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Supplerende bemærkninger/rettelser
Der findes supplerende bemærkninger og rettelser til følgende dokumentationer:
Vær opmærksom på de angivne informationer i dette tillæg. Dette dokument erstatter
ikke den udførlige driftsvejledning/den kompakte driftsvejledning!
•

Driftsvejledning "MOVIMOT® MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV"

•

Kompakt driftsvejledning "MOVIMOT® MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV"

1.1

Typebetegnelse udførelse "montering tæt på motor"

1.1.1

Typeskilt

Ordrerelateret
typeskilt

Det følgende billede viser som eksempel det ordrerelaterede typeskilt på MOVIMOT®-omformeren ved montering tæt på motor:
C

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

®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Det følgende billede viser som eksempel det generelle typeskilt
på MOVIMOT®-omformeren ved montering tæt på motor:
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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Generelt
typeskilt

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
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Mekanisk installation
Byggeform

2

Mekanisk installation

2.1

Byggeform
Udførelsen af MOVIMOT®-omformeren
MM40D (4 kW) tæt på motoren må kun monteres i byggeform M2 (kølelegeme forneden,
se billede til højre), når omgivelsestemperaturen er ϑu ≤ 35 °C.

ϑu ≤ 35 °C
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MM40D

4
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Elektrisk installation
Installationsforskrifter
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Elektrisk installation

3.1

Installationsforskrifter

3.1.1

UL-gerechte Installation

3

BEMÆRK
Følgende kapitel trykkes på baggrund af UL-kravene altid på engelsk uafhængigt af
sproget i denne dokumentation.
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
Installationsforskrifter

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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Driftshenvisninger

4

Drift

4.1

Driftshenvisninger

4

ADVARSEL
Elektrisk stød på grund af farlig spænding på tilslutninger, kabler og motorklemmer.
Når enheden er tændt, er der farlig spænding på tilslutningerne og på kablerne og
motorklemmerne, der er tilsluttet til dem. Dette gælder også i tilfælde af, at udstyret
er spærret og motoren er standset.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
•

Undgå at til- og frakoble under belastning.

•

Afbryd enheden fra spændingsforsyningen før alle arbejder. Vær opmærksom
på, at der stadig kan være farlig spænding på klemmerne og tilslutningerne op til
1 minut efter, at styringen er slukket.

•

Spær omformerens sluttrin, før du til- og frakobler på enhedens udgang.

ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er fuldstændigt afladet.
Død eller alvorlige kvæstelser.
•

Sørg for, at omformeren er spændingsfri. Overhold følgende min. frakoblingstid
efter frakobling fra forsyningsnettet:
– 1 minut

ADVARSEL
Fare på grund af utilsigtet start af motoren
Død eller alvorlige kvæstelser
•

Vær opmærksom på idriftsættelseshenvisningerne.

•

Deaktivér alle aktiveringssignaler.

ADVARSEL
Fare for forbrænding på grund af enhedens varme overflader (f.eks. på kølelegemet).
Alvorlige kvæstelser.
•

Rør først ved enheden, når den er afkølet tilstrækkeligt.
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BEMÆRK
•

Den maksimale udgangsfrekvens er i alle driftsmodi 120 Hz.

•

Hvis den maksimale udgangsfrekvens overskrides, blinker status-LED’en på
MOVIMOT®-omformeren langsomt rødt (fejl 08 "Omdrejningstalsovervågning").
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Service
Eftersyn/vedligeholdelse
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Service

5.1

Eftersyn/vedligeholdelse

5.1.1

MOVIMOT®-omformer
MOVIMOT®-omformeren er vedligeholdelsesfri. SEW-EURODRIVE fastlægger ikke eftersyns-/vedligeholdelsesarbejder for MOVIMOT®-omformeren.
Undtagelse: Vær opmærksom på henvisningerne i kapitlet "Service" > "Langtidsopbevaring" ved langtidsopbevaring.

5.1.2

Motor
Der skal foretages regelmæssigt eftersyn/regelmæssig vedligeholdelse af motoren.
Vær opmærksom på henvisningerne og vejledningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" i motorens driftsvejledning.

5.1.3

Gear (kun ved MOVIMOT®-gearmotorer)
Der skal foretages regelmæssigt eftersyn/regelmæssig vedligeholdelse af gearet.
Vær opmærksom på anvisningerne og vejledningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" i gearets driftsvejledning.

5.1.4

Reparationer
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Reparationer må kun udføres af SEW-EURODRIVE.

8
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Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring
Oversættelse af den originale tekst

900030410/DA

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter
Frekvensomformer i produktfamilien

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

i henhold til
Maskindirektivet

2006/42/EF
(L 157, 09-06-2006, 24-86)

Det omfatter opfyldelsen af beskyttelsesformålene for "elektrisk energiforsyning" i henhold til bilag I nr. 1.5.1 i henhold til
Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF -- bemærkning: aktuelt gælder 2014/35/EU.
EMC-direktiv

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

RoHS-direktiv

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

anvendte harmoniserede 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)
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4) De angivne produkter er i henhold til EMC-direktivet ikke produkter, der kan anvendes selvstændigt. Først efter integrering i et
komplet system kan disse vurderes med henblik på EMC. Vurderingen af produktet blev dokumenteret i en typisk
anlægskonstellation.

Bruchsal

20-07-2017

Sted

Dato

Johann Soder
Teknisk direktør

a)
b)

a) b)

Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten
Befuldmægtiget til at sammenstille de tekniske bilag med identisk producentadresse
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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

