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Täydennykset/korjaukset
Mallin "Moottorinläheinen asennus" tyyppimerkintä
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Täydennykset/korjaukset
Seuraaviin julkaisuihin on olemassa täydennyksiä ja korjauksia:
Ota huomioon tässä lisäosassa olevat ohjeet ja tiedot. Tämä dokumentti ei korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta/kompaktikäyttöohjetta!
•

Käyttöohje "MOVIMOT® MM..D, jossa on kolmivaihemoottori DT/DV"

•

Kompaktikäyttöohje "MOVIMOT® MM..D, jossa on kolmivaihemoottori DT/DV"

1.1

Mallin "Moottorinläheinen asennus" tyyppimerkintä

1.1.1

Tyyppikilpi

Toimeksiantokohtai- Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä MOVIMOT®-taajuusnen
muuttajan toimeksiantokohtainen tyyppikilpi moottorinläheisessä
tyyppikilpi
asennuksessa:
C

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

®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä MOVIMOT®-taajuusmuuttajan yleinen tyyppikilpi moottorinläheisessä asennuksessa:
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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Yleinen
tyyppikilpi

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

Korjaus – MOVIMOT® MM..D, jossa kolmivaihemoottori DT/DV

3

2

Mekaaninen asennus
Asennusasento

2

Mekaaninen asennus

2.1

Asennusasento
MOVIMOT®-taajuusmuuttajan MM40D (4 kW)
moottorinläheisen mallin saa asentaa asennusasennossa M2 (jäähdytyselementti alhaalla, ks. Oikealla oleva kuva) vain silloin,
kun ympäristön lämtötila on ϑu ≤ 35 °C.

ϑu ≤ 35 °C
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MM40D

4
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Sähköasennus
Asennusohjeet
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Sähköasennus

3.1

Asennusohjeet

3.1.1

UL-vaatimusten mukainen asennus

3

OHJE
Seuraava luku on painettu UL-vaatimusten vuoksi aina englanniksi tämän julkaisun
muusta kielestä riippumatta.
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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Sähköasennus
Asennusohjeet

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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Käyttö
Käyttöohjeita
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Käyttö

4.1

Käyttöohjeita

4

VAROITUS
Liitäntöjen, kaapeleiden ja moottoriliitinten vaarallisten jännitteiden aiheuttama sähköisku.
Mikäli laite on kytkettynä päälle, liittimisissä sekä niihin kytketyissä kaapeleissa ja
moottoriliittimissä on vaarallisia jännitteitä. Sama pätee myös silloin, kun laite on lukittu ja moottori on pysäytetty.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
•

Vältä kytkemistä kuormituksen alaisena.

•

Kytke laite irti jännitesyötöstä ennen kaikkien töiden aloittamista. Huomaa, että
liittimissä ja liitännöissä voi ilmetä vielä minuutin ajan ohjauksen poiskytkemisen
jälkeen vaarallisia jännitteitä.

•

Lukitse taajuusmuuttajan pääteaste ennen laitteen lähdön kytkemistä.

VAROITUS
Sähköiskun vaara vain osittain purkautuneiden kondensaattoreiden vuoksi.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
•

Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Noudata verkon poiskytkennän jälkeen
seuraavaa vähimmäispoiskytkentäaikaa:
– 1 minuutti

VAROITUS
Moottorin tahattoman käynnistyksen aiheuttama vaara
Kuolema tai vakava loukkaantuminen
•

Noudata käyttöönotto-ohjeita.

•

Deaktivoi kaikki ohjaussignaalit.

VAROITUS
Laitteen kuumien pintojen (erityisesti jäähdyttimen) aiheuttama palovaara.
Vakava loukkaantumisvaara.
•

Koske laitteeseen vasta kun se on jäähtynyt tarpeeksi.
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OHJE
•

Maksimaalinen lähtötaajuus on kaikissa käyttötavoissa 120 Hz.

•

Mikäli maksimaalinen lähtötaajuus ylitetään, MOVIMOT®-taajuusmuuttajan tilaLED vilkkuu hitaasti punaisena (virhe 08 "Kierroslukuvalvonta").
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Huolto
Tarkastus / huolto
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Huolto

5.1

Tarkastus / huolto

5.1.1

MOVIMOT®-taajuusmuuttaja
MOVIMOT®-taajuusmuuttaja on huoltovapaa. SEW-EURODRIVE
MOVIMOT®-taajuusmuuttajalle tarkastus-/huoltotöitä.

ei

määritä

Poikkeus: Ota pitkäaikaisvarastoinnissa huomioon luvun "Huolto" > "Pitkäaikainen varastointi" ohjeet.
5.1.2

Moottori
Moottori on tarkastettava/huollettava säännöllisesti.
Ota huomioon moottorin käyttöohjeen luvun "Tarkastus / huolto" ohjeet ja määräykset.

5.1.3

Vaihde (vain MOVIMOT®-vaihdemoottoreissa)
Vaihde on tarkastettava/huollettava säännöllisesti.
Ota huomioon vaihteen käyttöohjeen luvun "Tarkastus / huolto" ohjeet ja määräykset.

5.1.4

Korjaukset
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Vain SEW-EURODRIVE-henkilökunta saa suorittaa korjaustöitä.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Alkuperäisen tekstin käännös

900030410/FI

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että seuraavat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia
Taajuusmuuttaja tuoteperheestä

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

seuraavan direktiivin / seuraavien
direktiivien mukaan:
Konedirektiivi

2006/42/EY
(L 157, 9.6.2006, 24-86)

Se sisältää ”Sähköisen virransyötön” suojatavoitteet pienjännitedirektiivin 73/23/ETY mukaisen liitteen I nro 1.5.1
mukaisesti -- huomautus: tällä hetkellä voimassa on 2014/35/EU.
EMC-direktiivi

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

RoHS-direktiivi

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

Sovelletut harmonisoidut standardit:

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) Kuvatut tuotteet eivät ole EMC-direktiivin mukaisesti itsenäisesti käytettäviä tuotteita. Niiden EMC-ominaisuuksia voidaan arvioida
vasta niiden kokonaisjärjestelmään sisällyttämisen jälkeen. Tuotteen arviointi on todistettu tyypillisessä laitteistorakenteessa.

Bruchsal

20.7.2017

Paikka

Päivämäärä

Johann Soder
Tekninen toimitusjohtaja

a)
b)

a) b)

Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä
Henkilö, jolla on valtuudet laatia tekniset asiakirjat. Osoite sama kuin valmistajalla
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
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GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
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