclo de amostragem do controlador n

1 ms
0.5 ms

207

Pré-controle da carga VFC

-150% – Desl. – 150%

21.

Controle de retenção

210

Ganho P de controle de retenção

22.

Controle de operação em sincronismo

220

Ganho P DRS

1 – 10 – 200

221

Fator de redução mestre

1 – 3 999 999 999

222

Fator de redução escravo

1 – 3 999 999 999

223

Seleção de modo

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8

224

Contador escravo

-99 999 999 – 10 – 99 999 999 Inc

225

Offset 1

-32767 – 10 – 32767 Inc

226

Offset 2

-32767 – 10 – 32767 Inc

227

Offset 3

-32767 – 10 – 32767 Inc

228

Filtro pré-controle DRS

0 – 100 ms

23.

Operação em sincronismo com encoder linear

230

Encoder linear

Desl.
Equivalente
Corrente

231

Fator encoder escravo

1 – 1000

232

Fator encoder linear escravo

1 – 1000
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Nome
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Jogo de parâmetros 1/2

5

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

233

Número de pulsos do encoder linear

128/256/512/1024/2048

234

Número de pulsos do encoder mestre

128/256/512/1024/2048

24.

Operação em sincronismo com busca de referência

240

Rotação em sincronismo

0 – 1500 – 6000 min-1

241

Rampa de sincronismo

0 – 2 – 50 s

26.

Parâmetro de controlador de processo

260

Modo de operação

Controlador desl./Controle/Resposta a salto

261

Tempo de ciclo

1/5/10 ms

262

Interrupção

Não considerado/aproximar-se do valor de referência

263

Fator Kp

0 – 1 – 32.767

264

Tempo integrativo Tn

0 – 65535 ms

265

Tempo derivativo TV

0 – 30 ms

266

Pré-controle

-32767 – 0 – 32767

27.

Valores de entrada do controlador de processo

270

Fonte do valor de referência

Parâmetro/variável IPOS/analógica 1/analógica 2

271

Valor de referência

-32767 – 0 – 32767

272

IPOS endereço do valor de referência

0 – 1023

273

Constante de tempo

0 – 0.01 – 2000 s

274

Escala de valores de referência

-32.767 – 1 – 32.767

275

Fonte do valor real

Analógica 1/analógica 2/variável IPOS

276

Endereço do valor real IPOS

0 – 1023

277

Escala valor real

-32.767 – 1 – 32.767

278

Offset do valor real

-32767 – 0 – 32767

279

Constante de tempo do valor real

0 – 500 ms

28.

Limites do controlador de processo

280

Offset mínimo + valor real

-32767 – 0 – 32767

281

Offset máximo + valor real

-32767 – 10000 – 32767

282

Saída mínima do controlador PID

-32767 – -1000 – 32767

283

Saída máxima do controlador PID

-32767 – 10000 – 32767

284

Saída mínima do controlador de processo

-32767 – 0 – 32767

285

Saída máxima do controlador de processo

-32767 – 7500 – 32767

3.

Parâmetros do motor

30./31.

Limites 1/2

\300/310

Rotação partida/parada 1/2

0 – 150 min-1

\301/311

Rotação mínima 1/2

0 – 15 – 6100 min-1

\302/312

Rotação máxima 1/2

0 – 1500 – 6100 min-1

\303/313

Limite de corrente 1/2

0 – 150% (Tam0: 0 – 200% IN)

304

Limite de torque

0 – 150% (Tam0: 0 – 200%)

32./33.

Compensação do motor 1/2 (assíncrono)

\320/330

Ajuste automático 1/2

Lig.
Desl.

321/331

Boost 1/2

0 – 100%

322/332

Ajuste IxR 1

0 – 100%

323/333

Tempo de pré-magnetização 1/2

0 – 20 s

324/334

Compensação de escorregamento 1/2

0 – 500 min-1

34.

Proteção do motor

340/342

Proteção do motor 1/2

Desl.
Lig. motor assíncrono
Lig. motor síncrono

341/343

Tipo de refrigeração 1/2

Ventilação própria
Ventilação forçada

344

Intervalo para proteção do motor

0.1 – 4 – 20 s

345/346

Monitoração IN-UL 1/2

0.1 – 500 A

35.

Sentido de rotação do motor
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Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

350/351

Inversão do sentido de rotação 1/2

36.

Colocação em operação (só disponível no DBG60B)

360

Colocação em operação

4..

Mensagens de referência

40.

Sinal de referência de rotação

400

Valor de referência da rotação

0 – 1500 – 6000 min-1

401

Histerese

0 – 100 – 500 min-1

402

Tempo de atraso

0–1– 9s

403

Mensagem = "1" com:

n < nref
n > nref

41.

Mensagem da janela de rotação

410

Centro da janela

0 – 1500 – 6000 min-1

411

Largura da janela

0 – 6000 min-1

412

Tempo de atraso

0–1–9s

413

Mensagem = "1" com:

Interno
Externo

42.

Comparação rotação de referência/real

420

Histerese

0 – 100 – 300 min-1

421

Tempo de atraso

0–1–9s

422

Mensagem = "1" com:

n ≠ nref
n = nref

43.

Sinal de referência da corrente

430

Valor de referência da corrente

0 – 100 – 200% IN

431

Histerese

0 – 5 – 30% IN

432

Tempo de atraso

0–1–9s

433

Mensagem = "1" com:

I < Iref
I > Iref

44

Mensagem Imáx

440

Histerese

5 – 50% IN

441

Tempo de atraso

0–1–9s

442

Mensagem = "1" com:

I = Imáx / I < Imáx

5..

Funções de controle

50.

Monitoramentos da rotação

500/502

Monitoramento da rotação 1/2

Desl.
Motor
Gerador
Motor/gerador

501/503

Tempo de atraso 1/2

0 – 1 – 10 s

504

Monitoramento do encoder do motor

Lig.
Desl.

505

Monitoramento do encoder via

Lig.
Desl.

51.

Monitoramentos de operação em sincronismo

510

Tolerância de posição escravo

10 – 25 – 32768 Inc

511

Pré-aviso de erro por atraso

50 – 99 999 999 Inc

512

Limite de erro por atraso

100 – 4000 – 99 999 999 Inc

513

Tempo de atraso da mensagem de erro por atraso

0 – 1 – 99 s

514

Contador da indicação por LED

10 – 100 – 32 768 Inc

515

Tempo de atraso da mensagem de posição

5 – 10 – 2000 ms

516

X41 Monitoramento do encoder

Desl.
Lig.

517

X41 Monitoramento do número de pulsos

Desl.
Lig.
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Parâm. comutáveis
Jogo de parâmetros 1/2

5

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

518

X42 Monitoramento do encoder

Desl.
Lig.

519

X42 Monitoramento do número de pulsos

Desl.
Lig.

52.

Controle desligamento de rede

520

Tempo de resposta desligamento de rede

0–5s

521

Resposta desligamento de rede

Bloqueio do controlador
Parada de emergência

522

Monitoramento da falta de fase

Desl.
Lig.

53.

Proteção térmica do motor

530

Tipo de sensor 1

Sem sensor
TF/TH
KTY
TF/TH DEU
KTY DEU
PK
PK DEU

531

Tipo de sensor 2

Sem sensor
TF/TH

54.

Monitoramentos do redutor/motor

540

Resposta de vibração do acionamento/aviso

541

Resposta de vibração do acionamento/irregularidade Parada rápida/aviso

542

Resposta de envelhecimento do óleo/aviso

543

Resposta de envelhecimento do óleo/irregularidade Indicar irregularidade

544

Resposta de envelhecimento do óleo/sobreaquecimento

545

Resposta de envelhecimento do óleo/mensagem de Indicar irregularidade
pronto para funcionar

549

Resposta de desgaste do freio

55.

Monitor de segurança DCS

550

Status do monitor de segurança DCS

551

Entradas digitais DCS DI1 – DI8

552

Saídas digitais DCS DO0_P – DO2_M

553

Número de série DCS

554

CRC DCS

555

Resposta a irregularidade DCS

556

Resposta de alarme DCS

557

Fonte posição real DCS

56.

Limitação de corrente do motor para área potencialmente explosiva

560

Limite de corrente motor para área potencialmente
explosiva

Lig.
Desl.

561

Frequência A

0 – 5 – 60 Hz

562

Limite de corrente A

0 – 50 – 150%

563

Frequência B

0 – 10 – 104 Hz

564

Limite de corrente B

0 – 80 – 200%

565

Frequência C

0 – 25 – 104 Hz

566

Limite de corrente C

0 – 100 – 200%

6..

Programação dos bornes

60.

Entradas digitais da unidade básica

Indicar irregularidade
Indicar irregularidade
Indicar irregularidade

Indicar irregularidade
Valores de indicação inalteráveis

Sem resposta
Indicar irregularidade
Parada imediata/irregularidade
Parada de emergência/irregularidade
Parada rápida/irregularidade
Parada imediata/aviso
Parada de emergência/atenção
Parada rápida/aviso
Encoder do motor (X15)
Encoder ext. (X14)
Encoder absoluto (X62)
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Lista completa de parâmetros

Nome
Parâm. comutáveis
Jogo de parâmetros 1/2

178

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

-

Entrada digital DIØØ

Progr. fixo com: /BLOQUEIO DO CONTROLADOR

600

Entrada digital DIØ1

Direita/parada

601

Entrada digital DIØ2

Esquerda/parada

602

Entrada digital DIØ3

Liberação/parada

603

Entrada digital DIØ4

n11/n21

604

Entrada digital DIØ5

n12/n22

605

Entrada digital DIØ6

Sem função

606

Entrada digital DIØ7

Sem função

61.

Entradas digitais opcionais

610

Entrada digital DI1Ø

Sem função

611

Entrada digital DI11

Sem função

612

Entrada digital DI12

Sem função

613

Entrada digital DI13

Sem função

614

Entrada digital DI14

Sem função

615

Entrada digital DI15

Sem função

616

Entrada digital DI16

Sem função

617

Entrada digital DI17

Sem função

62.

Saídas digitais da unidade básica

-

Saída digital DBØØ

Progr. fixo com: /Freio

620

Saída digital DOØ1

Pronto para funcionar

621

Saída digital DOØ2

/Irregularidade

622

Saída digital DOØ3

Saída IPOS

623

Saída digital DOØ4

Saída IPOS

624

Saída digital DOØ5

Saída IPOS

63.

Saídas digitais opcionais

630

Saída digital DO1Ø

Sem função

631

Saída digital DO11

Sem função

632

Saída digital DO12

Sem função

633

Saída digital DO13

Sem função

634

Saída digital DO14

Sem função

635

Saída digital DO15

Sem função

636

Saída digital DO16

Sem função

637

Saída digital DO17

Sem função

64.

Saídas analógicas opcionais

640

Saída analógica AO1

Rotação real

641

Escala AO1

-10 – 0 – 1 – 10

642

Modo de operação AO1

Sem função
-10 V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA

643

Saída analógica AO2

Corrente de saída

644

Escala AO2

-10 – 0 – 1 – 10

645

Modo de operação AO2

Sem função
-10 V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA

7..

Funções de controle

70.

Modos de operação
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Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

700

Modo de operação 1

VFC 1
VFC 1 & GRUPO
VFC 1 & SISTEMA DE ELEVAÇÃO
VFC 1 & FREIO CC
VFC1 & PARTIDA EM MOVIMENTO
VFC-n-CONTROLE
VFC-n-CTRL&GRP.
VFC-n-CTRL&ELEV.
VFC-n-CTRL.&SINCR.
VFC-n-CTRL.&IPOS
CFC
CFC&CONTROLE M
CFC&POS
CFC&SINCR.
SERVO
SERVO&CONTROL M
SERVO&IPOS
SERVO&SINCR.

701

Modo de operação 2

VFC 2
VFC 2 & GRUPO
VFC 2 & SISTEMA DE ELEVAÇÃO
VFC 2 & FREIO CC
VFC2 & PARTIDA EM MOVIMENTO

702

Categoria do motor

Rotativo
Linear

703

Resposta dinâmica

Padrão
Elevada

704

VFC-n com filtro de saída

Sim
Não

705

Limite mínimo tempo de pré-magnetização

Sim
Não

706

Modelo de fluxo: Yrq=0

Sim
Não

71.

Corrente em parada

710/711

Corrente em parada 1/2

72.

Função valor de referência de parada

720/723

Função valor de referência de parada 1/2

Desl.
Lig.

721/724

Valor de referência da parada 1/2

0 – 30 – 500 min-1

722/725

Offset de partida 1/2

0 – 30 – 500 min-1

73.

Função do freio

730/733

Função do freio 1/2

Desl.
Lig.

731/734

Tempo de liberação do freio 1/2

0–2s

732/735

Tempo de atuação do freio 1/2

0–2s

74.

Função de supressão de rotação

740/742

Centro da janela 1/2

0 – 1500 – 6000 min-1

741/743

Largura da janela 1/2

0 – 300 min-1

75.

Função mestre/escravo

750

Valor de referência escravo

Mestre/escravo desligado
Rotação RS485
Rotação SBus1
Rotação 485 + SBus1
Torque RS485
Torque SBus1
Torque 485 + SBus1
Distribuição de carga RS485
Distribuição de carga SBus1
Distribuição de carga 485 + SBus1

751

Escala do valor de referência escravo

-10 – 1 – 10

76.

Controle manual

0 – 50% IMot
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180

Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

760

Bloqueio teclas Run/Stop

77.

Função de economia de energia

770

Função de economia de energia

78.

Configuração Ethernet

780

Endereço IP

000.000.000.000 – 192.168.10.4 – 223.255.255.255

781

Máscara de sub-rede

000.000.000.000 – 255.255.255.000 – 223.255.255.255

782

Gateway padrão

000.000.000.000 – 223.255.255.255

783

Taxa de transmissão

Valor de indicação inalterável (0 – 100 – 1000 MBaud)

784

Endereço MAC

Valor de indicação inalterável (00-0F-69-XX-XX-XX)

785

Configuração de arranque EtherNet/IP

DHCP
Parâmetros IP salvos

8..

Funções da unidade

80.

Setup

800

Menu do usuário

Lig./Desl. (Apenas em DBG60B)

801

Idioma

Depende da versão do DBG60B

\802

Ajuste de fábrica

Não
Padrão
Estado de fornecimento

\803

Bloqueio de parâmetros

Lig.
Desl.

804

Reset de dados estatísticos

Não
Memória de irregularidade
Contador de kWh
Horas de serviço

806

Cópia DBG → MDX

Sim/Não

807

Cópia MDX → DBG

Sim/Não

81.

Comunicação serial

810

Endereço RS485

0 – 99

811

Endereço de grupo RS485

100 – 199

812

Tempo timeout RS485

0 – 650 s

819

Tempo timeout fieldbus

0 – 0.5 – 650 s

82.

Operação de frenagem

\820/821

Operação de 4 quadrantes 1/2

83.

Respostas a erros

830

Resposta "Irregularidade externa"

Parada de emergência/irregularidade

831

Resposta "Timeout de fieldbus"

Parada rápida/aviso

832

Resposta "Sobrecarga do motor"

Parada de emergência/irregularidade

833

Resposta "Timeout RS485"

Parada rápida/aviso

834

Resposta "Erro por atraso"

Parada de emergência/irregularidade

\835

Resposta "Mensagem TF"

Sem resposta

836/837

Resposta "timeout SBus 1/2"

Parada de emergência/irregularidade

838

Resposta "Chave fim de curso SW"

Parada de emergência/irregularidade

839

Resposta "Interrupção do posicionamento"

Parada de emergência/atenção

84.

Comportamento do reset

\840

Reset manual

Sim
Não

841

Reset automático

Sim
Não

842

Tempo de reinício

1 – 3 – 30 s

85.

Escala do valor real de rotação

850

Fator de escala do contador

1 – 65535

851

Fator de escala do denominador

1 – 65535

852

Unidade do usuário

min-1
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Ajuste de fábrica

86.

Modulação

860/861

Frequência PWM 1/2 VFC

2.5 kHz
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

862/863

PWM fixo 1/2

Lig.
Desl.

864

Frequência PWM CFC

2.5 kHz
4 kHz
8 kHz
16 kHz

87.

Descrição dos dados de processo

870

Descrição do valor de referência PO1

Palavra de controle 1

871

Descrição do valor de referência PO2

Rotação de referência

872

Descrição do valor de referência PO3

Rampa

873

Descrição do valor atual PI1

Palavra de status 1

874

Descrição do valor atual PI2

Rotação real

875

Descrição do valor atual PI3

Corrente de saída

876

Liberar dados PO

Sim
Não

88./89.

Comunicação serial SBus 1/2

880/890

Protocolo SBus 1/2

SBus MOVILINK®
CANopen
Protocolo DCS

881/891

Endereço SBus 1/2

0 – 63

882/892

Endereço de grupo SBus 1/2

0 – 63

883/893

Tempo Timeout SBus 1/2

0 – 650 s

884/894

Taxa de transmissão SBus 1/2

125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1000 kBaud

885/895

ID de sincronização SBus 1/2

0 – 2047

886/896

Endereço CANopen 1/2

1 – 127

887

Sincronização do controlador ext.

Lig.
Desl.

888

Tempo de sincronização

1 – 5 – 10 ms

889/899

Canal de parâmetro 2

Lig.
Desl.

9..

Parâmetros IPOS

90.

Referenciamento IPOS

900

Offset de referência

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

901

Velocidade de referência 1

0 – 200 – 6000 min-1

902

Velocidade de referência 2

0 – 50 – 6000 min-1

903

Tipo de referenciamento

0–8

904

Referenciamento em pulso zero

Sim
Não

905

Offset Hiperface® X15

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

906

Distância do came

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

91.

Parâmetro de deslocamento IPOS

910

Ganho controlador X

0.1 – 0.5 – 32

911

Rampa de posicionamento 1

0.01 – 1 – 20 s

912

Rampa de posicionamento 2

0.01 – 1 – 20 s

913

Rotação de posicionamento DIREITA

0 – 1500 – 6000 min-1

914

Rotação de posicionamento ESQUERDA

0 – 1500 – 6000 min-1

915

Pré-controle de velocidade

-199.99 – 0 – 100 – 199.99%
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Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

916

Forma da rampa

Linear
Quadrada
Seno
Rampa de bus
Retrocesso limitado
Came eletrônico
Operação em sincronismo I
Cross cutter
Interpolação de velocidade
Interpolação de posição 12 bits
Interpolação de posição 16 bits

917

Modo de rampa

Modo 1
Modo 2
Modo 3

918

Fonte do valor de referência do bus

0 – 499 – 1023

92.

Monitoramentos IPOS

920

Chave de fim de curso SW POSITIVO

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

921

Chave de fim de curso SW NEGATIVO

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

922

Janela de posição

0 – 50 – 32767 Inc

923

Janela de erro por atraso

0 – 5000 – (231 - 1) Inc

924

Reconhecimento "Monitoração de posicionamento"

Lig./Desl.

93.

Funções especiais IPOS

930

Override

Lig./Desl.

931

Palavra de controle IPOS Tarefa 1

Parada/partida/pausa

932

Palavra de controle IPOS Tarefa 2

Partida/parada

933

Tempo de retrocesso

0.005 – 2 s

938

Velocidade IPOS Task 1

0 – 9 comandos adicionais/ms

939

Velocidade IPOS Task 2

0 – 9 comandos adicionais/ms

94.

Encoder IPOS

940

Edição variáveis IPOS

Lig./Desl.

941

Fonte posição real

Encoder do motor (X15)
Encoder ext. (X14)
Encoder absoluto (X62)

942

Fator encoder contador

1 – 32767

943

Fator encoder denominador

1 – 32767

944

Escala de encoder ext. (X14)

x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64

945

Encoder linear tipo (X14)

TTL
Sen/cos
Hiperface®
RS485

946

Sentido contagem encoder linear (X14)

Normal
Invertido

947

Offset Hiperface® X14

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

948

Identificador de troca de encoder automático

Lig./Desl.

95.

Encoder absoluto

950

Tipo de encoder

Sem encoder

951

Direção de contagem

Normal
Invertido

952

Frequência de pulso

1 – 200%

953

Offset de posição

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

954

Offset ponto zero

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

955

Escala do encoder

x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64

96.

IPOSplus® função módulo

960

Função módulo

Desl.
Curto
Direita
Esquerda

961

Contador do módulo

1 – (231 – 1)
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Faixa de ajuste
Ajuste de fábrica

Denominador do módulo

1 – (231 – 1)

963

Resolução do encoder do módulo

0 – 4096 – 20000

97.

Sincronização IPOS

970

Sincronização DRAM

Sim/Não

971

Fase de sincronização

-2 – 0 – 2 ms
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Indicações operacionais

6

Operação

6.1

Indicações operacionais

6.1.1

Display de 7 segmentos
O display de 7 segmentos exibe o estado operacional do MOVIDRIVE® e, em caso de
irregularidades, exibe os códigos de irregularidade ou de aviso.
Display de 7
segmentos

Estado da unidade

Significado

0

0

Operação 24 V = (conversor não está
pronto)

1

1

Bloqueio do controlador ativo

2

2

Sem liberação

3

3

Corrente em parada

4

4

Liberação

5

5

Controle malha fechada n

6

6

Controle malha fechada M

7

7

Controle de retenção de posição

8

8

Ajuste de fábrica

9

9

Chave fim de curso alcançada

A

10

Opção de tecnologia

c

12

Referenciamento IPOSplus®

d

13

Partida em movimento

E

14

Medir encoder

F

Número de irregularidade

Indicação de irregularidade (piscando)

H

Indicação de estado

Modo manual

t

16

Conversor aguarda dados

U

17

"STO - parada segura ativa"

• (ponto piscando)

-

Programa IPOSplus® em execução

(high-byte na palavra
de estado 1)

-

PARADA através de DBG 60B
RAM com defeito

AVISO
Interpretação incorreta da indicação U = "STO - parada segura ativa".
Morte ou ferimentos graves.
•
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A indicação U = "STO - parada segura ativa" não está relacionada à segurança
técnica e não deve ser utilizada para indicação de funcionamento seguro.
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Indicação piscan- do

Operação
Indicações operacionais

6.1.2

6

Indicação de tensão do circuito intermediário no tamanho 7

NOTA
Aprox. 20 segundos após o desligamento, a indicação de tensão do circuito intermediário apaga.

6.1.3

Painel de operação DBG60B
Indicações básicas:
0,00 min-1
0,000 Amp

Indicação em caso de X13:1 (DIØØ "/bloqueio do controlador") = "0".

BLOQUEIO DO
CONTROLADOR
0,00 min-1
0,000 Amp

Indicação em caso de X13:1 (DIØØ "/bloqueio do controlador") = "1" e conversor não liberado ("Liberação/parada" =
"0").

SEM LIBERAÇÃO
950,00 min-1

Indicação com o conversor liberado.

0,990 Amp
Liberação (VFC)
INFORMAÇÃO 6:

Mensagem de aviso

VALOR MUITO ALTO
(DEL)=Quit

Indicação de irregularidade

IRREGULARIDADE
9

23535024/PT-BR – 11/2017

COLOC OPERAÇÃO
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6.2

Mensagens de aviso
Mensagens de aviso no DBG60B (aprox. por 2 s) ou no MOVITOOLS® MotionStudio
(mensagem deve ser confirmada):
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N.º Texto DBG60B/
MOVITOOLS®
MotionStudio

Descrição

1

INDEX ILEGAL

Índice solicitado através da interface não disponível.

2

NÃO IMPLEMENTADO

•

Tentativa de realizar uma função não implementada.

•

Foi selecionado um serviço de comunicação incorreto.

•

Foi selecionado o modo manual através de interface
não permitida (p. ex., fieldbus).

VALOR SÓ PARA
LEITURA

Tentativa de alterar um valor somente para leitura.

4

PARÂM. BLOQUE- Bloqueio de parâmetros P 803 = "LIGADO", parâmetro não
ADO
pode ser alterado.

5

SETUP ATIVO

Tentativa de alterar parâmetros durante ajuste de fábrica.

6

VALOR MUITO
ALTO

Tentativa de introduzir um valor muito alto.

7

VALOR MUITO
BAIXO

Tentativa de introduzir um valor muito baixo.

8

FALTA PLACA
OPC

Falta a placa opcional necessária para a função selecionada.

10

SOMENTE VIA
ST1

O modo manual deve ser concluído através de X13:ST11/
ST12 (RS485).

11

SOMENTE TERMINAL

O modo manual deve ser concluído através de TERMINAL
(DBG60B ou USB11A/UWS21B).

12

SEM ACESSO

Acesso aos parâmetros selecionados negado.

13

FALTA BLOQ
CONTROL

Colocar borne DIØØ "/bloqueio do controlador" = "0" para
a função selecionada.

14

VALOR INADMISSÍVEL

Tentativa de introduzir um valor inválido.

16

PARÂM. NÃO
SALVO

Estouro do buffer da EEPROM, p. ex., devido a acessos de
escrita cíclicos. O parâmetro não é salvo na EEPROM e é
perdido após o DESLIGAMENTO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

17

CONVERSOR LIBERADO

•

O parâmetro a ser alterado pode ser ajustado apenas
no estado "BLOQUEIO DO CONTROLADOR".

•

Tentativa de mudar para o modo manual em operação
liberada.

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6.3

Funções do painel de operação DBG60B

6.3.1

Funções das teclas DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

6

[9]

[7]

[8]

1810609803

[1]

Tecla

[2]

Tecla

[3]

Tecla

RUN

Partida

[4]

Tecla

OK

OK, confirmar entrada de dados

[5]

Tecla

Ativar menu de contexto

[6]

Tecla

Seta para baixo, um item do menu para baixo

[7]

Tecla

Vírgula decimal

[8]

Tecla

[9]

Tecla

STOP

Seta para cima, um item do menu para cima

+/-

Mudança de menu

[11] Tecla
23535024/PT-BR – 11/2017

Mudança de sinal

0 – 9 Dígitos 0 – 9

[10] Tecla

[12] Tecla

Parada

Selecionar idioma
DEL

Apagar o último dado inserido
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6.3.2

Função de cópia do DBG60B
O painel de operação DBG60B permite copiar jogos de parâmetros completos de uma
unidade MOVIDRIVE® para outras unidades MOVIDRIVE®. Para tal, proceder da seguinte maneira:

6.3.3

•

No menu de contexto, selecionar o item do menu "COPIAR PARA DBG". ConfirOK
mar com a tecla .

•

Depois do processo de cópia, inserir o painel de operação em outro conversor.

•

No menu de contexto, selecionar o item do menu "COPIAR PARA MDX". ConfirOK
mar com a tecla .

Modo parâmetros
Para ajustar parâmetros no modo de parâmetros, proceder da seguinte maneira:
1. Ativar o menu de contexto pressionando a tecla

.

INDICAÇÃO BÁSICA
MODO PARÂMETROS
MODO VARIÁVEIS
PARÂMETRO DE
DESPERTAR

2. Iniciar o MODO PARÂMETROS pressionando a tecla
OK
. É exibida a primeira indicação de parâmetro P000
"ROTAÇÃO". Usar a tecla
ou
para selecionar
os grupos principais de parâmetros de 0 até 9.

P 000 min–1
ROTAÇÃO
0,0
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

3. Usar a tecla
ou
para selecionar o grupo principal de parâmetros desejado. O cursor permanece piscando embaixo do número do grupo principal de parâmetros.

P 1.. VALORES DE
REFERÊNCIA/
INTEGRADORES
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

4. Usar a tecla OK para selecionar o grupo principal de
parâmetros desejados. O cursor piscando passa uma
casa para a direita.

P 1.. VALORES DE
REFERÊNCIA/
INTEGRADORES
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

188
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\ 13. RAMPAS DE
ROTAÇÃO 1
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR
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5. Usar a tecla
ou
para selecionar o grupo principal de parâmetros desejado. O cursor permanece piscando embaixo do número do subgrupo de parâmetros.

Operação
Funções do painel de operação DBG60B

6. Usar a tecla OK para ativar a seleção de parâmetros
no subgrupo de parâmetros desejado. O cursor piscando passa uma casa para a direita.

6

\ 13. RAMPAS DE
ROTAÇÃO 1
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

7. Usar a tecla
ou
para selecionar o parâmetro desejado. O cursor piscando encontra-se embaixo do 3º
algarismo do número do parâmetro.

\ 132 s
T11 ACEL. ANTIH.
0,13
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

8. Ativar o modo de ajuste para o parâmetro selecionado
OK
com a tecla . O cursor encontra-se embaixo do valor de parâmetro.

\ 132 s
T11 ACEL. ANTIH.
0,13_
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

9. Usar a tecla
tro desejado.

ou

para ajustar o valor de parâme-

\ 132 s
T11 ACEL. ANTIH.
0,20_
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

10. Confirmar o ajuste com a tecla OK e sair do modo de
ajuste com a tecla . O cursor piscando encontra-se
novamente embaixo do 3.º algarismo do número do
parâmetro.

\ 132 s
T11 ACEL. ANTIH.
0,20
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

11. Selecionar um outro parâmetro com a tecla
ou
ou retornar ao menu dos subgrupos de parâmetros
DEL
com a tecla .

\ 13. RAMPAS DE

12. Selecionar um outro subgrupo de parâmetros com a
tecla
ou
ou retornar ao menu dos grupos princiDEL
pais de parâmetros com a tecla .

P 1.. VALORES DE
REFERÊNCIA/

ROTAÇÃO 1
BLOQUEIO DO
CONTROLADOR

INTEGRADORES
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BLOQUEIO DO
CONTROLADOR
13. Voltar ao menu de contexto com a tecla

.

INDICAÇÃO BÁSICA
MODO PARÂMETROS
MODO VARIÁVEIS
PARÂMETRO DE
DESPERTAR
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6.3.4

Modo variáveis
As variáveis H.... são exibidas no modo variáveis. Para acessar o modo variáveis:

6.3.5

•

Selecionar o menu de contexto com a tecla
. No menu de contexto, selecionar
OK
o item do menu "MODO VARIÁVEIS" e confirmar com a tecla
. É acessado o
modo variáveis.

•

A variável pode ser editada com a tecla

.

Menu do usuário
O painel de operação DBG60B dispõe no ajuste de fábrica de um menu do usuário,
incluindo os parâmetros utilizados com maior frequência. Os parâmetros do menu do
usuário são marcados na indicação com o sinal "\" na frente do número do parâmetro
(→ cap. "Lista completa de parâmetros"). É possível incluir ou apagar parâmetros. No
total, é possível salvar no máximo 50 registros de parâmetros. Os parâmetros são exibidos na sequência em que foram salvos no conversor. Em seguida, ocorre uma classificação automática dos parâmetros.
•

Selecionar o menu de contexto com a tecla
. No menu de contexto, selecionar
o item do menu "MENU USUÁRIO" e confirmar com a tecla OK. É acessado o
menu do usuário.

Acrescentar parâmetros ao menu do usuário
Para acrescentar parâmetros ao menu do usuário, proceder da seguinte maneira:
•

Selecionar o menu de contexto com a tecla
DO PARÂMETROS".

. Selecionar o item do menu "MO-

•

Selecionar o parâmetro desejado e confirmar com a tecla

•

Voltar ao menu de contexto com a tecla
. No menu de contexto, selecionar o
item do menu "ADICIONAR Pxxx". O parâmetro escolhido anteriormente está exiOK
bido em "xxx". Confirmar com a tecla . O parâmetro selecionado é salvo no menu do usuário.

OK

.

Apagar parâmetros do menu do usuário
Para apagar parâmetros do menu do usuário, proceder da seguinte maneira:
•

Selecionar o menu de contexto com a tecla
NU USUÁRIO".

. Selecionar o item do menu "ME-

•

Selecionar o parâmetro que deve ser apagado. Confirmar com a tecla

•

Voltar ao menu de contexto com a tecla
. No menu de contexto, selecionar o
item do menu "EXCLUIR Pxxx". O parâmetro escolhido anteriormente está exibido
OK
em "xxx". Confirmar com a tecla . O parâmetro selecionado é apagado do menu
do usuário.

.
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6.3.6

6

Parâmetro de despertar
Após ligar a unidade, o parâmetro de despertar é exibido na indicação da DBG60B.
De acordo com o fornecimento (ajuste de fábrica), o parâmetro de despertar é a indicação básica. É possível ajustar o parâmetro de despertar de forma individual. Os seguintes parâmetros estão disponíveis como parâmetro de despertar:
•

Parâmetro (→ Modo parâmetros)

•

Parâmetros do menu do usuário (→ Menu usuário)

•

Variável H (→ Modo variáveis)

•

Indicação básica

Para salvar um parâmetro de despertar, proceder da seguinte maneira:

6.3.7

•

Selecionar primeiramente o parâmetro desejado no modo de parâmetros

•

Em seguida, selecionar o item do menu "PARÂM. DESPERTAR XXXX" no menu
de contexto. O parâmetro de despertar selecionado está exibido em "XXXX". ConOK
firmar com a tecla .

IPOSplus®
Para a programação do IPOSplus® é necessário o MOVITOOLS® MotionStudio. Com o
painel de operação DBG60B, só é possível editar ou alterar as variáveis IPOSplus®
(H__).
O programa IPOSplus® também é armazenado no painel de operação DBG60B quando
é salvo e, consequentemente, também é transmitido para uma outra unidade
MOVIDRIVE® quando um jogo de parâmetros é copiado.
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O parâmetro P931 permite iniciar e parar o programa IPOSplus® a partir do painel de
operação DBG60B.
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6.4

Cartão de memória
O cartão de memória encaixável encontra-se integrado na unidade básica. Os dados
da unidade estão salvos no cartão de memória e são sempre atuais. Se uma unidade
tiver que ser substituída, basta retirar o cartão de memória de uma unidade e inseri-lo
na outra, o que elimina a necessidade de efetuar backup dos dados. É possível instalar quantas placas opcionais forem necessárias.
A figura seguinte mostra o cartão de memória MDX60B/61B.

1810728715

Código: 08248834
6.4.1

Informações sobre a troca do cartão de memória
•

O cartão de memória só pode ser inserido ou retirado quando o MOVIDRIVE® B
estiver desligado.

•

O cartão de memória da unidade original só pode ser instalado num conversor novo. As seguintes combinações são permitidas:

Conversor original MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

Novo conversor MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

00

00 ou 0T

0T

0T

•

As placas opcionais instaladas no conversor novo devem ser as mesmas da unidade original.
Caso contrário, é exibida a mensagem de irregularidade "79 Configuração
HW" (configuração de hardware). A irregularidade pode ser eliminada no menu de
contexto selecionando o item do menu "ESTADO DE FORNEC." (P802 ajuste de
fábrica). Desta forma, a unidade é resetada no estado de fornecimento. Em seguida, é necessária uma nova colocação em operação.
O estado do contador da opção DRS11B e dados das opções DH..1B e
DCS21B/22B/31B/32B não são salvos no cartão de memória. Ao trocar o cartão
de memória, é necessário instalar as placas opcionais DRS11B, DH..1B e
DCS21B/22B/31B/32B da unidade original no novo conversor.
Se um MOVIDRIVE® B tamanho 0 com a opção DHP11B for utilizado como unidade original, é necessário usar uma nova opção DHP11B com o registro de dados
de configuração salvo anteriormente (Nomedoarquivo.sewcopy) na unidade de reposição.
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•

Se um encoder absoluto for utilizado como encoder de motor ou encoder linear, é
necessário referenciar o encoder após uma troca de unidades.

•

Em caso de troca de um encoder absoluto, é necessário referenciar o encoder novamente.
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7

SEW Service

7.1

Danos na unidade

7

Todos os componentes da unidade podem ser substituídos caso necessário. Reparos
só podem ser realizados pela SEW-EURODRIVE.

7.2

Informações sobre irregularidades

7.2.1

Memória de irregularidade
A memória de irregularidade (P080) salva as últimas 5 mensagens de irregularidades
(irregularidades t-0 – t-4). Em caso de mais de 5 eventos irregulares, a mensagem de
irregularidade mais antiga é apagada. Quando ocorre uma irregularidade, são salvas
as seguintes informações:
Irregularidade ocorrida • estado das entradas/saídas digitais • estado operacional do
conversor • estado do conversor • temperatura do dissipador de calor • rotação • corrente de saída • corrente ativa • grau de utilização da unidade • tensão do circuito intermediário • horas ligado à rede • horas em operação • jogo de parâmetros • grau de
utilização do motor.

7.2.2

Reações de desligamento
Dependendo da falha, há 3 tipos de reação de desligamento. O conversor permanece
bloqueado no estado de falha:

Desligamento imediato
A unidade não consegue frear o acionamento; em caso de irregularidade, o estágio
de saída entra em alta impedância e o freio é aplicado imediatamente. (DBØØ "/freio"
= "0").
Parada rápida
A unidade freia o acionamento na rampa de parada t13/t23. O freio é aplicado quando
é alcançada a rotação de parada (DBØØ "/freio" = "0"). Decorrido o tempo de atuação
do freio (P732/P735), o estágio de saída entra em alta impedância.
Parada de emergência
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A unidade freia o acionamento na rampa de parada de emergência t14/t24. O freio é
aplicado quando é alcançada a rotação de parada (DBØØ "/freio" = "0"). Decorrido o
tempo de atuação do freio (P732/P735), o estágio de saída entra em alta impedância.
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7.2.3

Reset
Uma mensagem de irregularidade pode ser confirmada das seguintes maneiras:
•

Desligar e religar
– Aguardar, pelo menos, 10 segundos antes de ligar de novo o contator de rede
K11.

•

Reset através dos bornes de entrada, p. ex., através de uma entrada digital respectivamente programada (DIØ1 – DIØ7 na unidade básica, DI1Ø – DI17 na opção DIO11B).

•

Reset manual no MOVITOOLS® MotionStudio (P840 = "SIM")

•

Reset manual com DBG60B

•

O reset automático realiza até no máximo 5 operações de reset seguidas da unidade com tempo de reinício ajustável.

AVISO
Risco de esmagamento devido à partida involuntária do motor através de reset automático.
Ferimentos graves ou fatais.

7.2.4

•

Não utilizar reset automático em acionamentos cujo reinício automático possa
colocar pessoas ou unidades em perigo.

•

Executar reset manual.

Conversor aguarda dados
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Se o conversor for controlado através de uma interface de comunicação (fieldbus,
RS485 ou SBus), e se foi executado um desligamento e religamento ou um reset de
irregularidade, a liberação permanece desativada até o conversor voltar a receber dados válidos da interface monitorada com timeout.
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7.3

Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

7.3.1

Mensagem de irregularidade através do display de 7 segmentos

7

O código de irregularidade é indicado em um display de 7 segmentos, seguindo a ordem de exibição abaixo (p. ex., código de irregularidade 100):
1939352587
Piscando, aprox. 1 segundo

Indicação desligada, aprox. 0,2 segundos

Casa de centenas (caso disponível), aprox. 1 segundo

Indicação desligada, aprox. 0,2 segundos

Casa decimal, aprox 1 segundo

Indicação desligada, aprox. 0,2 segundos

Casa de unidade, aprox. 1 segundo

Indicação desligada, aprox. 0,2 segundos

Após um reset ou quando o código de irregularidade voltar a assumir o valor "0", o
mostrador passa a exibir a indicação operacional.
7.3.2

Indicação do código de subirregularidade
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O código de subirregularidade é exibido no MOVITOOLS® MotionStudio ou no painel
de operação DBG60B.
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7.3.3

Lista de irregularidades
Na coluna "Resposta P" é listada a resposta a irregularidade no ajuste de fábrica. A
indicação (P) significa que a resposta é programável (através do P83_ Resposta a irregularidade ou com IPOSplus®). Na irregularidade 108, um (P) significa que a resposta
é programável através do P555 Resposta a irregularidade DCS. Na irregularidade
109, a indicação (P) significa que a resposta é programável através do P556 Resposta a alarme DCS.

Códi- Denominago
ção

Subirregularidade
Resposta
(P)

Código Denominação

00

Sem irregularidades

01

Sobrecorren- Parada ime- 0
te
diata
1

5

6
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Possível causa

Estágio de saída

• Curto-circuito na saída
Monitoramento VCE ou mo- • Motor muito grande
nitoramento de subtensão • Estágio de saída com defeito
do circuito de disparo do • Alimentação de corrente do
transformador de corrente
gate
• Limite de rampa desligado e
O conversor permanece
tempo de rampa ajustado
na limitação de corrente
curto demais
do hardware.
• Módulo de fase com defeito
Monitoramento VCE ou mo- • Tensão de alimentação de
24 V, ou 24 V gerada dela é
nitoramento de subtensão
instável
do circuito de disparo do
gate ou sobrecorrente do • Interrupção ou curto-circuito
nas linhas de sinal dos mótransformador de correndulos de fase
te..
..Fase U

7

..Fase V

8

..Fase W

9

..Fase U e V

10

..Fase U e W

11

..Fase V e W

12

..Fase U e V e W

13

Alimentação de tensão do
transformador de corrente
em estado de operação
em rede

14

Linhas de sinal MFE

Ação

• Eliminar o curto-circuito
• Conectar motor menos potente
• Em caso de estágio de saída com defeito, consultar a
SEW Service
• Ativar P 138 e/ou aumentar
o tempo de rampa

03

Falha à terra Parada ime- 0
diata

Falha à terra

Falha à terra
• no cabo de alimentação do
motor
• no conversor
• no motor

04

Chopper de
frenagem

Tensão do circuito intermediário alta demais na
operação 4 quadrantes

• Potência do modo gerador •
excessiva
• Circuito de resistência de fre- •
nagem interrompido
• Curto-circuito no circuito de •
resistência de frenagem
• Resistência de frenagem em •
alta impedância
• Chopper de frenagem com
defeito

06

Falha de fase Parada ime- 0
da rede
diata

Parada ime- 0
diata
1

Adaptação do circuito in- • Falta de fase
termediário periodicamen- • Qualidade da tensão de alimentação é insuficiente
te baixa demais

3

Irregularidade na tensão
de alimentação

4

Irregularidade na frequência de rede

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Eliminar a falha à terra
• Entrar em contato com a
SEW Service

Aumentar as rampas de desaceleração
Verificar o cabo para a resistência de frenagem
Verificar os dados técnicos
da resistência de frenagem
Em caso de chopper de frenagem com defeito, trocar
o MOVIDRIVE®

• Verificar o cabo de rede de
alimentação
• Verificar o planejamento de
projeto da rede de alimentação
• Verificar a alimentação (fusíveis, contator)
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Irregularidade

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
07

08

Subirregularidade
Resposta
(P)

Código Denominação

Sobretensão Parada ime- 0
do circuito in- diata
1
termediário

Tensão do circuito intermediário alta demais na
operação em 2 quadrantes

2

Tensão do circuito intermediário alta demais na
operação 4 quadrantes..
..Fase U

3

..Fase V

4

..Fase W

Monitoramen- Parada ime- 0
to da rotação diata (P)
3

4

09

7

Colocação
Parada ime- 0
em operação diata
1

Possível causa

Ação

Tensão do circuito intermediá- • Aumentar as rampas de derio muito alta
saceleração
• Verificar o cabo de resistência de frenagem
• Verificar os dados técnicos
da resistência de frenagem

Conversor na limitação de • O controlador de rotação ou
corrente ou na limitação
de corrente (no modo de
de escorregamento.
operação VFC sem encoder)
está funcionando no limite
Limite de sistema "rotação
ajustado devido a. sobrecaratual" excedido.
Diferença de rotação entre ga ou falta de fase na rede
ou no motor.
o valor nominal de rampa
•
Encoder conectado incorree valor atual para 2× temtamente ou sentido de rotapo de rampa é maior do
ção incorreto.
que o escorregamento es• Em caso de controle de torperado.
que, nmáx é ultrapassado.
Rotação máxima do cam- • No modo de operação VFC:
po girante foi excedida.
frequência de saída ≥
Máxima frequência do
150 Hz
campo girante (com VFC • No modo de operação U/f:
máx. 150 Hz e com U/f
Frequência de saída
máx. 599 Hz) foi excedida
≥ 599 Hz

• Reduzir a carga
• Aumentar o tempo de atraso ajustado (em P501 e/ou
P503)
• Verificar conexão de encoder, trocar eventualmente
os pares A/A e B/B.
• Verificar a alimentação de
tensão do encoder.
• Verificar a limitação de corrente.
• Se necessário, aumentar
as rampas.
• Verificar o motor e o cabo
de alimentação do motor
• Verificar as fases de rede.

Falta a colocação em ope- O conversor ainda não foi colo- Efetuar a colocação em operação
cado em operação no modo de ração no modo de operação
correspondente.
Modo de operação incor- operação selecionado
reto foi selecionado

2

10

IPOS-ILLOP Parada de
0
emergência

Comando IPOS inválido

11

Sobreaqueci- Parada de
0
mento
emergência
(P)

Temperatura do dissipa- • Sobrecarga térmica do con- • Reduzir a carga e/ou gador alta demais ou sensor
versor
rantir refrigeração adequade temperatura com defei- • Medição de temperatura de
da
to
um módulo de fase está de- • Verificar o ventilador
• Se F-11 for comunicado,
Sobreaquecimento da fon- feituoso.
apesar de aparentemente
(tamanho 7)
te chaveada
não haver sobreaqueciTemperatura do dissipamento, isso indica uma indor alta demais ou sensor
formação da temperatura
de temperatura com defeiincorreta do módulo de fato.
se.
..Fase U
Trocar módulo de fase
(tamanho 7)
(tamanho 7).
..Fase V
(tamanho 7)

3
6
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Tipo de encoder incorreto
ou placa de encoder com
defeito

7
8
13

Fonte do si- Parada ime- 0
nal de contro- diata
le

• Foi identificado um comando • Verificar o conteúdo da meincorreto durante o funcionamória de programa e corrimento do programa
gir se necessário
plus®
IPOS .
• Carregar o programa corre• Condições incorretas duranto na memória de programa
te a execução do comando • Verificar a estrutura do programa (→ manual
IPOSplus®)

..Fase W
(tamanho 7)
Fonte do sinal de controle Fonte do sinal de controle não Ajustar a fonte do sinal de
não está disponível, p. ex., definida ou definida incorreta- controle correta (P101).
fonte do sinal de controle mente
do fieldbus sem interface
fieldbus.
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

14

Parada ime- 0
diata

Encoder

Código Denominação

25

26

Encoder não está conec- • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
tado, encoder com defeito, gem conectados incorretado encoder e blindagem,
cabo do encoder com demente.
verificar possível curto-cir• Curto-circuito/ruptura do fio
feito
cuito e ruptura do fio
no
cabo
do
encoder
Irregularidade no encoder
X15 - Faixa de variação foi • O encoder está com defeito.
• Em caso de acoplamento de
excedida.
Encoder em X15 gira mais 2 conversores através de
X14 e P505, F14 SubC 27
rápido que 6542 min-1
ajustado em SIM.
Irregularidade no encoder
X15 - Placa com defeito.
Irregularidade na avaliação do quadrante
Irregularidade no encoder
- Conexão de encoder ou
encoder com defeito

28

Irregularidade no encoder
X15 - Erro de comunicação no canal RS485

29

Irregularidade no encoder • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
X14 - Erro de comunicagem conectados incorretado encoder e blindagem,
ção no canal RS485
mente.
verificar possível curto-cir• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
Tipo de encoder descono cabo do encoder
nhecido em X14/X15
• O encoder está com defeito.
Irregularidade de controle • Em caso de acoplamento de
de plausibilidade
2 conversores através de
HIPERFACE® X14/X15
X14 e P505, F14 SubC 27
Houve a perda de increajustado em SIM.
mentos.

31

198

Ação

27

30

17

Possível causa

32

Irregularidade no encoder
X15 HIPERFACE®
Encoder HIPERFACE®
acusa irregularidade em
X15

33

Irregularidade no encoder
X14 HIPERFACE®
Encoder HIPERFACE®
acusa irregularidade em
X14

34

Irregularidade no encoder
X15 resolver Conexão de
encoder ou encoder com
defeito

Irregularidade Parada ime- 0
do sistema
diata

Irregularidade "Stack
Overflow"

18

Irregularidade "Stack underflow"

19

Irregularidade "External
NMI"

20

Irregularidade "Undefined
Opcode"

21

Irregularidade "Protection
Fault"

22

Irregularidade "Illegal
Word Operand Access"

23

Irregularidade "Illegal Instruction Access"

24

Irregularidade "Illegal External Bus Access"

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Sistema eletrônico do conver- • Verificar as conexões à tersor com defeito, possivelmente
ra e blindagens, e melhorádevido a efeitos de EMC
las, se necessário.
• Consultar a SEW Service
se o problema se repetir
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SEW Service

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

25

Parada rápi- 0
da

EEPROM

Código Denominação

11

13

Placa de chip da memória
NV, defeito do módulo da
memória

14

Placa de chip da memória
NV, defeito do cartão de
memória

16

Irregularidade de inicialização na memória NV

Borne externo

Parada de
0
emergência
(P)

Borne externo

27

Faltam chaves fim de
curso

Parada de
0
emergência

Faltam as chaves fim de
curso ou ruptura do fio.

2
3

Timeout de fi- Parada rápi- 0
eldbus
da (P)

23535024/PT-BR – 11/2017

2

Possível causa

Ação

Erro de leitura e de escrita Irregularidade no acesso à
• Efetuar o ajuste de fábrica,
na módulo de potência da EEPROM ou ao cartão de meresetar e voltar a ajustar os
EEPROM
mória
parâmetros
• Se acontecer de novo, conErro de leitura na memória
sultar a SEW Service
NV
• Substituir o cartão de meMemória NV-RAM interna
mória
da unidade

26

28

7

Sinal de irregularidade externa Eliminar a causa específica
através de entrada programá- da irregularidade; eventualvel.
mente reprogramar o borne.

• Ruptura do fio/falta de am- • Verificar a instalação das
bas as chaves fim de curso
chaves fim de curso
Chave fim de curso inverti- • Chaves fim de curso inverti- • Trocar conexões de chaves
das em relação ao sentido
fim de curso.
da
• Reprogramar os bornes
de rotação do motor.
Ambas as chaves fim de
curso ativas ao mesmo
tempo
Irregularidade "Timeout fi- Não houve comunicação entre • Controlar a rotina de comueldbus"
mestre e escravo durante o
nicação do mestre.
• Prolongar o tempo de timeInterface fieldbus não inici- monitoramento de resposta
projetado.
out fieldbus (P819)/desligar
aliza
o monitoramento.

29

Chave fim de Parada de
0
curso alcan- emergência
çada

Chave fim de curso do
hardware alcançada

30

Timeout da
parada de
emergência

Tempo excedido da rampa • Sobrecarga do acionamento. • Verificar os dados do plade parada de emergência • Rampa de parada de emernejamento de projeto
• Prolongar a rampa de paragência muito curta.
da de emergência

31

Sensor TF/TH Sem respos- 0
ta (P)

Irregularidade proteção
térmica do motor

• Motor muito quente, TF/TH •
foi ativado.
• TF/TH do motor desligado ou
conectado incorretamente
•
• Ligação entre MOVIDRIVE®
e TF/TH interrompida no mo- •
tor

32

Estouro do
índice-IPOS

Irregularidade no programa IPOS

Regras de programação bási- Verificar e corrigir o programa
cas violadas, causando estouro do usuário IPOSplus® (→ mada pilha interna de sistema
nual IPOSplus®).

33

Fonte do va- Parada ime- 0
lor de refediata
rência

"Fonte do valor de referên- Fonte do valor de referência
Ajustar a fonte do valor de recia não disponível"
não definida ou definida incor- ferência correta (P100)
por ex., fonte do sinal de retamente
controle de fieldbus sem
interface fieldbus

34

Timeout das
rampas

Tempo excedido da rampa Tempo excedido das rampas • Aumentar as rampas de dede parada rápida
de desaceleração, p. ex., devisaceleração
do a sobrecarga.
• Eliminar a sobrecarga

Parada ime- 0
diata

Parada de
0
emergência

Parada ime- 0
diata

Foi alcançada uma chave fim • Verificar a faixa de deslocade curso no modo de operação
mento
IPOSplus®.
• Corrigir o programa do
usuário

É obrigatório deixar o motor esfriar e redefinir a irregularidade.
Verificar as conexões entre
o MOVIDRIVE® e TF/TH.
Se TF/TH não estiver conectado: ponte X10:1 com
X10:2.
• Colocar P835 em "Sem
resposta".
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
35

Subirregularidade
Resposta
(P)

Código Denominação

Modo de ope- Parada ime- 0
ração:
diata
1

2

Parada ime- 0
diata

Possível causa

Modo de operação não
disponível

Ação

• Modo de operação não definido ou definido incorretamente.
Atribuição do modo de
operação - Hardware in- • Um tipo da rampa foi ajustado com P916 que precisa de
correto
um MOVIDRIVE® na versão
Atribuição do modo de
aplicação.
operação - Função aplica- • Um tipo da rampa foi ajustação incorreta
do com P916 que não é
compatível com a função
aplicação selecionada.
• Um tipo da rampa foi ajustado com P916 que não é
compatível com o tempo de
sincronização ajustado
(P888).

• Ajustar o modo de operação correto com P700 ou
P701.
• Utilizar MOVIDRIVE® na
versão aplicação (..OT).
• No menu "Colocação em
operação → selecionar função aplicação...", escolher
a função aplicação compatível com P916.
• Verificar os ajustes P916 e
P888

Falta hardware ou não é
permitido.

• Tipo de placa opcional não é
permitido
• Fonte do valor de referência,
fonte do sinal de controle ou
modo de operação inválidos
para esta placa opcional.
• Tipo de encoder incorreto
ajustado para DIP11B

• Utilizar a placa opcional
correta
• Ajustar a fonte do valor de
referência correta (P100)
• Ajustar a fonte do sinal de
controle correta (P101)
• Ajustar o modo de operação correto (P700 ou
P701).
• Ajustar o tipo de encoder
correto

36

Falta opção

37

Watchdog do Parada ime- 0
sistema
diata

Irregularidade "Estouro
watchdog do sistema"

Irregularidade na sequência do Entrar em contato com a
software do sistema
SEW Service

38

Software do
sistema

Parada ime- 0
diata

Irregularidade "Software
do sistema"

Irregularidade do sistema

39

Referenciamento

Parada ime- 0
diata (P)

Irregularidade "Referenci- • Falta o came de referência •
amento"
ou o came não comuta
• Irregularidade na conexão de •
chaves fim de curso
• Alteração do tipo de referen- •
ciamento durante o referenciamento.

40

Sincronização do boot

Parada ime- 0
diata

Timeout na sincronização • Irregularidade na sincroniza- Trocar a placa opcional se o
boot com opção.
ção do boot entre conversor problema ocorrer de novo.
e opção.
• ID de sincronização não chega ou chega incorreta.

41

Opção
Watchdog

Parada ime- 0
diata

Irregularidade do tempori- • Irregularidade na comunica- • Entrar em contato com a
zador Watchdog da opção entre o software do sisSEW Service
ção/para a opção.
tema e o software opcional
• Watchdog no programa
IPOSplus®
Irregularidade Watchdog
IPOS

• Um módulo de aplicação
•
sem versão aplicação foi car- •
regado no MOVIDRIVE® B
• Foi ajustada uma função
aplicação incorreta para utili- •
zação de um módulo de aplicação

Verificar o came de referência
Verificar a conexão das
chaves fim de curso
Verificar o ajuste do referenciamento e os respectivos parâmetros.

Verificar o programa IPOS
Verificar se a unidade foi liberada para a versão aplicação (P079)
Verificar a função aplicação
(P078) ajustada
23535024/PT-BR – 11/2017
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Entrar em contato com a
SEW Service
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção

Subirregularidade
Resposta
(P)

Código Denominação

Possível causa

Ação

42

Erro por atra- Parada ime- 0
so
diata (P)

Erro por atraso de posicio- • Encoder rotativo conectado •
namento
de modo incorreto.
• Rampas de aceleração muito •
•
curtas.
• Ganho P do controle de posi- •
cionamento muito pequeno.
• Erro de parametrização do •
controlador de rotação.
• Valor de tolerância de erro •
por atraso muito baixo.

43

Timeout
RS485

Parada rápi- 0
da (P)

Timeout de comunicação
na interface RS485.

43

Timeout
RS485

Parada rápi- 3
da (P)

Timeout do modo manual A comunicação com a fonte de Verificar a conexão com a
controle do modo manual foi in- fonte do sinal de controle
terrompida. (independentemente da interface de controle utilizada)

44

Grau de utili- Parada ime- 0
zação da uni- diata
dade
8

Irregularidade no grau de • Grau de utilização da unida- • Reduzir a potência de saíutilização da unidade
de (valor I×T) > 125%
da
• Aumentar as rampas
Irregularidade monitora• Na impossibilidade de realimento UL
zar esses itens, utilizar um
conversor maior
• Reduzir a carga

45

Inicialização

Irregularidade geral na ini- • EEPROM no módulo de po- • Executar o ajuste de fábricialização
tência não parametrizado ou
ca. Se não for possível recom parametrização errada.
setar a irregularidade, conIrregularidade na rede de
sultar a SEW Service
dados na verificação RAM • Placa opcional sem contato
• Inserir a placa opcional corcom o barramento.
Irregularidade CPU clock
retamente.
Irregularidade na avaliação de corrente

Parada ime- 0
diata
3
6
7
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Verificar a conexão do encoder rotativo
Aumentar as rampas
Aumentar o ganho P
Reparametrizar o controlador de rotação
Elevar o valor de tolerância
para o erro por atraso
Verificar a instalação do encoder, do motor e as fases
de rede
• Verificar se o sistema mecânico está travado ou se
encontrou um obstáculo.

10

Irregularidade na colocação da proteção do flash.

11

Irregularidade na rede de
dados na verificação RAM

12

Ajuste de parâmetro inválido da operação em sincronismo (operação em sincronismo interna).

Irregularidade durante a comu- Verificar a conexão RS485 (p.
nicação através da interface
ex., conversor - PC, converRS485.
sor - DBG60B). Se necessário, consultar a SEW Service

46

Timeout sys- Parada rápi- 0
tem bus 2
da (P)

Timeout system bus CAN2 Irregularidade durante a comu- Verificar a conexão do system
nicação através do system
bus
bus 2.

47

Timeout sys- Parada rápi- 0
tem bus 1
da (P)

Timeout system bus CAN1 Irregularidade durante a comu- Verificar a conexão do system
nicação através do system bus bus
1.

48

Hardware
DRS

Operação em sincronismo Só com DRS11B:
•
do hardware
• Sinal do encoder mestre/encoder linear com irregularida- •
de.
• Irregularidade no hardware •
necessário para a operação
em sincronismo

Parada ime- 0
diata

Verificar sinais do encoder
mestre/encoder linear.
Verificar a instalação do encoder
Trocar a placa de sincronismo
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

57

Parada ime- 512
diata

58

"Encoder
TTL"

Código Denominação

Ação

• Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cir• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
no cabo do encoder
• Substituir encoder
• Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
• Irregularidade EMC

16896

X14: Irregularidade no
controle de amplitude

514

X15: Ajuste incorreto dos Valores contador/denominador Corrigir os valores contador/
valores contador/denomi- incorretos
denominador
nador

16898

X14: Ajuste incorreto dos
valores contador/denominador

"Encoder se- Parada ime- 512
no-cosseno" diata
514
16896
16897

59

X15: Irregularidade no
controle de amplitude

Possível causa

X15: Irregularidade no
controle de amplitude

• Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cirX15: Irregularidade no si• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
nal do canal
• Substituir encoder
no cabo do encoder
X14: Irregularidade no
• Tomar medidas de EMC
• Encoder com defeito
controle de amplitude
• Irregularidade EMC
X14: Inicialização

16898

X14: Irregularidade no sinal do canal

513

X15: Inicialização

515

C15: Ajuste incorreto dos Valores contador/denominador Corrigir os valores contador/
valores contador/denomi- incorretos
denominador
nador

16899

X14: Ajuste incorreto dos
valores contador/denominador

Encoder com defeito

Substituir encoder

"Comunica- Parada rápi- 1
ção encoder" da

X15: Irregularidade no si- • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
nal do canal
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível ruptura do
16
Irregularidade no cabo de
• Curto-circuito/ruptura do fio
fio.
dados
• Substituir encoder
no cabo do encoder
64 – 576 X15: Comunicação RS485 • Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
1088 – X15: Comunicação EnDat • Irregularidade EMC
1388
16385

X14: Irregularidade no sinal do canal

16400

X14: Irregularidade no cabo de dados

16448 – X14: Comunicação RS485
16832
17472 – X14: Comunicação EnDat
17772

202

Palavra de
comando
IPOS

X15: Encoder medido incorretamente

16386

X15: Encoder medido incorretamente

1024

X15: A linha de pulsos e/ A linha de pulsos e/ou cabo de Conectar a linha de pulsos e/
ou cabo de dados não es- dados não está conectado(a) ou cabo de dados
tá conectado(a)

17408

X14: A linha de pulsos e/
ou cabo de dados não está conectado(a)

Sem respos- 0
ta (P)

Encoder medido incorretamen- Estado de fornecimento + note ou desalinhamento mecâni- vo IBN
co do motor

Palavra de comando IPOS Só no modo de operação
• Verificar a ligação serial
inválida
IPOSplus®:
com o controle malha aber• Tentativa de ajuste de um
ta externo
modo de operação automáti- • Verificar os valores de escrita do controle malha
co inválido (por meio do controle malha aberta externo).
aberta externo
• P916 = ajuste de RAMPA
• Ajustar P916 corretamente
BUS.
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção

Subirregularidade
Resposta
(P)

Código Denominação

Possível causa

Ação

78

Chave fim de Sem respos- 0
curso IPOS ta (P)

Chave fim de curso de
software alcançada.

79

Configuração Parada ime- 0
do hardware diata

Configuração do hardware Após a substituição do cartão
divergente na troca do
de memória, os seguintes dacartão de memória
dos não estarão mais corretos:
• Potência
• Tensão nominal
• Identificação de variantes
• Linha de equipamentos
• Versão como unidade tecnológica / unidade básica
• Placas opcionais

80

Teste RAM

Irregularidade "Teste
RAM"

81

Condição de Parada ime- 0
partida
diata

Irregularidade na condição Só no modo de operação "VFC
de partida na elevação
elevação":
VFC
Durante o tempo de pré-magnetização, a corrente não pôde
ser aplicada ao motor com o
valor necessário:
• Potência nominal do motor
muito pequena em comparação com a potência nominal
do conversor
• Seção transversal do cabo
de alimentação do motor
muito pequena.
Somente para operação com
motor linear (a partir do firmware 18):
• O acionamento foi colocado
no estado "Liberação", sem
que o offset de comutação
entre o encoder linear e o
motor linear seja conhecido.
Por isso, o indicador de corrente não pode ser configurado corretamente pelo conversor.

82

Saída aberta Parada ime- 0
diata

Saída aberta na elevação Só no modo de operação "VFC • Verificar a conexão entre o
VFC
elevação":
conversor e o motor
• Duas ou todas as fases de • Verificar os dados de colosaída interrompidas
cação em operação e repe• Potência nominal do motor
tir se necessário
muito pequena em comparação com a potência nominal
do conversor

84

Proteção do
motor

Irregularidade "Simulação • Capacidade de utilização do
da temperatura do motor"
motor muito alta
Ruptura do fio do sensor • Monitoramento IN-UL foi ativado
de temperatura
• P530 foi ajustado posteriorModelo térmico do motor
mente para "KTY".
não está disponível

Parada ime- 0
diata

Parada de
0
emergência
(P)
2
3
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4

Irregularidade no monitoramento UL

11

Curto-circuito do sensor
de temperatura

Só no modo de operação
• Verificar programa do usuáIPOSplus®:
rio.
a posição final encontra-se fora • Verificar a posição das chada região limitada pelas chaves ves fim de curso de softwafim de curso de software.
re
Garantir utilização de software idêntico ou executar estado
de fornecimento (parâmetro =
ajuste de fábrica).

Irregularidade interna da unida- Entrar em contato com a
de, defeito na memória RAM
SEW Service
• Verificar os dados de colocação em operação e repetir se necessário
• Verificar a conexão entre o
conversor e o motor
• Verificar a seção transversal do cabo de alimentação
do motor, aumentar se necessário
• Realizar um deslocamento
de comutação no estado
"Sem liberação" e voltar para o estado "Liberação", somente quando o conversor
tiver confirmado na palavra
de estado bit 25 que a comutação foi realizada.

• É obrigatório deixar o motor esfriar e redefinir a irregularidade.
• Reduzir a carga
• Aumentar as rampas
• Manter paradas mais longas
• Verificar P345/346
• Utilizar um motor mais potente
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

Código Denominação

86

Módulo de
memória

Parada ime- 0
diata

Irregularidade na conexão • Falta cartão de memória
• Apertar os parafusos recarcom o módulo de memória • Defeito no cartão de memótilhados.
ria
• Inserir e fixar o cartão de
memória.
• Substituir o cartão de memória
• Carregar o estado de fornecimento e o jogo de parâmetros

87

Função tecnológica

Parada ime- 0
diata

Função aplicação selecio- Ativação de uma função aplica- Desativar a função aplicação
nada na unidade padrão ção em uma unidade padrão.

88

Partida em
movimento

Parada ime- 0
diata

Irregularidade "Partida em Só no modo de operação "VFC Liberação somente na rotamovimento"
contr. n":
ção atual ≤ 6000 min-1
Rotação atual > 6000 min-1 na
liberação do conversor

92

Problema no Indicação de 1
encoder DIP irregularidade (P)

Presença de sujeira no
encoder Stahl WCS3.

Encoder comunica uma irregu- Possível causa: Encoder sujo
laridade.
→ limpar o encoder

93

Irregularidade Parada de
0
do encoder
emergência
DIP
(P)

Irregularidade "Encoder
absoluto"

Encoder comunica uma irregularidade, p. ex., powerfail.
• O cabo de conexão do encoder DIP11B não atende às
exigências (pares trançados,
blindado).
• Frequência de pulso muito
alta para o comprimento do
cabo.
• Ultrapassagem da velocidade/aceleração máx. permitida para o encoder.
• Encoder com defeito

94

Soma de veri- Parada ime- 0
ficação da
diata
EEPROM
5

Parâmetros do módulo de Falha no sistema eletrônico do Enviar a unidade para reparo
potência
conversor.
Dados da unidade de con- Possivelmente por efeitos de
EMC ou defeito.
trole

6

Dados do módulo de potência

7

Versão inválida do jogo de
dados de configuração

Ação

• Verificar a conexão do encoder absoluto.
• Verificar o cabo de conexão
• Ajustar a frequência de pulso correta.
• Reduzir a velocidade de
deslocamento ou a rampa
máx.
• Substituir o encoder absoluto

95

Irregularidade Parada de
0
considerável emergência
DIP
(P)

Controle de plausibilidade Não foi possível identificar uma
na posição absoluta
posição plausível
• O tipo de encoder ajustado é
incorreto
• Ajuste incorreto dos parâmetros de deslocamento
IPOSplus®
• Ajuste incorreto dos fatores
contador/denominador
• Foi executada uma compensação zero
• Encoder com defeito

• Ajustar o tipo de encoder
correto
• Verificar os parâmetros de
deslocamento IPOSplus®
• Verificar a velocidade de
deslocamento
• Corrigir os fatores contador/
denominador
• Efetuar reset após a compensação zero
• Substituir o encoder absoluto

97

Irregularidade Parada ime- 0
de cópia
diata

O upload do jogo de parâ- • Impossível ler ou escrever
metros está ou estava
no cartão de memória
com irregularidades
• Irregularidade na transmissão de dados
Interrupção do download

• Repetir o processo de cópia
• Executar o estado de fornecimento (P802) e repetir o
processo de cópia

1

de um jogo de parâmetros
na unidade
2

98

204

Possível causa

CRC Error

Parada ime- 0
diata

Não é possível adotar os
parâmetros
Não é possível adotar os
parâmetros do cartão de
memória
Irregularidade "CRC atra- Irregularidade interna da unida- Enviar a unidade para reparo
vés de flash interno"
de, defeito na memória Flash
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SEW Service

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

7

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

Código Denominação

99

Cálculo da
rampa IPOS

Parada ime- 0
diata

Irregularidade "Cálculo da Só no modo de operação
Reescrever o programa
rampa"
IPOSplus®:
IPOSplus® de modo que os
A rampa de posicionamento é tempos de rampa e as velocisenoidal ou quadrática ou está dades de deslocamento sesendo feita uma tentativa de re- jam alterados somente quanalização da mudança dos tem- do o conversor estiver bloquepos de rampa e das velocida- ado.
des de deslocamento com o
conversor liberado.

100

Oscilação Atenção

Indicar irregularidade
(P)

Aviso de diagnóstico de
oscilação

O sensor de oscilação avisa
(→ Instruções de operação
"DUV10A")

Determinar a causa da vibração. A operação é possível
até que F101 ocorra.

101

Irregularidade Parada rápi- 0
da oscilação da (P)

Irregularidade no diagnóstico de vibração

Sensor de vibração comunica
irregularidade

A SEW-EURODRIVE recomenda eliminar a causa da vibração imediatamente

102

Aviso de en- Indicar irrevelhecimento gularidade
do óleo
(P)

0

Aviso de envelhecimento
do óleo

O sensor de vida útil do óleo
Planejar troca de óleo
emitiu uma mensagem de aviso

103

Irregularidade Indicar irreno envelheci- gularidade
mento do
(P)
óleo

0

Irregularidade no envelhe- O sensor de vida útil do óleo
A SEW-EURODRIVE recocimento do óleo
emitiu uma mensagem de irre- menda trocar o óleo do redugularidade
tor imediatamente

104

EnvelheciIndicar irremento do
gularidade
óleo - sobrea- (P)
quecimento

0

Envelhecimento do óleo - O sensor de vida útil do óleo
sobreaquecimento
comunicou sobreaquecimento

105

EnvelheciIndicar irremento do
gularidade
óleo/sinal de (P)
pronto para
funcionar

0

Envelhecimento do óleo/ O sensor de vida útil do óleo
• Verificar a alimentação de
sinal de pronto para funci- não está pronto para funcionar
tensão do sensor de vida
onar
útil do óleo
• Verificar o sensor de vida
útil do óleo, trocá-lo caso
necessário

106

Desgaste do Indicar irrefreio
gularidade
(P)

0

Irregularidade de desgaste Lona de freio gasta
do freio

Trocar a lona de freio (→ Instruções de operação "Motores")

107

Componentes Parada ime- 1
da rede
diata

Somente para módulos re- Contator principal defeituoso
generativos: nenhum sinal
de retorno do contator
principal

• Verificar o contator principal
• Verificar os cabos de sinal

Ação

• Deixar o óleo esfriar
• Verificar se a refrigeração
do redutor funciona adequadamente
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Possível causa
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

0

Irregularidade DCS

1

Os dados de configuração Irregularidade de conexão ao • Recarregar os arquivos de
foram incorretamente car- carregar o programa na opção
configuração.
regados na opção DCS..B. DCS..B
• Em seguida, desligar e ligar
novamente a opção
DCS..B.

2

Os dados de configuração Opção DCS..B configurada
para a versão de software com a versão de software inda opção DCS..B são in- correta.
válidos.

3

A unidade não foi progra- O programa ou os dados de
• Verificar a versão da opção
mada com a interface de configuração foram reproduziDCS..B e reparametrizar
software correta.
dos na unidade com o software
com um software
MOVISAFE® incorreto.
MOVISAFE® válido.
• Em seguida, desligar e ligar
novamente a opção
DCS..B.

4

Irregularidade na tensão
de referência

• Tensão de referência com ir- • Verificar a tensão de aliregularidade
mentação da opção
• Verificar a tensão de alimenDCS..B.
tação da opção DCS..B com • Desligar e ligar novamente
irregularidade
a opção DCS..B.
• Componente com irregularidade na opção DCS..B

Irregularidade na tensão
da rede

• Verificar a tensão de alimen- • Verificar a tensão de alitação da opção DCS..B com
mentação da opção
irregularidade
DCS..B.
• Componente com irregulari- • Desligar e ligar novamente
dade na opção DCS..B
a opção DCS..B.

Tensão de alimentação
com irregularidade.

• Verificar a tensão de alimen- • Verificar a tensão de alitação 24 VCC da opção
mentação da opção
DCS..B com irregularidade.
DCS..B.
• Irregularidade do componen- • Desligar e ligar novamente
te na opção DCS..B
a opção DCS..B.

5

6
7
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• Parametrizar a opção
DCS..B com a versão aprovada do software
MOVISAFE®.
• Em seguida, desligar e ligar
novamente a opção
DCS..B.

206

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

12

Irregularidade considerá- Na comutação de posição,
• Verificar a ativação ZSC
vel para comutação de po- ZSC, JSS ou DMC está ativado • Verificar a ativação JSS
• Ativação DMC (apenas pasição
permanentemente
ra monitoramento via posição)

13

Comutação incorreta do
driver LOSIDE DO02_P/
DO02_M

14

Comutação incorreta do
driver HISIDE DO02_P/
DO02_M

15

Comutação incorreta do
driver LOSIDE DO0_M

16

Comutação incorreta do
driver HISIDE DO0_P

17

Comutação incorreta do
driver LOSIDE DO01_M

18

Comutação incorreta do
driver HISIDE DO01_P

19

A unidade não foi progra- O programa ou os dados de
• Verificar a versão da opção
mada com a interface de configuração foram reproduziDCS..B e reparametrizar
software correta.
dos na unidade com o software
com um software
MOVISAFE® incorreto.
MOVISAFE® válido.
• Em seguida, desligar e ligar
novamente a opção
DCS..B.

22
23
24

25
26

27
28

29
30
23535024/PT-BR – 11/2017

Ação

Temperatura ambiente da Temperatura no local de opera- Verificar a temperatura ambiunidade não está na faixa ção não está na faixa permitida ente
definida

21

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Possível causa

11

20

108

7

31

Curto-circuito da saída

Verificar a conexão na saída

A verificação de redunOs dados de configuração fodância cíclica dos dados ram reproduzidos incorretade configuração é inválida. mente na unidade.

Reproduzir os dados de configuração na unidade.

Irregularidade durante a
transferência interna dos
dados de configuração.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade no cálculo
dos dados de configuração do firmware.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Verificação de redundân- cia cíclica dos dados de
configuração do firmware
inválida.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transferência interna dos
dados de configuração de
firmware.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

A verificação da faixa da Dados de configuração da des- • Recarregar os dados de
descrição da unidade está crição da unidade com irregula- configuração e, em seguicom irregularidade.
ridade.
da, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

108

208

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

32

A verificação da faixa dos Dados de configuração da des- • Recarregar os dados de
dados de acesso está com crição da unidade com irregula- configuração e, em seguiirregularidade.
ridade.
da, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

33

A verificação da faixa
EMU está com irregularidade.

34

A verificação da faixa PSC Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção PSC com irregularidade.
ficações na configuração
PSC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

35

A verificação da faixa ESS Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção ESS com irregularidade.
ficações na configuração
ESS.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

36

A verificação da faixa ELC Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção ELC com irregularidade.
ficações na configuração
ELC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

37

A verificação da faixa OLC Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção OLC com irregularidade.
ficações na configuração
OLC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modição EMU com irregularidade.
ficações na configuração
EMU.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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SEW Service

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

23535024/PT-BR – 11/2017

108

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

38

A verificação da faixa ZSC Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção ZSC com irregularidade.
ficações na configuração
ZSC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

39

A verificação da faixa
MSC está com irregularidade.

Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modição MSC com irregularidade.
ficações na configuração
MSC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

40

A verificação da faixa
DMC está com irregularidade.

Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modição DMC com irregularidade.
ficações na configuração
DMC.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

41

A verificação da faixa JSS Dados de configuração da fun- • Cancelar ou reinserir modiestá com irregularidade. ção JSS com irregularidade.
ficações na configuração
JSS.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

42

A verificação da faixa CLP Programa de aplicação STL
está com irregularidade. com irregularidade.

43

A verificação da faixa do Erro interno dos dados de con- • Cancelar ou reinserir modicanal de desligamento es- figuração.
ficações no desligamento
tá com irregularidade.
(configuração).
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

• Reescrever o programa do
usuário, importar e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

44

A verificação da faixa das Dados de configuração das sa- • Cancelar ou reinserir modisaídas digitais está com ir- ídas digitais com irregularidaficações na matriz de desliregularidade.
de.
gamento das saídas digitais.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

45

A verificação da faixa das Dados de configuração das sa- • Cancelar ou reinserir modisaídas digitais está com ir- ídas digitais com irregularidaficações na matriz de desliregularidade.
de.
gamento das saídas digitais.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

46

A verificação da faixa do Configuração com irregularida- • Cancelar ou reinserir moditipo de encoder está com de do tipo de encoder.
ficações na configuração
irregularidade.
do encoder.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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Subirregularidade
Resposta
(P)
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

47

A verificação da faixa da Configuração com irregularida- • Cancelar ou reinserir as
normatização do encoder de do trecho do encoder.
modificações no trecho do
está com irregularidade.
encoder (comprimento de
medição, resolução ou velocidade máxima).
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

48

A verificação da faixa da
posição do encoder está
com irregularidade.

Configuração com irregularida- • Cancelar ou reinserir as
de do trecho do encoder.
modificações no trecho do
encoder (comprimento de
medição, resolução ou velocidade máxima).
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

49

A verificação da faixa
PDM está com irregularidade.

Configuração da função PDM
com irregularidade.

• Cancelar ou reinserir modificações na configuração
PDM.
• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

50

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade interna do
programa.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

51

52
53

54
55

56
57

58
59

62

Dados do processo com ir- regularidade.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna do programa do usuário.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

-
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63

Teste de watchdog com ir- Mensagem de retorno do canal • Substituir a opção DCS..B.
regularidade.
de desligamento interno das
• Enviar a opção defeituosa
saídas digitais com irregulariDCS..B com número de irdade.
regularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

212

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

64

Irregularidade de processamento interna do programa do usuário.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna do programa do usuário.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna do elemento de entrada

-

• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

Irregularidade de processamento interna do elemento de entrada

-

• Recarregar os dados de
configuração e, em seguida, desligar e ligar novamente a opção DCS..B.
• Se a irregularidade persistir, ajustar a versão do
software MOVISAFE® com
a SEW Service.

Irregularidade de processamento interna do programa de aplicação

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

65

66
67

68
69

70
71

72
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

74

Irregularidade no tempo
de execução.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

80

Irregularidade no tempo
de execução

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

82

Irregularidade de interrup- ção no monitoramento de
tempo.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade no tempo
de execução.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade do programa.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade interna
CPU.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

75

83

85
86

87
88

89
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

91

Irregularidade interna
CPU.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade interna
CPU.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade interna
RAM.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade interna
Flash.

-

98

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

99

Irregularidade interna CPU -

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna
PROFIsafe.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna
PROFIsafe.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade de processamento interna
PROFIsafe.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

92

93
94

95
96

97

100

101
102

108

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

103
104

105
106

107
108
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
108

Subirregularidade
Resposta
(P)

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

113

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

119

Irregularidade durante a
transmissão de dados interna.

-

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

140

Tensão do núcleo DMP1
com irregularidade.

• Tensão do núcleo da opção • Substituir a opção DCS..B.
DCS..B incorreta.
• Enviar a opção defeituosa
• Irregularidade do componenDCS..B com número de irte na opção DCS..B
regularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

114

117
118

141

142
143

156
157

Irregularidade Indicar irreDCS
gularidade

160
161

Teste RAM com irregulari- dade.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Teste do registro estático com irregularidade.

• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.
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Tensão do núcleo DMPM • Tensão do núcleo da opção • Substituir a opção DCS..B.
com irregularidade.
DCS..B incorreta.
• Enviar a opção defeituosa
• Irregularidade do componenDCS..B com número de irte na opção DCS..B
regularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação

Possível causa

Ação

0

Alarme DCS

1

Erro de comunicação bar- A opção DCS..B não recebe
• Verificar a conexão de
ramento MOVIDRIVE® B. dados válidos do MOVIDRIVE®
hardware para o
B.
MOVIDRIVE® B.
• Verificar a versão de
firmware do MOVIDRIVE®
B.
• Instalar a blindagem trançada do cabo do encoder, do
motor e TF.
• Realizar a compensação de
potencial.

2

Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI1
entrada digital DI1 de acorgital DI1.
(X81:2).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.

3

4
5

6
7

8

Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI3
entrada digital DI3 de acorgital DI3.
(X81:4).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI4
entrada digital DI4 de acorgital DI4.
(X81:5).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
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9

Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI2
entrada digital DI2 de acorgital DI2.
(X81:3).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Ação

Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI5
entrada digital DI5 de acorgital DI5.
(X81:7).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI6
entrada digital DI6 de acorgital DI6.
(X81:8).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI7
entrada digital DI7 de acorgital DI7.
(X81:9).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-1 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 1 na entrada di- rada na entrada digital DI8
entrada digital DI8 de acorgital DI8.
(X81:10).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI1
entrada digital DI1 de acorgital DI1.
(X81:2).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI2
entrada digital DI2 de acorgital DI2.
(X81:3).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI3
entrada digital DI3 de acorgital DI3.
(X81:4).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI4
entrada digital DI4 de acorgital DI4.
(X81:5).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
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Possível causa
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
26
27

28
29

30
31

32
33

34

Ação

Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI5
entrada digital DI5 de acorgital DI5.
(X81:7).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI6
entrada digital DI6 de acorgital DI6.
(X81:8).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI7
entrada digital DI7 de acorgital DI7.
(X81:9).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- Não há tensão pulso-2 configu- • Verificar a configuração da
vel pulso 2 na entrada di- rada na entrada digital DI8
entrada digital DI8 de acorgital DI8.
(X81:10).
do com o planejamento de
projeto e esquema de ligação.
• Verificar a instalação.
Irregularidade considerá- A diferença entre os dois sen- • Verificar mais uma vez o
vel para registro de veloci- sores de velocidade é maior
percurso dos trechos com
dade.
que o valor limite para desligaos dados configurados na
mento configurado para velociconfiguração do encoder.
• Verificar o sensor de velocidade.
dade.
• Ajustar os sinais da velocidade de modo que cubram
a mesma área, utilizando a
função SCOPE.
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação

Possível causa

36

Irregularidade considerável para identificação da
posição.

A diferença entre os dois sinais • Verificar o percurso dos trede posição é maior que o valor
chos com os dados confilimite para desligamento configurados do ajuste do encogurado para incrementos.
der.
• Verificar o sinal de posição.
• Todos os sinais no conector do encoder de 9 pinos
estão conectados?
• Verificar se o conector do
encoder está conectado
corretamente.
• Ajustar os sinais de posição
de modo que cubram a
mesma área, utilizando a
função SCOPE.
• Se o valor absoluto for utilizado por meio do barramento, pode ser necessária
uma adaptação do parâmetro Valor limite para desligamento incremental.

Irregularidade considerável para faixa de posição
incorreta.

A posição atual está fora do
• Verificar o percurso dos trecomprimento de medição confi- chos com os dados configurado.
gurados do ajuste do encoder.
• Verificar o sinal de posição;
se necessário corrigir o offset.
• Ajustar os sinais de posição
de modo que cubram a
mesma área, utilizando a
função SCOPE.

37

38
39

40

Irregularidade considerá- A velocidade atual está fora da • O acionamento desloca-se
vel para velocidade incor- velocidade máxima configurafora da faixa de velocidade
reta.
da.
permitida e configurada.
• Verificar a configuração
(máscara do encoder: velocidade máxima ajustada).
• Analisar o desenvolvimento
da velocidade utilizando a
função SCOPE.
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Ação
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação

Possível causa

42

A aceleração atual está fora da • Verificar a configuração
aceleração máxima configura(máscara do encoder: veloda.
cidade máxima ajustada).
• Analisar o desenvolvimento
da velocidade/aceleração
utilizando a função SCOPE.

43

44
45

46
47

48
49
50
51

52
53

54

Irregularidade considerá- A conexão do encoder não cor- • Verificar o tipo de encoder
vel da interface do enco- responde aos dados configurae a configuração (SSI/Inder (A3401 = encoder 1 e dos
cremental)
A3402 = encoder 2)
• Verificar a conexão/cabeamento do encoder
• Verificar a polaridade dos
dados do encoder
• Testar a função do encoder
Alimentação de tensão do
encoder com irregularidade (A3403 = encoder 1 e
A3404 = encoder 2).

A tensão de alimentação do
• A tensão de alimentação do
encoder está fora da faixa defiencoder foi sobrecarregada
nida (mín. 20 VCC/máx.
e o fusível polyswitch inter29 VCC).
no foi acionado.
• Verificar a tensão de alimentação da opção
DCS..B.

Irregularidade na tensão
de referência

A entrada da tensão de referência do sistema de encoder
está fora da faixa definida

Controlar a entrada da tensão
de referência do sistema de
encoder

Nível de diferença do dri- • Sem conexão do encoder.
• Verificar a conexão do enver RS485 1. Irregularida- • Tipo de encoder incorreto foi
coder.
• Verificar o cabeamento do
des: o sinal "B" ou o sinal
conectado.
"Pulso" está com irregulaencoder.
ridade.
Nível de diferença do driver RS485 2. Irregularidades: o sinal "A" ou o sinal
"DATA" está com irregularidade.
Diferença no contador incremental
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
56
57

58
59
60
61
62

Possível causa

Ação

Irregularidade considerá- A conexão do encoder não cor- • Verificar o tipo de encoder
vel da interface do enco- responde aos dados configurae a configuração (SSI/Inder (A3401 = encoder 1 e dos
cremental)
• Verificar a conexão/cabeaA3402 = encoder 2)
mento do encoder
• Verificar a polaridade dos
dados do encoder
• Testar a função do encoder
Irregularidade considerável na conexão do encoder SENO/COSSENO.

Tipo de encoder incorreto foi
conectado.

Verificar a conexão e o cabeamento do encoder.

Irregularidade considerável na conexão de encoder incremental

Irregularidade de fase do enco- • Controlar a conexão do ender incremental e/ou encoder
coder
• Substituir o encoder defeiseno/cosseno
tuoso

Irregularidade considerável da conexão de encoder SSI (modo mestre).

Tipo de encoder conectado não • Verificar a configuração.
corresponde à configuração.
• Verificar o encoder conectado.

Irregularidade considerável da conexão de encoder SSI (modo escravo).

Tipo de encoder conectado não • Verificar a configuração.
corresponde à configuração.
• Verificar o encoder conectado.

63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
109

Alarme DCS Indicar irregularidade

74
75
76
77

78
79

80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

222

Comportamento de ativa- Curto-circuito de 24 VCC na
ção com irregularidade do saída digital DO0_P (X82:1).
driver High-Side DO0_P.

Verificar a conexão na saída
digital.

Comportamento de ativa- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ção com irregularidade do da digital DO0_M (X82:2).
digital.
driver Low-Side DO0_M.
Comportamento de ativa- Curto-circuito de 24 VCC na
ção com irregularidade do saída digital DO1_P (X82:3).
driver High-Side DO1_P.

Verificar a conexão na saída
digital.

Comportamento de ativa- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ção com irregularidade do da digital DO1_M (X82:4).
digital.
driver Low-Side DO1_M.
Monitoramento anti-horá- Ativação múltipla da função de
rio e horário da função de segurança DMC.
segurança DMC foi ativado simultaneamente.

Certificar-se de ativar apenas
uma vez "Enable" no controle
da função de segurança
DMC.

A faixa de monitoramento Ativação múltipla da função de Certificar-se de ativar apenas
anti-horário e horário da
segurança OLC.
uma vez "Enable" no controle
função de segurança OLC
da função de segurança OLC.
foi ativada simultaneamente.
Monitoramento anti-horá- Ativação múltipla da função de Certificar-se de ativar apenas
rio e horário da função de segurança JSS.
uma vez "Enable" no controle
segurança JSS foi ativado
da função de segurança JSS.
simultaneamente.
Irregularidade de timeout
MET.

Elemento de entrada com mo- Verificar a instalação do elenitoramento de tempo com irre- mento de entrada.
gularidade.

Irregularidade de timeout
MEZ.

Controle de duas vias com mo- Verificar a instalação do elenitoramento de tempo apresen- mento de entrada.
ta irregularidade.

Irregularidade no monitoramento EMU1.

• Controle da saída com irre- Verificar a conexão na saída
gularidade.
digital.
• Realimentação com irregularidade.

Irregularidade no monitoramento EMU2

Irregularidade considerá- A comutação de posição em
• Verificar a ativação ZSC
vel para comutação de po- ZSC, JSS ou DMC está ativada (SOS).
sição.
permanentemente.
• Verificar a ativação JSS
(SDI).
• Verificar a ativação DMC
(SDI) apenas para monitoramento da posição.
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Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

110
111

112

Ação

Irregularidade do encoder O salto do encoder de valor
• Verificar a configuração do
SSI.
SSI dentro de um ciclo é muito
encoder.
grande.
• Verificar o cabeamento do
encoder.
Irregularidade do encoder Irregularidade considerável pa- • Verificar a configuração do
SSI.
ra direção de posicionamento.
encoder.
• Verificar o cabeamento do
encoder.
Irregularidade considerá- • Sinais de contagem diferenvel dos sinais do encoder
tes nos sinais de encoder A/
incremental.
B.
• Componente defeituoso na
interface RS485.
• Encoder trabalhando fora
das tolerâncias da interface
do encoder.

• Verificar a configuração do
encoder.
• Verificar o cabeamento do
encoder.
• Verificar nível dos sinais do
encoder.
• Verificar a frequência de
contagem máxima do encoder incremental.

Irregularidade considerá- • Tipo de encoder conectado
vel ajuste analógico/digital
não corresponde à configuda saída do disparador
ração.
Schmitt – entrada de en- • Sinais do encoder com irrecoder X84.
gularidade
• Hardware defeituoso

• Verificar a configuração.
• Verificar o encoder conectado.
• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade considerá- • Tipo de encoder conectado
vel ajuste analógico/digital
não corresponde à configuda saída do disparador
ração.
Schmitt – entrada de en- • Sinais do encoder com irrecoder X85.
gularidade
• Hardware defeituoso

• Verificar a configuração.
• Verificar o encoder conectado.
• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Verificação da faixa de
processamento de posição em DCS22B/32B.

• Verificar os dados de configuração.
• Desativar o processamento
de posição.

Nas opções DCS22B/32B o
processamento de posição foi
ativado.

Teste de entrada de
Teste de OSSD com irregulari- • Verificar a tensão de entraOSSD com irregularidade. dade.
da de 24 VCC de todas as
entradas OSSD.
• Desligar e ligar novamente
a opção DCS..B.
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
114
115
116
117

Possível causa

Comportamento de ativa- Curto-circuito de 24 VCC na
ção com irregularidade do saída digital DO2_P (X83:1).
driver High-Side DO2_P.

Ação
Verificar a conexão na saída
digital.

Comportamento de ativa- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ção com irregularidade do da digital DO2_M (X83:2).
digital.
driver Low-Side DO2_M.

118

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 24 VCC na
ver High Side DO0_P.
saída digital DO0_P.

119

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ver Low Side DO0_M.
da digital DO0_M.
digital.

120

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 24 VCC na
ver High Side DO1_P.
saída digital DO1_P.

121

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ver Low Side DO1_M.
da digital DO1_M.
digital.

122

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 24 VCC na
ver High Side DO2_P.
saída digital DO2_P.

123

Teste dinâmico para o dri- Curto-circuito de 0 VCC na saí- Verificar a conexão na saída
ver Low Side DO2_M.
da digital DO2_M.
digital.

124

Teste da desativação das As entradas ainda estão ativas • Verificar a instalação das
entradas digitais está com após a desativação.
entradas digitais.
• Desligar e ligar novamente
irregularidade.
o DCS..B.
• Substituir a opção DCS..B.

125

134

Verificar a conexão na saída
digital.

Verificar a conexão na saída
digital.

Irregularidade considerá- A diferença entre os dois sen- • Verificar mais uma vez o
vel para registro de veloci- sores de velocidade é maior
percurso dos trechos com
dade.
que o valor limite para desligaos dados configurados na
mento configurado para velociconfiguração do encoder.
• Verificar o sensor de velocidade.
dade.
• Ajustar os sinais da velocidade de modo que cubram
a mesma área, utilizando a
função SCOPE.
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Verificar a conexão na saída
digital.
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SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação

Possível causa

136

Irregularidade considerável para identificação da
posição.

A diferença entre os dois sinais • Verificar o percurso dos trede posição é maior que o valor
chos com os dados confilimite para desligamento configurados do ajuste do encogurado para incrementos.
der.
• Verificar o sinal de posição.
• Todos os sinais no conector do encoder de 9 pinos
estão conectados corretamente?
• Verificar se o conector do
encoder está conectado
corretamente
• Ajustar os sinais de posição
de modo que cubram a
mesma área, utilizando a
função SCOPE.

Irregularidade considerável para faixa de posição
incorreta.

A posição atual está fora do
• Verificar o percurso dos trecomprimento de medição confi- chos com os dados configurado.
gurados do ajuste do encoder.
• Verificar o sinal de posição;
se necessário corrigir o offset.
• Ajustar os sinais de posição
de modo que cubram a
mesma área, utilizando a
função SCOPE.

137

138
139

140
141

142

Irregularidade considerá- A velocidade atual está fora da • O acionamento desloca-se
vel para velocidade incor- velocidade máxima configurafora da faixa de velocidade
reta.
da.
permitida e configurada.
• Verificar a configuração
(máscara do encoder: velocidade máxima ajustada).
• Analisar o desenvolvimento
da velocidade utilizando a
função SCOPE.
Irregularidade considerável de aceleração com irregularidade.

A aceleração atual está fora da • Verificar a configuração
faixa de aceleração configura(máscara do encoder: veloda. O acionamento excedeu a
cidade máxima ajustada).
faixa de aceleração máxima
• Analisar o desenvolvimento
permitida.
da velocidade/aceleração
utilizando a função SCOPE.
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação

Possível causa

146

A tensão de alimentação do
• A tensão de alimentação do
encoder está fora da faixa defiencoder foi sobrecarregada
nida (mín. 20 VCC/máx.
e o fusível polyswitch inter29 VCC).
no foi acionado.
• Verificar a tensão de alimentação da opção
DCS..B.

147

150
151

152
153

158
159
164
165
166
167
186
187

188

Nível de diferença do dri- • Sem conexão do encoder.
• Verificar a conexão do enver RS485. Irregularida• Tipo de encoder incorreto foi
coder.
• Verificar o cabeamento do
des: o sinal "B" ou o sinal
conectado.
"Pulso" está com irregulaencoder.
ridade.
Nível de diferença do dri- • Sem conexão do encoder.
• Verificar a conexão do enver RS485. Irregularida• Tipo de encoder incorreto foi
coder.
conectado.
• Verificar o cabeamento do
des: o sinal "A" ou o sinal
"DATA" está com irregulaencoder.
ridade.
Irregularidade considerável na conexão do encoder SENO/COSSENO.

Tipo de encoder incorreto foi
conectado.

Verificar a conexão e o cabeamento do encoder.

Irregularidade considerável da conexão de encoder SSI (modo mestre).

Tipo de encoder conectado não • Verificar a conexão e o cacorresponde à configuração.
beamento do encoder.
• Verificar o encoder.

Irregularidade considerável da conexão de encoder SSI (modo escravo).

Tipo de encoder conectado não • Verificar a conexão e o cacorresponde à configuração
beamento do encoder.
• Verificar o encoder.

Irregularidade no monitoramento EMU1.

Monitoramento do canal de
• Verificar as conexões de
desligamento com irregularidahardware.
• Tempo de operação ou de
de.
descida baixo demais.
• Verificar os contatos comutáveis.

Irregularidade no monitoramento EMU2

Monitoramento do canal de
• Verificar as conexões de
desligamento com irregularidahardware.
• Tempo de operação ou de
de.
descida baixo demais.
• Verificar os contatos comutáveis.
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Alimentação de tensão do
encoder com irregularidade (E3405 = encoder 1 e
E3406 = encoder 2).

Ação

226

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade
Códi- Denominago
ção
109

7

Subirregularidade
Resposta
(P)

Alarme DCS Indicar irregularidade

Código Denominação
190
191

192
193

194
195

196
197

198
199

200
201

Possível causa

Ação

Irregularidade considerá- A comutação de posição em
• Verificar a ativação ZSC
vel para comutação de po- ZSC, JSS ou DMC está ativada (SOS).
sição.
permanentemente.
• Verificar a ativação JSS
(SDI).
• Verificar a ativação DMC
(SDI) apenas para monitoramento da posição.
Irregularidade do encoder O salto do encoder de valor
• Verificar a configuração do
SSI.
SSI dentro de um ciclo é muito
encoder.
• Verificar o cabeamento do
grande.
encoder.
Irregularidade do encoder Irregularidade considerável pa- • Verificar a configuração do
SSI.
ra direção de posicionamento.
encoder.
• Verificar o cabeamento do
encoder.
Irregularidade considerá- • Sinais de contagem diferenvel dos sinais do encoder
tes nos sinais de encoder A/
incremental.
B.
• Componente defeituoso na
interface RS485.
• Encoder trabalhando fora
das tolerâncias da interface
do encoder.

• Verificar a configuração do
encoder.
• Verificar o cabeamento do
encoder.
• Verificar nível dos sinais do
encoder.
• Verificar a frequência de
contagem máxima do encoder incremental.

Irregularidade considerá- • Tipo de encoder conectado
vel ajuste analógico/digital
não corresponde à configuda saída do disparador
ração.
Schmitt – entrada de en- • Sinais do encoder com irrecoder X84.
gularidade
• Hardware defeituoso

• Verificar a configuração.
• Verificar o encoder conectado.
• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.

Irregularidade considerá- • Tipo de encoder conectado
vel ajuste analógico/digital
não corresponde à configuda saída do disparador
ração.
Schmitt – entrada de en- • Sinais do encoder com irrecoder X85.
gularidade
• Hardware defeituoso

• Verificar a configuração.
• Verificar o encoder conectado.
• Substituir a opção DCS..B.
• Enviar a opção defeituosa
DCS..B com número de irregularidade para a SEWEURODRIVE para diagnóstico de irregularidades.
• Verificar o planejamento de
projeto
• Reduzir a duração da operação para abaixo de 5 Hz

110

Irregularidade Parada de
0
"Proteção "e" emergência
em área potencialmente
explosiva"

Duração da operação
Duração da operação abaixo
abaixo de 5 Hz foi excedi- de 5 Hz foi excedida
da

113

Ruptura do
Sem respos- 0
fio da entrada ta (P)
analógica

Ruptura do fio da entrada Ruptura do fio da entrada ana- Verificar a instalação
analógica AI1
lógica AI1

116

Irregularidade Parada rápi- 0
"Timeout
da/atenção
MOVI-PLC"

Timeout de comunicação
MOVI-PLC®
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

122

Parada ime- 2
diata

"Opção do
encoder absoluto"

Código Denominação

16386

Possível causa

Ação

X15: tipo de encoder des- Tipo de encoder desconhecido Substituir encoder
conhecido
conectado
X14: tipo de encoder desconhecido

1

X15: controle de plausibili- • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
dade
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cir33
X15: tensões analógicas
• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
fora da tolerância
no cabo do encoder
• Substituir encoder
41 – 45 X15: comunicação RS485 • Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
60
X15: tensões analógicas • Irregularidade EMC
fora da tolerância
63

256
257

258

X15: salto de posição

261

X15: nenhum nível alto
disponível

513
768
770
122

"Opção do
encoder absoluto"

X15: irregularidade na po- • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
sição, velocidade de rotagem conectados incorretado encoder e blindagem,
ção muito elevada, não é
mente
verificar possível curto-cirpossível uma formação de • Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
• Substituir encoder
posição
no cabo do encoder
• Tomar medidas de EMC
• Encoder com defeito
X15: queda de tensão
• Irregularidade EMC
X15: a linha de pulsos ou
cabo de dados foi interrompida

Parada ime- 16385
diata
16417
16444
16447

• Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cirX15: controle de plausibili• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
dade
• Substituir encoder
no cabo do encoder
X15: timeout PDO
• Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
• Irregularidade EMC
X15: salto de posição
X14: controle de plausibili- • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
dade
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cirX14: tensões analógicas
• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
fora da tolerância
• Substituir encoder
no cabo do encoder
X14: tensões analógicas • Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
fora da tolerância
• Irregularidade EMC
X14: irregularidade na posição, velocidade de rotação muito elevada, não é
possível uma formação de
posição

16642

X14: salto de posição

16645

X14: nenhum nível alto
disponível

16897
17152
17154

• Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cirX14: controle de plausibili• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
dade
no cabo do encoder
• Substituir encoder
X14: timeout PDO
• Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
• Irregularidade EMC
X14: salto de posição

34 – 40 X15: irregularidade interna Irregularidade interna no enco- Substituir encoder
der
46 – 50 no encoder
64 – 67
514 –
544
772 –
774
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16425 – X14: comunicação RS485 • Cabo do encoder ou blinda- • Verificar a conexão do cabo
16429
gem conectados incorretado encoder e blindagem,
mente
verificar possível curto-cir16640 X14: bit de irregularidade
• Curto-circuito/ruptura do fio
cuito e ruptura do fio
do encoder ajustado
no cabo do encoder
• Substituir encoder
16641 X14: a linha de pulsos ou • Encoder com defeito
• Tomar medidas de EMC
cabo de dados foi inter• Irregularidade EMC
rompida

SEW Service
Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

122

Parada ime- 16418 – X14: irregularidade interna Irregularidade interna no enco- Substituir encoder
diata
16424 no encoder
der

"Opção do
encoder absoluto"

7

Código Denominação

Possível causa

Ação

16430 – X14: irregularidade interna
16434 no encoder
16448 – X14: irregularidade interna
16451 no encoder
16898 – X14: irregularidade interna
16928 no encoder
17156 – X14: irregularidade interna
17158 no encoder
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122

"Opção do
encoder absoluto"

Parada ime- 61
diata

X15: corrente do emissor
crítica

Sujeira, ruptura do emissor

Substituir encoder

16445

X14: corrente do emissor
crítica

62

X15: temperatura do enco- Temperatura do encoder muito Baixar a temperatura do moder crítica
alta
tor e ambiente

16446

X14: temperatura do encoder crítica

259

X15: frequência de pulso
muito baixa

260

X15: o encoder comunica
uma irregularidade programável

576

X15: aviso de encoder interno

769

X15: o encoder comunica
uma irregularidade programável

16643

X14: frequência de pulso
muito baixa

16644

X14: o encoder comunica
uma irregularidade programável

16960

X14: aviso de encoder interno

17153

X14: o encoder comunica
uma irregularidade programável

771

X15: mensagem de emergência

17155

X14: mensagem de emergência

Parametrização do encoder
com irregularidade

Verificar a parametrização do
encoder

123

Interrupção Parada de
0
do posiciona- emergência
mento
(P)

Irregularidade no posicio- Monitoramento de destino em Realizar o processo de posicinamento/interrupção do
caso de retomada de um posi- onamento sem interrupção
posicionamento
cionamento interrompido. Des- até sua conclusão
tino foi ultrapassado.

124

Condições
ambientais

A temperatura ambiente Temperatura ambiente >60 °C • Melhorar as condições de
permitida foi ultrapassada
ventilação e refrigeração
• Melhorar a ventilação do
painel elétrico; verificar as
esteiras dos filtros

Parada de
1
emergência
(P)
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Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

196

Parada ime- 1
diata

Resistência de descarga

Possível causa

Ação

Resistência de descarga está
sobrecarregada

Cumprir o tempo de espera
para ligar e desligar

2

Identificação de hardware, Variante incorreta do controle
controle de pré-carga/des- de pré-carga/descarga
carga

• Entrar em contato com a
SEW Service
• Substituir o controle de précarga/descarga

3

Acoplamento do conversor Acoplamento do conversor de- • Entrar em contato com a
CC-CA
feituoso
SEW Service
• Substituir o acoplamento do
conversor

4

Tensão de referência do Acoplamento do conversor de- • Entrar em contato com a
acoplamento do conversor feituoso
SEW Service
• Substituir o acoplamento do
conversor

5

Configuração de módulos Diversos módulos de fase inte- • Informar a SEW Service
de potência
grados na unidade
• Verificar os módulos de fase e trocá-los

6

Configuração da unidade
de controle

Unidade de controle do inver- Substituir ou atribuir corretasor de rede ou inversor do mo- mente a unidade de controle
tor incorreto
do inversor de rede e inversor
do motor

7

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

Sem comunicação

8

Comunicação controle de Sem comunicação
pré-carga/descarga-acoplamento do conversor

• Verificar o cabeamento
• Entrar em contato com a
SEW Service

10

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

O acoplamento do conversor
não apoia nenhum protocolo

Substituir o acoplamento do
conversor

11

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

A comunicação com o acopla- Substituir o acoplamento do
mento do conversor CC-CA du- conversor
rante o "power up" está com irregularidade (irregularidade
CRC)

12

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

O acoplamento do inversor uti- Substituir o acoplamento do
liza um protocolo que não cor- conversor
responde à unidade de controle

13

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

A comunicação com o acopla- Substituir o acoplamento do
mento do conversor CC-CA du- conversor
rante a operação está com irregularidade: uma irregularidade
CRC ocorre mais de 1 vez por
segundo.

Verificar a montagem da unidade de controle

23535024/PT-BR – 11/2017

Módulo de
potência

Código Denominação
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Irregularidade

Subirregularidade

Códi- Denominago
ção

Resposta
(P)

196

Parada ime- 14
diata

Configuração da unidade
de controle

Falta uma funcionalidade PLD Substituir a unidade de conpara o registro de dados
trole
EEPROM, tamanho 7.

15

Irregularidade no acoplamento do conversor

O processador no acoplamento • Consultar a SEW Service
do conversor CC-CA comunise o problema se repetir
cou uma irregularidade interna • Substituir o acoplamento do
conversor

16

Irregularidade no acoplamento do conversor: a versão PLD é incompatível

17

Irregularidade no controle O processador no controle de • Consultar a SEW Service
de pré-carga/descarga
pré-carga/descarga comunicou
se o problema se repetir
• Substituir o controle de préuma irregularidade interna
carga/descarga

18

Irregularidade no ventila- O ventilador do circuito interdor do circuito intermediá- mediário está defeituoso
rio

19

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

A comunicação com o acopla- • Consultar a SEW Service
mento do conversor CC-CA du- se o problema se repetir
rante a operação está com irre- • Substituir o acoplamento do
gularidade: uma irregularidade
conversor
interna ocorre mais de 1 vez
por segundo

20

Comunicação do módulo
de potência-unidade de
controle

A unidade de controle não en- •
via nenhuma mensagem para o
acoplamento do conversor há •
um tempo considerável

21

Medição Uz implausível
Fase R

Módulo de fase com defeito

Consultar a SEW Service se o
problema se repetir

22

Medição Ur implausível
Fase S

23

Medição Uz implausível
Fase T
Sobretensão da rede (con- Qualidade da tensão de aliversor do motor somente mentação é insuficiente
com início de pré-carregamento)

• Verificar a alimentação (fusíveis, contator)
• Verificar o planejamento de
projeto da rede de alimentação

197

Módulo de
potência

Rede

Código Denominação

Parada ime- 1
diata

2

Carregamen- Parada ime- 4
to do circuito diata
intermediário

Subtensão da rede (somente com inversor de rede)

Possível causa

Ação

Substituir o acoplamento do
conversor

• Entrar em contato com a
SEW Service
• Verificar se o ventilador da
bobina do circuito intermediário está conectado ou se
está defeituoso

Consultar a SEW Service
se o problema se repetir
Substituir o acoplamento do
conversor

Processo de pré-carga foi Circuito intermediário não pode • Pré-carregamento está sointerrompido
ser carregado
brecarregado
• A capacitância do circuito
intermediário conectada é
alta demais
• Curto-circuito no circuito intermediário;
verificar a conexão de circuito intermediário em várias unidades

23535024/PT-BR – 11/2017
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SEW Service
SEW Service

7.4

SEW Service

7.4.1

Envio para reparo
Caso não consiga eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a
SEW-EURODRIVE Service (→ "Serviço de assistência técnica e peças de reposição").
Quando entrar em contato com a SEW Service, favor enviar os dados da etiqueta de
status. Isso possibilita um atendimento mais eficiente.
Ao enviar um equipamento para reparo, favor indicar os seguintes dados:

7.5

•

Número de série (→ plaqueta de identificação)

•

Denominação do tipo

•

Versão padrão ou versão aplicação

•

Dados da etiqueta de status

•

Breve descrição da aplicação (aplicação, comando por bornes ou por comunicação serial)

•

Motor conectado (tipo do motor, tensão do motor, tipo de conexão em W ou m)

•

Tipo de irregularidade

•

Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu

•

Sua própria suposição quanto às causas

•

Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade etc.

Armazenamento por longos períodos
Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão de alimentação por, no mínimo, 5 minutos a cada 2 anos. Caso contrário, a vida útil do equipamento é reduzida.
Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada:
Os conversores contêm capacitores eletrolíticos. Eles estão sujeitos a efeitos de envelhecimento quando estão desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores eletrolíticos se a unidade for conectada diretamente à tensão nominal após
longo armazenamento.
Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar a tensão de alimentação lentamente até atingir a tensão máxima. Isto pode ser conseguido utilizando, por ex., um transformador de regulação cuja tensão de saída seja ajustada segundo a visão geral a seguir.
Unidades de 400/500 VCA:
•

Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos

•

Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos

•

Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos

•

Estágio 4: 500 VCA durante 1 hora

Unidades de 230 VCA:
•
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Estágio 1: 170 VCA durante 15 minutos
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É recomendada a seguinte graduação:

SEW Service
Descarte de resíduos

•

Estágio 2: 200 VCA durante 15 minutos

•

Estágio 3: 240 VCA durante 1 hora

7

Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou
pode continuar armazenada por longos períodos com manutenção.

7.6

Descarte de resíduos
Favor seguir a legislação mais recente. Descartar os materiais de acordo com a sua
natureza e com as normas em vigor, por ex.:
Sucata eletrônica (placas de circuitos impressos)

•

Plástico (carcaça)

•

Chapa

•

Cobre

23535024/PT-BR – 11/2017
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8

Dados técnicos da unidade básica

8.1

Marca CE, aprovações

8.1.1

Marca CE
•

Diretiva de baixa tensão

Os conversores de acionamento MOVIDRIVE® MDX60B/61B satisfazem as exigências da diretiva de baixa tensão 2014/35/UE.
•

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Os conversores de acionamento e as unidades regenerativas MOVIDRIVE® são destinados à montagem em máquinas e em sistemas industriais. Eles atendem ao padrão
EMC EN 61800-3 "Acionamentos elétricos de velocidade variável". Se as notas de
instalação relativas aos componentes da SEW forem cumpridas, também serão
preenchidos os pré-requisitos para a obtenção da marca CE para todas as máquina /
todos os sistemas nos quais estão instalados, com base na diretriz EMC 2014/30/UE.
Informações detalhadas sobre a instalação conforme EMC encontram-se na publicação "EMC na técnica de acionamento" da SEW-EURODRIVE.
•

O cumprimento da classe de valor limite C1, C2 ou C3 foi comprovado em um sistema de acionamento típico CE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer informações
mais detalhadas sob consulta.

A marca CE na plaqueta de identificação indica a conformidade com a diretriz de
baixa tensão 2014/35/UE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer uma declaração de
conformidade sob consulta.

8.1.2

®

UL / cUL / EAC
US

LISTED

A aprovação UL e a aprovação cUL (EUA) foram concedidas para toda a linha
MOVIDRIVE®. Somente a unidade MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 não possui a
aprovação UL ou a aprovação cUL. cUL é equivalente à aprovação CSA.
A série de unidades MOVIDRIVE® cumpre os requisitos do regulamento técnico da
união aduaneira da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia.
A marca EAC na plaqueta de identificação comprova a conformidade em relação
aos requisitos a nível de segurança da união aduaneira.

8.1.3

RCM

8.1.4

KC
A certificação KC foi concedida para os tamanhos 0 – 6 da série de unidades
MOVIDRIVE®. A certificação KC comprova o registro na RRA (National Radio Research Agency) da Coreia.
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A aprovação RCM foi concedida para toda a série de unidades MOVIDRIVE®. RCM
certifica a conformidade segundo a ACMA (Australian Communications and Media
Authority).

Dados técnicos da unidade básica
Dados técnicos gerais

8.2

8

Dados técnicos gerais
A tabela abaixo contém os dados técnicos válidos para todos os conversores de acionamento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, independentemente do seu tipo, tamanho e potência.
MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Todos os tamanhos

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3

Emissão de interferências do lado Tamanhos 0 até 7 cumprem a EN 61800-3
da rede em caso de instalação
Tamanhos 0 a 5: atendem à classe de valor limite C1 de acordo com
conforme EMC
EN 61800-3 com filtro de rede correspondente
Tamanhos 0, 1, 2S e 2 de acordo com a classe de valor limite C2 conforme a EN 61800-3 sem outras medidas
Tamanhos 6 e 7, de acordo com a classe de valor limite C2 conforme a
norma EN 61800-3 com filtro de rede correspondente
Temperatura ambiente ϑU

0 °C – +50 °C a ID = 100% IN e fPWM = 4 kHz/tamanho 7: 2,5 kHz
0 °C – +40 °C a ID = 125% IN e fPWM = 4 kHz/tamanho 7: 2,5 kHz
0 °C – +40 °C a ID = 100% IN e fPWM = 8 kHz (tamanhos 0 – 6)
0 °C – +40 °C a ID = 100% IN e fPWM = 4 kHz (tamanho 7)

Redução IN

2,5% IN por K entre 40 °C – 50 °C

Temperatura ambiente

3% IN por K a 50 °C – 60 °C

Classe climática

EN 60721-3-3 classe 3K3

Temperatura de armazenamento1) -25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)
ϑL
Painel de operação DBG: -20 °C – +60 °C
Tipo de refrigeração (DIN 41751) Ventilação forçada
(ventilador regulado por temperatura, limiar de resposta 45 °C)

23535024/PT-BR – 11/2017

Grau de proteção EN 60529 (NEMA1)
Tamanhos 0 a 2

IP20

Tamanho 3

• IP10 sem proteção contra contato acidental
• IP20 (conexões de potência) com cabo conectado e mangueira termorretrátil montada (sem escopo de fornecimento) ou com a capa de
proteção fornecida

Tamanhos 4 a 5

IP00 (conexões de potência)
IP10 (conexões de potência) com
• tampa de acrílico montada fornecida como de série e
• mangueira termorretrátil montada (não está incluída no fornecimento)
IP 20 (conexões de potência) com
• opção DLB11B montada

Tamanho 6

IP00 (conexões de potência)
IP10 (conexões de potência) com
• tampa de acrílico montada fornecida como de série e
• mangueira termorretrátil montada (não está incluída no fornecimento)

Tamanho 7

IP00 (conexões de potência)
IP20 (conexões de potência) com
• proteção contra contato acidental DLB21B montada

Modo de operação

Regime contínuo com capacidade de sobrecarga de 50% (tamanho 0:
100%)

Categoria de sobretensão

III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Classe de impurezas

2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Proteção contra substâncias ativas mecanicamente

3S1 DIN EN 60721-3-3/IEC 721-3-3

Proteção contra substâncias ativas quimicamente

3C2 DIN EN 60721-3-3/IEC 721-3-3
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Dados técnicos gerais

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Todos os tamanhos

Altitude de instalação h

Até a ≤ 1000 m sem restrições.
Com a ≥ 1000 m são válidas as seguintes restrições:
• De 1000 m até no máx. 4000 m:
–

Redução IN de 1% por 100 m

• De 2000 m até no máx. 4000 m:
–

O desligamento seguro das conexões de potência e do sistema
eletrônico não pode ser garantido a partir de 2000 m. Por essa
razão, são necessárias medidas externas (IEC 60664-1/
EN 61800-5-1)

–

É necessário conectar um dispositivo de proteção contra sobretensão para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão da rede por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos, caso contrário a vida útil da unidade pode ser reduzida.
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8

MOVIDRIVE
MDX60/61B
...-5_3
(unidades
de 400/500
VCA)

8.3

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.1

MOVIDRIVE® MDX60/61B0005/0008/0011/0014 tamanho 0 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX60/61B

0005-5A3-4-0_

0008-5A3-4-0_

Tamanho

0011-5A3-4-0_

0S

0014-5A3-4-0_
0M

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

1,8 A CA

2,2 A CA

2,8 A CA

3,6 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

2,3 A CA

2,7 A CA

3,5 A CA

4,5 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

1,4 kVA

1,6 kVA

2,1 kVA

2,8 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

2 A CA

2,4 A CA

3,1 A CA

4 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e fPWM = 4 kHz)

ID

2,5 A CA

3 A CA

3,8 A CA

5 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e fPWM = 8 kHz)

ID

2 A CA

2,4 A CA

3,1 A CA

4 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 200% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 200% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

68 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

42 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)

48 W

58 W

3 m3/h

Consumo de ar de refrigeração
Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

74 W

9 m3/h

Régua de bornes separável terminal para cabos 4 mm2 DIN 46228

Torque de aperto

0,6 Nm

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX60B versão padrão
Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0005-5A3-4-00

0008-5A3-4-00

0011-5A3-4-00

0014-5A3-4-00

0005-5A3-4-00/L

0008-5A3-4-00/L

0011-5A3-4-00/L

0014-5A3-4-00/L

Código

8277222

8277230

8277249

8277257

8289476

8289484

8289492

8289506

MDX60B versão aplicação

0005-5A3-4-0T

0008-5A3-4-0T

0011-5A3-4-0T

0014-5A3-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0005-5A3-4-0T/L

0008-5A3-4-0T/L

0011-5A3-4-0T/L

0014-5A3-4-0T/L

Código

8277265

8277273

8277281

827729X

8289514

8289522

8289530

8289549

Pmot

0,55 kW

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

Pmot

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Peso

2,0 kg

2,5 kg
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

Dimensões

L × A × P 45 mm × 317 mm × 260 mm

67,5 mm × 317 mm × 260 mm

MDX61B versão padrão (VFC/CFC/SERVO)
Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0005-5A3-4-00
0005-5A3-4-00/L

0008-5A3-4-00
0008-5A3-4-00/L

0011-5A3-4-00
0011-5A3-4-00/L

0014-5A3-4-00
0014-5A3-4-00/L

Código

8277303
8289557

8277311
8289565

827732X
8289573

8277338
8289581

MDX61B versão aplicação (VFC/CFC/SERVO)
Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0005-5A3-4-0T
0005-5A3-4-0T/L

0008-5A3-4-0T
0008-5A3-4-0T/L

0011-5A3-4-0T
0011-5A3-4-0T/L

0014-5A3-4-0T
0014-5A3-4-0T/L

Código

8277346
8289603

8277354
8289611

8277362
8289638

8277370
8289646

Peso
Dimensões

2,8 kg
95 mm × 317 mm × 260 mm

→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor
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Potência do motor recomendada

2,3 kg
L × A × P 72,5 mm × 317 mm × 260 mm
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8.3.2

8

MOVIDRIVE® MDX61B0015/0022/0030/0040 tamanho 1 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0015-5A3-4-0_

0022-5A3-4-0_

0030-5A3-4-0_

0040-5A3-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

3,6 A CA

5,0 A CA

6,3 A CA

8,6 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

4,5 A CA

6,2 A CA

7,9 A CA

10,7 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

2,8 kVA

3,8 kVA

4,9 kVA

6,6 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

4 A CA

5,5 A CA

7 A CA

9,5 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e fPWM = 4 kHz)

ID

5 A CA

6,9 A CA

8,8 A CA

11,9 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e fPWM = 8 kHz)

ID

4 A CA

5,5 A CA

7 A CA

9,5 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

68 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

85 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)

105 W

Consumo de ar de refrigeração

40 m3/h

Peso

3,5 kg

Dimensões

130 W

180 W

L × A × P 105 mm × 314 mm × 234 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Régua de bornes separável terminal para cabos 4 mm2 DIN 46228

Torque de aperto

0,6 Nm
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1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0015-5A3-4-00

0022-5A3-4-00

0030-5A3-4-00

0040-5A3-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0015-5A3-4-00/L

0022-5A3-4-00/L

0030-5A3-4-00/L

0040-5A3-4-00/L

Código

08279578

08279586

08279594

08279608

18400132

18400140

18400159

18400167

MDX61B versão aplicação

0015-5A3-4-0T

0022-5A3-4-0T

0030-5A3-4-0T

0040-5A3-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0015-5A3-4-0T/L

0022-5A3-4-0T/L

0030-5A3-4-0T/L

0040-5A3-4-0T/L

Código

08279756

08279764

08279772

08279780

18400310

18400329

18400337

18400345

Pmot

1,5 kW

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

Pmot

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada

→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor
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MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.3

MOVIDRIVE® MDX61B0055/0075/0110 tamanho 2S, 2 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0055-5A3-4-0_

0075-5A3-4-0_

Tamanho

2S

0110-5A3-4-0_
2

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

11,3 A CA

14,4 A CA

21,6 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

14,1 A CA

18,0 A CA

27,0 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

8,7 kVA

11,2 kVA

16,8 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

12,5 A CA

16 A CA

24 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
4 kHz)

ID

15,6 A CA

20 A CA

30 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
8 kHz)

ID

12,5 A CA

16 A CA

24 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

47 Ω

22 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

180 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)
Peso
Dimensões

230 W

400 W

80 m3/h

Consumo de ar de refrigeração

6,6 kg
L × A × P 105 mm × 335 mm × 294 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

130 mm × 315 mm × 285 mm

Réguas de bornes, terminal para cabos de Conjuntos de parafuso e arrue4 mm2 DIN 46228
la M4 com braçadeira de aperto
Terminal para cabos de 4 mm2
DIN 46228
Terminal de aperto de cabo de
6 mm2 DIN 46234

Torque de aperto

0,6 Nm

1,5 Nm

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nomi-

MDX61B versão padrão

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

0110-5A3-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0055-5A3-4-00/L

0075-5A3-4-00/L

0110-5A3-4-00/L

Código

08279616

08279624

08279632

18400175

18400183

18400191

MDX61B versão aplicação

0055-5A3-4-0T

0075-5A3-4-0T

0110-5A3-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0055-5A3-4-0T/L

0075-5A3-4-0T/L

0110-5A3-4-0T/L

Código

08279799

08279802

08279810

18400353

18400361

18400388

5,5 kW

7,5 kW

11 kW

Potência do motor recomendada
Pmot
Carga constante
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nais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.

Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

Pmot

7,5 kW

11 kW

8

15 kW

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor

23535024/PT-BR – 11/2017

Potência do motor recomendada
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.4

MOVIDRIVE® MDX61B0150/0220/0300 tamanho 3 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0150-503-4-0_

0220-503-4-0_

0300-503-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

28,8 A CA

41,4 A CA

54 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

36 A CA

51,7 A CA

67,5 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

22,2 kVA

31,9 kVA

41,6 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

32 A CA

46 A CA

60 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 4 kHz)

40 A CA

57,5 A CA

75 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 8 kHz)

32 A CA

46 A CA

60 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

15 Ω

12 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

550 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)
Consumo de ar de refrigeração

180 m3/h

Peso

15,0 kg

Dimensões

750 W

950 W

L × A × P 200 mm × 465 mm × 308 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M6 com porca, máx. 25 mm2, terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

3,5 Nm

MDX61B versão padrão

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0150-503-4-00/L

0220-503-4-00/L

0300-503-4-00/L

Código

08279640

08279659

08279667

18400205

18400213

18400221

MDX61B versão aplicação

0150-503-4-0T

0220-503-4-0T

0300-503-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0150-503-4-0T/L

0220-503-4-0T/L

0300-503-4-0T/L

Código

08279829

08279837

08279845

18400396

18400418

18400426

Pmot

15 kW

22 kW

30 kW

Pmot

22 kW

30 kW

37 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada
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→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor
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1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.

Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.5

8

MOVIDRIVE® MDX61B0370/0450 tamanho 4 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0370-503-4-0_

0450-503-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

65,7 A CA

80,1 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

81,9 A CA

100,1 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

51,1 kVA

62,3 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

73 A CA

89 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 4 kHz)

91 A CA

111 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 8 kHz)

73 A CA

89 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

6Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

1200 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)
Consumo de ar de refrigeração

180 m3/h

Peso

27 kg

Dimensões

1450 W

L × A × P 280 mm × 522 mm × 307 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M10 com porca
Máx. 70 mm2
Terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

14 Nm

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0370-503-4-00

0450-503-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0370-503-4-00/L

0450-503-4-00/L

Código

08279675

08279683

18400248

18400256

MDX61B versão aplicação

0370-503-4-0T

0450-503-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0370-503-4-0T/L

0450-503-4-0T/L

Código

08279853

08279861

18400434

18400442

Pmot

37 kW

45 kW

Pmot

45 kW

55 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor
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Potência do motor recomendada
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.6

8

MOVIDRIVE® MDX61B0550/0750 tamanho 5 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0550-503-4-0_

0750-503-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

94,5 A CA

117 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

118,1 A CA

146,3 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

73,5 kVA

91,0 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

105 A CA

130 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 4 kHz)

131 A CA

162 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 8 kHz)

105 A CA

130 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

6Ω

4Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

1700 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)
Consumo de ar de refrigeração

360 m3/h

Peso

35 kg

Dimensões

2000 W

L × A × P 280 mm × 610 mm × 330 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M10 com porca
Máx. 70 mm2
Terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

14 Nm

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0550-503-4-00

0750-503-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0550-503-4-00/L

0750-503-4-00/L

Código

08279691

08279705

18400264

18400272

MDX61B versão aplicação

0550-503-4-0T

0750-503-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0550-503-4-0T/L

0750-503-4-0T/L

Código

08279888

08279896

18400450

18400469

Pmot

55 kW

75 kW

Pmot

75 kW

90 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor

23535024/PT-BR – 11/2017

Potência do motor recomendada
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.7

8

MOVIDRIVE® MDX61B0900/1100/1320 tamanho 6 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0900-503-4-0_

1100-503-4-0_

1320-503-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

153 A CA

180 A CA

225 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

191 A CA

225 A CA

281 A CA

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

118 kVA

139 kVA

174 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

170 A CA

200 A CA

250 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 4 kHz)
Faixa de temperatura 0 °C – +40 °C

212 A CA

250 A CA

312 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN) ID ID
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM = 8 kHz)
Faixa de temperatura 0 °C – +50 °C

170 A CA

200 A CA

250 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

2,7 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4 ou 8 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

1983 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)
Peso
Dimensões

2240 W

2700 W

600 m3/h

Consumo de ar de refrigeração

60 kg
L × A × P 280 mm × 1000 mm × 382 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M12 com porca
Máx. 185 mm2
Terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

20 Nm

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nominais.
2) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0900-503-4-00

1100-503-4-00

1320-503-4-00

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0900-503-4-00/L

1100-503-4-00/L

1320-503-4-00/L

Código

08279713

08279721

08279748

18400280

18400299

18400302

MDX61B versão aplicação

0900-503-4-0T

1100-503-4-0T

1320-503-4-0T

Versão com placas resinadas de circuitos impressos
pintadas

0900-503-4-0T/L

1100-503-4-0T/L

1320-503-4-0T/L

Código

08279918

08279926

08279934

18400477

18400485

18400493

Pmot

90 kW

110 kW

132 kW

Pmot

110 kW

132 kW

160 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor

23535024/PT-BR – 11/2017

Potência do motor recomendada
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

8.3.8

8

MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 tamanho 7 (unidades de 400/500 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

1600-503-2-0T/L
1600-503-4-0T/L

2000-503-2-0T/L
2000-503-4-0T/L

2500-503-2-0T/L
2500-503-4-0T/L

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal1) Irede

100%

280 A CA

340 A CA

435 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)

125%

340 A CA

425 A CA

535 A CA

SAÍDA
Tensão de saída máxima

599 Hz

599 Hz

599 Hz

Potência de saída aparente2)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

208 kVA

263 kVA

326 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

300 A CA

380 A CA

470 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
2,5 kHz)
Faixa de temperatura 0 °C – +40 °C

ID

375 A CA

475 A CA

588 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
2,5 kHz)
Faixa de temperatura 0 °C – +50 °C

ID

300 A CA

380 A CA

470 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

1,1 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 2,5 ou 4 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

2691 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN2)

3182 W

Consumo de ar de refrigeração

1200 m3/h

Peso

Versão 2Q: 260 kg
Versão 4Q: 280 kg

Dimensões

3880 W

L × A × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm

Barramentos de condução X1, X2, X3

Trilho de conexão com orifício para M12
Máx. 2 × 240 mm2
Terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

70 Nm

Conexões à fonte de alimentação 24 VCC (PE L1 L2
L3)

do cabo 6 mm2
Torque de aperto ≤ 4 mm2 = 0,5 Nm
Torque de aperto > 4 mm2 = 0,7 Nm – 0,8 Nm

1) Com Vrede = 3 × 500 VCA é preciso que as correntes de rede e de saída sejam reduzidas em 20% em relação aos dados nomi-

23535024/PT-BR – 11/2017

nais.
2) Os dados de desempenho são válidos para f PWM = 2,5 kHz.
MDX61B versão aplicação

1600-503-2-0T/L

2000-503-2-0T/L

2500-503-2-0T/L

com placas de circuitos impressos pintadas

1600-503-4-0T/L

2000-503-4-0T/L

2500-503-4-0T/L

Código

08299765

08299773

08299781

08299803

08299811

08299838

160 kW

200 kW

250 kW

Potência do motor recomendada
Pmot
Carga constante

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 VCA)

Pmot

200 kW

250 kW

315 kW

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
→ Catálogo ou manual de sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações
básicas para seleção do motor

23535024/PT-BR – 11/2017

Potência do motor recomendada
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Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unidades de 230 VCA)

8

MOVIDRIVE
MDX61B...2_3
(unidades
de 230
VCA)

8.4

MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (unidades de 230 VCA)

8.4.1

MOVIDRIVE® MDX61B0015/0022/0037 tamanho 1 (unidades de 230 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0015-2A3-4-0_

0022-2A3-4-0_

0037-2A3-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal de rede Irede

100%

6,7 A CA

7,8 A CA

12,9 A CA

(com Vrede = 3 × 230 VCA)

125%

8,4 A CA

9,8 A CA

16,1 A CA

Potência de saída aparente1)
(com Vrede = 3 × 230 – 240 VCA)

SN

2,7 kVA

3,4 kVA

5,8 kVA

Corrente nominal de saída
(com Vrede = 3 × 230 VCA)

IN

7,3 A CA

8,6 A CA

14,5 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 4 kHz)

ID

9,1 A CA

10,8 A CA

18,1 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 8 kHz)

ID

7,3 A CA

8,6 A CA

14,5 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

27 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

126 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN1)
Peso
Dimensões

142 W

210 W

40 m3/h

Consumo de ar de refrigeração

2,8 kg
L × A × P 105 mm × 314 mm × 234 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Réguas de bornes separáveis
Terminal para cabos de 4 mm2 DIN 46228

Torque de aperto

0,6 Nm

1) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0015-2A3-4-00

0022-2A3-4-00

0037-2A3-4-00

Código

08279942

08279950

08279969

MDX61B versão aplicação

0015-2A3-4-0T

0022-2A3-4-0T

0037-2A3-4-0T

Código

08280037

08280045

08280053

Pmot

1,5 kW

2,2 kW

3,7 kW

Pmot

2,2 kW

3,7 kW

5,0 kW

Potência do motor recomendada

23535024/PT-BR – 11/2017

Carga constante

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada
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8.4.2

MOVIDRIVE® MDX61B0055/0075 tamanho 2 (unidades 230 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0055-2A3-4-0_

0075-2A3-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal de rede Irede

100%

19,5 A CA

27,4 A CA

(com Vrede = 3 × 230 VCA)

125%

24,4 A CA

34,3 A CA

Potência de saída aparente1)
(com Vrede = 3 × 230 – 240 VCA)

SN

8,8 kVA

11,6 kVA

Corrente nominal de saída
(com Vrede = 3 × 230 VCA)

IN

22 A CA

29 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 4 kHz)

ID

27,5 A CA

36,3 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 8 kHz)

ID

22 A CA

29 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

12 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

330 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN1)
Consumo de ar de refrigeração

80 m3/h

Peso

5,9 kg

Dimensões

423 W

L × A × P 130 mm × 315 mm × 285 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Conjuntos de parafuso e arruela M4 com braçadeira de aperto
Terminal para cabos de 4 mm2 DIN 46228
Terminal de aperto de cabo de 6 mm2 DIN 46234

Torque de aperto

1,5 Nm

1) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

Código

08279977

08279985

MDX61B versão aplicação

0055-2A3-4-0T

0075-2A3-4-0T

Código

08280061

08280088

Pmot

5,5 kW

7,5 kW

Pmot

7,5 kW

11 kW

Potência do motor recomendada

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada

252

→ Manual do sistema MOVIDRIVE® B, capítulo Recomendações básicas para seleção do motor

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23535024/PT-BR – 11/2017

Carga constante

Dados técnicos da unidade básica
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unidades de 230 VCA)

8.4.3

8

MOVIDRIVE® MDX61B0110/0150 tamanho 3 (unidades de 230 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0110-203-4-0_

0150-203-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal de rede Irede

100%

40 A CA

49 A CA

(com Vrede = 3 × 230 VCA)

125%

50 A CA

61 A CA

Potência de saída aparente1)
(com Vrede = 3 × 230 – 240 VCA)

SN

17,1 kVA

21,5 kVA

Corrente nominal de saída
(com Vrede = 3 × 230 VCA)

IN

42 A CA

54 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 4 kHz)

ID

52,5 A CA

67,5 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 8 kHz)

ID

42 A CA

54 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

7,5 Ω

5,6 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

580 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN1)
Consumo de ar de refrigeração

180 m3/h

Peso

14,3 kg

Dimensões

760 W

L × A × P 200 mm × 465 mm × 308 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M6 com porca, máx. 25 mm2, terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

3,5 Nm

1) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0110-203-4-00

0150-203-4-00

Código

08279993

08280002

MDX61B versão aplicação

0110-203-4-0T

0150-203-4-0T

Código

08280096

08280118

Pmot

11 kW

15 kW

Pmot

15 kW

22 kW

Potência do motor recomendada

Carga constante
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Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada
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MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unidades de 230 VCA)

8.4.4

MOVIDRIVE® MDX61B0220/0300 tamanho 4 (unidades de 230 VCA)

MOVIDRIVE® MDX61B

0220-203-4-0_

0300-203-4-0_

ENTRADA
Tensão nominal da rede (conforme
EN 50160)

Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ±5%

Corrente nominal de rede Irede

100%

72 A CA

86 A CA

(com Vrede = 3 × 230 VCA)

125%

90 A CA

107 A CA

Potência de saída aparente1)
(com Vrede = 3 × 230 – 240 VCA)

SN

31,9 kVA

37,8 kVA

Corrente nominal de saída
(com Vrede = 3 × 230 VCA)

IN

80 A CA

95 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 4 kHz)

ID

100 A CA

118 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 230 VCA com fPWM = 8 kHz)

ID

80 A CA

95 A CA

Frequência de saída máx.

fmáx

599 Hz

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

SAÍDA

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín.

3Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 4/8/12/16 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

–6000 – 0 – +6000 min–1/0,2 min–1 acima da faixa total

PVmáx

1100 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN1)
Consumo de ar de refrigeração

180 m3/h

Peso

26,3 kg

Dimensões

1300 W

L × A × P 280 mm × 522 mm × 307 mm

Seção transversal dos bornes da unidade X1, X2, X3,
X4

Pinos M10 com porca
máx. 70 mm2
Terminal prensa-cabos DIN 46235

Torque de aperto

3,5 Nm

1) Os dados de potência são válidos para f PWM = 4 kHz.
MDX61B versão padrão

0220-203-4-00

0300-203-4-00

Código

08280010

08280029

MDX61B versão aplicação

0220-203-4-0T

0300-203-4-0T

Código

08280126

08280134

Pmot

22 kW

30 kW

Pmot

30 kW

37 kW

Potência do motor recomendada

Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga
Potência do motor recomendada
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MOVIDRIVE® MDX60/61B Dados do sistema eletrônico

8.5

MOVIDRIVE® MDX60/61B

Dados gerais do sistema eletrônico

Fonte de alimentação
X11:1
Para entrada de valor nominal
X11:5

REF1: +10 VCC +5%/-0%, Imáx = 3 mA CC

Entrada de valor nomi- X11:2/X11:3
nal n1

AI11/AI12: Entrada de tensão ou de corrente, ajustável com S11 e P11_, ciclo de amostragem
1 ms

(Entrada diferencial)

Tensões de referência para o potenciômetro

REF2: -10 VCC +0%/-5%, Imáx = 3 mA CC

Entrada de tensão:

Entrada de corrente:

Modo de operação AI11/AI12

n1 = 0 – +10 VCC ou -10 VCC – 0 – +10 VCC

n1 = 0 – 20 mA CC ou 4 – 20 mA CC

Resolução

12 bits

11 bits

Precisão

±0,2% (40 mV)

±0,2% (40 mV)

Resistor interno

Ri 40 kΩ (fonte de alimentação externa)
Ri = 20 kΩ (alimentação de REF1/REF2)

Ri = 250 Ω

Valores de referência internos

Jogo de parâmetros 1: n11/n12/n13 = -6000 – 0 – +6000 min-1
Jogo de parâmetros 2: n21/n22/n23 = -6000 – 0 – +6000 min-1
1. Rampa

t11/t21

Acel.: 0 – 2000 s

2. Rampa

t12/t22

Acel. = desacel.: 0 – 2000 s

t13/t23

Desacel.: 0 – 20 s

t14/t24

Desacel.: 0 – 20 s

Faixas de tempo das rampas de rota- Rampa de parada
ção em Δn = 3000 min-1
Rampa de parada de
emergência

Potenciômetro do motor t3
Saída de tensão auxiliar1)
X13:8/X10:8
Fonte de alimentação externa
X10:9

Acel.: 0,2 – 50 s

VI24: U = 24 VCC -15%/+20% de acordo com EN 61131-2
Em caso de tamanho 7, conecte a operação auxiliar 24 V via fonte de alimentação CC.
Nenhuma conexão na unidade de controle
Livres de potencial (optoacoplador), compatíveis com CLP (EN 61131 tipo 2), ciclo de amostragem 1 ms

X13:1 – X13:6 e X16:1/X16:2

DIØØ – DIØ5 e DIØ6/DIØ7

Resistor interno

Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA CC

Nível de sinal

+13 – +30 VCC = "1" = contato fechado
-3 – +5 VCC = "0" = contato aberto
X13:1

X13:2 – X13:6, X16:1/X16:2
Saídas digitais

1)

de acordo com EN 61131

DIØØ: programada de forma fixa com "/Bloqueio do controlador"
DIØ1 – DIØ5, DIØ6/DIØ7: Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P60_
Compatíveis com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms

X10:3/X10:7 e X16:3 – X16:5

DBØØ/DOØ2 e DOØ3 – DOØ5

Nível de sinal

"0" = 0 VCC "1" = +24 VCC Aviso: Não aplicar tensão externa!

Função

Desacel.: 0,2 – 50 s

VO24: Uout = 24 VCC, capacidade de transporte de corrente máxima total Imáx = 400 mA CC
1)

Entradas digitais

Função

Desacel.: 0 – 2000 s

X10:3

DBØØ: com programação fixa "/Freio", Imáx = 150 mA CC, à prova de curto-circuito, de alimentação fixa até 30 VCC
DOØ2, DOØ3 – DOØ5: Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P62_,

X10:7, X16:3 – X16:5
Saída à relé
Função
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System bus (SBus)

Interface RS485

Entrada TF/TH/KTY/
PK

Imáx = 50 mA CC, à prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 VCC

X10:4 –
X10:6

DOØ1: Capacidade de carga dos contatos à relé Vmáx = 30 VCC, Imáx = 800 mA CC

X10:4

DOØ1-C: Contato à rele comum

X10:5

DOØ1-NO: Contato normalmente aberto

X10:6

DOØ1-NC: Contato normalmente fechado

X12:1
X12:2

DGND: Potencial de re- Rede CAN de acordo com a especificação CAN 2.0, parte A e B, tecferência
nologia de transmissão de acordo com ISO 11898, máx. 64 participantes, resistor de terminação (120 Ω) ligado através de chave DIP
SC11: SBus positivo

X12:3

SC12: SBus negativo

X13:10

ST11: RS485 +

X13:11

ST12: RS485 -

X10:1

TF1: Limiar de resposta a RTF ≥ 2,9 kΩ ±10%

Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P62_

Padrão EIA, 9,6 kBaud, máx. 32 participantes
Comprimento máx. do cabo: 200 m
Resistor de terminação dinâmico integrado

1) A unidade fornece uma corrente de Imax = 400 mA CC para as saídas de +24 VCC (VO24, saídas digitais). Se este valor não for
suficiente, é necessário conectar uma fonte de alimentação de 24 VCC em X10:9 (VI24).
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MOVIDRIVE® MDX60/61B

Dados gerais do sistema eletrônico

Bornes de referência

AGND: Potencial de referência para sinais analógicos e bornes X11:1 e X11:5 (REF1/REF2)

X11:4

X12:1/X13:9/X16:6/X10:2/X10:10 DGND: Potencial de referência para sinais digitais, system bus, interface RS485 e TF/TH
X13:7

DCOM: Potencial de referência para as entradas digitais X13:1 até X13:6 e X16:1/X16:2
(DIØØ – DIØ5 e DIØ6/DIØ7)

Seção transversal do cabo permi- Um fio por borne:
tida
Dois fios por borne:
Torque de aperto:

0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
0,25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)
0,6 Nm

Contato de segurança X17:1

DGND: Potencial de referência para X17:2

Capacidade de entraX17:2
da

VO24: Vout = 24 VCC, somente para a alimentação de X17:4 da mesma unidade mais máximo 1
BST, não é permitido para a alimentação de outras unidades

X17:3

SOV24: Potencial de referência para entrada +24 VCC "STO - parada segura ativa" (contato de
segurança)

X17:4

SVI24: Entrada +24 VCC "STO - parada segura ativa" (contato de segurança)

Seção transversal do cabo permi- Um fio por borne:
tida
Dois fios por borne:
Consumo de potên- X17:4
cia

0,08 – 1,5 mm2 (AWG28 – 16)
0,25 – 1,0 mm2 (AWG23 – 17)

Tamanho 0: 3 W
Tamanho 1: 5 W
Tamanho 2, 2S: 6 W
Tamanho 3: 7,5 W
Tamanho 4: 8 W
Tamanho 5: 10 W
Tamanho 6: 6 W
Tamanho 7: 6 W

Capacidade de en- X17:4
trada

Tamanho 0: 27 μF
Tamanho 1 – 7: 270 μF
tA = 200 ms

Tempo para bloqueio do estágio
de saída

tS ≤ 100 ms
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Tempo para nova partida
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8.6

Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX60B

8.6.1

MOVIDRIVE® MDX60B tamanho 0S

317 (12.5)

370 (14.5)

280 (11)

292 (11.5)

10 (0.39)

5 (0.2)

36 (1.4)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX60B no tamanho 0S, medidas em mm
(in).

6 (0.24)
45 (1.8)

249 (9.8)
260 (10.2)
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MOVIDRIVE® MDX60B tamanho 0S com resistor de frenagem integrado

8.6.2

317 (12.5)

370 (14.5)

280 (11)

292 (11.5)

10 (0.39)

5 (0.2)

36 (1.4)

O desenho dimensional mostra o MDX60B no tamanho 0S com resistor de frenagem,
medidas em mm (in).

6 (0.24)
45 (1.8)

249 (9.8)
260 (10.2)

71.5 (2.81)
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9007201195539979
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MOVIDRIVE® MDX60B tamanho 0M

5 (0.2)
280 (11)

6 (0.24)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX60B no tamanho 0M, medidas em mm
(in).

249 (9.8)
67,5 (2.66)

260 (10.2)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX60B

MOVIDRIVE® MDX60B tamanho 0M com resistor de frenagem integrado

8.6.4

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

249 (9.8)
67,5 (2.66)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

O desenho dimensional mostra o MDX60B no tamanho 0M com resistor de frenagem,
medidas em mm (in).

94 (3.7)

260 (10.2)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

8.7

NOTA
Para o MOVIDRIVE®
Para o MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 0, a instalação do resistor de frenagem não
afeta as dimensões. Por essa razão, os desenhos dimensionais do MOVIDRIVE®
MDX61B, tamanho 0 são representados sem resistor de frenagem montado.

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0S

8.7.1

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

249 (9.8)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 0S, medidas em mm
(in)

72,5 (2.85)

45 (1.8)
260 (10.2)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 0M

8.7.2

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 0M, medidas em mm
(in)

249 (9.8)
67,5 (2.66)

260 (10.2)

95 (3.7)
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9007201313669643

262

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Dados técnicos da unidade básica
Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.3

8

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 1

85 (3.3)

360 (14.15)

408 (16.06)

343 (13.5)

314 (12.36)

6 (0.24)

105 (4.13)

7 (0.28)

234 (9.21)

300 (11.81)

14 (0.55)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 1, medidas em mm (in)

6 (0.24)

167 (6.56)
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8.7.4

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 2S

376 (14.8)

335 (13.2)

325 (12.8)

70 (2.8)

5 (0.2)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 2S, medidas em mm
(in)

7 (0.28)
227 (8.94)
105 (4.13)

294,1 (11.6)
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8.7.5

8

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 2

218 (8.6)
285 (11.24)

300 (11.8)

315 (12.4)

369 (14.52)

335 (13.2)

6,5 (0.26)

7,5 (0.3)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 2, medidas em mm (in)

105 (4.13)
130 (5.12)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.6

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 3

9 (0.35)

200 (7.89)

105 (4.13)

435 (17.13)

465 (18.31)

2 (0.08)

445 (17.52)

308 (12.1)

145 (5.71)

15 (0.59)

Os desenhos dimensionais abaixo mostram o MDX61B no tamanho 3, medidas em
mm (in)

7 (0.28)

7 (0.28)
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8.7.7

8

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 4
O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 4, medidas em mm (in)
307 (12.1)
12 (0.47)

280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

2 (0.08)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

7 (0.3)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.8

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 5
O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 5, medidas em mm (in)
280 (11.0)
9 (0.4)

330 (13.0)

140 (5.51)

590 (23.2)

610 (24.0)

2 (0.08)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

7 (0.3)
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8.7.9

8

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 6
20 (0.79)

O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 6, medidas em mm (in)
382 (15.0)

280 (11.0)
140 (5.51)

230 (9.06)
230 (9.06)

230 (9.06)

970 (38.2)

1000 (39.37)

230 (9.06)

40
(1.6)

2 (0.08)

11 (0.43)

9 (0.4)
294 (11.6)
318 (12.5)
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Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.10

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 7
O desenho dimensional abaixo mostra o MDX61B no tamanho 7, medidas em mm (in)

Ø10
(0.39)

1490 (58.7)

15 (0.59)

575 (22.6)
225 (8.86)

700 (27.6)

473 (18.62)
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8

IPOSplus®

8.8

IPOSplus®

8.8.1

Descrição
O sistema de controle de posicionamento e de sequência IPOSplus® está integrado por
padrão em todos os conversores MOVIDRIVE®. O IPOSplus® permite executar funções
de controle e tarefas de posicionamento em conjunto ou de forma independente.
O sistema de controle de sequência IPOSplus® possibilita a execução de um programa
do usuário independentemente de uma realimentação do encoder e do modo de controle selecionado (VFC, CFC, SERVO). Com realimentação do encoder, o sistema de
controle de posicionamento IPOSplus® oferece um posicionamento ponto a ponto de alto desempenho. A criação de programas IPOSplus® é realizada com o software de engenharia MOVITOOLS®. A colocação em operação do conversor, o acesso aos parâmetros e a alteração de variáveis podem ser efetuadas com o software ou com o painel de operação DBG60B (colocação em operação somente em VFC).

8.8.2

Características
•

Execução do programa independentemente da realimentação do encoder e do
modo de operação.

•

O programa do usuário continua sendo executado mesmo em caso de irregularidade da unidade (possibilidade de eliminação de irregularidades no programa do
usuário).

•

Podem ser executados três programas do usuário em paralelo e de forma independente (tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3, com capacidade de interrupção de cada
uma).

•

Os programas do usuário na programação do assembler podem ter até 3200 linhas do programa no total.

•

Opções de controle práticas e abrangentes para o conversor.

•

Possibilidade de acesso às opções disponíveis.

•

Opções abrangentes de comunicação através de system bus (SBus), RS485 e fieldbus (possibilidade de comunicação direta com MOVIMOT®).

•

Processamento de sinais digitais e analógicos de entrada e saída.

23535024/PT-BR – 11/2017

Somente com realimentação do encoder
•

Posicionamento com rotação de deslocamento selecionável, rampa de posicionamento e limitação de retrocessos.

•

Pré-controle para circuito de controle de posição, de rotação e de torque com erro
por atraso minimizado.

•

Duas entradas touchprobe.

•

Tipos de rampa: Linear, limite de retrocessos, seno e quadrática.

•

Funções de status e de monitoramento: Monitoramento de erros por atraso, mensagem de posição, chave fim de curso do software e do hardware.

•

Nove tipos de referenciamento.

•

Alteração da posição final, rotação de deslocamento, rampa de posicionamento e
torque durante o processo.

•

Possibilidade de "Posicionamento contínuo".

•

Função override.

•

Controle do came.

•

Operação em sincronismo e came eletrônico.
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Duração máx. de programa na tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3

Aprox. 3200 linhas do programa no total

Tempo de processamento de comando por linha do programa

Tarefa 1: 1 – 10 comandos/ms configuráveis
Tarefa 2: 2 – 11 comandos/ms configuráveis
Tarefa 3: pelo menos 1 comando/ms (normalmente 40 comandos/ms)

Variáveis

1024, das quais 128 (0 – 127) podem ser armazenadas de
forma fixa; faixa de valores: -231 – +(231-1)

Entradas touchprobe

2 entradas, tempo de processamento < 100 µs

Ciclo de amostragem das entradas digitais e
analógicas

1 ms

I/Os digitais

8 entradas/5 saídas

I/Os analógicas

1 entrada (0 – 10 VCC, ±10 VCC, 0 – 20 mA CC, 4 –
20 mA CC)
1 entrada (0 – 10 VCC, ±10 VCC)

23535024/PT-BR – 11/2017

2 saídas (0 – 20 mA CC, 4 – 20 mA CC, ±10 VCC)
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8.9

Painel de operação DBG60B

8.9.1

Descrição

8

Em sua versão básica, a unidade MOVIDRIVE® é equipada sem painel de operação
DBG60B e pode ser complementada com o painel de operação opcionalmente.
Painel de operação
DBG60B-10

Variantes de idioma

Código

DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL/FI/SV/DA/TR/RU/PL/CS/ 28229150
ZH
(alemão/inglês/francês/italiano/espanhol/português/holandês/finlandês/sueco/dinamarquês/turco/russo/polonês/tcheco/chinês)

Kit de montagem
de porta1)

Descrição (= escopo de fornecimento)

Código

DBM60B

•

Carcaça de montagem para DBG60B (IP65)

08248532

•

Cabo de extensão DKG60B, comprimento
5m

Cabo de extensão Descrição (= escopo de fornecimento)
DKG60B

•

Comprimento de 5 m

•

Cabo de 4 fios, blindado

Código
08175837

1) O painel de operação DBG60B não está incluído no escopo de fornecimento e deve ser encomendado separadamente.
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Funções
•

Exibição de valores do processo e indicações de estado

•

Indicações de estado das I/Os digitais

•

Consulta da memória de irregularidade e reset de irregularidade

•

Exibir e ajustar parâmetros e parâmetros de serviço

•

Backup de dados e transmissão de jogos de parâmetros em outro MOVIDRIVE®

•

Menu simples de colocação em operação para modo de operação VFC

•

Controlador manual do MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B

•

Comando manual do MOVIMOT® (→ Documentação Tecnologia Descentralizada)
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Características
•

Display de texto iluminado, diversos idiomas disponíveis

•

Teclado com 21 teclas

•

Seleção entre menu do usuário, menu detalhado de parâmetros e menu de colocação de operação no modo de operação VFC (não é possível colocação em operação CFC e SERVO com DBG60B)

•

Pode ser inserido no MOVIDRIVE®

•

Possibilidade de conexão utilizando cabo de extensão DKG60B (5 m)

•

Grau de proteção IP40 (EN 60529)

NOTA
As opções do painel de operação DBG60B e o conversor de interface não podem
ser inseridos no mesmo slot do conversor (XT) e, por essa razão, não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

8.9.2

Dimensionais DBG60B

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Medidas em mm (in)
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135 (5.31)

A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm (in).

Dados técnicos da unidade básica
Carcaça de montagem DBM60B/DKG60B para DBG60B

8.10

Carcaça de montagem DBM60B/DKG60B para DBG60B

8.10.1

Descrição

8

É possível utilizar a opção DBM60B para a montagem próxima ao motor do painel de
operação DBG60B (p. ex., na porta do painel elétrico). A opção DBM60B é composta
de uma carcaça de montagem no grau de proteção IP65 e de um cabo de extensão
DKG60B de 5 m.
Códigos

8.10.2

•

DBM60B: 08248532

•

DKG60B: 08175837

Dimensionais DBM60B / DKG60B
A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm (in).
3)

16

)

(1.0

.15)

67 (2

.6)

139 (5.47)

26

54 (2

151 (5.94)

Ø4 (0.2)

(0.6

R5
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1454360843

Medidas em mm (in)
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9

Dados técnicos do módulo regenerativo

9.1

Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A/61B

Módulo
regenerativ
o DR60A/61
OVIDRIVE
®
M
B

Em caso de conversores de acionamento MOVIDRIVE® que trabalhem de modo gerador (operação em 4 quadrantes), é possível utilizar o módulo regenerativo
MOVIDRIVE® MDR60A/61B como alternativa para resistores de frenagem. Pré-requisito para esta operação é uma rede de alimentação potente. Informações detalhadas
encontram-se no manual de sistema "Módulo regenerativo MOVIDRIVE®
MDR60A/61B", disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
O MOVIDRIVE® MDR60A/61B alimenta o circuito intermediário do conversor de acionamento MOVIDRIVE® conectado em operação em modo motor com energia elétrica
da rede e, em caso de operação em modo gerador, devolve a energia do circuito intermediário à rede.

®

LISTED

9.1.2

Aprovação UL
US

A aprovação UL e cUL foi concedida para as unidades MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00, MDR60A0750-503-00,
MDR61B1600-503-00 e MDR61B2500-503-00. A aprovação cUL é equivalente à
aprovação CSA. A unidade MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 não possui nenhuma aprovação UL- ou cUL.

Funções de proteção e monitoramento
•

Monitoramento e proteção contra sobrecarga térmica.

•

Identificação de falta de fase na alimentação dentro de uma meia onda de rede.

•

Proteção contra sobretensão.

9007200709048587
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9.1.1

Dados técnicos do módulo regenerativo
Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A/61B

9.1.3

9.1.4

9

Propriedades da unidade de realimentação da rede em relação a um conversor com
resistor de frenagem
•

Equilíbrio de energia: A energia de modo gerador é devolvida à rede e não se
transforma em energia dissipada.

•

Economia de instalação no uso de vários conversores (conexões à rede e ao resistor de frenagem). Para uma parada controlada, também em caso de irregularidade na unidade de alimentação da rede, é necessário um resistor de frenagem.

•

Economia de espaço para o painel elétrico e potência do ventilador, enquanto, anteriormente, o resistor de frenagem tinha que ser montado no painel elétrico.

Dados técnicos gerais

Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A

Imunidade a interferências

0150-503-00 (tamanho 2)
0370-503-00 (tamanho 3)
0750-503-00 (tamanho 4)

1320-503-00 (tamanho 6)

Atende à norma EN 61800-3

Atende às normas EN 61000-6-1 e
EN 61000-6-2

Emissão de interferências em ca- Atende à norma EN 61800-3:
so de instalação conforme EMC • com filtro de rede NF035-503
(MDR60A0150-503-00)
• com filtro de rede NF048-503
(MDR60A0150-503-00)
• com filtro de rede NF085-503
(MDR60A0370-503-00)
• com filtro de rede NF150-503
(MDR60A0750-503-00)

Atende à norma EN 61000-6-4 com filtro
de rede NF300-503

Temperatura ambiente ϑU

0 °C – +40 °C

0 °C – +40 °C

Redução da temperatura ambien- Redução IN: 3% IN por K até no máx. 60 °C
te
Classe climática

Redução IN: 3% IN por K até no máx. 55 °C

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura de armazenamento1) ϑL

-25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

-25 °C – +55 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo de refrigeração (DIN 51751) Ventilação forçada
Ventilação forçada
(ventilador regulado por temperatura, limiar de resposta (ventilador regulado por temperatura, limiar
50 °C)
de resposta 45 °C)
Grau de proteção EN 60529
(NEMA1)

Tamanho 2

IP20

Tamanho 3

IP20

Tamanho 4

IP00
IP10
• Com tampa de plexiglas montada (fornecida como padrão)
• Com mangueira termorretrátil (não está incluída no
escopo de fornecimento)
IP20
• Com proteção contra contato acidental DLB11B montada

Modo de operação

Regime contínuo
III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
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Categoria de sobretensão

IP20
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MOVIDRIVE® MDR60A

Altitude de instalação

0150-503-00 (tamanho 2)
0370-503-00 (tamanho 3)
0750-503-00 (tamanho 4)
Em uma a ≤ 1000 m sem restrições
Com a ≥ 1000 m são válidas as seguintes restrições:
• De 1000 m até no máx. 4000 m:
–

1320-503-00 (tamanho 6)

a ≤ 1000 m: Nenhuma restrição
De 1000 m até no máx. 4000 m:
Redução IN: 0,5% por 100 m

IN

Redução de 1% a cada 100 m
• De 2000 m até no máx. 4000 m:
–

O desligamento seguro das conexões de potência e do sistema eletrônico não pode ser garantido a partir de 2000 m.
Por essa razão, são necessárias medidas externas
(IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

–

É necessário conectar um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.
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1) Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão de entrada por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos, caso contrário a vida útil da unidade pode ser reduzida.
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Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR61B
MOVIDRIVE® MDR61B
Imunidade a interferências

1600-503-00/L (tamanho 7)
2500-503-00/L (tamanho 7)
Atende à norma EN 61800-3

Emissão de interferências em ca- Atende à norma EN 61800-3:
so de instalação conforme EMC • Com filtro de rede NF600-503
Temperatura ambiente ϑU

0 °C – +50 °C com ID = 100% ICI

Redução da temperatura ambien- 0 °C – +40 °C com ID = 125% ICI
te
2,5% ICI por K entre 40 °C – +50 °C
3% ICI por K entre 50 °C – +60 °C
Classe climática

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura de armazenamento1) ϑL

-25 °C – +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo de refrigeração (DIN 51751) Ventilação forçada
(ventilador regulado por temperatura, limiar de resposta 50 °C)
Grau de proteção EN 60529
(NEMA1)

IP00
IP20
• Com proteção contra contato acidental DLB31B montada

Modo de operação

Regime contínuo

Categoria de sobretensão

III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Classe de impurezas

2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Altitude de instalação

Em uma a ≤ 1000 m sem restrições
Com a ≥ 1000 m são válidas as seguintes restrições:
• De 1000 m até no máx. 4000 m
–

Redução IN de 1% por 100 m

• De 2000 m até no máx. 4000 m
–

O desligamento seguro das conexões de potência e do sistema eletrônico não pode ser garantido a partir de 2000 m
Por essa razão, são necessárias medidas externas:
(IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

–

É necessário conectar um dispositivo de proteção contra sobretensão para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.
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1) Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão de entrada por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos, caso contrário a vida útil da unidade pode ser reduzida.
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Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A/61B

9.1.5

Dados técnicos MOVIDRIVE® MDR60A/61B e MDX62B

MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 tamanho 2 e tamanho 3
MOVIDRIVE® MDR60A

Tamanho 2

Tamanho 3

Versão padrão

0150-503-00

0370-503-00

0150-503-00/L

0370-503-00/L

Versão com placas resinadas de circuitos impressos pintadas
Código

18252710
18252729

08266581
08296723

ENTRADA
Tensão nominal
(de acordo com EN 50160)

Vrede

Frequência de rede

frede

Carga nominal conectada

PN

15 kW

37 kW

Corrente nominal de rede
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

Irede

29 A CA

66 A CA

3 × 380 – 500 VCA
50 Hz – 60 Hz ± 5%

BORNES DA ELETRÔNICA
Entradas digitais

Compatíveis com CLP (EN 61131), ciclo de amostragem 1 ms

Resistor interno

RI ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Nível de sinal

+13 V – +30 V = "1" = contato fechado
-3 V – +5 V = "0" = contato aberto

Saídas digitais

Compatíveis com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms, à prova de curto-circuito, Imáx = 50 mA

Nível de sinal

"0" = 0 V "1" = +24 V Aviso: não aplicar tensão externa

CIRCUITO INTERMEDIÁRIO
Potência de saída aparente
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SA

Tensão do circuito intermediário
(com corrente nominal de rede Irede)

VCI

Corrente nominal do circuito intermediário
(com corrente nominal Irede)

ICI

25 kVA

50 kVA
560 – 780 VCC

35 A CC

70 A CC

53 A CC

105 A CC

120 W

950 W

100 m3/h

180 m3/h

Réguas de bornes separáveis
Terminais para cabos DIN 46228

Conjuntos de parafuso e arruela M6

Torque de aperto permitido

1,8 Nm

3,5 Nm

Seção transversal do cabo permitida

6 mm2 (AWG9)
PE: M4 com 1,5 Nm

25 mm2

Corrente do circuito intermediário máx. ICI_máx
INFORMAÇÃO GERAL
PVmáx

Consumo de ar de refrigeração
Conexão dos bornes de potência

Conexão dos bornes da eletrônica

Peso
Dimensões

280

X1, X2

X3

Seção transversal do cabo permitida
• Um fio por borne: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Dois fios por borne: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
Torque de aperto 0,6 Nm
4 kg

L × A × P 118 mm × 320 mm × 127 mm

16 kg
200 mm × 465 mm × 221 mm

Bobina de rede (sempre necessária)

ND045-013
LN = 0,1 mH
Código 08260133

ND085-013
LN = 0,1 mH
Código 08260141

Filtro de rede (opcional)

NF035-503 até 15 kW
Código 8271283
NF048-503 até 22 kW (15 kW × 125%)
Código 08271178

NF085-503
Código 08274150

Para MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5_3

0005 – 0150

0005 – 0370

Fusível de rede recomendado

63 A

100 A
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MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 tamanho 4 e tamanho 6
MOVIDRIVE® MDR60A

Tamanho 4

Tamanho 6

Versão padrão

0750-503-00

1320-503-001)

0750-503-00/L

–

Versão com placas resinadas de circuitos impressos pintadas
Código

08265569
08296731

08279527

ENTRADA
Tensão nominal
(de acordo com EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

50 Hz – 60 Hz ± 5%

40 Hz – 60 Hz ± 10%

Carga nominal conectada

PN

75 kW

160 kW

Corrente nominal de rede
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

Irede

117 A CA

260 A CA

BORNES DA ELETRÔNICA
Entradas digitais

Livres de potencial (optoacoplador),
–
compatíveis com CLP (EN 61131), ciclo
de amostragem 1 ms

Resistor interno

RI ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Nível de sinal

+13 V – +30 V = "1"
= contato fechado
-3 V – +5 V = "0"
= contato aberto

Saídas digitais

Compatíveis com CLP (EN 61131-2),
tempo de resposta 1 ms, à prova de curto-circuito, Imáx = 50 mA

Nível de sinal

"0" = 0 V, "1" = +24 V,
Aviso: Não aplicar tensão externa.

CIRCUITO INTERMEDIÁRIO
Potência de saída aparente (com
Vrede = 3 x 380 – 500 VCA)

SA

Tensão do circuito intermediário

VCI

Corrente nominal do circuito intermediário (com corrente nominal de rede
Irede)

ICI

Corrente máx. do circuito intermediário ICI_máx
(com corrente nominal de rede Irede)

90 kVA

175 kVA
560 – 780 VCC

141 A CC

324 A CC

212 A CC

Modo motor:
• 486 A CC
Modo gerador:
• 410 A CC

1700 W

2400 W

360 m3/h

880 m3/h

Bitola para terminal M10

Bitola para terminal M10

14 Nm

25 – 30 Nm2)

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência em PN

PVmáx

Consumo de ar de refrigeração
Conexão dos bornes de potência (L1,
L2, L3 com tamanho 6)

X1, X2

23535024/PT-BR – 11/2017

Torque de aperto permitido
Seção transversal do cabo permitida

70 mm (AWG2/0)

185 mm2 (AWG6/0)

Conexão dos bornes de frequência SKS 1 – 3

–

Não conectar bornes

Conexão dos bornes da eletrônica (X2 X3
com tamanho 6)

Seção transversal do cabo permitida:
• Um fio por borne:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• Dois fios por borne:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
Torque de aperto 0,6 Nm

Seção transversal do cabo permitida:
• 0,75 – 2,5 mm2 (AWG18 – 14)
Bornes A1/A2:
• 0,75 – 4 mm2 (AWG18 – 12)
Torque de aperto 0,6 Nm

Peso

24 kg

100 kg

Dimensões

2

L × A × P 280 mm × 522 mm × 205 mm

378 mm × 942 mm × 389,5 mm

Bobina de rede (sempre necessária)

ND200-0033
LN = 0,03 mH
Código 08265798

Instalada na unidade básica

Filtro de rede (opcional)

NF150-503,
Código 08274177

NF300-503,
Código 08274193

Para MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5 3

0005 – 0750

0005 – 1600

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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MOVIDRIVE® MDR60A

Tamanho 4

Tamanho 6

Versão padrão

0750-503-00

1320-503-001)

0750-503-00/L

–

Versão com placas resinadas de circuitos impressos pintadas
Fusível de rede recomendado

175 A

500 A

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Os dados técnicos especificados são válidos para unidades com o número de série DCV200xxx. Para unidades da série anterior
com número de série DCV185xxx, observar a documentação fornecida e os dados na plaqueta de identificação.
2) Observar: Não aplicar o torque de aperto diretamente nos bornes L1, L2, L3 e ±UG, e sim com uma segunda chave de boca.
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MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 tamanho 7
MOVIDRIVE® MDR61B

Tamanho 7
1600-503-00/L

Código

2500-503-00/L

18250955

18250963

ENTRADA
Tensão nominal
(de acordo com EN 50160)

Vrede

3 × 380 – 500 VCA

Frequência de rede

frede

Carga nominal conectada

PN

160 kW

250 kW

Corrente nominal de rede (a
Vrede = 3 × 400 VCA)

Irede

250 A CA

400 A CA

50 Hz – 60 Hz ± 5%

BORNES DA ELETRÔNICA
Entradas digitais

Livres de potencial (optoacoplador), compatíveis com CLP (EN 61131), ciclo de
amostragem 1 ms

Resistor interno

RI ≈ 3,0 kΩ, IE Ω 10 mA

Nível de sinal

+13 V – +30 V = "1" = contato fechado
-3 V – +5V = "0" = contato aberto

3 saídas digitais

Compatíveis com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms, à prova de curto-circuito, Imáx = 50 mA

Nível de sinal

"0" = 0 V "1" = +24 V Aviso: Não aplicar tensão externa.

1 contato à relé livre de potencial

Capacidade de carga máx. do contato à relé 30 VCC 0,08 A CC

CIRCUITO INTERMEDIÁRIO
Potência de saída aparente (com
Vrede = 3 x 380 – 500 VCA)

SA

Tensão do circuito intermediário

VCI

Corrente nominal do circuito intermediário (com corrente nominal de rede
Irede)

ICI

173 kVA

271 kVA
620 – 780 VCC

255 A CC

407 A CC

Corrente máx. do circuito intermediário ICI_máx
(com corrente nominal de rede Irede)

382 A CC

610 A CC

Corrente máx. do circuito intermediário ICI_Dmáx
(com corrente nominal de rede Irede)

318 A CC

508 A CC

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência em PN

PVmáx

5000 W

6600 W
1400 m3/h

Consumo de ar de refrigeração
Conexão dos bornes de potência

L1, L2, L3

Trilho de conexão com orifício para M12
Máx. 2 × 240 mm2
Terminal prensa cabos DIN 46235

Torque de aperto

70 Nm

Opção de conexão do circuito intermediário

• DLZ11B/100 mm (código: 18231934)
• DLZ11B/200 mm (código: 18235662)
• DLZ11B/300 mm (código: 18235670)

Conexão dos bornes da eletrônica X2

Seção transversal do cabo permitida:
• Um fio por borne:
0,20 – 2,5 mm2
(AWG 24 – 12)
• Dois fios por borne:
0,25 – 1 mm2
(AWG 22 – 17)
Torque de aperto: 0,6 Nm

23535024/PT-BR – 11/2017

Fonte de alimentação externa

Conectar a operação auxiliar 24 V via fonte de alimentação CC.
Nenhuma conexão na unidade de controle.

Peso
Dimensões

385 kg

475 kg

L×A×P

899 mm × 1490 mm × 473 mm

Bobina do conversor

Instalada na unidade básica

Filtro de rede (opcional)

NF600-503
Código 17963389

Para MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5_3
Fusível de rede recomendado

0005 – 2500
315 A (gS)

500 A (gS)

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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MOVIDRIVE® MDX62B1600/2000/2500 tamanho 7
MOVIDRIVE® MDX62B

Tamanho 7

Unidades 2Q (sem chopper de frenagem)

1600-503-2-0T/L

2000-503-2-0T/L

Unidades 4Q (com chopper de frenagem)

1600-503-4-0T/L

2000-503-4-0T/L

Código

18250459
18250483

18250467
18250491

2500-503-2-0T/L
2500-503-4-0T/L
18250475
18250505

ENTRADA
Tensão do circuito intermediário

VCI

Alimentação via conexão de circuito intermediário
537 – 780 VCC

SAÍDA
Potência de saída aparente1)
(com Vrede = 3 × 380 – 500 VCA)

SN

208 kVA

263 kVA

326 kVA

Corrente nominal de saída1)
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

IN

300 A CA

380 A CA

470 A CA

Corrente de saída constante (= 125% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
2,5 kHz)

ID

375 A CA

475 A CA

588 A CA

Corrente de saída constante (= 100% IN)
(com Vrede = 3 × 400 VCA e com fPWM =
2,5 kHz)
Faixa de temperatura 0 °C – +50 °C

ID

300 A CA

380 A CA

470 A CA

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor e modo gerador 150% IN, duração dependente da capacidade de
utilização

Limitação interna de corrente

Imáx = 0 – 150% ajustável

Resistência de frenagem mínima permitida
(operação em 4 quadrantes)

RBWmín

1,1 Ω

Tensão de saída

VA

Máx. Vrede

Frequência PWM

fPWM

Ajustável: 2,5 ou 4 kHz

Faixa de variação/resolução

nA/ΔnA

-6000 – 0 – +6000 min-1/0,2 min-1 acima da faixa total

PVmáx

3000 W

INFORMAÇÃO GERAL
Perda de potência com SN1)
Consumo de ar de refrigeração

1200 m3/h

Peso

Versão 2Q: 180 kg
Versão 4Q: 200 kg

Dimensões

3600 W

4400 W

L × A × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm

Barramentos de condução X1, X2, X3

Trilho de conexão com orifício para M12
Máx. 2 × 240 mm2
Terminal prensa cabos DIN 46235

Torque de aperto

70 Nm
Pmot

160 kW

200 kW

250 kW

Pmot

200 kW

250 kW

315 kW

Carga constante
Potência do motor recomendada
Carga quadrática ou carga constante sem
sobrecarga

Potência do motor recomendada

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Os dados de desempenho são válidos para f PWM = 2,5 kHz.
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9.1.6

9

Dimensionais

MOVIDRIVE® MDR60A0150 tamanho 2
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

No mínimo 100 mm acima e abaixo, respectivamente.

•

Não é necessário um espaço livre nas laterais.

320
118

315

80

295

315

10

6

127
3349923979

23535024/PT-BR – 11/2017

Medidas em mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR60A0370 tamanho 3
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

Não é necessário um espaço livre nas laterais.

11 (0.43)

445 (17.5)

No mínimo 100 mm acima e abaixo, respectivamente.

465 (18.3)

•

7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)

173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907

23535024/PT-BR – 11/2017

Medidas em mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR60A0750 tamanho 4
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

Ao instalar componentes sensíveis à temperatura, por exemplo contatores ou fusíveis, deve-se manter uma distância de no mínimo 300 mm acima do conversor.

•

Não é necessário um espaço livre nas laterais.

11 (0.43)

502 (19.8)

No mínimo 100 mm acima e abaixo, respectivamente.

522 (20.6)

•

7 (0.3)

140 (5.51)

160 (6.30)

280(11.0)

205(8.07)

18014399963821579

23535024/PT-BR – 11/2017

Medidas em mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR60A1320 tamanho 6
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

Acima, 100 mm.

•

Não instalar nenhum componente sensível à temperatura, por exemplo contatores
ou fusíveis, numa distância de até 300 mm acima do topo da unidade.

•

Não é necessário um espaço livre por baixo da unidade.

•

De lado, 70 mm.
378 (14.88)
348 (13.70)

933.5 (36.75)

10
(0.39)

417 (16.41)

696 (27.40)

736 (28.97)

1070.02 (42.12)

10
(0.39)
19.32
(0.76)

834 (32.83)

942 (37.08)

31
(1.22)

304 (11.96)

phase failure
overtemperature
overcurrent/UcE
off/collective error
reset

SKS

L3

L2

L1

-

+

129
(5.07)

1
2
3

98
(3.85)

138
(5.43)

operation

-

L1

L2

L3

PE

PE
M

8

18014399963824907

Medidas em mm (in)
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(6.67)

+

389.5 (15.33)

X2
SKS
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MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 tamanho 7
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

Acima, 100 mm.

•

Não instalar nenhum componente sensível à temperatura, por exemplo contatores
ou fusíveis, numa distância de até 300 mm acima do topo da unidade.

•

Recomenda-se uma montagem em uma base (p. ex., base de montagem
DLS31B) por causa da ventilação da bobina do conversor.

•

Não é necessário um espaço livre nas laterais.

10
(0.39)

225 (8.86)

1490 (58.7)

15 (0.59)

775 (30.51)

900 (35.43)

473 (18.62)

23535024/PT-BR – 11/2017

3330429579
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MOVIDRIVE® MDX62B1600/2000/2500 tamanho 7
Durante a instalação no painel elétrico, observar o espaçamento mínimo a seguir:
•

Acima, 100 mm.

•

Não instalar nenhum componente sensível à temperatura, por exemplo contatores
ou fusíveis, numa distância de até 300 mm acima do topo da unidade.

•

Não é necessário um espaço livre por baixo da unidade.

•

Não é necessário um espaço livre nas laterais.
Ø10
(0.39)

225 (8.86)

1490 (58.7)

15 (0.59)

575 (22.6)

700 (27.6)

473 (18.62)

23535024/PT-BR – 11/2017

9007201336579851
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Conexão de circuito intermediário
A SEW‑EURODRIVE recomenda o emprego dos jogos de cabos citados abaixo para
conexão de circuito intermediário. Estes jogos de cabos possuem a rigidez elétrica
correspondente e, além disso, são marcados com cores. Isto é necessário, já que a
polaridade incorreta e a falha à terra levam à destruição das unidades conectadas.
Os cabos limitam a conexão do circuito intermediário ao comprimento permitido de
cinco metros; sendo que para a conexão de várias unidades os cabos também têm
que ser cortados pelo cliente. Os terminais para cabos para conexão ao módulo regenerativo e a um conversor fazem parte do jogo de cabos. Para a conexão de outros
conversores é necessário usar os terminais para cabos disponíveis no mercado. Os
conversores têm que ser conectados em forma de estrela ao módulo regenerativo.
Tipo de jogo de cabos

DCP12A

DCP13A

DCP15A

DCP16A

Código

08145679

08142505

08142513

08175934

0005 –
0110

0150 –
0370

0450 –
0750

0900 –
1320

Para a conexão do
MOVIDRIVE®

NOTA

23535024/PT-BR – 11/2017

Observar as informações sobre a conexão de circuito intermediário do manual de
sistema "Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A/61B e inversor do motor
MDX62B", disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
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10

Dados técnicos das opções

10.1

Placa de encoder HIPERFACE® DEH11B

10.1.1

Código

Placa
de
encoder
HIPERFAC
E®
DEH11B

08243107
10.1.2

Descrição
As unidades MOVIDRIVE® MDX61B podem ser equipadas com a placa opcional de
encoder HIPERFACE® tipo DEH11B. A placa de encoder oferece uma entrada para o
encoder do motor e uma entrada para um encoder externo, também denominado encoder linear. A entrada para o encoder externo também pode ser utilizada como saída
para uma simulação de encoder incremental.

10.1.3

Dados do sistema eletrônico

Opção DEH11B
Saída para simulação do
encoder incremental ou
entrada encoder externo

Saída para simulação de encoder incre- Entrada do encoder externo (máx. 200 kHz):
mental:
Tipos de encoders autorizados:
• Nível de sinal de acordo com RS422 • Encoder HIPERFACE®
X14: • O número de pulsos é o mesmo que • Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
na entrada do encoder do motor X15 • Encoder TTL com sinais barrados
• Encoder com nível de sinal de acordo com
RS422
Tensão de alimentação do encoder:
• +12 VCC (faixa de tolerância 10,5 até 13 VCC)
• Imáx = 650 mA CC1)

Entrada do encoder
do motor

X15: Tipos de encoders autorizados:
• Encoder HIPERFACE®
• Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
• Encoder TTL com sinais barrados
• Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
• Número de pulso autorizado: 128/256/512/1024/2018 incrementos
Tensão de alimentação do encoder:
• +12 VCC (faixa de tolerância 10,5 até 13 VCC)
• Imáx = 650 mA CC

23535024/PT-BR – 11/2017

1) Carga de corrente total da fonte de alimentação para encoder de 12 VCC ≤ 650 mA CC
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10.2

Placa de resolver DER11B

10.2.1

Código

10

08243077
10.2.2

Descrição
As unidades MOVIDRIVE® MDX61B podem ser equipadas com a placa de resolver
opcional tipo DER11B. A placa de resolver oferece uma entrada para o resolver como
encoder do motor e uma entrada para um encoder externo, também denominado encoder linear. A entrada para o encoder externo também pode ser utilizada como saída
para uma simulação de encoder incremental.

10.2.3

Dados do sistema eletrônico

Opção DER11B
Saída para simulação do
encoder incremental ou
entrada encoder externo

Saída para simulação de encoder incre- Entrada do encoder externo (máx. 200 kHz):
mental:
Tipos de encoders autorizados:
• Nível de sinal de acordo com RS422 • Encoder HIPERFACE®
X14: • O número de pulsos é 1024 pulsos/ • Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
• Encoder TTL com sinais barrados
voltas
• Encoder com nível de sinal de acordo com
RS422
Tensão de alimentação do encoder:
• +12 VCC (faixa de tolerância 10,5 até 13 VCC)
• Imáx = 650 mA CC

Entrada do encoder
do motor

X15: Resolver
de 2 pinos, Vref = 7 VCA, 7 kHz
Vin/Vref = 0,5 ± 10%

23535024/PT-BR – 11/2017

Comprimento máximo do 100 m
cabo que pode ser conectado

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

293

10

Dados técnicos das opções
Placa de múltiplo encoder DEU21B

10.3

Placa de múltiplo encoder DEU21B

10.3.1

Código
18221696

10.3.2

Descrição
As unidades MOVIDRIVE® MDX61B podem ser equipadas com a placa de múltiplo
encoder tipo DEU21B. A placa de encoder oferece uma entrada para o encoder do
motor e uma entrada para um encoder externo, também denominado encoder linear.
As duas entradas de encoder podem avaliar os encoders incrementais e absolutos. A
entrada para o encoder externo também pode ser utilizada como saída para uma simulação de encoder incremental.

10.3.3

Dados do sistema eletrônico

Opção DEU21B1)

DEU 21B

Conexão do encoder externo
X14:

Tipos de encoders autorizados:
• Encoder HIPERFACE®
• Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
• Encoder CANopen
Saída para simulação de encoder incremental: • Encoder TTL com sinais barrados
• Nível de sinal de acordo com RS422
• Encoder HTL
• O número de pulsos é o mesmo que na en- • Encoder SSI
trada do encoder do motor X15
• Encoder de co-geração SSI
• Encoder EnDat
• Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
• Número de pulso autorizado: 2-4096 incrementos
Tensão de alimentação do encoder:
• Fonte de alimentação para encoder 24 VCC
• Fonte de alimentação para encoder 12 VCC2)
Conexão do encoder do motor
X15:

Tipos de encoders autorizados:
• Encoder HIPERFACE®
• Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
• Encoder TTL com sinais barrados
• Encoder HTL
• Encoder SSI (não para controle de rotação)
• Encoder de co-geração SSI
• Encoder EnDat
• Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
• Número de pulso autorizado: 2-4096 incrementos
Tensão de alimentação do encoder:
• Fonte de alimentação para encoder 24 VCC3)
• Fonte de alimentação para encoder 12 VCC2)

1) Na placa existe uma conexão fixa DGND-PE. A remoção do parafuso EMC da unidade básica não tem qualquer efeito.
2) A carga máxima em X14:15 e X15:15 é de um total de 650 mA CC.
3) Se a carga total das unidades no nível de 24 V exceder 400 mA, é necessário conectar uma alimentação externa de 24 VCC em
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Dados técnicos das opções
Placas de encoder absoluto DEH21B/DIP11B

10.4

Placas de encoder absoluto DEH21B/DIP11B

10.4.1

Códigos

10.4.2

•

DEH21B: 18208185

•

DIP11B: 08249695

10

Descrição
As opções DEH21B e DIP11B ampliam a funcionalidade do sistema MOVIDRIVE® B
com uma interface SSI para encoders absolutos. Desta forma, são possíveis as seguintes opções de posicionamento com o IPOSplus®:

10.4.3

•

Durante a partida da unidade, ou em caso de falta de fase na alimentação, não é
necessário referenciamento.

•

O posicionamento pode ser feito com o encoder absoluto ou com o encoder incremental/resolver no motor.

•

Não são necessárias chaves de posicionamento no trajeto de deslocamento, mesmo sem realimentação do encoder do motor.

•

Processamento livre da posição absoluta no programa IPOSplus®.

•

Na opção DIP11B, adicionalmente à unidade básica, estão disponíveis 8 entradas
digitais e 8 saídas digitais.

•

O encoder absoluto pode ser montado tanto no motor como no trajeto de operação (p. ex. em grandes depósitos de logística).

•

Ajuste simplificado de encoder, através de colocação em operação realizada pelo
usuário.

•

Posicionamento infinito em combinação com a função módulo ativada.

Dados do sistema eletrônico DEH21B

Opção DEH21B
Conexão do encoder do mo- X15:
tor

Tipos de encoders autorizados:
• Encoder HIPERFACE®
• Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
• Encoder TTL com sinais barrados
• Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
• Número de pulso autorizado: 128/256/512/1024/2048 incrementos
Tensão de alimentação do encoder:
• +12 VCC (faixa de tolerância 10,5 – 13 V)
• Imáx = 650 mA CC

Conexão do encoder

X62:

Conexão

Entrada de encoder SSI
24 VIN: Tensão de alimentação 24 VCC para os encoders conectados em X62

X60:1

Borne de referência

X60:2 Potencial de referência 24 VIN
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Fonte de alimentação
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Dados técnicos das opções
Placas de encoder absoluto DEH21B/DIP11B

10.4.4

Dados do sistema eletrônico DIP11B

Opção DIP11B
Conexão de entradas digitais

X:60:1 até DI10 até DI17 livre de potencial através de optoacoplador, compatível com
8
CLP (EN 61131), ciclo de amostragem 1 ms

Resistor interno

RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA CC

Nível de sinal (EN 61131)
Função
Conexão de entradas digitais

X61:1 até 8 D01 até DO17, compatível com CLP (EN 61131), à prova de curto-circuito e
de alimentação fixa até 30 VCC
Tempo de resposta 1 ms

Nível de sinal (EN 61131)
Função

+13 até +30 VCC = "1"/-3 até +5 VCC = "0"

X60:1 até 8 DI10 até DI17; possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P61_

+24 VCC = "1", 0 VCC = "0" Aviso: Não aplicar tensão externa!

X61:1 até 8 DO10 até DO17: Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P63_

Conexão do encoder

X62:

Entrada de encoder SSI

Bornes de referência

X60:9

DCOM: Potencial de referência para entradas digitais (DI10 até DI17)

X60:10

DGND: Potencial de referência para sinais digitais e 24 VIN
• sem jumper X60:9 até X60:10 (DCOM-DGND) entradas digitais livres de
potencial
• com jumper X60:9 até X60:10 (DCOM-DGND) entradas digitais ligadas
por potencial

Seção transversal do cabo permitida

Um fio por borne: 0,08 até 1,5 mm2 (AWG28 até 16)
Dois fios por borne: 0,25 até 1 mm2 (AWG22 até 17)
Torque de aperto 0,6 Nm

Entrada de tensão

24 VIN: Tensão de alimentação +24 VCC para saídas binárias
DO10 até DO17 e encoder (imprescindível)
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Dados técnicos das opções
Adaptador de conector para troca da unidade MD_60A - MDX60B/61B

10.5

10

Adaptador de conector para troca da unidade MD_60A - MDX60B/61B
Os seguintes adaptadores estão disponíveis para possibilitar a substituição rápida do
MOVIDRIVE® A por MOVIDRIVE® B em sistemas em funcionamento.
•

DAT11B: Adaptador de bornes, código 08246718
Se ao utilizar o MOVIDRIVE® MD_A a opção TF/TH estiver conectada em X10, é
possível encaixar X10 diretamente. Se a opção TF/TH estiver conectada na entrada do encoder X15, o jumper entre X10:1 e X10:2 tem de ser removido. É necessário alterar as conexões de três conectores. Essa alteração nas conexões pode
ser evitada utilizando o adaptador de bornes DAT11B. Isto permite uma conexão
bem-sucedida e economiza tempo. O adaptador de bornes é necessário para os
bornes X11 (entrada analógica), X12 (SBus) e X13 (entradas digitais).

DAT11B

1454696587

•

DAE15B: Adaptador de encoder X15, código 08176299
Se o motor com encoder conectado em X15 de um MDV, MCV estiver sendo utilizado, o encoder é conectado ao MOVIDRIVE® através de um conector de 9 pinos.
Visto que a opção DEH11B para MOVIDRIVE® MDX61B possui um conector fêmea de 15 pinos, é necessário alterar o cabo do encoder ou utilizar o adaptador
de encoder. O adaptador do encoder DAE15B para a conexão de encoders seno/
cosseno e encoders TTL pode ser inserido diretamente entre o atual cabo do encoder com conector de 9 pinos e o conector fêmea de 15 pinos na DEH11B. Desta forma, pode-se realizar uma conexão bem-sucedida e rápida dos acionamentos
existentes. Encoders HTL devem ser conectados com a opção DWE11B/12B no
MOVIDRIVE® B (→ cap. "Opção de conversor de interface DWE11B/12B").

DAE15B

1454699659

•

Comprimento DAE15B: 200 mm ± 20 mm
Seção transversal do cabo: 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)
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•

DAE14B: Adaptador de encoder X14, código 08176302
Se o encoder linear conectado à X14 estiver em operação no MOVIDRIVE® MDV,
MDS, MCV ou MCS, a conexão é realizada através de um conector fêmea de 9 pinos. Visto que as opções DEH11B e DER11B para MOVIDRIVE® MDX61B possuem um conector de 15 pinos, é necessário alterar o cabo do encoder ou utilizar o
adaptador de encoder DAE14B. O adaptador do encoder DAE14B pode ser inserido diretamente entre o atual cabo do encoder com conector fêmea de 9 pinos e o
conector de 15 pinos na DEH11B/DER11B. Desta forma, pode-se realizar uma conexão bem-sucedida e rápida dos acionamentos existentes.
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Dados técnicos das opções
Adaptador de conector para troca da unidade MD_60A - MDX60B/61B

DAE14B

1454702731

•

Comprimento DAE14B: 200 mm ± 20 mm
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Seção transversal do cabo: 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)
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Conversor de interface DWE11B/12B

10.6

Conversor de interface DWE11B/12B

10.6.1

Código e descrição

10

DWE11B, código 01881876
•

O conversor de interface DWE11B (HTL→TTL) em forma de um cabo adaptador
serve para a conexão de encoders HTL nas opções DEH11B/DEH21B. Apenas os sinais A, B e C são conectados. O conversor de interface é adequado para
todos os encoders HTL que já foram operados no MOVIDRIVE® A, MDV e MCV e
pode ser conectado facilmente.
[A]

[B]

[C]

1805896331
[A]

5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 23)/comprimento 1000 mm/comprimento máx. do cabo conversor – encoder:
100 m

[B]

Conexão 24 VCC para encoder HTL; 1 x 0,5 mm2 (AWG 20)/comprimento 250 mm

Sinal

Borne do conector fêmea Sub-D de 9 pinos [C] (lado do encoder)

A

1

B

2

C

3

UB

9

GND

5

DWE12B, código 01881809
•

O conversor de interface DWE12B (HTL → TTL) em forma de um cabo adaptador
serve para a conexão de encoders HTL push pull nas opções DEH11B/
DEH21B. Além do sinal A, B e C, os sinais barrados também são conectados (A,
B, C). A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização deste conversor de interface
nos sistemas recém-projetados.
[A]

[B]

[C]
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1805896331
2

[A]

4 × 2 × 0,25 mm (AWG 23)/comprimento 1000 mm/comprimento máx. do cabo conversor – encoder:
200 m

[B]

Conexão 24 VCC para encoder HTL; 1 x 0,5 mm2 (AWG 20)/comprimento 250 mm

Sinal

Borne do conector fêmea Sub-D de 9 pinos [C] (lado do encoder)

A

1

A

6

B

2

B

7

C

3

C

8

UB

9
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Sinal

Borne do conector fêmea Sub-D de 9 pinos [C] (lado do encoder)

GND

5
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface UWS11A

10.7

Conversor de interface UWS11A

10.7.1

Código

10

0822689X
10.7.2

Descrição
Com a opção UWS11A são convertidos os sinais RS232, por exemplo do PC, em sinais RS485. Estes sinais RS485 podem então ser conduzidos para a interface RS485
do conversor.
A opção UWS11A necessita de uma fonte de alimentação 24 VCC.

10.7.3

Interface RS232
A conexão UWS11A – PC é realizada com um cabo de interface serial disponível no
mercado (blindado!).

10.7.4

Interface RS485
Através da interface RS485 da UWS11A, é possível conectar no máx. 32 conversores
para fins de comunicação [comprimento máx. do cabo 200 m no total]. Resistências
de terminação dinâmicas estão integradas, por essa razão não é possível conectar
nenhuma resistência de terminação externa!
Seção transversal do cabo permitida: 1 fio por borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 fios por borne 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

10.7.5

Dados técnicos
UWS11A
Código
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Grau de proteção
Fonte de alimentação
Consumo de corrente
Peso
Dimensões

0822689X
0 °C até 40 °C
-25 °C – +70 °C (de acordo com EN 60721-3-3, classe 3K3)
IP20
24 VCC (Imáx = 50 mA)
máx. 50 mA CC
150 g
83 mm × 75 mm × 22,5 mm
Programação dos bornes
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X1: RS485

X2: RS232

1/24 V

Entrada de tensão de +24 VCC

2/⊥

Potencial de referência

3/RS+

RS485+

4/RS-

RS485-

5/⊥

Potencial de referência

1

Sem função

2

TxD

3

RxD

4

Sem função

5

Potencial de referência

6–9

Sem função
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface UWS11A

Dimensionais 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)

68 (2.7)

22.5 (0.88)
83 (3.3)

1454780939

Medidas em mm (in)

23535024/PT-BR – 11/2017

A opção UWS11A é instalada no painel elétrico em um trilho (EN 50022-35 × 7,5).
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface UWS21B

10.8

Conversor de interface UWS21B

10.8.1

Código

10

18204562
10.8.2

Descrição
Com a opção UWS21B são convertidos os sinais RS232, por exemplo do PC, em sinais RS485. Estes sinais RS485 podem então ser conduzidos para o slot XT do conversor.

10.8.3

Interface RS232
A conexão UWS21B – PC é realizada com um cabo de interface serial disponível no
mercado (blindado!).

10.8.4

Interface RS485
A conexão UWS21B - conversor é realizada com um cabo de interface serial com conectores RJ10.

10.8.5

Fornecimento
O escopo de fornecimento para a opção UWS21B contém:

10.8.6

•

Unidade UWS21B

•

Cabo de interface serial com conector fêmea Sub-D de 9 pinos e conector macho
Sub-D de 9 pinos para a conexão UWS21B – PC.

•

Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10 para a conexão UWS21B – conversor.

•

CD-ROM com software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio

Dados técnicos
UWS21B
18204562

Temperatura ambiente

0 °C até 40 °C

Temperatura de armazenamento

-25 °C até +70 °C (de acordo com EN 60721-3-3, Classe 3K3)

Grau de proteção

IP20

Peso

300 g

Dimensões

96 mm × 43 mm × 25 mm
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Código
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface UWS21B

Dimensionais UWS21B
25 (0.98)

96 (3.8)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
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Medidas em mm (in)
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface USB11A

10.9

Conversor de interface USB11A

10.9.1

Código

10

08248311
10.9.2

Descrição
Utilizando a opção USB11A é possível conectar um PC ou um laptop provido de interface USB com slot XT do conversor. O conversor de interface USB11A suporta
USB1.1 e USB2.0.

10.9.3

USB11A – PC
A conexão USB11A – PC é realizada com um cabo de conexão USB blindado, tipo
USB A-B, disponível no mercado.

10.9.4

MOVIDRIVE® – USB11A
A conexão conversor – USB11A é realizada com um cabo de interface serial com conectores RJ10.

10.9.5

Fornecimento
O escopo de fornecimento para a opção USB11A contém:

10.9.6

•

Conversor de interface USB11A

•

Cabo de conexão USB para conexão USB11A – PC

•

Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10 para a conexão conversor –
USB11A

•

CD-ROM com drivers e software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio

Dados técnicos
USB11A
08248311

Temperatura ambiente

0 até 40 °C

Temperatura de armazenamento

-25 °C até +70 °C (de acordo com EN 60721-3-3, Classe 3K3)

Grau de proteção

IP20

Peso

300 g

Dimensões

92,5 mm x 43 mm x 25 mm
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Código
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Dados técnicos das opções
Conversor de interface USB11A

Dimensionais
Medidas em mm (in)
25 (0.98)

92.5 (3.64)

43 (1.7)

90 (3.0)
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1454863115
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Fonte de alimentação para encoder de 5 VCC DWI11A

10.10

10

Fonte de alimentação para encoder de 5 VCC DWI11A

10.10.1 Código
08227594
10.10.2 Descrição
Se utilizar um encoder incremental com fonte de alimentação para encoder de 5 VCC,
instalar a opção de fonte de alimentação para encoder de 5 VCC tipo DWI11A entre o
conversor e o encoder incremental. Esta opção disponibiliza uma alimentação de
5 VCC controlada para o encoder. Para tal, a alimentação de 12 VCC das entradas
do encoder é transformada através do controlador de tensão para 5 VCC. A tensão
de alimentação é medida no encoder através de um cabo do sensor e a queda de
tensão do cabo do encoder é compensada.
Encoders incrementais com fonte de alimentação para encoder de 5 VCC não podem
ser conectados diretamente nas entradas do encoder X14: e X15:. Isso destruiria o
encoder.

NOTA
Observar que, em caso de um curto-circuito do cabo do sensor do encoder conectado, é possível que receba tensão além da sua tensão permitida.

10.10.3 Recomendação
Na conexão de encoders, utilizar os cabos pré-fabricados da SEW‑EURODRIVE.

X2: Encoder

75 (3.0)

X1: MOVIDRIVE

10.10.4 Desenho dimensional

DWI

5 (0.2)
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22.5 (0.886)

68 (2.7)
73 (2.9)

1454869899

Medidas em mm (in)
A opção DWI11A é instalada no painel elétrico em um trilho (EN 50022-35 × 7,5).
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Dados técnicos das opções
Fonte de alimentação para encoder de 5 VCC DWI11A

10.10.5 Dados técnicos
Opção de fonte de alimentação para encoder de 5 VCC tipo DWI11A
Código

08227594

Entrada de tensão

10 a 30 VCC, Imáx = 120 mA CC

Tensão de alimentação do encoder

+5 VCC (até Vmáx ≈ +10 V), Imáx = 300 mA CC

Comprimento máx. do cabo que pode 100 m no total
ser conectado
Para a conexão de encoders - DWI11A e DWI11A - MOVIDRIVE®,
utilizar cabo blindado com fios trançados aos pares (A e A, B e B,
C e C).
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Tipos de encoders que podem ser co- • Encoder seno/cosseno VSS = 1 VCA
nectados
• Encoder TTL com sinais barrados
• Encoder com nível de sinal de acordo com RS422
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Placa de entrada/saída DIO11B

10.11

10

Placa de entrada/saída DIO11B

10.11.1 Código
08243085
10.11.2 Descrição
O número de I/Os da unidade básica MOVIDRIVE® B pode ser ampliado com a opção
DIO11B. A opção DIO11B é inserida no slot opcional fieldbus. Se o slot opcional fieldbus estiver ocupado, é possível inserir a opção DIO11B no slot de expansão. Os tipos
de sinais programáveis das I/Os binárias adicionais são iguais à unidade básica (→
grupo de parâmetros P6__, programação dos bornes).
10.11.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DIO11B
Entrada de valor no- X20:1/X20:2
minal n2

AI21/AI22: Entrada de tensão
Entrada diferencial ou entrada com potencial de referência AGND

Modo de operação AI21/AI22

n2 = 0 até +10 VCC ou -10 até +10 VCC

Resolução

12 bits, ciclo de amostragem de 1 ms

Resistor interno

RI = 40 kΩ

Precisão
Saídas analógicas

+/- 100 mV (≙ 0,5% de 20 V)
X21:1/X21:4

AOV1/AOV2: Saídas de tensão -10 VCC até 0 até +10 VCC, Imáx= 10 mA CC,
à prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 VCC, possibilidade de
seleção → Menu de parâmetros P64_

X21:2/X21:5

AOC1/AOC2: Saídas de corrente 0(4) até 20 mA CC, tensão de saída máx.
15 VCC, à prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 VCC, possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P64_

Tempo de resposta

5 ms

Resolução

10 bits

Precisão da entrada analógica

0,5% de 20 V ≙ 100 mV

Precisão da saída analógica

0,2% de 20 V ≙ 40 mV

Entradas digitais

Livre de potencial (optoacoplador), compatível com CLP (EN 61131)

X22:1 até X22:8

DIØ até DI17

Resistor interno

RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA CC
Ciclo de amostragem de 1 ms

Nível de sinal

+13 até +30 VCC = "1" = contato fechado
-3 até +5 VCC = "0" = contato aberto

Função
Saídas digitais

X22:1 até X22:8 DI10 até DI17: Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P61_
X23:1 até X23:8 DO1Ø até DO17: Compatíveis com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta
1 ms

Nível de sinal
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Função

"0" = 0 VCC

"1" = +24 VCC

X23:1 até X23:8 DO10 até DO17: Possibilidade de seleção → Menu de parâmetros P63_
Imáx = 50 mA CC, à prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 VCC

Bornes de referência X20:3/X21:3/
X21:6

Entrada de tensão

De acordo com EN 61131

ANGND: Potencial de referência para sinais analógicos (AI21/AI22/AO_1/
AO_2)

X22:9

DCOM: Potencial de referência das entradas digitais X22:1 até X22:8
(DI1Ø até DI17)

X22:10

DGND: Potencial de referência para sinais digitais, potencial de referência
para alimentação de 24 VCC

X23:9

24 VIN: Tensão de alimentação +24 VCC para saídas digitais
DO1Ø até DO17

Seção transversal do cabo permitida

Um fio por borne:

0,08 – 1,5 mm2 (AWG 28 – 16)

Dois fios por borne:

0,25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)

Torque de aperto:

0,6 Nm
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Placa de entrada/saída DIO11B

10.11.4 Funções
8 entradas digitais

•

8 saídas digitais

•

1 entrada analógica diferencial (0 – 10 VCC, -10 – +10 VCC, 0 – 20 mA CC com a
resistência correspondente)

•

2 saídas analógicas (-10 – +10 VCC, 0 – 20 mA CC, 4 – 20 mA CC)
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•
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Interface fieldbus PROFIBUS DFP21B

10.12

10

Interface fieldbus PROFIBUS DFP21B

10.12.1 Código
08242402
10.12.2 Descrição
O MOVIDRIVE® B pode ser equipado com uma interface fieldbus de 12 MBaud para o
sistema de rede serial PROFIBUS DP. Na homepage da SEW‑EURODRIVE (http://
www.sew-eurodrive.com.br), é possível encontrar os arquivos de dados básicos
(GSD) e arquivos de tipo como ajuda para o planejamento de projeto e para facilitar a
colocação em operação para o MOVIDRIVE® B.
O PROFIBUS DP (periferia descentralizada) é usado principalmente na área de sensor/atuador, onde são necessários tempos de resposta curtos. A tarefa principal do
PROFIBUS DP é a troca de dados cíclica rápida, por exemplo, de valores de referência ou comandos binários, entre as unidades de automação centrais (mestre
PROFIBUS) e as unidades periféricas controladas de modo descentralizado (por
exemplo, conversores de acionamento). A opção DFP21B é compatível com o
PROFIBUS DP e DP-V1. Deste modo, o MOVIDRIVE® B pode ser controlado através
de um CLP e PROFIBUS DP/DP-V1.
10.12.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFP21B
PROFIBUS DP e DPV1 de acordo com IEC 61158

Taxa de transmissão

Identificação automática da taxa de transmissão de 9,6 kBaud até 12 MBaud

Tecnologia de conexão

Conector fêmea Sub-D de 9 pinos, atribuição dos pinos de acordo com IEC 61158

Terminação do bus

Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com resistências de terminação comutáveis.

Endereço de estação

1 – 125, ajustável através de chave DIP

Nome do arquivo GSD

DP: SEW_6003.GSD
DP-V1: SEWA6003.GSD

Número de identificação DP

6003hex (24579dec)

Quantidade máx. de dados do
processo

10 dados do processo
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Variante de protocolo
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus INTERBUS DFI11B

10.13

Interface fieldbus INTERBUS DFI11B

10.13.1 Código
08243093
10.13.2 Descrição
O MOVIDRIVE® B pode ser equipado com uma interface fieldbus para o sistema de
rede sensor/atuador serial aberto e padronizado INTERBUS.
O INTERBUS está definido na EN 50254/DIN 19258 e, do ponto de vista de seu funcionamento, consiste em um canal de dados do processo e em um canal de dados de
parâmetro. Atuadores inteligentes como o conversor de acionamento MOVIDRIVE® B
podem ser facilmente controlados e parametrizados.
10.13.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFI11B
500 kBaud e 2 MBaud, comutável através de chave DIP

Tecnologia de conexão

Entrada fieldbus: Conector Sub-D de 9 pinos
Saída fieldbus: Conector fêmea dub-D de 9 pinos
Tecnologia de transmissão RS485, cabos de 6 pares de 2 fios trançados e blindados

Números de identificação
DP

E3hex = 227dec (1 palavra Protocolo de Comunicação de Periféricos)
E0hex = 224dec (2 palavras PCP)
E1hex = 225dec (4 palavras PCP)
38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
03hex = 3dec (nenhuma palavra PCP)

Número máximo de dados
do processo

6 dados do processo
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Taxas de transmissão suportadas
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Interface fieldbus INTERBUS com cabo de fibra ótica DFI21B

10.14
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Interface fieldbus INTERBUS com cabo de fibra ótica DFI21B

10.14.1 Código
08243115
10.14.2 Descrição
O MOVIDRIVE® B pode ser equipado com uma interface fieldbus para o sistema de
rede sensor/atuador serial aberto e padronizado INTERBUS/INTERBUS com cabos
de fibra ótica (INTERBUS com cabo de fibra ótica).
O INTERBUS está definido na EN 50254/DIN 19258 e, do ponto de vista de seu funcionamento, consiste em um canal de dados do processo e em um canal de dados de
parâmetro. Atuadores inteligentes como o conversor de acionamento MOVIDRIVE® B
podem ser facilmente controlados e parametrizados.
10.14.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFI21B
500 kBaud e 2 MBaud, comutável através de chave DIP

Tecnologia de conexão

Conector F SMA

Números de identificação DP

E3hex = 227dec (1 palavra Protocolo de Comunicação de Periféricos)
E0hex = 224dec (2 palavras PCP)
E1hex = 225dec (4 palavras PCP)
38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
03hex = 3dec (nenhuma palavra PCP)

Número máximo de dados do
processo

6 dados do processo
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Taxas de transmissão suportadas
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus PROFINET IO RT DFE32B

10.15

Interface fieldbus PROFINET IO RT DFE32B

10.15.1 Código
18213456
10.15.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B com a opção DFE32B, através
de sua interface fieldbus universal de alta performance, permite a conexão em sistemas de automação, planejamento de projeto e de visualização de nível superior através da Ethernet (protocolo PROFINET IO). Para a alteração de parâmetros e programas IPOSplus®, é possível comunicar-se com os conversores diretamente através da
Ethernet e operar o software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio através da
Ethernet utilizando a opção DFE32B. Um servidor web integrado permite o acesso
rápido e fácil aos valores de diagnóstico com um navegador padrão (p. ex. Internet
Explorer).
10.15.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFE32B
Protocolos de aplicação

• PROFINET IO (frames de Ethernet com identificação de frames 8892hex) para o controle e parametrização do conversor de acionamento.
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para diagnóstico através do navegador
da web.
• SMLP (Simple MOVILINK® Protocol), protocolo que é utilizado pelo
MOVITOOLS® MotionStudio.

Números de portas utilizadas

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Serviços Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

Camada ISO/OSI 2

Ethernet II

Taxa de transmissão

100 MBaud em modo full duplex

Tecnologia de conexão

Dois conectores RJ45 com switch integrado e auto-crossing

Endereçamento

Endereço IP de 4 bytes e/ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificação do fabricante
(Vendor-ID)

010Ahex

Recursos para a colocação em opera- • Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
ção
• Painel de operação DBG60B
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Número máximo de dados do proces- 10
so:
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10.15.4 Funções
•

Protocolo PROFINET IO

•

Dois conectores RJ45 para cabeamento em estrela ou em estrutura linear

•

Comunicação de até 10 dados do processo e dados do parâmetro de diagnóstico
PROFINET ao mesmo tempo

•

A atribuição dos endereços IP é realizada pelo controlador PROFINET IO

•

Acesso de engenharia por meio do MOVITOOLS® MotionStudio através de Ethernet TCP/IP

•

Diagnóstico do conversor através de um navegador padrão (por ex., Internet Explorer) por meio do servidor web integrado:
– Transmissão de valores indicados
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– Configuração do DFE32B (após login)
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus EtherNet/IP™ e Modbus/TCP DFE33B

Interface
fieldbus
EtherNet/
IP™ e
Modbus/
TCP
DFE33B

10.16

Interface fieldbus EtherNet/IP™ e Modbus/TCP DFE33B

10.16.1 Código
18213464
10.16.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B com a opção DFE33B, através
de sua interface fieldbus universal de alta performance, permite a conexão em sistemas de automação, planejamento de projeto e de visualização de nível superior através da Ethernet (protocolo EtherNet/IP™ e Modbus/TCP). Para a alteração de parâmetros e programas IPOSplus®, é possível comunicar-se com os conversores diretamente através da Ethernet e operar o software de engenharia MOVITOOLS®
MotionStudio através da Ethernet utilizando a opção DFE33B. Um servidor web integrado permite o acesso rápido e fácil aos valores de diagnóstico com um navegador
padrão (p. ex. Internet Explorer).
10.16.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFE33B
Protocolos de aplicação

• EtherNet/IP™ (Ethernet Industrial Protocol) ou Modbus/TCP para controle e parametrização do conversor de acionamento.
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para diagnóstico através do navegador da
web.
• SMLP (Simple MOVILINK Protocol), protocolo que é utilizado pelo MOVITOOLS®
MotionStudio.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para atribuição automática dos parâmetros de endereço.

Números de portas utilizadas

•
•
•
•
•
•

Serviços Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

Camada ISO/OSI 1/2
Camada ISO/OSI 4/5

Ethernet II
TCP/IP e UDP/IP

44818 EtherNet/IP™ (TCP)
2222 EtherNet/IP™ (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67/68 DHCP

Identificação automática da ta- 10 MBaud/100 MBaud
xa de transmissão
Tecnologia de conexão

2 unidades RJ45 com switch integrado e auto-crossing

Endereçamento

Endereço IP de 4 bytes e/ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificação do fabricante
(Vendor-ID)

• 013Bhex (EtherNet/IP™)
• "SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)

Recursos para a colocação em • Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
operação
• Painel de operação DBG60B
10
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Número máximo de dados do
processo:
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10.16.4 Funções
•

Protocolo EtherNet/IP™

•

Dois conectores RJ45 para cabeamento em estrela ou em estrutura linear

•

Comunicação de até 10 dados do processo e dados do parâmetro ao mesmo tempo

•

Atribuição do endereço IP de duas formas diferentes:

1. Ajuste por controle manual DBG60B e MOVITOOLS® MotionStudio
2. Atribuição do endereço IP por meio de servidor DHCP
•

Acesso de engenharia por meio do MOVITOOLS® MotionStudio através de Ethernet TCP/IP

•

Diagnóstico do conversor através de um navegador padrão (por ex., Internet Explorer) por meio do servidor web integrado:
– Transmissão de valores indicados
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– Configuração do DFE33B (após login)
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus EtherCAT® DFE24B

Interface
fieldbus
EtherCAT®
DFE24B

10.17

Interface fieldbus EtherCAT® DFE24B

10.17.1 Código
18211267
10.17.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B com a opção DFE24B, através
de sua interface fieldbus universal de alta performance, permite a conexão em sistemas de automação, planejamento de projeto e de visualização de nível superior através de EtherCAT®. Para a alteração de parâmetros e programas IPOSplus®, é possível
comunicar-se com os conversores através de EtherCAT® e operar o software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio através do mestre EtherCAT® utilizando a opção DFE24B.
10.17.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFE24B
Padrões

IEC 61158, IEC 61784-2

Taxa de transmissão

100 MBaud full duplex

Tecnologia de conexão

Dois conectores RJ45

Terminação do bus

Não integrada, pois a terminação do bus é ativada automaticamente.

OSI layer

Ethernet II

Endereço de estação

Ajustes pelo mestre EtherCAT® (→ indicação em P093)

Nome do arquivo XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

Serviços EtherCAT®

• CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK® Protocol over EtherCAT®)

Número máximo de dados do proces- 10
so:
Recursos para a colocação em opera- • Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
ção
• Painel de operação DBG60B
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•

EtherCAT®

•

Dois conectores RJ45 para cabeamento em estrutura linear

•

Comunicação simultânea de até 10 dados do processo e dados do parâmetro,
bem como acesso (Rx, Tx) a 8 variáveis IPOSplus®

•

Endereçamento automático por mestre EtherCAT®

•

Acesso de engenharia por meio do MOVITOOLS® MotionStudio através de
EtherCAT®
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10.17.4 Funções

Dados técnicos das opções
Interface fieldbus DeviceNet™ DFD11B

10

Interface
fieldbus
DeviceNet
™ DFD11B

10.18

Interface fieldbus DeviceNet™ DFD11B

10.18.1 Código
08249725
10.18.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B, com a opção DFD11B, através
de sua interface fieldbus universal de alto desempenho, permite a conexão em sistemas de automação, de planejamento de projeto e de visualização de nível superior
através do sistema de fieldbus aberto e padronizado DeviceNet™.
A interface fieldbus DeviceNet tipo DFD11B pode ser inserida no slot opcional fieldbus. A opção DFD11B permite a comunicação com o comando de nível superior com
10 dados do processo no máximo. Para a integração do DFD11B no comando de nível superior é necessário um arquivo EDS, disponível para download na homepage
da SEW‑EURODRIVE.
10.18.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFD11B
Protocolo de comunicação

Conexão mestre-escravo conforme especificação DeviceNet™ versão 2.0

Quantidade de palavras de dados
de processo

Ajustável através de chave DIP:
• 1 – 10 palavras de dados de processo
• 1 – 4 palavras de dados de processo com Bit-Strobe I/O

Taxa de transmissão

125, 250 ou 500 kBaud, ajustável através da chave DIP

Comprimento do cabo de rede

Para cabo coaxial grosso ("thick cable") conforme especificação DeviceNet™ 2.0,
apêndice B:
• 500 m com 125 kBaud
• 250 m com 250 kBaud
• 100 m com 500 kBaud

Nível de transmissão

ISO 11 98 - 24 V

Tecnologia de conexão

• Rede de 2 condutores e tensão de alimentação 24 VCC de 2 condutores com
borne Phönix com 5 pinos
• Atribuição dos pinos de acordo com a especificação DeviceNet™

MAC ID

0 – 63, ajustável através de chave DIP
Máx. 64 participantes

Serviços suportados

• Polled I/O: 1 – 10 palavras
• Bit-strobe I/O: 1 – 4 palavras
• Explicit messages:
Get_Attribute_Single

–

Set_Attribute_Single

–

Reset

–

Allocate_MS_Connection_Set

–

Release_MS_Connection_Set

• Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
• Painel de operação DBG60B
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Recursos para a colocação em
operação

–
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus CAN/CANopen DFC11B

10.19

Interface fieldbus CAN/CANopen DFC11B

10.19.1 Código
08243174
10.19.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B, com a opção DFC11B, através
de sua interface fieldbus universal de alto desempenho, permite a conexão em sistemas de automação, de planejamento de projeto e de visualização de nível superior
através do sistema de fieldbus aberto e padronizado CANopen. Também é possível
acessar parâmetros e dados do processo através do protocolo MOVILINK® especialmente projetado para as unidades SEW‑EURODRIVE.
A interface fieldbus DFC11B pode ser inserida no slot opcional fieldbus. Deste modo,
é disponibilizado um segundo system bus (CAN) do MOVIDRIVE®. A opção DFC11B
permite a comunicação com o comando de nível superior com 10 dados do processo
no máximo. Para a integração do DFC11B no comando de nível superior CANopen, é
necessário um arquivo EDS, disponível para download na homepage da
SEW‑EURODRIVE.
10.19.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFC11B
Perfil de comunicação

• SEW-MOVILINK®
• CANopen
• CAN Layer 2

Quantidade de palavras de dados de 1 – 10 palavras de dados de processo
processo
Taxa de transmissão

Ajuste através do parâmetro P894:
125 kBaud/250 kBaud/500 kBaud/1 MBaud

Tecnologia de conexão

Conector Sub-D X30 de 9 pinos (atribuição dos pinos de acordo com o padrão
CIA) ou através de borne X31

Seção transversal dos cabos permiti- Um fio por borne: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG24 – 12)
da X31 (conexão rede CAN)
Dois fios por borne: 0,25 – 1 mm2 (AWG22 – 17)
Resistor de terminação

120 Ω (ajuste através de chave DIP S1-R)

Endereçamento

Ajuste através do parâmetro P891 (SBus MOVILINK®) ou P896 (CANopen)

23535024/PT-BR – 11/2017

Recursos para a colocação em ope- • Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
ração
• Painel de operação DBG60B
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10.19.4 Funções
•

CAN Layer 2 e perfil de comunicação MOVILINK® ou CANopen

•

Isolamento de potencial através de optoacoplador

NOTA
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Se não for necessário isolamento de potencial, a rede CAN pode ser conectada diretamente sem a opção DFC11B em X12:SC11/SC12 na unidade básica com a mesma funcionalidade.
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Dados técnicos das opções
Placa de sincronismo DRS11B

10.20

Placa de sincronismo DRS11B

10.20.1 Código
08246726
10.20.2 Descrição

23535024/PT-BR – 11/2017

A opção DRS11B permite a operação de um grupo de motores em sincronismo em
relação ao outro ou com uma relação proporcional ajustável. Informações detalhadas
encontram-se no manual "Placa de sincronismo tipo DRS11B" disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE. A base para uma operação em sincronismo é a contínua comparação das posições angulares do rotor dos motores mestre e escravo. Para tal, os motores devem estar equipados com encoders. A opção DRS11B é inserida
no slot de expansão.
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10.20.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DRS11B
Entradas digitais

X40:1 até X40:6 ENTRØ até ENTR5: Livre de potencial (optoacoplador)
Compatível com CLP (EN 61131)

Resistor interno

Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA CC
Ciclo de amostragem de 5 ms

Nível de sinal

+13 – +30 VCC = "1" = contato fechado
-3 – +5 VCC = "0" = contato aberto

Função

Progr. fixo com:
• ENTRØ = rodas livres
• ENTR1 = Offset 1
• ENTR2 = Offest 2
• ENTR3 = Offset 3
• ENTR4 = Variável IPOSplus® H477.0
• ENTR5 = Variável IPOSplus® H477.1

Saídas digitais

X40:9/X40/10

"0" = 0 VCC

Nível de sinal

Saída de tensão
Entrada do encoder linear

"1" = +24 VCC

Aviso: Não aplicar tensão externa!
Progr. fixo com:
• SAÍDAØ = Variável IPOSplus® H476.0
• SAÍDA1 = Variável IPOSplus® H476.1
Imáx = 50 mA CC, à prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 VCC

Função
Bornes de referência

SAÍDAØ/SAÍDA1: Compatível com CLP (EN 61131-2)
Tempo de resposta 5 ms

X40:11

DGND: Potencial de referência para sinais digitais

X40:7

DCOM: Potencial de referência das entradas digitais X40:1 até X40:6 (ENTRØ até ENTR5)

X40:8

VO24: Saída de tensão +24 VCC, máx. 100 mA CC

X41:

Máx. 200 kHz, nível de sinal de acordo com RS422 ou seno/cosseno

Tensão de alimentação do encoder +24 VCC, Imáx = 650 mA CC1)
Conector fêmea Sub-D de 9 pinos
Entrada encoder mestre

X42:

Máx. 200 kHz, nível de sinal de acordo com RS422 ou seno/cosseno

Tensão de alimentação do encoder +24 VCC, Imáx = 650 mA CC
Conector fêmea Sub-D de 9 pinos
Saída de simulação de enco- X43:
der

Nível de sinal de acordo com RS422
Conector Sub-D de 9 pinos

Entrada de tensão

X44:1

GND

X44:2

Tensão de alimentação +24 VCC para saídas digitais X40:9/X40:10 e encoder

X44:3

GND

Seção transversal do cabo permitida

Um fio por borne: 0,08 – 1,5 mm2 (AWG28 – 16)
Dois fios por borne: 0,25 – 1 mm2 (AWG22 – 16)
Torque de aperto: 0,6 Nm
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1) Carga de corrente total (X41 e X42) da fonte de alimentação para encoder de 24 VCC ≤ 650 mA CC
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Dados técnicos das opções
Interface fieldbus PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe DFS11B

10.21

Interface fieldbus PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe DFS11B

10.21.1 Código
18238408
10.21.2 Descrição
O MOVIDRIVE® B pode ser equipado com uma interface fieldbus DFS11B de
12 MBaud para o sistema de rede serial PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe. Além da
troca de dados cíclica e acíclica, é realizada uma comunicação relacionada à segurança, com a qual pode ser ligada uma saída segura F-DO. Na homepage da
SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com.br), é possível encontrar os arquivos de dados básicos (GSD) e arquivos de tipo como ajuda para o planejamento de
projeto e para facilitar a colocação em operação para o MOVIDRIVE® B.
Informações detalhadas encontram-se no manual "Interface fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe" disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
10.21.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFS11B
Variantes de protocolo PROFIBUS PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158
9,6 kBaud – 12 MBaud

Tecnologia de conexão

• Conector fêmea Sub-D de 9 pinos
• Atribuição dos pinos de acordo com IEC 61158

Terminação do bus

Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com resistências de
terminação comutáveis.

Endereço de estação

1 – 125, ajustável através de chave DIP

Nome do arquivo GSD

SEW_600C.GSD

Número de identificação DP

600C = 24588hex

Dados de diagnóstico

• Máx. 8 bytes
• Diagnóstico padrão: 6 bytes

Recursos para a colocação em
operação

• Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
• Painel de operação DBG60B

Endereço F

Ajuste 1 – 1022 do endereço failsafe através de chave DIP

Temperatura ambiente

0 – 55 °C
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Identificação automática da taxa
de transmissão

324

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Dados técnicos das opções
Interface fieldbus PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe DFS11B

10

10.21.4 Seção de segurança
Valores característicos de segurança
Classe de segurança máxima possível

• SIL 3 de acordo com EN 61508
• Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1

Estrutura de sistema

Canal duplo com diagnóstico (1002D)

Configuração do modo de operação

"High demand" de acordo com EN 61508 (alto nível de exigência)

Probabilidade de falhas perigosas por
hora (valor PFH)

< 1.00E-09 (1 FIT)

Intervalo do teste de verificação
(EN 61508)

20 anos, depois disso os componentes devem ser substituídos por novos.

Tempo de reparo

100 horas

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo relacionados à segurança F-DO (saída desligada)

Saída segura
P-M comutando
(da tensão de alimentação de carga)

Saída de 24 VCC de acordo com EN 61131-2, à prova de curto-circuito e resistente à sobrecarga

Corrente nominal

1A

Corrente de fuga (no sinal "0")

Normalmente -2 mA (para 2 V / 1 kΩ de resistência de carga)
Informação: a corrente flui de F-DO_M para F-DO_P)

Queda de tensão interna
(saída P e M)

Máx. 3 V

Proteção contra curto-circuito

Eletrônica, valor de resposta: 2,8 A – 9 A

Proteção contra sobrecarga

Valor de resposta: 1,4 A – 1,6 A

Faixa de resistência de carga

24 kΩ – 1 kΩ

Limitação de tensão no desligamento de Normalmente -70 V
uma carga indutiva
≤ 25 ms

Comprimento máx. do cabo

30 m
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Tempo de resposta (comando via
PROFIsafe → saída atua)
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10.22

Interface fieldbus PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe DFS12B

10.22.1 Código
28204239
10.22.2 Descrição
O MOVIDRIVE® B pode ser equipado com uma interface fieldbus DFS12B de
12 MBaud para o sistema de rede serial PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe. Além da
troca de dados cíclica e acíclica, é realizada uma comunicação relacionada à segurança em conexão com a opção DCS21B/22B. Na homepage da SEW (http://
www.sew-eurodrive.com.br) é possível encontrar os arquivos de dados básicos (GSD)
e arquivos de tipo como ajuda para o planejamento de projeto e para facilitar a colocação em operação para o MOVIDRIVE® B.
Informações detalhadas encontram-se no manual "Interface fieldbus DFS12B
PROFIBUS DP-V1 com PROFIsafe" disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
10.22.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFS12B
Variantes de protocolo PROFIBUS PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158
9,6 kBaud – 12 MBaud

Tecnologia de conexão

• Conector fêmea Sub-D de 9 pinos
• Atribuição dos pinos de acordo com IEC 61158

Terminação do bus

Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com resistências de
terminação comutáveis.

Endereço de estação

1 – 125, ajustável através de chave DIP

Nome do arquivo GSD

SEW_600C.GSD

Número de identificação DP

600C = 24588hex

Dados de diagnóstico

• Máx. 8 bytes
• Diagnóstico padrão: 6 bytes

Recursos para a colocação em
operação

• Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
• Painel de operação DBG60B

Endereço F

Ajuste do endereço failsafe através da opção DCS21/22B

Temperatura ambiente

0 – 55 °C
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Interface fieldbus PROFINET IO com PROFIsafe DFS21B

10.23.1 Código
18238637
10.23.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B com a opção DFS21B, através
de sua interface fieldbus universal de alta performance, permite a conexão em sistemas de automação, planejamento de projeto e de visualização de nível superior através da Ethernet (protocolo PROFINET IO RT). Além da troca de dados cíclica e acíclica, é realizada uma comunicação relacionada à segurança, com a qual pode ser ligada uma saída segura F-DO. Para a alteração de parâmetros e programas IPOSplus®, é
possível comunicar-se com os conversores diretamente através da Ethernet e operar
o software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio através da Ethernet utilizando
a opção DFS21B. Um servidor web integrado permite o acesso rápido e fácil aos valores de diagnóstico com um navegador padrão (p. ex. Internet Explorer).
Informações detalhadas encontram-se no manual "Interface fieldbus DFS21B
PROFINET IO com PROFIsafe" disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
10.23.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFS21B
Protocolos de aplicação

• PROFINET IO (frames de Ethernet com identificação de frames 8892hex) para o
controle e parametrização do conversor de acionamento.
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para diagnóstico através do navegador da
web.
• SMLP (Simple MOVILINK® Protocol), protocolo que é utilizado pelo
MOVITOOLS® MotionStudio.

Números de portas utilizadas

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Serviços Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

Camada ISO/OSI 2

Ethernet II

Taxa de transmissão

100 MBaud em modo full duplex

Tecnologia de conexão

Dois conectores RJ45 com switch interno e auto-crossing

Endereçamento

Endereço IP de 4 bytes e/ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificação do fabricante
(Vendor-ID)

010Ahex

Recursos para a colocação em • Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
operação
• Painel de operação DBG60B
Ajuste 1 – 1022 do endereço failsafe através de chave DIP

Temperatura ambiente

0 – 55 °C
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Endereço F
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10.23.4 Seção de segurança
Valores característicos de segurança
Classe de segurança máxima possível

• SIL 3 de acordo com EN 61508
• Nível de desempenho "e" de acordo com EN ISO 13849-1

Estrutura de sistema

Canal duplo com diagnóstico (1oo2D)

Configuração do modo de operação

"High demand" de acordo com EN 61508 (alto nível de exigência)

Probabilidade de falhas perigosas por
hora (valor PFH)

< 1.00E-09 (1 FIT)

Intervalo do teste de verificação
(EN 61508)

20 anos, depois disso os componentes devem ser substituídos por novos.

Tempo de reparo

100 horas

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo relacionados à segurança F-DO (saída desligada)

Saída segura
De comutação P-M (da tensão de alimentação de carga)

Saída de 24 VCC de acordo com EN 61131-2, à prova de curto-circuito e resistente à sobrecarga

Corrente nominal

1A

Corrente de fuga (no sinal "0")

Normalmente -2 mA (para 2 V/1 kΩ de resistência de carga)
Informação: a corrente flui de F-DO_M para F-DO_P)

Queda de tensão interna
(saída P e M)

Máx. 3 V

Proteção contra curto-circuito

Eletrônica, valor de resposta: 2,8 A – 9 A

Proteção contra sobrecarga

Valor de resposta: 1,4 A – 1,6 A

Faixa de resistência de carga

24 kΩ – 1 kΩ

Limitação de tensão no desligamento de Normalmente -70 V
uma carga indutiva
≤ 25 ms

Comprimento máx. do cabo

30 m
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Tempo de resposta (comando via
PROFIsafe® → saída atua)
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Interface fieldbus PROFINET IO com PROFIsafe DFS22B

10.24.1 Código
28204247
10.24.2 Descrição
O conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX61B com a opção DFS22B, através
de sua interface fieldbus universal de alta performance, permite a conexão em sistemas de automação, planejamento de projeto e de visualização de nível superior através da Ethernet (protocolo PROFINET IO RT). Além da troca de dados cíclica e acíclica, é realizada uma comunicação relacionada à segurança em conexão com a opção
DCS21/22B. Para a alteração de parâmetros e programas IPOSplus®, é possível comunicar-se com os conversores diretamente através da Ethernet e operar o software de
engenharia MOVITOOLS® MotionStudio através da Ethernet utilizando a opção
DFS22B. Um servidor web integrado permite o acesso rápido e fácil aos valores de
diagnóstico com um navegador padrão (p. ex. Internet Explorer).
Informações detalhadas encontram-se no manual "Interface fieldbus DFS22B
PROFINET IO com PROFIsafe" disponível sob encomenda à SEW‑EURODRIVE.
10.24.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DFS22B
• PROFINET IO (frames de Ethernet com identificação de frames 8892hex) para o
controle e parametrização do conversor de acionamento.
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para diagnóstico através do navegador da web.
• SMLP (Simple MOVILINK® Protocol), protocolo que é utilizado pelo MOVITOOLS®
MotionStudio.

Números de portas utilizadas

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Serviços Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

Camada ISO/OSI 2

Ethernet II

Taxa de transmissão

100 MBaud em modo full duplex

Tecnologia de conexão

Dois conectores RJ45 com switch interno e auto-crossing

Endereçamento

Endereço IP de 4 bytes e/ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificação do fabricante
(Vendor-ID)

010Ahex

Recursos para a colocação
em operação

• Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
• Painel de operação DBG60B

Endereço F

Ajuste do endereço failsafe através da opção DCS21/22B

Temperatura ambiente

0 – 55 °C
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Protocolos de aplicação
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segurança
MOVISAFE
DCS21B/22
B/31B/32B

10.25

Placa de segurança MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B

10.25.1 Códigos
•

Placa de segurança DCS21B com cabos pré-fabricados DAE34B: 28200993

•

Placa de segurança DCS21B em caso de substituição (sem DAE34B): 28200977

•

Placa de segurança DCS22B com cabos pré-fabricados DAE34B: 28207572

•

Placa de segurança DCS22B em caso de substituição (sem DAE34B): 18247369

•

Placa de segurança DCS31B: 28200985

•

Placa de segurança DCS32B: 18247377

10.25.2 Descrição
As opções DCS21B/22B e DCS31B/32B da série MOVISAFE® foram projetados como
opções de extensor do funcionamento seguro. Podem executar diversas funções de
monitoramento de acionamento, por ex., monitoramento de repouso, de rotação, de
sentido de rotação ou de posição. Além disso, podem ser processados através de sinais de sensor de I/Os seguros e desligados através do MOVIDRIVE® B de acordo
com as categorias de parada 0, 1 ou 2.
Para poder comunicar de forma relacionada à segurança com um controlador de segurança de nível superior, a opção DCS21B/22B tem de ser utilizada em conjunto
com a interface fieldbus DFS12B (PROFIBUS DP-V1) ou DFS21B (PROFINET IO). A
opção DCS2.B/3.B é inserida no slot de expansão.
Informações detalhadas encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B opção de
placa de segurança MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B", disponível sob encomenda
à SEW‑EURODRIVE ou para download na página da internet oficial.

NOTA
Parafuso EMC
A remoção do parafuso EMC não tem qualquer efeito quando é usada essa placa,
uma vez que na placa existe uma conexão fixa DGND-PE.
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Informações detalhadas sobre os cabos pré-fabricados para a conexão no
MOVIDRIVE® B encontram-se no manual "MOVIDRIVE® MDX61B opção de placa de
segurança MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B", disponível sob encomenda à
SEW‑EURODRIVE ou para download na página da internet oficial.
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10.25.3 Dados do sistema eletrônico
Opção DCS21B/22B/31B/32B
LED Alarme/irregularidade
LED Watchdog
LED Sistema B
LED Sistema A
X80: Conexão da fonte de alimentação
X81: Conexão de entradas digitais
X82: Conexão de saídas digitais DO0, DO1
X83: Conexão de saída digital DO2
X84: Conexão do encoder incremental, seno/cosseno, HTL, absoluto (encoder 1)
X85: Conexão do encoder incremental, seno/cosseno, HTL, absoluto (encoder 2)
X86: Conexão da rede CAN (apenas para DCS21B/22B)
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X87: Conexão da interface da SEW Service
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Controlado
r MOVIPLC®
basic
DHP11B

10.26

Controlador MOVI-PLC® basic DHP11B

10.26.1 Códigos
O controlador MOVI-PLC® basic DHP11B está disponível em 3 versões que se diferenciam na execução de componentes de diversas bibliotecas.
Código

Versão da unidade
MOVI-PLC® basic
DHP11B

Descrição

18204724

DHP11B-T0

Controlador MOVI-PLC® basic

18208223

DHP11B-T1

Versão aplicação I (possibilita adicionalmente para a versão T0 o came eletrônico, a
operação em sincronismo, entre outras funções)

18208231

DHP11B-T2

Versão aplicação II (possibilita adicionalmente para a versão T1 o manuseio, entre
outras funções)

10.26.2 Descrição
O MOVI-PLC® é uma linha de controladores da SEW‑EURODRIVE. O MOVI-PLC®
pode ser programado livremente de acordo com IEC 61131-3 e PLCopen.
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O controlador MOVI-PLC® basic DHP11B está equipado com uma interface escravo
PROFIBUS DP-V1, duas interfaces SBus (CAN), RS485 e oito I/Os digitais, sendo
que cinco delas podem ser interrompidas. O MOVI-PLC® basic DHP11B pode controlar simultaneamente 12 unidades (MOVIDRIVE® B/compact, MOVITRAC® B,
MOVIAXIS®, MOVIMOT®).
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10.26.3 Dados do sistema eletrônico
Opção MOVI-PLC® basic DHP11B
Indicações de estado

LEDs para fonte de alimentação das I/Os, firmware, programa, PROFIBUS, system
bus

Fieldbus

•
•
•
•
•
•

PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158
Identificação automática da taxa de transmissão de 9,6 kBaud até 12 MBaud
Implementar terminação do bus com conector apropriado
GSD-Datei SEW_6007.GSD
Número de identificação DP 6007hex (24579dec)
Máximo de 32 dados do processo

System bus

•
•
•
•
•

2 system bus (CAN) para o controle de 12 conversores e módulos I/O CANopen
CAN camada 2 (SCOM cíclico, acíclico) ou via protocolo SEW-MOVILINK®
Taxa de transmissão: 125 kBaud – 1 MBaud
Terminação do bus externo
Faixa de endereço: 0 – 127

Engenharia

Através de RS485, PROFIBUS e system bus

Operação com IHM

Via RS485

Tecnologia de conexão

• PROFIBUS: Conector macho Sub-D de 9 pinos conforme IEC 61158
• System bus e I/O: bornes encaixáveis
• RS485: RJ10

I/Os digitais

• 8 I/Os conforme IEC 61131-2, configuráveis como entrada ou saída, sendo que 5
delas podem ser interrompidas

Memória

• Programa: 512 kbytes
• Dados: 128 kbytes
• Retenção: 24 kbytes
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Recursos para a colocação em MOVITOOLS® MotionStudio com editor de CLP integrado
operação
(linguagens de programação AWL, ST, linguagem ladder, linguagem de diagrama de
blocos, CFC, AS; bibliotecas para controle otimizado dos conversores)
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10.27

OST11B

10.27.1 Código
18205445
10.27.2 Descrição
A opção OST11B disponibiliza para o controlador MOVI-PLC® basic DHP11B uma interface RS485 (COM2) adicional na versão de bornes ou como interface de engenharia. A opção OST11B só pode ser utilizada em conjunto com o controlador MOVIPLC® basic DHP11B.
Se a opção MOVI-PLC® basic DHP11B estiver inserida no slot opcional fieldbus, é necessário montar a opção OST11B no slot para encoder. Se a opção MOVI-PLC® basic
DHP11B estiver montada no slot de expansão, é necessário inserir a opção OST11B
no slot de expansão acima da opção MOVI-PLC® basic DHP11B.
10.27.3 Dados do sistema eletrônico
Opção OST11B
• Para a conexão de um PC de engenharia, de um painel de operação DOP11A/B ou
de um motorredutor com conversor de frequência MOVIMOT® integrado
• Padrão I/O, 57,6 kBaud, comprimento total máx. do cabo 200 m, resistor de terminação dinâmico integrado

Nível de potencial

COM2 é isolado galvanicamente do controlador MOVI-PLC® basic DHP11B.
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Interface RS485 COM2
X35:1 até X35:4
X36:1 até X36:3
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Controlador DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B
O controlador DH.21B/41B está disponível em 3 versões que se diferenciam pelas diversas interfaces fieldbus instaladas:
Versão da unidade
DH.21B/41B

Interfaces fieldbus

DHE21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP

DHF21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1,
DeviceNet™

DHR21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET, EtherNet/IP™,
ModbusTCP/IP

10.28.1 Descrição
Controlador lógico e de movimento livremente programável (MOVI-PLC®)
Através do uso de cartões SD do tipo OMH41B, o controlador pode ser usado como
controlador lógico e de movimento MOVI-PLC® livremente programável. O MOVIPLC® é uma linha de controladores lógicos e de movimento programáveis. Ele torna
possível uma automação simples e eficiente de soluções de acionamento, bem como
o processamento lógico e controle sequencial com o auxílio de linguagens de programação de acordo com a norma IEC 61131-3.
•

O MOVI-PLC® é abrangente através de um controle otimizado do portfólio completo de conversores SEW e do upgrade simplificado para um MOVI-PLC® de maior desempenho devido às capacidades de execução universal dos programas.

•

O MOVI-PLC® é escalável através de várias plataformas de hardware diferentes
(standard, advanced...) e de conceitos de software modulares (bibliotecas para diversas aplicações).

•

O MOVI-PLC® é eficiente através de tecnologias abrangentes (p. ex., came eletrônico, operação em sincronismo) e do controle de aplicações exigentes (p. ex.,
manuseio).

Classe de potência MOVI-PLC® standard
•

O controlador DH.21B possibilita a execução de movimentos coordenados de eixo
único e a integração de I/Os externas, assim como de painéis de operação de acionamentos (Drive Operator Panel, DOP). Assim, a opção DH.21B funciona como
controlador modular ou também como controlador autossuficiente para máquinas
de complexidade média.

Classe de potência MOVI-PLC® advanced
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•

Além disso, o controlador DH.41B caracteriza-se pela maior variedade de interfaces, bem como por um elevado desempenho que também possibilita cálculos
complexos e, por ex., movimentos intercalados. A opção DH.41B é apropriada para a automação de máquinas e de células. O controlador DH.41B permite uma conexão direta ao nível de controle através da interface Ethernet integrada.
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Controlador de aplicação configurável (CCU)
Através do uso de cartões SD do tipo OMC41B, o controlador pode ser usado como
controlador de aplicação configurável (CCU). Assim, somente os módulos de aplicação criados e padronizados pela SEW‑EURODRIVE podem ser executados. Os módulos de aplicação podem ser colocados em operação de forma rápida e simples
através de uma configuração gráfica. Uma interface de dados de processo definida
disponibiliza essa funcionalidade de um comando de nível superior. Está disponível
um monitor de dados do processo com operação de controle para o apoio durante a
colocação em operação.
Classe de potência CCU standard
A classe de potência "CCU standard" é para módulos de aplicação com funcionalidade de eixo único e tempos de resposta médios. É possível conectar, no máximo,
16 eixos em um controlador de aplicação configurável. Os seguintes módulos de aplicação estão disponíveis e podem ser colocados em operação através da ferramenta
AxisConfigurator.
•

Especificação da rotação

•

Posicionamento de cames

•

Posicionamento via rede com 6 dados do processo

•

Módulo universal de eixo único

Classe de potência CCU advanced
A classe de potência "CCU advanced" é para módulos de aplicação com funcionalidade de eixo único e de múltiplos eixos, bem como tempos de resposta rápidos. Estão
disponíveis os seguintes módulos de aplicação:
•

Funcionalidade de eixo único:
– Especificação da rotação
– Posicionamento de cames
– Posicionamento via rede com 6 dados do processo
– Módulo universal de eixo único

•

Funcionalidade de múltiplos eixos:
– SyncCrane
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– Sistema de armazenagem/coleta com economia de energia
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10.28.2 Dados do sistema eletrônico DHE21B/41B
Opção DHE21B/41B
Código

Opção DHE21B: 18236073
Opção DHE41B: 18211607

Níveis de potencial

A opção DHE21B/41B possui os seguintes níveis de potencial:
• Potencial de controlador/CAN 1/COM1
• Potencial de COM2
• Potencial de entradas e saídas digitais
• Potencial de system bus CAN 2

Memória

• Retenção de dados: 32 kbytes
• Variáveis do sistema (retenção): 8 kbytes
Memória de programa:
• DHE21B: 2 Mbytes (para programa do usuário, incl. bibliotecas IEC)
• DHE41B: 6 Mbytes (para programa do usuário, incl. bibliotecas IEC)
Memória de dados:
• DHE21B: 4 Mbytes (para aplicação IEC)
• DHE41B: 8 Mbytes (para aplicação IEC)

System bus CAN 2
X32:1 até X32:3
System bus CAN 1
X33:1 até X33:3

• System bus CAN 1 e CAN 2 de acordo com a especificação CAN 2.0, parte A e B, tecnologia de transmissão de acordo com ISO 11898
• O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente
• Máx. 64 participantes por system bus CAN
• Máx. 64 objetos Transmit SCOM/32 objetos Receive por system bus CAN
• Faixa de endereço 0 – 127
• Taxa de transmissão: 125 kBaud – 1 MBaud
• Se X32 ou X33 for a terminação do bus, é necessário conectar um resistor
de terminação (120 Ω) externamente.
• É possível remover o conector X32 ou X33 sem interrupção do system bus
• O system bus pode ser operado na camada 2 (SCOM cíclico, acíclico) ou
conforme o protocolo SEW-MOVILINK®

Ethernet 1 X36

System bus, reservado

Ethernet 2 X37

• TCP/IP
• Possibilidades de conexão: PC de engenharia, outro controlador, intranet

USB

USB 1.0 para conectar um PC de engenharia (em preparação)

Interface RS485
COM1/2
X34:1 – C34:4

• Para conexão de um painel de operação DOP11A/B ou de um motorredutor
com conversor de frequência MOVIMOT® integrado
• Padrão I/O, 57.6/9.6 kBaud, comprimento total máx. do cabo 200 m
• Resistor de terminação dinâmico integrado

Cartão de memória SD • Pode ser lido pelo PC
• Inclui
–

Firmware

–

Programa IEC

–

Dados

• Mín. 128 MB de memória
A engenharia é feita através de uma das seguintes interfaces:
• Ethernet 2 (X37)
• USB (X35)
A engenharia de todos os componentes SEW conectados no controlador
MOVI-PLC® advanced DHE41B pode ser efetuada através do controlador
MOVI-PLC® advanced DHE41B.
A engenharia do controlador MOVI-PLC® advanced DHE41B não pode ser
executada através dos conversores.
• Software de engenharia MOVITOOLS®
Motion Studio com editor de CLP
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Dados técnicos das opções
Controlador DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B

10.28.3 Dados do sistema eletrônico DHF21B/41B

NOTA
As conexões idênticas para DHE41B encontram-se na seção "Dados eletrônicos
DHE41B".
Opção DHF21B/41B
Código

• DHF21B: 18236081
• DHF41B: 18211615

Níveis de potencial

A opção DHF21B/41B possui os seguintes níveis de potencial:
• Potencial de controlador/CAN 1/COM1
• Potencial de COM2
• Potencial de entradas e saídas digitais
• Potencial de system bus CAN 2
• Potencial PROFIBUS

Conexão PROFIBUS
X30P:1 - X30P:9

Através do conector macho Sub-D de 9 pinos, atribuição dos pinos de acordo
com IEC 61158

Identificação automáti- 9,6 kBaud – 12 MBaud
ca da taxa de transmissão
Cartão de memória SD • Pode ser lido pelo PC
• Inclui
–

Firmware

–

Programa IEC

–

Dados

• Mín. 128 MB de memória
• Rede de 2 condutores e tensão de alimentação 24 VCC de 2 condutores
com borne Phönix com 5 pinos
• Atribuição dos pinos de acordo com a especificação DeviceNet™
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Conexão X30D:1 –
X30D:5 DeviceNet™
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10.28.4 Dados do sistema eletrônico DHR21B/41B

NOTA
As conexões idênticas para DHE21B/41B e DHF21B/41B estão descritas nos capítulos "Opção DHE21B/41B" e "Opção DHF21B/41B".
Opção DHR21B/41B
Código

• DHR21B: 18236103
• DHR41B: 18216323

Alimentação elétrica

Integrado no MOVIDRIVE® MDX61B:
• Consumo de potência: Pmáx = 9,5 W
Instalado no módulo mestre MOVIAXIS® (MXM):
• Consumo de potência: Pmáx = 12 W

Conexão Ethernet
X30-1, X30-2

Via conector fêmea RJ45, atribuição dos pinos de acordo com IEC 11801
Switch Ethernet integrado com funcionalidade autocrossing e autonegotiation.

Cartão de memória SD • Pode ser lido pelo PC
• Inclui
–

Firmware

–

Programa IEC

–

Dados

• Mín. 128 MB de memória
Acesso adicional de engenharia através da interface PROFINET, EtherNet/IP™
e Modbus TCP/IP (X30:1/2)
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Dados técnicos das opções
Módulo de freio relacionado à segurança BST

10.29

Módulo de freio relacionado à segurança BST

10.29.1 Códigos
O módulo de freio relacionado à segurança é disponibilizado em 3 versões:
Denominação do tipo Código

Freios a disco SEW homologados

BST 0.6S-460V-00

08299714

Todas as bobinas de freio com uma tensão da bobina de
460 VCA e uma potência da bobina ≤ 120 W. Para sistemas
redundantes também é possível conectar várias bobinas de
freio. Aqui, a potência total de 120 W não deve ser ultrapassada.

BST 0.7S-400V-00

13000772

Todas as bobinas de freio com uma tensão da bobina de
400 VCA e uma potência da bobina ≤ 120 W. Para sistemas
redundantes também é possível conectar várias bobinas de
freio. Aqui, a potência total de 120 W não deve ser ultrapassada.

BST 1.2S-230V-00

13001337

Todas as bobinas de freio com uma tensão da bobina de
230 VCA e uma potência da bobina ≤ 120 W. Para sistemas
redundantes também é possível conectar várias bobinas de
freio. Aqui, a potência total de 120 W não deve ser ultrapassada.

10.29.2 Descrição
O módulo de freio relacionado à segurança BST se caracteriza pela possibilidade
de conexão de um relé de segurança/controlador de segurança externo com proteção contra irregularidades. Este dispositivo desconecta a tensão de controle relacionada à segurança Usafe assim que um dispositivo de controle conectado (p.
ex., unidade de parada de emergência) é acionado.

•

A aprovação UL está disponível.

•

Após o desligamento da tensão de controle relacionada à segurança USafe, o freio
conectado é comutado para o estado sem corrente. Assim, a alimentação de
energia necessária para liberar o freio conectado é interrompida de modo seguro.

•

Em vez da isolação galvânica do sistema de controle do freio da rede de alimentação através de contatores ou chaves, o desligamento aqui descrito impede de forma segura o controle dos semicondutores de potência no módulo de freio relacionado à segurança BST. Com isso, o freio conectado é comutado para o estado
sem corrente, apesar da tensão de alimentação no módulo de freio relacionado à
segurança BST continuar a atuar.
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10.29.3 Dados do sistema eletrônico
DGND
P/N: 13001337.1111 Brake DBI24
+
S/N: 0053481
rd wh bu
Typ : BST 1.2S−230V−00
13 14 15
3
4
UZ= 350 . . . 750V DC
UB
UIN
UIN / USAFE = 24V DC
UB = 96V DC / 230V AC
IN = 1.2A DC
Ibrake warm = 1A DC
T= -15 ... +60°C
(3K3 EN 60721)

IP 20
EN ISO 13849-1 Kat. 3 / PL d

SVI24 S0V24

+

-

+

Uz

-

5 NC 6

1 NC 2

USAFE

UZ

PE

LISTED
IND.CONT.EQ
E475092

ML 0001

13/ 14 /15 3/4 5/NC/6

1/ NC /2

9007202044464779

Borne

Função

1

+VZ

Entrada de tensão do circuito intermediário +

2

-VZ

Entrada de tensão do circuito intermediário -

5

SVI24

Entrada de tensão de controle relacionada à segurança de USafe

6

S0V24

Potencial de referência para tensão de controle relacionada à segurança USafe

3

DBI24

Entrada de tensão de controle funcional VIN

4

DGND

Potencial de referência para a tensão de controle funcional VIN

13

RD

Saída do freio

14

WH

15

BU
Aterramento de proteção
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Dados técnicos de acessórios externos
Painel de montagem DMP11B

11

Dados técnicos de acessórios externos

11.1

Painel de montagem DMP11B

11.1.1

Código
08183988

11.1.2

Descrição

DMP11B

1454393867
®
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Caso um MOVIDRIVE MD_60A, tamanho 2, deva ser substituído por um
MOVIDRIVE® MDX61B, tamanho 2S, é possível fixar o MDX61B, tamanho 2S, com o
painel de montagem DMP11B na placa de fixação existente, sem que seja necessário
fazer novos furos de fixação.
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Dados técnicos de acessórios externos
Proteção contra contato acidental DLB11B

11.2

Proteção contra contato acidental DLB11B

11.2.1

Código

11

08231117 (escopo de fornecimento 12 peças)
11.2.2

Descrição

1454399115

Com a proteção contra contato acidental DLB11B, é possível atingir o grau de proteção IP20 nas seguintes unidades:
MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 4 (unidades de 500 VCA: MDX61B0370/0450;
unidades 230 VCA: MDX61B0220/0300)

•

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 5 (unidades de 500 VCA: MDX61B0550/0750)

•

Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR60A tamanho 4 (MDR600750-503-00)

23535024/PT-BR – 11/2017

•

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

343

11

Dados técnicos de acessórios externos
Proteção contra contato acidental DLB21B (para tamanho 7)

11.3

Proteção contra contato acidental DLB21B (para tamanho 7)

11.3.1

Código
18226086

11.3.2

Descrição

2422310283

Com a proteção contra contato acidental DLB21B, é possível atingir o grau de proteção IP20 nas seguintes unidades:
•

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 7
(unidades de 500 VCA: MDX61B1600/2000/2500)
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O material de fixação para a proteção contra contato acidental está incluído no escopo de fornecimento. A proteção contra contato acidental deve ser adaptada pelo cliente no cabeamento individual (corte dos orifícios para cabos de rede e de alimentação
do motor).
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Base de montagem DLS11B (para tamanho 7)

11.4

Base de montagem DLS11B (para tamanho 7)

11.4.1

Código

11

18226027
11.4.2

Descrição

325

417

699

230

650

2076984331
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2422224267

A base de montagem foi concebida especialmente para a estrutura do painel elétrico
do MOVIDRIVE® B tamanho 7 (MDX61B1600/2000/2500). A base possui um trilho de
retenção dos cabos e garante espaço suficiente para a conexão dos cabos de alimentação da rede e do motor. O extensor dianteiro pode ser removido para trabalhos de
instalação. O material de fixação entre o conversor e a base de montagem está incluído no escopo de fornecimento.
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Dados técnicos de acessórios externos
Suporte de parede DLH11B (para tamanho 7)

11.5

Suporte de parede DLH11B (para tamanho 7)

11.5.1

Código
18226108
Descrição

120 (4.72)

211 (8.31)

30 (1.18)

383 (15.08)

11.5.2

320 (12.6)

14 (0.55)

320 (12.6)
640 (25.2)
700 (47.56)

O suporte de parede serve para fixar na parede o MOVIDRIVE® B tamanho 7
(MDX61B1600/2000/2500). O material de fixação entre o conversor e o suporte de
parede está incluído no escopo de fornecimento. O material de fixação para a montagem na parede não está incluído no escopo de fornecimento.
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Dados técnicos de acessórios externos
Kit de conexão DLA11B (para tamanho 7)

11.6

Kit de conexão DLA11B (para tamanho 7)

11.6.1

Código

11

18223125
11.6.2

Descrição
Material de conexão para a conexão de cabos de alimentação da rede e do motor
com seção transversal até 240 mm2 para as seguintes unidades:
•

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 7
(unidades de 500 VCA: MDX61B1600/2000/2500)

O kit de conexão inclui o seguinte material de conexão:
9 × parafusos M12 × 30

•

9 × porcas M12

•

Anéis de pressão

•

Arruelas

•

3 × bornes PE para barramento de terra (até no máx. 240 mm2)
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Dados técnicos de acessórios externos
Aeroduto DLK11B (para tamanho 7)

11.7

Aeroduto DLK11B (para tamanho 7)

11.7.1

Código
18226035

11.7.2

Descrição

155 ... 280

A figura a seguir mostra o aeroduto para a dissipação de calor do MOVIDRIVE® B tamanho 7 (MDX61B1600/2000/2500):

18014400586472715
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O aeroduto prolonga o aeroduto integrado da unidade do tamanho 7 até ao teto do
painel elétrico, para conduzir o calor dissipado do painel elétrico. O aeroduto contribui
para o melhoramento do gerenciamento da temperatura. O pré-requisito é a possibilidade de circulação do ar pelo teto do painel elétrico (proteção contra poeiras etc.).

348

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Dados técnicos de acessórios externos
Acoplamento do circuito intermediário DLZ11B (para tamanho 7)

11.8

Acoplamento do circuito intermediário DLZ11B (para tamanho 7)

11.8.1

Código

11

O acoplamento do circuito intermediário DLZ11B está disponível em 3 comprimentos
diferentes:

11.8.2

Tipo

Código

DLZ11B/100 mm

18231934

DLZ11B/200 mm

18235662

DLZ11B/300 mm

18235670

Descrição

9007201677055883

Acoplamento do circuito intermediário para conexão lateral de conversores e módulo
regenerativo do tamanho 7.
•

MOVIDRIVE® MDX61B tamanho 7
(MDX61B1600/2000/2500)

•

Módulo regenerativo MOVIDRIVE® MDR61B tamanho 7
(MDR61B1600/2500)

•

Inversor do motor MOVIDRIVE® MDX62B tamanho 7
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Por padrão, a conexão do circuito intermediário (+Vz; -Vz) do tamanho 7 é executada
lateralmente. O acoplamento do circuito intermediário DLZ11B permite a conexão de
duas unidades MOVIDRIVE® B do tamanho 7. Dependendo do acoplamento do circuito intermediário, as unidades devem ser colocadas em distâncias de 100 mm,
200 mm ou 300 mm; faixa de tolerância de aprox. 4 mm. O escopo de fornecimento
inclui um barramento de condução isolado e material de fixação.
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Dados técnicos de acessórios externos
Adaptador de circuito intermediário 2Q DLZ12B (para tamanho 7)

11.9

Adaptador de circuito intermediário 2Q DLZ12B (para tamanho 7)

11.9.1

Código
18227295

11.9.2

Descrição

Adaptador de circuito intermediário para implementação da conexão do circuito intermediário na parte inferior da unidade.
Para unidades:
•

MDX61B1600-503-2-0T/L

•

MDX61B2000-503-2-0T/L

•

MDX61B2500-503-2-0T/L

e
•

350

MDX62B1600-503-2-0T/L
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Dados técnicos de acessórios externos
Adaptador de circuito intermediário 2Q DLZ12B (para tamanho 7)

•

MDX62B2000-503-2-0T/L

•

MDX62B2500-503-2-0T/L

11

Por padrão, a conexão do circuito intermediário (+Vz; -Vz) do tamanho 7 é executada
lateralmente. O adaptador de circuito intermediário 2Q disponibiliza uma conexão para +Vz e -Vz na parte inferior da unidade.
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O adaptador de circuito intermediário pode ser utilizado para o acoplamento do circuito intermediário de tamanho 0 até 6 MOVIDRIVE® B.
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Dados técnicos de acessórios externos
Adaptador de circuito intermediário 4Q DLZ14B (para tamanho 7)

11.10

Adaptador de circuito intermediário 4Q DLZ14B (para tamanho 7)

11.10.1 Código
18227287
11.10.2 Descrição

2435823499

Adaptador de circuito intermediário para implementação da conexão do circuito intermediário na parte inferior da unidade.
Para unidades:
•

MDX61B1600-503-4-0T/L

•

MDX61B2000-503-4-0T/L

•

MDX61B2500-503-4-0T/L

e
•

MDX62B1600-503-4-0T/L

•

MDX62B2000-503-4-0T/L

•

MDX62B2500-503-4-0T/L
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Por padrão, a conexão do circuito intermediário (+Vz; -Vz) do tamanho 7 é executada
lateralmente. O adaptador de circuito intermediário 4Q disponibiliza uma conexão para +Vz e -Vz na parte inferior da unidade. O adaptador de circuito intermediário deve
ser utilizado para o acoplamento do circuito intermediário de tamanho 0 até 6
MOVIDRIVE® B.
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12

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros

12.1

Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.1

Informação geral
•

Os resistores de frenagem BW... / BW...-T e BW...-P estão de acordo com as características técnicas do conversor de frequência MOVIDRIVE®.

•

A partir de uma temperatura ambiente de 40 °C, prevê-se uma redução de carga
de 4% por 10 K. A temperatura ambiente máxima de 80 °C não pode ser ultrapassada.

12

Resistor PTC BW090-P52B
•

Montagem direta no MOVIDRIVE® MDX60B/61B tamanho 0 (0005 – 0014) (→
Cap. "Desenhos dimensionais MOVIDRIVE® MDX60B")

•

As unidades MOVIDRIVE® também podem ser montadas diretamente lado a lado
com o resistor de frenagem BW090-P52B instalado.

•

O resistor possui uma autoproteção (reversível) contra sobrecarga regenerativa,
entrando em alta impedância abruptamente e deixando de consumir energia. Em
seguida, o conversor é desligado sinalizando a irregularidade chopper de frenagem (F04).

Resistores de frenagem planos
Seguros contra contato acidental (IP54)

•

Os resistores de frenagem planos têm uma proteção térmica do motor interna (fusível não substituível) nas atribuições documentadas de conversor de acionamento e resistor plano, que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga.
As normas do planejamento do projeto e as atribuições documentadas do conversor de acionamento e do resistor de frenagem devem ser observadas.

•

Proteção contra contato acidental e fixação do trilho de montagem disponíveis como acessórios na SEW‑EURODRIVE
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

Resistores de fio e de grade
•

Tampa de chapa perfurada (IP20) aberta para a superfície de montagem

•

A capacidade de carga instantânea dos resistores de fio e de grade é maior que
nos resistores de frenagem planos (→ manual de sistema MOVIDRIVE®
MDX60B/61B, capítulo "Seleção do resistor de frenagem")

•

Um interruptor de temperatura está integrado no resistor de frenagem BW..-T

•

Um disjuntor térmico de sobrecarga está integrado no resistor de frenagem BW..P

A SEW-EURODRIVE recomenda proteger adicionalmente os resistores de fio e de
grade contra sobrecarga através de um relé bimetálico com uma característica de disparo da classe de disparo 10 ou 10A (de acordo com EN 60947-4-1). Ajustar a corrente de disparo no valor IF (→ as tabelas a seguir). Não utilizar nenhum fusível eletrônico ou eletromagnético; estes podem disparar correntes excessivas de pouca duração que ainda estão nas faixas permitidas.
Nos resistores de frenagem do tipo BW..-T/BW...-P, é possível conectar o sensor de
temperatura/relé de sobrecorrente integrado utilizando um cabo blindado com 2 fios
como alternativa a um relé bimetálico. A condução dos cabos nos resistores de frenagem BW...-T e BW...-P pode ser realizada pela frente ou por trás (→ Desenho dimensional dos resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P). Utilizar bujões de bloqueio para os furos roscados não conectados.
As superfícies dos resistores alcançam altas temperaturas com carga nominal PN. Isto
deve ser considerado ao escolher o local de montagem. Via de regra, por esta razão,
os resistores de frenagem costumam ser montados sobre o teto do painel elétrico.
Os dados de desempenho exibidos na seguinte tabela indicam a capacidade de carga
dos resistores de frenagem em função de seu fator de duração do ciclo (fator de duração do ciclo = DC do resistor de frenagem em % com relação a uma duração do ciclo
≤ 120 s).
12.1.2

Aprovação UL e cUL
Os resistores de frenagem tipo BW... são autorizados de acordo com UL e cUL em
combinação com os conversores de frequência MOVIDRIVE® B. A SEWEURODRIVE pode fornecer um comprovante mediante solicitação do cliente. Os resistores de frenagem BW...-T e BW...-P possuem uma aprovação cRUus independente do conversor MOVIDRIVE®.

12.1.3

Conexão em paralelo

12.1.4

Forma construtiva
Para os resistores de frenagem BW, somente são permitidas formas construtivas horizontais à exceção da forma plana.
Além disso, assegurar uma distância lateral de 20 cm e uma distância de 30 cm acima do resistor de frenagem.

354

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23535024/PT-BR – 11/2017

Em algumas combinações de conversor e resistor, é necessário ligar dois resistores
de frenagem com o mesmo valor em paralelo. Neste caso, é necessário ajustar no relé bimetálico a corrente de disparo no dobro do valor da tabela IF. Nos resistores de
frenagem BW...-T/BW...-P, os interruptores de temperatura/relés de sobrecorrente
têm de ser ligados em série.

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.5

12

Atribuição para unidades de 400/500 VCA (...-5_3)

Resistor de frenagem tipo BW...
Código

BW090P52B

BW100-005

08245630

08262691

BW100-006
08217017

Resistor de frenagem tipo BW...-T
Código

BW072-00 BW072-00
3
5
08260583

08260605

BW168

BW268

0820604X

08207151

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

18204198

18201334

18204171

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

0,10 kW

0,45 kW

0,6 kW

0,23 kW

0,45 kW

0,8 kW

1,2 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

0,15 kW

0,60 kW

1,1 kW

0,31 kW

0,60 kW

1,4 kW

2,2 kW

Com 25% DC

0,2 kW

0,83 kW

1,9 kW

0,42 kW

0,83 kW

2,6 kW

3,8 kW

12% DC

0,4 kW

1,11 kW

3,6 kW

0,58 kW

1,11 kW

4,8 kW

7,2 kW

6% DC

0,7 kW

2,00 kW

5,7 kW

1,00 kW

2,00 kW

7,6 kW

11 kW

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)
Valor de resistência RBW
Corrente de disparo (de F16) IF

90 Ω ±35%

100 Ω ±10%

-

1A

72 Ω ±10%

2,4 A

0,6 A

68 Ω ±10%

1A

3,4 A

Forma cons- Resistor de fio Forma construtiva platrutiva plana sobre um núcna
leo de cerâmica

4,2 A

Design

PTC

Conexões/
Torque de aperto

Cabo

Cabo

Bornes cerâmicos 2,5 mm2
(AWG13)
0,5 Nm

Cabo

Bornes cerâmicos 2,5 mm2
(AWG13)
0,5 Nm

Grau de proteção

IP20

IP54

IP20 (já montado)

IP54

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração
Para MOVIDRIVE® (recomendação)

Resistor de fio sobre um
núcleo de cerâmica

KS = refrigeração natural
0005 – 0014 0005 – 0022

0015 – 0040

0005 – 0014

0005 – 0040 0015 – 0040

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo T D ≤ 120 s.
BW147

BW247

BW347

Código

Resistor de frenagem tipo BW...

08207135

08207143

08207984

BW039-012
08216894

Resistor de frenagem tipo BW...-T

BW147-T

BW247-T

BW347-T

BW039-012-T

BW039-026-T

BW039-050-T

Código

18201342

18200842

18201350

18201369

18204155

18201377

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

1,2 kW

2,0 kW

4,0 kW

1,2 kW

2,6 kW

5,0 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

2,2 kW

3,6 kW

7,2 kW

2,1 kW

4,7 kW

8,5 kW

Com 25% DC

3,8 kW

6,4 kW

12,8 kW

3,8 kW

8,3 kW

15,0 kW

12% DC

7,2 kW

12 kW

20 kW2)

7,2 kW

15,6 kW

24,0 kW2)

6% DC

11 kW

19 kW

20 kW2)

11,4 kW

24,0 kW

24,0 kW2)

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)
Valor de resistência RBW
Corrente de disparo (de F16) IF

47 Ω ±10%
5A

6,5 A

Design
Conexões/
Torque de aperto

5,5 A

8,1 A

Resistor de fio sobre um núcleo de cerâmica

11,3 A
Resistor de
grade

Bornes cerâmicos de 2,5 mm2 (AWG13)/0,5 Nm
BW347-T: Bornes cerâmicos de 10 mm2 (AWG8)/1,6 Nm

Grau de proteção
23535024/PT-BR – 11/2017

39 Ω ±10%
9,2 A

Pino M8/
6 Nm

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração

KS = refrigeração natural

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

0055/0075

0110

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo T D ≤ 120 s.
2) Limite de potência física devido à tensão do circuito intermediário e ao valor de resistência.
Resistor de frenagem tipo BW...
Código
Resistor de frenagem tipo BW...-T/-P
Código

BW018-015
08216843
BW018-015-P

BW018-035-T

BW018-075-T

BW915-T

18204163

18201385

18201393

18204139

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

Resistor de frenagem tipo BW...

BW018-015

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

1,5 kW

3,5 kW

7,5 kW

16 kW

Capacidade de carga 50% DC1)
Com 25% DC

2,5 kW

5,9 kW

12,7 kW

27,2 kW

4,5 kW

10,5 kW

22,5 kW

48 kW

12% DC

6,7 kW

15,7 kW

33,7 kW

62,7 kW2)

6% DC

11,4 kW

26,6 kW

52,2 kW2)

62,7 kW2)

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)
Valor de resistência RBW
Corrente de disparo (de F16) IF
Design
Conexões/
Torque de aperto

18 Ω ±10%
9,1 A

15 Ω ±10%

13,9 A

20,4 A

Resistor de fio sobre
um núcleo de cerâmica

Resistor de grade

BW018-015: Bornes
cerâmicos
2,5 mm2 (AWG13)/
0,5 Nm
BW018-015-P: Borne
2,5 mm2 (AWG13)/
1 Nm

Pino M8/6 Nm

Grau de proteção

32,6 A

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração

KS = refrigeração natural

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

0150/0220 e 2 × paralelo em 0370/0450

0220

3)

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo T D ≤ 120 s.
2) Limite de potência física devido à tensão do circuito intermediário e ao valor de resistência
3) Em conexão em paralelo, a capacidade de carga e a corrente de disparo se duplicam.
Resistor de frenagem tipo BW...Código
Resistor de frenagem tipo BW...-T/-P
Código

BW012-025
08216800
BW012-025-P

BW012-050-T

BW012-100-T

18204147

18201407

18201415

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

2,5 kW

5,0 kW

10 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

4,2 kW

8,5 kW

17 kW

Com 25% DC

7,5 kW

15,0 kW

30 kW

12% DC

11,2 kW

22,5 kW

45 kW

6% DC

19,0 kW

38,0 kW

76 kW

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)
Valor de resistência RBW

12 Ω ±10%
14,4 A

20,4 A

Design

28,8 A

Resistor de grade

Conexões/
Torque de aperto

Pino M8/6 Nm

Grau de proteção

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração

KS = refrigeração natural

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

0300

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo T D ≤ 120 s.

356

Resistor de frenagem tipo BW..-T/P

BW106-T

BW206-T

BW1.4-170

BW003-420-T

Código

18200834

18204120

13301527

13302345

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

13,5 kW

18 kW

17 kW

42 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

23 kW

30,6 kW

29 kW

71 kW

Com 25% DC

40 kW

54 kW

51 kW

126 kW

12% DC

61 kW

81 kW

76 kW

189 kW

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Corrente de disparo (de F16) IF

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

Resistor de frenagem tipo BW..-T/P
6% DC

BW106-T
102 kW

Valor de resistência RBW
Corrente de disparo (de F16) IF

BW206-T
136,8 kW
6 Ω ±10%

47,4 A

Grau de proteção

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

129 kW

319 kW
2,5 Ω ±10%

110 A

129 A

Resistor de grade
Pino M8/6 Nm

Pino M12/15,5 Nm
IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU
Tipo de refrigeração

BW003-420-T

1,4 Ω ±10%
54,7 A

Design
Conexões/
Torque de aperto

BW1.4-170

12

-20 °C – +40 °C
KS = refrigeração natural
0370 – 0750 e 2 × paralelo em
0900/1100/13202)

1600/2000/2500

23535024/PT-BR – 11/2017

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo TD ≤ 120 s.
2) Em conexão em paralelo, a capacidade de carga e a corrente de disparo se duplicam.
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.6

Atribuição para unidades de 230 VCA (...-2_3)

Resistor de frenagem tipo BW...

BW039-0 BW039-0 BW039-01
03
06
2

Código

08216878 08216886 0821689 4

Resistor de frenagem tipo BW...-T

BW027-00 BW027-01
6
2
8224226

8224234

BW039-012 BW039-026
-T
-T

Código

BW018-015 BW018-035
-P
-T

18201369

18204155

18204163

18201385

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

0,3 kW

0,6 kW

1,2 kW

2,6 kW

0,6 kW

1,2 kW

1,5 kW

3,5 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

0,5 kW

1,1 kW

2,1 kW

4,6 kW

1,1 kW

2,1 kW

2,5 kW

5,9 kW

Com 25% DC

1,0 kW

1,9 kW

3,8 kW

6,0 kW2)

1,9 kW

3,8 kW

4,5 kW

10,5 kW

12% DC

1,8 kW

3,6 kW

6,0 kW2)

6,0 kW2)

3,6 kW

7,2 kW

6,7 kW

13,0 kW2)

6% DC

2,8 kW

5,7 kW

6,0 kW

6,0 kW2)

5,7 kW

8,7 kW

11,4 kW

13,0 kW2)

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)
Valor de resistência RBW
Corrente de disparo (de F16) IF

39 Ω ±10%
2,7 A

3,9 A

27 Ω ±10%

5,5 A

Design

8,1 A

4,7 A

18 Ω ±10%

6,6 A

9,1 A

Resistor de fio

13,9 A

Resistor de grade

Bornes cerâmicos de 2,5 mm2 (AWG12)/
0,5 Nm

Conexões/
Torque de aperto
Grau de proteção

Pino M8/
6 Nm

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração

KS = refrigeração natural

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

0015/0022

0015 – 0037

2 × paralelo em 0110
3)

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo de T D ≤ 120 s.
2) Limite de potência física devido à tensão do circuito intermediário e ao valor de resistência.
3) Em conexão em paralelo, a capacidade de carga e a corrente de disparo se duplicam.
Resistor de frenagem tipo BW...-T/- BW018-075-T
P

BW915-T BW012-025-P BW012-050-T BW012-100-T BW106-T

BW206-T

Código

18201393

18204139

18204147

18201407

18201415

18200834

18204120

Potência de frenagem contínua
(= 100% DC)

7,5 kW

15,6 kW

2,5 kW

5,0 kW

10 kW

13,5 kW

18 kW

Capacidade de carga 50% DC1)

12,7 kW

15,6 kW2)

4,2 kW

8,5 kW

17 kW

23 kW

30,6 kW

Com 25% DC

13,0 kW

15,6 kW2)

7,5 kW

15,0 kW

19,6 kW2)

39,2 kW2)

39,2 kW2)

12% DC

13,0 kW2)

15,6 kW2)

11,2 kW

19,6 kW

19,6 kW2)

39,2 kW2)

39,2 kW2)

2)

2)

2)

2)

39,2 kW2)

6% DC

13,0 kW

15,6 kW

19,0 kW

2)

19,6 kW

19,6 kW

39,2 kW

Observar olimite de potência do modo gerador do conversor!
(= 150% da potência do motor recomendada → Dados técnicos)

Corrente de disparo (de F16) IF

18 Ω ±10%

15 Ω
±10%

20,4 A

32,6 A

Design

12 Ω ±10%
14,4 A

20,4 A

28,8 A

Pino M8/
6 Nm

Grau de proteção

IP20 (já montado)

Temperatura ambiente ϑU

54,7 A

-20 – +40 °C

Tipo de refrigeração

KS = refrigeração natural
2 × paralelo em 0110

0055/0075

1) DC = Fator de duração do ciclo do resistor de frenagem com relação a uma duração do ciclo T D ≤ 120 s.
2) Limite de potência física devido à tensão do circuito intermediário e ao valor de resistência.
3) Em conexão em paralelo, a capacidade de carga e a corrente de disparo se duplicam.

358

47,4 A

Resistor de grade

Conexões/
Torque de aperto

Para MOVIDRIVE® (recomendação)

6 Ω ±10%

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

0150 e 2 × paralelo em
0220/03003)
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Valor de resistência RBW

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.7

12

Dados técnicos do resistor de frenagem BW...-T/BW...-P
BW...-T/BW...-P
1 x 2,5 mm2/1 Nm

Potências de comutação dos contatos de sinal do interruptor de temperatura

•

2 A CC/24 VCC (CC11)

•

2 A CA/230 VCA (CA11)

Contato comutável (contato normalmente fechado)

de acordo com EN 60730

23535024/PT-BR – 11/2017

Seção transversal de conexão do contato de sinal/torque de aperto

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.8

Desenho dimensional dos resistores de frenagem BW... /BW...-T/BW...-P
A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm (in).

1

B

A

B
d

A

a
6

'

2

M4

1

2

C

b

a
A

c
C

12

10

4

3

C

M12

BW... :
• 1 = Forma construtiva plana
O cabo de conexão tem o
comprimento de 500 mm. O
escopo de fornecimento inclui 4 pinos roscados M4 da
versão 1 e 2, respectivamente.
• 2 = Resistor de grade
• 3 = Resistor de fio
• 4 = Resistor de fio com interruptor de temperatura (-T/-P)
A condução do cabo (X) pode ser realizada pelos dois
lados.

B

B

X

d
a
A

10

c

c
C

a

8

M25

A

1455846795

Forma construtiva 1
Tipo BW...

Dimensões principais em mm

BW..-T/BW...-P

A/A'

B

C

BW072-003

110

80

BW072-005

216

80

BW100-005

216

BW047-005

216

Fixações em mm

Prensa cabos

Peso
kg

–

–

0,3

–

–

0,6

60

–

–

0,6

60

–

–

0,6

Prensa cabos

Peso
kg
32

a

b/c

d

15

98

60

15

204

60

80

15

204

80

15

204

Forma construtiva 2
Dimensões principais em mm

BW..-T/BW...-P

A/A'

B

C

a

Fixações em mm
b/c

d

BW106-T

795

270

490

770

380

10,5

–

BW206-T

995

270

490

970

380

10,5

–

40

BW012-025

295

260

490

270

380

10,5

M12 + M25

8,0

BW012-025-P

295/355

260

490

270

380

10,5

M12 + M25

8,0

BW012-050-T

395

260

490

370

380

10,5

–

12

BW012-100-T

595

270

490

570

380

10,5

–

21

BW915-T

795

270

490

770

380

10,5

–

30

BW018-035-T

295

270

490

270

380

10,5

–

9,0

BW018-075-T

595

270

490

570

380

10,5

–

18,5

BW039-050-T

395

260

490

370

380

10,5

–

12

BW206-120-T

595

270

490

570

380

10,5

2 × 2 × M8

22,0
23535024/PT-BR – 11/2017

Tipo BW...
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Forma construtiva 3
Tipo BW...

Dimensões principais em mm

BW..-T/BW...-P

A/A'

B

C

a

Fixações em mm
b/c

d

Prensa cabos

Peso
kg

BW018-015

620

120

92

544

64

BW027-006

486

120

92

430

64

6,5

PG11

4,0

6,5

PG11

BW027-012

486

120

185

426

2,2

150

6,5

PG11

BW039-003

286

120

92

4,3

230

64

6,5

PG11

BW039-006

486

120

1,5

92

430

64

6,5

PG11

BW039-012

486

2,2

120

185

426

150

6,5

PG11

BW147

4,3

465

120

185

426

150

6,5

PG13.5

4,3

BW247

665

120

185

626

150

6,5

PG13.5

6,1

BW347

670

145

340

630

300

6,5

PG13.5

13,2

BW168

365

120

185

326

150

6,5

PG13.5

3,5

BW268

465

120

185

426

150

6,5

PG13.5

4,3

Prensa cabos

Peso
kg

Forma construtiva 4
Dimensões principais em mm

BW..-T/BW...-P

A/A'

B

C

a

Fixações em mm
b/c

d

BW018-015-P

649

120

185

530

150

6,5

M12 + M25

5,8

BW039-012-T

549

120

185

426

150

6,5

M12 + M25

4,9

BW039-026-T

649

120

275

530

240

6,5

M12 + M25

7,5

BW147-T

549

120

185

426

150

6,5

M12 + M25

4,9

BW247-T

749

120

185

626

150

6,5

M12 + M25

9,2

BW347-T

749

210

185

630

150

6,5

M12 + M25

12,4

BW168-T

449

120

185

326

150

6,5

M12 + M25

3,6

BW268-T

549

120

185

426

150

6,5

M12 + M25

4,9

BW100-006

486

120

92

430

64

6,5

PG11

2,2

BW100-006-T

549

120

92

430

80

6,5

M12 + M25

3,0

23535024/PT-BR – 11/2017

Tipo BW...
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Resistores de frenagem BW... / BW...-T / BW...-P

12.1.9

Desenhos dimensionais do resistor de frenagem BW1.4-170 e BW003-420-T
A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm.
B

A

C

Ø10.5

D

E
2649275275
Tipo BW...
A

B

C

D

E

Peso
kg

BW1.4-170

460

795

490

770

380

51

BW003-420-T

710

995

490

970

380

93

Dimensões principais em mm

23535024/PT-BR – 11/2017

BW..-T/BW...-P
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12.1.10 Proteção contra contato acidental BS...
Descrição
Para os resistores de frenagem planos, está disponível uma proteção contra contato
acidental BS..
Proteção contra contato
acidental
Código
para resistor de frenagem

BS003

BS005

08131511

0813152X

BW027-003

BW027-005

BW072-003

BW072-005
BW100-005

Desenho dimensional BS..

1455849867
[1] Bucha em anel
[2] Fixação do trilho de montagem
Tipo

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Peso em kg

A

B

C

b

d

e

a

x

BS-003

60

160

146

125

40

20

6

17,5

0,35

BS-005

60

160

252

125

4

20

6

17,5

0,5
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Instalação do trilho de montagem
Para a instalação do trilho de montagem da proteção contra contato acidental, está
disponível uma fixação do trilho de montagem HS001, código 8221944, como acessório na SEW‑EURODRIVE.
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12.1.11 DKB11A Dissipador de calor para resistores de frenagem em construção achatada para
resistores de frenagem planos
Código
08143455
Descrição
O dissipador de calor para resistores de frenagem em construção achatada DKB11A
permite montar resistores de frenagem planos (BW072-005, BW100-005) por baixo
do MOVIDRIVE® B tamanho 1 (unidades de 400/500 V: 0015 – 0040; unidades de
230 V: 0015 – 0037) com economia de espaço. O resistor é instalado no dissipador
de calor e fixado com os parafusos fornecidos (M4 × 20).
Desenho dimensional
4 x parafuso espaçador
4 x M4 x 20

[2] 4 x parafuso cilíndrico
4 x M5 x 12

4 x M4 x 20

BW...005

315 (12.4)

300 (11.8)

170.5 (6.71)

BW...003

72.5 (2.85)

276.5 (10.89)

344 (13.5)

[1]

85 (3.3)
9 (0.4)

262.5 (10.33)

30
(1.2)

10 (0.39)

105 (4.13)
Parafuso PE M5

1455852939

[1] Superfície de montagem para o resistor de frenagem
[2] Para fixar a unidade no dissipador de calor, são necessários 4 parafusos M5 ×
12. Estes não fazem parte do escopo de fornecimento.
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Medidas em mm (in)

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Bobinas de rede ND..

12.2

12

Bobinas de rede ND..
A utilização de bobinas de rede é opcional:
•

Para apoio da proteção contra sobretensão

•

Para alisamento da corrente da rede e redução de frequências harmônicas

•

Para proteção em caso de tensão de alimentação distorcida

•

Para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente na
extremidade de entrada com um contator de rede comum (corrente nominal da
bobina de rede = soma das correntes do conversor).

As bobinas de rede ND.. possuem uma aprovação cRUus independente do conversor.
A utilização é necessária:
•

Em operação de 5 ou mais conversores comutados simultaneamente. A bobina de
rede limita as sobretensões causadas pela comutação

A utilização é recomendada:
•
Tipo de bobina de rede
Código

Em redes de alimentação com uma concentração de elementos comutáveis como
módulos regenerativos ou controladores de potência tiristor
ND020-013

ND030-0231)

08260125

08271518

Tensão nominal de rede VN
(de acordo com EN 50160)
Corrente nominal2) IN
Perda de potência em IN PV
Indutância LN

ND045-013

ND085-013

08260133

08260141

08277214

20 A CA

30 A CA

45 A CA

85 A CA

150 A CA

200 A CA

10 W

30 W

15 W

25 W

65 W

100 W

280 W

0,1 mH

0,2 mH

0,1 mH

0,1 mH

0,1 mH

0,03 mH

0,05 mH

300 A CA

-25 – +45 °C

Grau de proteção

Torque de aperto

08255482 08265798

3 × 380 VCA - 500 VCA, 50/60 Hz

Temperatura ambiente ϑU
Conexões

ND150-013 ND200-00 ND300-0053
33

IP00 (EN 60529)
Fileira de bor- Fileira de bornes Fileira de bor- Fileira de bornes
2,5 mm2 – 10 mm2
nes
nes
4 mm2 (AWG12) (AWG13 – AWG8)
10 mm2
35 mm2
(AWG8)
(AWG2)
0,6 – 0,8 Nm

Máx. 2,5 Nm

3,2 – 3,7 Nm

Pino M10
PE: Pino M8

Pino M10: 10 Nm
PE: 6 Nm

Pino M12
PE: 2 × M10

Pino M12:
15,5 Nm
PE: 10 Nm

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
Operação nominal (100%)

0005 – 0075

0110/0150

Potência aumentada
(125%)

0005 – 0075

0110

0110 – 0220 e 0300 – 0450 e 0550/0750
MDR60A0150 MDR60A0370
0110/0150

0220 – 0370

MDR60A 0900 – 1320
0750

0450 –
0750

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
Operação nominal (100%)

0015 – 0055

-

0075/0110

0150/0220

0300

-

-

Potência aumentada
(125%)

0015 – 0037

-

0055/0075

0110/0150

0220/0300

-

-
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1) Utilizar ND030-023 em conexão de circuito intermediário sem módulo regenerativo no tipo de conexão A ou B
2) Se mais de um MOVIDRIVE® for conectado a uma bobina de rede, a soma das correntes nominais da rede das unidades conectadas não pode ultrapassar a corrente nominal das bobinas de rede!
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12.2.1

Desenho dimensional da bobina de rede ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
a
c
c
[1]
B b

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

[1]
C
1455926923
[1]

Espaço para borne de instalação

Entrada: 1U1, 1V1, 1W1

Qualquer forma construtiva
Tipo de bobina de rede

Saída: 1U1, 1V2, 1W2

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Medida do furo
em mm

Peso

A

B

C

a

b

c

kg

ND020-013

85

60

120

50

31 - 42

5 - 10

0,5

ND030-023
ND045-013

125

95

170

84

55-75

6

2,5

ND085-013

185

115

235

136

56 - 88

7

7

Desenho dimensional da bobina de rede ND150.. / ND200.. / ND300..

C

12.2.2

c

c
a
A

b
B

Dimensões principais em mm
A

B

C

a

ND150-013

M10 × 40

255

140

230

170

ND200-0033 M10 × 40

250

160

230

180

ND300-0053 M12 × 401)

300

190

295

255

1) exceto PE: M10 × 30
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Medidas de fixação em mm

Medida do furo
em mm

Peso

b

c

kg

77

8

17

98

8

15

145

11

35
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1455933707
Tipo de bo- Parafusos
bina de re- de conexão
de
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Filtro de rede NF...-...

12.3

12

Filtro de rede NF...-...
•

Para a supressão de emissão de interferências no lado da rede de conversores.

•

Não se deve comutar entre filtro de rede NF... e conversor.

•

Os filtros de rede NF... possuem uma aprovação cRUus independente do conversor.

Tipo do filtro de rede

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Código

08274126

0827116X

08274134

08271283

08271178

Tensão nominal de rede VN
(de acordo com EN 50160)
Corrente nominal IN
Perda de potência em IN PV
Corrente de fuga com VN

3 × 200 VCA - 500 VCA, 50/60 Hz
9 A CA

14 A CA

18 A CA

35 A CA

6W

9W

12 W

15 W

22 W

< 25 mA

< 25 mA

< 25 mA

< 25 mA

< 40 mA

10 mm2 (AWG 8)

10 mm2 (AWG 8)

Temperatura ambiente ϑU

48 A CA

-25 – +40 °C

Grau de proteção

IP20 (EN 60529)
4 mm2 (AWG 10)

Conexões L1-L3/L1'-L3'
Torque de aperto L1-L3/L1'-L3'

0,8 Nm

1,8 Nm

1,8 Nm

Conexão PE

Pino M5

Pino M5

Pino M6

Torque de aperto PE

3,4 Nm

3,4 Nm

5,5 Nm

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
Operação nominal (100%)

0005 – 0040

0055/0075

-

0110/0150

0220

Potência aumentada (125%)

0005 – 0030

0040/0055

0075

0110

0150

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
Operação nominal (100%)

0015/0022

0037

-

0055/0075

0110

0015

0022

0037

0055/0075

-

Tipo do filtro de rede

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

NF210-503

Código

08274142

08274150

08274169

08274177

08274185

Potência aumentada (125%)

Tensão nominal de rede VN
(de acordo com EN 50160)
Corrente nominal IN
Perda de potência em IN PV
Corrente de fuga com VN

3 × 200 VCA - 500 VCA, 50/60 Hz
63 A CA

85 A CA

115 A CA

150 A CA

30 W

35 W

60 W

90 W

150 W

< 30 mA

< 30 mA

< 30 mA

< 30 mA

< 40 mA

Temperatura ambiente ϑU

-25 – +40 °C

Grau de proteção
Conexões L1-L3/L1'-L3'
Torque de aperto L1-L3/L1'-L3'
Conexão PE
Torque de aperto PE

210 A CA

IP20 (EN 60529)
16 mm2
(AWG 6)

35 mm2
(AWG 2)

50 mm2
(AWG1/0)

50 mm2
(AWG1/0)

95 mm2
(AWG4/0)

4 Nm

4,5 Nm

6 Nm

6 Nm

12 Nm

M6

M8

M10

M10

M10

3,9 Nm

9 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
Operação nominal (100%)

0300

0370/0450

0550

0750

0900/1100

Potência aumentada (125%)

0220

0300/0370

0450

0550/0750

0750/0900

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
23535024/PT-BR – 11/2017

Operação nominal (100%)
Potência aumentada (125%)

0150

0220

0300

-

-

0110/0150

-

0220/0300

-

-

Tipo do filtro de rede

NF300-503

Código

08274193

Tensão nominal de rede VN
(de acordo com EN 50160)
Corrente nominal IN
Perda de potência em IN PV
Corrente de fuga com VN
Temperatura ambiente ϑU

NF600-503
17963389
3 × 380 VCA - 500 VCA, 50/60 Hz

300 A CA

600 A CA

180 W

44 W

< 45 mA

< 6 mA
-25 – +40 °C
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Tipo do filtro de rede
Grau de proteção
Conexões L1-L3/L1'-L3'
Torque de aperto L1-L3/L1'-L3'
Conexão PE
Torque de aperto PE

NF300-503

NF600-503

IP20 (EN 60529)

IP00 (EN 60529)

150 mm2
(AWG300-2)

Trilho de conexão com orifício para M12
Máx. 2 × 240 mm2

20 Nm

70 Nm

M12

M12

17 Nm

36 Nm

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
Operação nominal (100%)

1320/1600

2000/2500

Potência aumentada (125%)

1100/1320

1600/2000/2500

Operação nominal (100%)

-

-

Potência aumentada (125%)

-

-

23535024/PT-BR – 11/2017

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
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Desenho dimensional do filtro de rede NF009-503 – NF300-503

a

A

12.3.1

12

C
C

L3

L2

L1

B

b

LINE

LOAD
L3'

L2'

L1'

9007200711128075

Qualquer forma construtiva
Tipo do filtro de rede

Dimensões principais em mm
A

NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
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NF063-503
NF085-503
NF115-503

55
50
60
90

B

C

Medidas de fixação em mm Medida do furo em Conexão ao
mm
terra de proteção PE
a
b
c

195
225

180
80

20

240

275

255

315

100

260
320

140

30
60

M5

M6
M8

330

155

65

NF210-503

140

450

190

102

365

NF300-503

170

540

230

125

435

0,9
1,1
1,7

235

100

NF150-503

5,5

295

255

kg
0,8

210

255

Peso

6,5

2,1
2,4
3,5
4,8

M10

5,6

M12

12,2

8,9
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12.3.2

Desenho dimensional do filtro de rede NF600-503
91

Ø
13

260
46

8

360

390

3
Ø1

~395

240

300

240

120

116

210

9007201690562571

Qualquer forma construtiva
Tipo do filtro de rede

Peso

M12

16,8

kg
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NF600-503

Conexão ao terra de proteção PE
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12.4

Bobinas de saída HD...
•

Para a supressão de emissão de interferência do cabo do motor não blindado. Para as bobinas HD001 a HD003, recomendamos passar o cabo do motor com 5
voltas pela bobina de saída. No caso de cabos de diâmetro maior, é possível realizar menos que 5 voltas e, assim, ligar 2 ou 3 bobinas de saída em sequência.
Com 4 voltas, é necessário ligar duas bobinas de saída em série; com 3 voltas,
deve-se ligar três bobinas de saída em série.

•

As bobinas de saída HD001 a HD003 são atribuídas de acordo com as seções
transversais dos respectivos cabos de alimentação do motor. Por isso, para as
unidades de 230 VCA, não são necessárias tabelas de atribuição separadas.

•

A bobina de saída HD004 é atribuída às unidades do tamanho 6 (0900 – 1320).

•

A bobina de saída HD005 é atribuída às unidades do tamanho 7 (1600 – 2500).

Tipo de bobina de saída
Código

HD001

HD002

HD003

HD004

HD005

08133255

08135576

08135584

08168857

17963362

100 W

162

Perda de potência máx. PDmáx

15 W

8W

30 W

Para seções transversais do
cabo/conexões/
torque de aperto

1,5 – 16 mm2
(AWG 16 – 6)

≤ 1,5 mm2
(AWG 16)

≥ 16 mm2
(AWG 6)

Grau de proteção

-

-

-

IP10

IP00

Aprovação UL/cUL

Sem componentes relevantes para UL/cUL

sim

sim

12.4.1

12

Bitola para terminal Terminal para cabo
M12
M12
36 Nm
70 Nm
Conexão ao terra
de proteção PE
M12
36 Nm

Desenho dimensional HD001 – HD003
A figura seguinte mostra as dimensões mecânicas em mm (in):

d

C

A

HD001
HD002
HD003

c

b
B

a
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1456392203
Tipo de
bobina de
saída

Dimensões principais mm

Medidas de fixação mm

Diâmetro interno Medida do furo
mm
mm

A

B

C

a

b

d

HD001

121

64

131

80

50

50

HD002

66

49

73

44

38

23

HD003

170

64

185

120

50

88

c
5,8
7,0

Peso
kg
0,5
0,2
1,1
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12.4.2

Desenho dimensional HD004

92

196

359

A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm (in):

120

370

150
400

MOVIDRIVE® B

HD004

M

~

1457368587

372

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em
mm

A

B

C

a

b

d

c

kg

HD004

150

400

360

120

370

–

9,0

12,5
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Diâmetro interno Medida do furo
em mm
em mm

Peso
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Tipo de
bobina de
saída
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Bobinas de saída HD...

12.4.3

12

Desenho dimensional HD005
A figura a seguir mostra as dimensões mecânicas em mm (in).
91

Ø
13

260
46

8

360

390

3
Ø1

~395

240

300

240

120

116

210

9007201690562571

Tipo de bobina de saída

Peso

M12

16

kg
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HD005

Conexão ao terra de
proteção PE
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12.5

Filtro de saída HF...
Os filtros de saída de tipo HF... são filtros senoidais para a filtragem da tensão de saída de conversores. Os filtros de saída HF... (exceto HF450-503, HF180-403 e
HF325-403) são autorizados conforme UL/cUL em combinação com conversores.
Os filtros de saída HF.. são utilizados:
•

Em acionamentos de grupos (vários cabos paralelos de alimentação do motor); as
capacitâncias parasitas nos cabos do motor são suprimidas.

•

Para proteger o isolamento do enrolamento do motor de motores não SEW que
não são apropriados para conversores.

•

Para proteger de picos de sobretensão em cabos de alimentação do motor longos
(> 100 m).

Observar as seguintes informações:

NOTA
•

Os filtros de saída devem ser utilizados apenas nos modos de operação VFC e V/
f.

•

Os filtros de saída não devem ser utilizados em elevações.

•

No planejamento de projeto do acionamento, observar a queda de tensão no filtro
de saída e a consequente redução do torque do motor disponível. Isto é especialmente válido para as unidades de 230 VCA com filtro de saída.

Tipo do filtro de saída
Código

HF008-5031)

HF015-5031)

0826029X

08260303

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

08260311

0826032X

08263116

08263124

90 W

115 W

3 × 230 - 500 VCA, 50/60 Hz2)

Tensão nominal VN
Corrente de fuga com VN ΔI
Perda de potência em IN PV

0 mA
25 W

35 W

55 W

Temperatura ambiente ϑU

0 – +45 °C (redução: 3% IN por K até no máx. 60 °C)

Grau de proteção (EN 60529)

IP20

Conexões/
Torque de aperto
Peso

65 W

Conforme classe de valor limite C1/C2 de acordo com EN 61800-33)

Emissão de interferências através
do cabo de alimentação do motor
sem blindagem

Bitola para terminal M4
1,6 Nm ± 20%
3,1 kg

4,4 kg

10,8 kg

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
< 6,5% (7,5%) com 400 VCA/< 4% (5%) com 500 VCA para fAmáx = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominal de passagem4)
IN 400 V
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

2,5 A CA

4 A CA

6 A CA

8 A CA

10 A CA

12 A CA

Corrente nominal de passagem
IN 500 V
(com Vrede = 3 × 500 VCA)

2 A CA

3 A CA

5 A CA

6 A CA

8 A CA

10 A CA

0005 – 0011

0014/0015

0022

0030

0040

0055

0005

0008/0011

0014/0015

0022

0030

0040

Operação nominal (100%)3)
Potência aumentada (125%) 3)

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
Queda de tensão com IN ΔU
Corrente nominal de passagem
IN 230 V
(com Vrede = 3 × 230 VCA)
Operação nominal (100%)3)

374

-

< 18,5% (19%) com 230 VCA com fAmáx = 50 Hz (60 Hz)

4,3 A CA

6,5 A CA

10,8 A CA

13 A CA

17,3 A CA

22 A CA

–

–

0015/0022

–

0037

0055
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Queda de tensão com IN ΔU
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Filtro de saída HF...

Tipo do filtro de saída

HF008-5031)

HF015-5031)

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

–

–

0015/0022

–

–

0037

Potência aumentada (125%) 3)

12

1) Autorizado de acordo com UL/cUL, em conexão com os conversores de frequência MOVIDRIVE®. A SEW-EURODRIVE pode fornecer um comprovante mediante solicitação do cliente.
2) Acima de f A = 60 Hz aplica-se para a corrente nominal de passagem I N uma redução de 6% IN por 10 Hz.
3) Sob observação do capítulo para a instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3 na documentação SEW
4) Válido somente em operação sem conexão U z. Em operação com conexão U z, observar as instruções de planejamento de projeto no manual de sistema do conversor correspondente.
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

Tipo do filtro de saída
Código

08263132

08257841

0825785X

08257868

08269483

HF180-403

HF325-403

08299099

08299102

860 W

1430 W

3 × 230 - 500 VCA, 50/60 Hz2)

Tensão nominal VN
Corrente de fuga com VN ΔI

0 mA

Perda de potência em IN PV

135 W

120 W

200 W

400 W

Conforme classe de valor limite C1/C2 de acordo com EN 61800-33)

Emissão de interferências através do
cabo de alimentação do motor sem
blindagem
Temperatura ambiente ϑU

90 W

0 – +45 °C (redução: 3% IN por K até no máx. 60 °C)

Grau de proteção (EN 60529)
Conexões/
Torque de aperto

IP20

IP20
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm

Bitola para
terminal M4
1,6 Nm ±
20%

Peso

10,8 kg

15,9 kg

−25 – +85 °C

IP10

16,5 kg

23 kg

IP00

IP00

Bitola para terminal M10/
70 mm2 (AWG 3/0)30 Nm

32 kg

85,3 kg

170 kg

Atribuição de unidades de 400/500 VCA (MDX60/61B...-5_3)
Queda de tensão com IN ΔU

< 6,5% (7,5%) com 400 VCA/< 4% (5%) com 500 VCA para fAmáx = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominal de passagem4)
IN 400 V
(com Vrede = 3 × 400 VCA)

16 A CA

23 A CA

33 A CA

47 A CA

90 A CA

180 A CA

325 A CA

(com Vrede = 3 × 400 VCA)
Corrente nominal de passagem
IN 500 V
(com Vrede = 3 × 500 VCA)

13 A CA

19 A CA

26 A CA

38 A CA

72 A CA

180 A CA

325 A CA

Operação nominal (100%)3)

0075

0110

0150/03005)

0220

0370/0450/
0550/0750/
05505) /07505)
0900
/09005)

1100/1320

Potência aumentada (125%)3)

0055

0075

0110/02205)

0150

0300/0370/ 0550/0750
0450
/05505)/07505)

0900/1100/
1320

Atribuição de unidades de 230 VCA (MDX61B...-2_3)
Queda de tensão com IN ΔU

< 18,5% (19%) com 230 VCA com fAmáx = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominal de passagem
IN 230 V
(com Vrede = 3 × 230 VCA)
Operação nominal (100%)3)
Potência aumentada (125%)

3)

29 A CA

42 A CA

56,5 ACA

82,6 ACA

156 A CA

–

–

0075

0110

0150/03005)

0220

0300

–

–

0075

5)

0150

0220/0300

–

–

0055

0110/0220

1) Autorizado de acordo com UL/cUL, em conexão com os conversores de frequência MOVIDRIVE®. A SEW-EURODRIVE pode for-
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necer um comprovante mediante solicitação do cliente.
2) Acima de f A = 60 Hz aplica-se para a corrente nominal de passagem I N uma redução de 6% IN por 10 Hz.
3) Sob observação do capítulo para a instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3 na documentação SEW
4) Válido somente em operação sem conexão Uz. Na operação com conexão Uz, observar as instruções de planejamento de projeto
no manual de sistema MOVIDRIVE® MDX60/61B, capítulo "Planejamento de projeto/conexão dos componentes de potência opcionais".
5) Para a operação nestas unidades MOVIDRIVE®, comutar dois filtros de saída HF...-... paralelamente.

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Filtro de saída HF...

12.5.1

Dimensionais do filtro de saída HF...-503
As figuras a seguir mostram as dimensões mecânicas em mm (in).

HF008/015/022/030-503

HF040/055/075-503

1

1

1
M

~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®

U2

V2
V5

B
b

B
b

W2

U1

4

V1

5

W1

6

8

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c

c
A

a
C

A

C

9007200727565579
É permitida somente a forma construtiva representada no desenho dimensional.
Tipo do filtro de saída

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em Medida do fu- Espaços livres de ventilamm
ro em mm
ção1) mm

A

B

C

a

b

HF008/015/022/030-503

80

286

176

–

265

HF040/055/075-503

135

296

216

70

283

c

em cima

em baixo

7

100

100

1) Não é necessário deixar espaço livre nas laterais, as unidades podem ser montadas diretamente lado a lado.

B

b

HF450-503

c

4 5 6 7 U VW

a

A

C

Tipo do filtro de
saída
HF450-503

376

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm Medida do furo
em mm

Espaços livres de ventilação em mm

A

B

C

a

b

c

em cima

em baixo

465

385

240

436

220

8,5

100

100

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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1472827659
É permitida somente a forma construtiva representada no desenho dimensional.

Dados técnicos dos resistores de frenagem, bobinas e filtros
Filtro de saída HF...

12.5.2

12

Desenhos dimensionais dos filtros de saída HF...-403
As figuras a seguir mostram as dimensões mecânicas em mm (in).
b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731
Tipo

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm
Instalação padrão

HF023-403
HF033-403
HF047-403

A

B

C/C1

a

b

145

284

365/390

268

60

190

300

385/400

284

80

Medida do Espaços livres de ventilação em mm
Forma construtiva furo em
mm
transversal
a1

b1

c

lateral

210

334

6,5

cada 30

em ci- em baima
xo
150

150

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c

b

a
A

B
2705456011

O anel de conexão tem que ser colocado diretamente na lingueta de cobre.
Somente é permitida a forma construtiva representada no desenho dimensional

23535024/PT-BR – 11/2017

Tipo do filtro de
saída

Dimensões principais em
mm

Medidas de fixação
em mm

Medida do furo em mm

Espaços livres de ventilação em mm

A

B

C

a

b

c

d

lateral

em cima

em baixo

HF180-403

480

260

510

430

180

18 x 13

11

cada 192

510

510

HF325-403

480

300

730

430

230

18 x 13

11

cada 192

730

730
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Declarações de conformidade
MOVIDRIVE

13

Declarações de conformidade

13.1

MOVIDRIVE®

13.1.1

Declaração de conformidade

MOVIDRIVE

Declaração de conformidade UE
Tradução d o texto original

900230310/PT-BR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara sob sua inteira responsabilidade a conformidade dos seguintes produtos
Conversor de frequência da família de
produtos

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

conforme a
Diretiva de máquinas

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Isto satisfaz os requisitos da "alimentação elétrica" conforme o Anexo I, n.º 1.5.1 da Diretriz de baixa tensão 73/23/CEE
-- Observação: redação atual válida 2014/35/UE
Diretriz EMC

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

Diretriz REEE

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normas harmonizadas aplicadas:

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

4)

Bruchsal

21/06/2017

Localidade

Data

Johann Soder
Diretor Geral Técnica

a)
b)

378

Agente autorizado para a emissão desta declaração em nome do fabricante
Agente autorizado para a compilação dos documentos técnicos

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

a) b)
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4) Os produtos listados não são produtos que possam ser operados individualmente, conforme a Diretriz EMC. Somente após a
integração dos produtos no sistema geral é que eles podem ser considerados avaliáveis de acordo com a EMC. A avaliação do
produto foi comprovada em um conjunto de sistemas típico.

Declarações de conformidade
MOVIDRIVE com DFS11B/DFS21B

13

MOVIDRIVE
com
DFS11B/
DFS21B

13.2

MOVIDRIVE® com DFS11B/DFS21B

13.2.1

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade UE
Tradução d o texto original

900010510/PT-BR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara sob sua inteira responsabilidade a conformidade dos seguintes produtos
Conversor de frequência da família de
produtos

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

montado

DFS11B PROFIBUS-DP-V1 com PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO com PROFIsafe

conforme a
Diretiva de máquinas

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Isto inclui o cumprimento dos objetivos de segurança para "Alimentação de energia elétrica" de acordo com o anexo I N.º
1.5.1 conforme a diretiva de baixa tensão 73/23/CEE - versão atualmente aplicável: 2014/35/UE.
Diretriz EMC

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

Diretriz REEE

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normas harmonizadas aplicadas:

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

Outras normas aplicadas:

EN 61508:2001 (Parte 1-7)
EN 62061:2005

4)

23535024/PT-BR – 11/2017

4) Os produtos listados não são produtos que possam ser operados individualmente, conforme a Diretriz EMC. Somente após a
integração dos produtos no sistema geral é que eles podem ser considerados avaliáveis de acordo com a EMC. A avaliação do
produto foi comprovada em um conjunto de sistemas típico.

Bruchsal

19/06/2017

Localidade

Data

Johann Soder
Diretor Geral Técnica

a)
b)

a) b)

Agente autorizado para a emissão desta declaração em nome do fabricante
Agente autorizado para a compilação dos documentos técnicos
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Declarações de conformidade
MOVIDRIVE com DCS2.B/DCS3.B

MOVIDRIVE
com
DCS2.B/
DCS3.B

13.3

MOVIDRIVE® com DCS2.B/DCS3.B

13.3.1

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade UE
Tradução d o texto original

901920513/PT-BR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara sob sua inteira responsabilidade a conformidade dos seguintes produtos
Conversor de frequência da família de
produtos

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

montado

DCS2.B com DFS12B PROFIBUS-DP-V1 com PROFIsafe
DCS2.B com DFS22B PROFINET IO com PROFIsafe
DCS3.B

conforme a
Diretiva de máquinas

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Isto satisfaz os requisitos da "alimentação elétrica" conforme o Anexo I, n.º 1.5.1 da Diretriz de baixa tensão 73/23/CEE
-- Observação: redação atual válida 2014/35/UE
Diretriz EMC

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

Diretriz REEE

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normas harmonizadas aplicadas:

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

Outras normas aplicadas:

EN 61508:2001 (Parte 1-7)
EN 62061:2005

4)

4) Os produtos listados não são produtos que possam ser operados individualmente, conforme a Diretriz EMC. Somente após a
integração dos produtos no sistema geral é que eles podem ser considerados avaliáveis de acordo com a EMC. A avaliação do
produto foi comprovada em um conjunto de sistemas típico.

Bruchsal

23/06/2017

Localidade

Data

Johann Soder
Diretor Geral Técnica

a)
b)

380

Agente autorizado para a emissão desta declaração em nome do fabricante
Agente autorizado para a compilação dos documentos técnicos

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Controlador de segurança livremente programável para monitoração de sistemas de acionamento, adequado para SIL 3
IEC 61508:2010 e PL e conforme EN ISO 13849-1:2008. Para o componente de segurança, foi realizado um teste de
protótipo da CE pelo seguinte instituto de teste: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin.
Número de identificação Notified Body NB 0035

Lista de endereços
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Lista de endereços

Egipto
Vendas
Cairo
Serviço de assistência

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tel. +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Argel

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@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
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Bangladesh

SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED Tel. +88 01729 097309
345 DIT Road
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Argélia
Vendas

Argentina
Centro de montagem
Vendas

Austrália
Centro de montagem Melbourne
Vendas
Serviço de assistência

Bangladesh
Vendas

Bélgica
Centro de montagem Bruxelas
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Assistência Centros de Redutor indus- SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
competência
trial
Rue de Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

23535024/PT-BR – 11/2017

Brasil
Fábrica de produção São Paulo
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Tel. +55 19 3835-8000
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia sew@sew.com.br
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Centro de montagem Rio Claro
Vendas
Serviço de assistência

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

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Bulgária
Vendas

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Chile
Centro de montagem Santiago
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Endereço postal
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Fábrica de produção Tianjin
Centro de montagem
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Centro de montagem Suzhou
Vendas
Serviço de assistência

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

Taiyuan

SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xian

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
Tel. +86 29 68686262
No. 12 Jinye 2nd Road
Fax +86 29 68686311
Xi'An High-Technology Industrial Development xian@sew-eurodrive.cn
Zone
Xi'An 710065

China

Vendas
Hong Kong
Serviço de assistência

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

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Bruchsal

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

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

Fábrica de produção / Bruchsal
Redutor industrial

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Fábrica de produção

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf
Endereço postal
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Dinamarca
Centro de montagem Copenhaga
Vendas
Serviço de assistência

382

Graben

Instruções de operação – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Alemanha
Direcção principal
Fábrica de produção
Vendas

Lista de endereços
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Alemanha
Östringen

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

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

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Electrónica

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

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

Região Norte

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

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

Região Este

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

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

Região Sul

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

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

Região Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

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

Berlim

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Assistência Centros de Mechanics /
competência
Mechatronics

Drive Technology
Center

Drive Center

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tel. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Sarre

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas

0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Costa do Marfim
Vendas

Abidjan

SEW-EURODRIVE SARL
Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Tallin

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

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Centro de montagem Hollola
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

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

Serviço de assistência Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

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

Fábrica de produção
Centro de montagem

SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Estónia
Vendas
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França
Fábrica de produção Haguenau
Vendas
Serviço de assistência

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

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

Fábrica de produção

Forbach

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Brumath

SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tel. +33 3 88 37 48 00

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

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

Lyon

SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tel. +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

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

Libreville

SEW-EURODRIVE SARL
183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tel. +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Atenas

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

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

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

Centro de montagem Bordeaux
Vendas
Serviço de assistência

Gabão
Vendas

Grécia
Vendas

Grã-Bretanha
Centro de montagem Normanton
Vendas
Serviço de assistência

Drive Service Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas

Tel. 01924 896911

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Centro de montagem Chennai
Vendas
Serviço de assistência

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

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Pune
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Indonésia
Vendas

Medan

PT. Serumpun Indah Lestari
Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Jacarta

PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Jacarta

PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaia

PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Surabaia

CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Reykjavik

Varma & Vélaverk ehf.
Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

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

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

Tel. +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

SEW-EURODRIVE S.A.R.L.
Ancienne Route Bonabéri
Endereço postal
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tel. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
info@sew-eurodrive-cm

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

Irlanda
Vendas
Dublin
Serviço de assistência

Islândia
Vendas

Israel
Vendas

Itália
Centro de montagem Milão
Vendas
Serviço de assistência
Japão
Centro de montagem Iwata
Vendas
Serviço de assistência

Camarões
23535024/PT-BR – 11/2017

Vendas

Douala

Canadá
Centro de montagem Toronto
Vendas
Serviço de assistência
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Canadá
Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

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

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

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

Almaty

SEW-EURODRIVE LLP
291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Tashkent

SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulan Bator

IM Trading LLC
Narny zam street 62
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Nairóbi

SEW-EURODRIVE Pty Ltd
Transnational Plaza, 5th Floor
Mama Ngina Street
P.O. Box 8998-00100
Nairobi

Tel. +254 791 398840
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

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

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

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

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Beirute

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

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

UAB Irseva
Statybininku 106C
63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Cazaquistão
Vendas

Quénia
Vendas

Colômbia
Centro de montagem Bogotá
Vendas
Serviço de assistência
Croácia
Vendas
Zagreb
Serviço de assistência
Letónia
Vendas

Libano
Vendas (Libano)

Vendas (Jordânia,
Beirute
Kuwait , Arábia Saudita, Síria)

Alytus

Luxemburgo
representação: Bélgica
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Malásia
Centro de montagem Johor
Vendas
Serviço de assistência

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

SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tel. +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Boznos DOOEL
Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Centro de montagem Quéretaro
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

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

Vendas
Puebla
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tel. +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Ulan Bator

IM Trading LLC
Narny zam street 62
Union building, Suite A-403-1
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Tel. +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Swakopmund

DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

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

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

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

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Serviço de assistência: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Greenpeg Nig. Ltd
Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tel. +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Marrocos
Vendas
Bouskoura
Serviço de assistência

Macedónia
Vendas

Skopje

México

Mongólia
Escritório técnico

Namíbia
Vendas

Nova Zelândia
Centro de montagem Auckland
Vendas
Serviço de assistência
Christchurch

Holanda

23535024/PT-BR – 11/2017
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Nigéria
Vendas

Lagos

Noruega
Centro de montagem Moss
Vendas
Serviço de assistência
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Áustria
Centro de montagem Viena
Vendas
Serviço de assistência

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

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

Paquistão
Vendas

Carachi

Industrial Power Drives
Tel. +92 21 452 9369
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com- Fax +92-21-454 7365
mercial Area,
seweurodrive@cyber.net.pk
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Paraguai
Vendas

Fernando de la SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
Mora
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Peru
Centro de montagem Lima
Vendas
Serviço de assistência

SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

P.T. Cerna Corporation
4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

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

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Filipinas
Vendas

Makati

Polónia
Centro de montagem Łódź
Vendas
Serviço de assistência

Serviço de as- Tel. +48 42 293 0030
sistência
Fax +48 42 293 0043

Serviço de Assistência a 24-horas
Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Centro de montagem Coimbra
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

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

Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Ruménia
Vendas
Bucareste
Serviço de assistência
Rússia
Centro de montagem São Petersbur- ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
Vendas
go
а. я. 36
Serviço de assistência
195220 Санкт-Петербург

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

representação: África do Sul
Suécia
Centro de montagem Jönköping
Vendas
Serviço de assistência
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Suíça
Centro de montagem Basiléia
Vendas
Serviço de assistência

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

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

Dakar

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Belgrado

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

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

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
831 06 Bratislava

Tel.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Celular +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

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

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

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

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

SM International (Pte) Ltd
254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Senegal
Vendas

Sérvia
Vendas

Singapura
Centro de montagem Singapura
Vendas
Serviço de assistência
Eslováquia
Vendas

Eslovénia
Vendas
Celje
Serviço de assistência
Espanha
Centro de montagem Bilbao
Vendas
Serviço de assistência
Sri Lanka
Vendas

Colombo

23535024/PT-BR – 11/2017

África do Sul
Centro de montagem Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Vendas
Eurodrive House
Serviço de assistência
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

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

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

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 31 902 3815
48 Prospecton Road
Fax +27 31 902 3826
Isipingo
cdejager@sew.co.za
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
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África do Sul
Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 13 752-8007
7 Christie Crescent
Fax +27 13 752-8008
Vintonia
robermeyer@sew.co.za
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Coreia do Sul
Centro de montagem Ansan
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

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

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

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

Taipei

Ting Shou Trading Co., Ltd.
6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou

Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Suazilândia
Vendas

Taiwan (R.O.C.)
Vendas

Tanzânia
Vendas

Dar es Salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Tailândia
Centro de montagem Chonburi
Vendas
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

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

República Checa
Centro de montagem Hostivice
Vendas
Serviço de assistência

Drive Service +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Hotline / Serviço de Assistência a 24-horas

Serviço de assistência
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Tunis

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Vendas

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Turquia
Centro de montagem Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Vendas
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Serviço de assistência
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
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Ucrânia
Centro de montagem Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв»
Vendas
ул. Рабочая, 23-B, офис 409
Serviço de assistência
49008 Днепр

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

Hungria
Vendas
Budapeste
Serviço de assistência

SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

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

SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Fábrica de produção Região SudesCentro de montagem te
Vendas
Serviço de assistência

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

Tel. +1 864 439-7537
Fax Vendas +1 864 439-7830
Fax Fábrica de produção +1 864 439-9948
Fax Centro de montagem +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Centro de montagem Região NorVendas
deste
Serviço de assistência

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

Uruguai
Centro de montagem
Vendas

Montevideo

EUA

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

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

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

Região Oeste SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford

Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Para mais endereços consulte os serviços de assistência nos.
Uzbequistão
Escritório técnico

Tashkent

SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Vietname
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Vendas

Cidade de Ho Nam Trung Co., Ltd
Chi Minh
Huế - Vietname do Sul / Material de Construção
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
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanói

MICO LTD
Quảng Trị - Vietname do Norte / Todos os ramos excepto Material de Construção
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Minsk

Foreign unitary production enterprise SEWEURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Bielorússia
Vendas
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

