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Tillägg/ändringar
Det finns tillägg och ändringar för följande dokument:
Läs och följ informationen i det här tillägget. Detta dokument ersätter inte den detaljerade montage- och driftsinstruktionen eller snabbguiden!
•

Montage- och driftsinstruktionen "MOVIMOT® MM..D med växelströmsmotor DT/
DV"

•

Snabbguiden "MOVIMOT® MM..D med växelströmsmotor DT/DV"

1.1

Typbeteckning, utförandet "Fristående placering"

1.1.1

Typskylt

Typskylt
orderspecifik

Bilden nedan visar ett exempel på den orderspecifika typskylten
för MOVIMOT®-omformaren vid fristående placering:
C

01
S0#:
Made in Germany Type:
Feldverteiler
Field Distributor

®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Bilden nedan visar ett exempel på den allmänna typskylten för
MOVIMOT®-omformaren vid fristående placering:
Input:
U=
3x200...500V
Imax= –

Output to next Field Distributor:
U=
–
Imax= –

Input:
U=
3x200...500V
Imax= 1,3...3,5A AC
f=
50...60Hz

Output to drive:
U=
3x0...Uinput
Imax= 1,6...4,0A AC
P-Motor= 0,25...1,5kW
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Typskylt
allmän

Input:

P-Motor = 1,5kW
95.7416041003.0001.17
MM15D-503-00/0/P21A/RO1A
/APG4
IP65 ML 0001
U= 3x380...500V I= 3,5A AC

UL

Ändringar – MOVIMOT® MM..D med växelströmsmotor DT/DV

3

2

Mekanisk installation
Byggform

2

Mekanisk installation

2.1

Byggform
MOVIMOT®-omformaren MM40D:s fristående
utförande (4 kW) får man bara montera i byggformen M2 (kylelement nedtill, se bild till höger) när omgivningstemperaturen är ϑu ≤
35 °C.

ϑu ≤ 35 °C
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MM40D

4
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Elektrisk installation
Installationsföreskrifter
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Elektrisk installation

3.1

Installationsföreskrifter

3.1.1

UL-riktig installation

3

OBS!
I enlighet med UL-kraven är följande kapitel alltid på engelska oberoende av språket i
dokumentet.
Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
•

Use 60/75 °C copper wire only.

•

Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.
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.
For maximum branch circuit protection see table below.
Series
®

MOVIMOT
MM..D

non-semiconductor fuses

inverse time circuit breaker

250 V/500 V minimum,
25 A maximum

250 V/500 V minimum,
25 A maximum
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Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.
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Elektrisk installation
Installationsföreskrifter

Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40 °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited
output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.

•

The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with
voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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•
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Drift
Driftanvisningar
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Drift

4.1

Driftanvisningar

4

VARNING
Fara för elektrisk stöt från anslutningar, kablar och motorplintar.
När enheten är på finns det farlig elektrisk spänning i anslutningarna och i kablarna
och motorplintarna som är anslutna till dessa. Detta gäller även när enheten är spärrad och motorn står stilla.
Dödsfall eller allvarliga skador.
•

Koppla inte under last.

•

Skilj enheten från spänningsmatningen före alla arbeten. Observera att det kan
finnas farlig spänning i plintarna och anslutningarna i upp till en minut efter frånkopplingen av styrenheten.

•

Spärra omformarens slutsteg innan enhetsutgången kopplas.

VARNING
Elektrisk stöt om kondensatorerna inte är helt urladdade.
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
•

Gör omformaren spänningslös. Låt enheten vara avstängd enligt nedan när
spänningen frånkopplats:
– 1 minut

VARNING
Risk om motorn plötsligt startar
Dödsfall eller svåra kroppsskador
•

Observera anvisningarna om idrifttagning.

•

Deaktivera alla styrsignaler.

VARNING
Varning för brännskador på grund av heta ytor på enheten (t.ex. kylaggregatet).
Svåra skador.
•

Vidrör inte enheten förrän den har svalnat tillräckligt.
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OBS!
•

Den maximala utfrekvensen är 120 Hz i alla driftsätt.

•

Om den maximala utfrekvensen överskrids blinkar statuslampan på MOVIMOT®omformaren långsamt rött (fel 08 "Varvtalsövervakning").
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Service
Inspektion/underhåll
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Service

5.1

Inspektion/underhåll

5.1.1

MOVIMOT®-omformare
MOVIMOT®-omformaren är underhållsfri. SEW-EURODRIVE fastlägger inga inspektions-/underhållsarbeten för MOVIMOT®-omformaren.
Undantag: Följ anvisningarna i kapitlen "Service" och "Långtidslagring" vid längre tids
förvaring.

5.1.2

Motor
Motorn kräver regelbunden inspektion och regelbundet underhåll.
Följ anvisningarna i kapitlet "Inspektion och underhåll" i montage- och driftsinstruktionen till motorn.

5.1.3

Växel (endast MOVIMOT®-växelmotorer)
Växeln kräver regelbunden inspektion och regelbundet underhåll.
Följ anvisningarna i kapitlet "Inspektion och underhåll" i montage- och driftsinstruktionen till växeln.

5.1.4

Reparationer
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Reparationer får endast utföras av SEW-EURODRIVE.
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Försäkran om överensstämmelse
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Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse
Översättning av originaltexten

900030410/SV

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar för följande produkter

Frekvensomformare i serien

MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

enligt
Maskindirektivet

2006/42/EG
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Detta omfattar uppfyllandet av skyddsmålen för "elektrisk energiförsörjning" enligt bilaga I nr 1.5.1 i enlighet med
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG -- Kommentar: 2014/35/EU gäller nu.
EMC-direktiv

2014/30/EU
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

RoHS-direktiv

2011/65/EU
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Tillämpade harmoniserade standarder:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4)

23582502/SV – 08/2017

4) Angivna produkter är i enlighet med EMC-direktivet inga produkter som kan drivas självständigt. Produkten kan bedömas ur EMCsynpunkt först efter inbyggnad i ett totalt system. Bedömningen av produkten har gjorts för en typisk anläggningskonstellation

Bruchsal

2017-07-20

Plats

Datum

Johann Soder

VD teknik
a)
b)

a) b)

Med fullmakt att underteckna denna försäkran i tillverkarens namn
Med fullmakt att sammanställa teknisk dokumentation och har samma adress som tillverkaren
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

