Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis

*23582588_0817*

Korekta

MOVIMOT® MM..D z silnikiem trójfazowym DT/DV

Wydanie 08/2017

23582588/PL

SEW-EURODRIVE—Driving the world

Uzupełnienia / arkusze zmian
Oznaczenie typu w wersji "montaż przysilnikowy"
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Uzupełnienia / arkusze zmian
Do niniejszej dokumentacji dostępne są uzupełnienia oraz arkusze zmian:
Prosimy przestrzegać informacji zamieszczonych w tym dodatku. Niniejsza dokumentacja nie zastąpi pełnej wersji instrukcji obsługi / skróconej wersji instrukcji obsługi!
•

Instrukcja obsługi "MOVIMOT® MM..D z silnikiem trójfazowym DT/DV"

•

Skrócona wersja instrukcji obsługi "MOVIMOT® MM..D z silnikiem trójfazowym DT/
DV"

1.1

Oznaczenie typu w wersji "montaż przysilnikowy"

1.1.1

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamiono- Na poniższym rysunku przedstawiona jest przykładowa tabliczka
wa
znamionowa falownika MOVIMOT® dla tego zamówienia w przydot. zamówienia
padku montażu przysilnikowego:
C

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

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
®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Tabliczka znamiono- Na poniższym rysunku przedstawiona jest przykładowa ogólna tawa
bliczka znamionowa falownika MOVIMOT® w przypadku montażu
ogólna
przysilnikowego:
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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Input:
U=
3x200...500V
Imax= –
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Instalacja mechaniczna
Położenie pracy
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Instalacja mechaniczna

2.1

Położenie pracy
Wersję przysilnikową falownika MOVIMOT®
MM40D (4 kW) można zamontować w położeniu roboczym M2 (radiator u dołu, patrz rysunek po prawej stronie) tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi ϑu ≤ 35°C.

ϑu ≤ 35 °C
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MM40D
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Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne
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Instalacja elektryczna

3.1

Przepisy instalacyjne

3.1.1

Instalacja zgodna z wymogami UL

3

WSKAZÓWKA
Ze względu na wymogi przepisów UL poniższy rozdział jest drukowany zawsze w języku angielskim, niezależnie od języka aktualnej wersji dokumentacji.
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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Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne

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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Eksploatacja
Wskazówki dotyczące eksploatacji

4

Eksploatacja

4.1

Wskazówki dotyczące eksploatacji
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OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem z powodu niebezpiecznego napięcia na przyłączach, kablach
i zaciskach silnikowych.
Gdy urządzenie jest włączone, na przyłączach i na podłączonych do nich kablach
oraz zaciskach silnikowych występują niebezpieczne napięcia. Ma to miejsce nawet
wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane i silnik nie pracuje.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Należy unikać włączania pod obciążeniem.

•

Przed wszelkimi pracami należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Należy pamiętać, że do 1 minuty po wyłączeniu sterowania mogą jeszcze wystąpić niebezpieczne napięcia na zaciskach i przyłączach.

•

Przed włączeniem na wyjściu urządzenia należy zablokować stopień końcowy falownika.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem na skutek niecałkowitego rozładowania kondensatorów.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Odłączyć napięcie od falownika. Po odłączeniu napięcia sieciowego odczekać
przez minimum:
– 1 min

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo na skutek niezamierzonego uruchomienia silnika
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Należy przestrzegać wskazówek dot. uruchamiania.

•

Wyłączyć wszystkie sygnały uruchamiania.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia ze względu na gorące powierzchnie urządzenia
(zwłaszcza radiatora).
Ciężkie obrażenia ciała.
•

Urządzenia wolno dotykać dopiero po jego wystarczającym ostygnięciu.
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WSKAZÓWKA
•

Maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi we wszystkich trybach pracy
120 Hz.

•

Jeżeli maksymalna częstotliwość wyjściowa jest większa, dioda stanu na falowniku MOVIMOT® powoli miga na czerwono (błąd 08 "Kontrola prędkości obrotowej").
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Serwis
Przegląd/konserwacja
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Serwis

5.1

Przegląd/konserwacja

5.1.1

Falownik MOVIMOT®
Falownik MOVIMOT® nie wymaga konserwacji. Firma SEW-EURODRIVE nie wyznacza w przypadku falownika MOVIMOT® żadnych przeglądów/prac konserwacyjnych.
Wyjątek: w przypadku dłuższego okresu magazynowania przestrzegać wskazówek
podanych w rozdziale "Serwis" > "Magazynowanie długoterminowe".

5.1.2

Silnik
W przypadku silnika niezbędne są regularne przeglądy/prace konserwacyjne.
Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji obsługi silnika w rozdziale "Przegląd/konserwacja".

5.1.3

Przekładnia (tylko w przypadku motoreduktorów MOVIMOT®)
W przypadku przekładni niezbędne są regularne przeglądy/prace konserwacyjne.
Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji obsługi przekładni
w rozdziale "Przegląd/konserwacja".

5.1.4

Naprawy

23582588/PL – 08/2017

Napraw może dokonywać tylko serwis firmy SEW-EURODRIVE.
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Deklaracja zgodności
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Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE
Tłumaczenie tekstu oryginalnego

900030310/PL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

deklaruje z pełną odpowiedzialnością zgodność następujących produktów

Falowniki z rodziny produktów

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

z
dyrektywą maszynową

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

Obejmuje to spełnienie wymagań dot. ochrony w zakresie „zasilania w energię elektryczną” zgodnie z załącznikiem I
nr 1.5.1 wg dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EWG – wskazówka: aktualnie obowiązuje dyrektywa 2006/95/WE
(do 19.04.2016 r.) wzgl. 2014/35/WE (od 20.04.2016 r.).
dyrektywą EMC

2004/108/WE (ważna do 19 kwietnia 2016)
2014/30/UE (ważna od 20 kwietnia 2016)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

spełnia wymogi zastosowanych norm
zharmonizowanych:

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

4)
4)
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4) Ww. produkty nie są przeznaczone do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy EMC. Dopiero po włączeniu ich do
całego systemu możliwa jest ocena zgodności z normą EMC. Oceny produktu dokonano w typowej konfiguracji instalacji.

Bruchsal

2016-04-18

Miejscowość

Data

Johann Soder

Dyrektor zarządzający ds. technicznych

a)
b)

a) b)

Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
Osoba upoważniona do kompletacji dokumentacji technicznej, o adresie identycznym z adresem producenta
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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

