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İlaveler/Düzeltmeler
"Motora yakın montaj" uygulaması için tip tanımı

1

1

İlaveler/Düzeltmeler
Aşağıda belirtilen dokümanlar için ilaveler ve düzeltmeler mevcuttur:
Lütfen bu ekte verilen bilgilere dikkat ediniz. Bu doküman ayrıntılı işletme kılavuzu/
kompakt işletme kılavuzu yerine kullanılmamalıdır!
•

"DT/DV AC Motorlu MOVIMOT® MM..D" işletme kılavuzu

•

"DT/DV AC Motorlu MOVIMOT® MM..D" kompakt işletme kılavuzu

1.1

"Motora yakın montaj" uygulaması için tip tanımı

1.1.1

Etiket

Siparişe bağlı
etiket

Aşağıdaki resimde örnek olarak motora yakın montajda
MOVIMOT® frekans çeviricisinin siparişe bağlı etiketi görülmektedir:
C

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

®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Aşağıdaki resimde örnek olarak motora yakın montajda
MOVIMOT® frekans çeviricisinin genel etiketi görülmektedir:
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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Genel etiket

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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Mekanik montaj
Montaj konumu

2

Mekanik montaj

2.1

Montaj konumu
MOVIMOT® frekans çeviricisi MM40D (4 kW),
motora yakın tipini M2 montaj konumunda (soğutucu gövde altta, bkz. sağdaki resim) sadece ortam sıcaklığı ϑu ≤ 35 °C ise monte etmelisiniz.

ϑu ≤ 35 °C

23582626/TR – 08/2017

MM40D

4
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Elektrik bağlantısı
Montaj talimatları
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Elektrik bağlantısı

3.1

Montaj talimatları

3.1.1

UL'ye uygun montaj

3

UYARI
Aşağıdaki bölüm, UL talepleri gereğince, bu dokümanın dilinden bağımsız olarak daima İngilizce basılır.
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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Elektrik bağlantısı
Montaj talimatları

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).

23582626/TR – 08/2017

•
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İşletme
İşletme uyarıları
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İşletme

4.1

İşletme uyarıları
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UYARI
Bağlantılarda, kablolarda ve motor klemenslerinde tehlikeli gerilimlerden dolayı
elektrik çarpması
Cihaz devreye alınmış durumda olduğunda, bağlantı yerlerinde ve bunlara bağlı olan
kablo ve motor klemenslerinde tehlikeli gerilimler ortaya çıkmaktadır. Bu durum cihaz bloke edildiğinde ve motor dururken de geçerlidir.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
•

Yük altındayken anahtarlama yapmaktan kaçının.

•

Tüm çalışmalardan önce, cihazı gerilim beslemesinden ayırın. Kontrol ünitesinde
kapatma sonrasındaki 1 dakikalık bir süreye kadar klemens ve bağlantı yerlerinde tehlikeli gerilimlerin ortaya çıkabileceğini dikkate alın.

•

Cihaz çıkışında anahtarlama yapmadan önce frekans çeviricinin çıkış katını bloke edin.

UYARI
Kondansatörlerin tamamen boşalmaması elektrik şokuna sebep olur.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
•

Frekans çeviricinin enerjisini kesin. şebeke kesilmesi sonrası aşağıdaki minimum
kapatma zamanına uyun:
– 1 dakika

UYARI
Motor istenmeden harekete geçtiğinde tehlike var
Ölüm veya ağır yaralanmalar
•

Devreye alma uyarılarını göz önünde bulundurun.

•

Tüm kontrol sinyallerini devreden çıkartın.

UYARI
Sıcak cihazın yüzeyinde (özellikle soğutma plakasında) yanma tehlikesi mevcuttur.
Ağır yaralanmalar.
•

Cihaza dokunmadan önce yeterli derecede soğumasını bekleyin.
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UYARI
•

Maksimum çıkış frekansı tüm çalışma şekillerinde 120 Hz'dir.

•

Maksimum çıkış frekansı aşıldığında, MOVIMOT® frekans çeviricideki durum LED'i
yavaşça kırmızı yanıp söner (hata 08 "Hız denetleyicisi").
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Servis
Kontrol/Bakım

5

Servis

5.1

Kontrol/Bakım

5.1.1

MOVIMOT® frekans çevirici
MOVIMOT®
frekans
çevirici
için
bakım
gerekmez.
SEW-EURODRIVE
MOVIMOT® frekans çevirici için bir kontrol/bakım çalışması istenmez.
İstisna: Uzun süreli depolamada, "Uzun Süreli Depolama" > "Servis" bölümündeki
uyarıları dikkate alınız.

5.1.2

Motor
Motor için düzenli kontrol/bakım çalışmaları gereklidir.
Motorun işletme kılavuzundaki "Kontrol/Bakım" bölümünde verilen talimatlara ve bilgilere dikkat edin.

5.1.3

Redüktör (sadece MOVIMOT® redüktörlü motorlarda)
Redüktör için düzenli kontrol/bakım çalışmaları gereklidir.
Redüktörün işletme kılavuzundaki "Kontrol/Bakım" bölümünde verilen talimatlara ve
bilgilere dikkat edin.

5.1.4

Onarımlar
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Onarım çalışmaları sadece SEW-EURODRIVE tarafından yapılır.

8

Düzeltme – DT/DV AC Motorlu MOVIMOT® MM..D

Uygunluk Beyanı
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Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk beyanı
Orijinal metnin çevirisi

900040310/TR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
tek sorumlu olarak aşağıda adı geçen ürünlerin uygunluğunu beyan ederiz
Alan dağıtıcı serisi

MF../Z.3.
MQ../Z.3.
MF../Z.6.
MQ../Z.6.
MF../Z.7.
MQ../Z.7.
MF../Z.8.
MQ../Z.8.
MF../Z.9.

şunlara göre
Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014/35/EU
(L 96, 29.03.2014, 357-374)

EMU Direktifi

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

uygulanan uyumlaştırılmış normlar:

EN 50178:1997
EN 61800-3:2004 + A1:2012

4)
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4) Burada sıralanan ürünler EMU Direktifi uyarınca tek başlarına çalıştırılmaları mümkün olmayan ürünlerdir. Ürünler bir komple
sisteme dahil edildikten sonra bu değerlendirme EMU yönergesine göre yapılabilir. Ürünün değerlendirmesi, tipik bir tesis
yapısında ispat edilmiştir.

Bruchsal

8.12.2016

Yeri

Tarih

Johann Soder
Teknik Genel Müdür

a)
b)

a) b)

Bu beyanı üretici firma adına düzenlemekle yetkilendirilen kişi
Teknik belgeleri üretici adına ve aynı adresle derlemeye yetkilidir

Düzeltme – DT/DV AC Motorlu MOVIMOT® MM..D

9

SEW-EURODRIVE—Driving the world

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

