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Doplnenia/korektúry
Typové označenie vyhotovenia "Montáž v blízkosti motora"
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Doplnenia/korektúry
Doplnenia a korektúry existujú pre nasledujúce dokumentácie:
Dbajte, prosím, na informácie uvedené v tomto dodatku. Tento dokument nenahrádza
podrobný návod na obsluhu/kompaktný návod na obsluhu!
•

Návod na obsluhu "MOVIMOT® MM..D s trojfázovým motorom DT/DV"

•

Kompaktný návod na obsluhu "MOVIMOT® MM..D s trojfázovým motorom DT/DV"

1.1

Typové označenie vyhotovenia "Montáž v blízkosti motora"

1.1.1

Typový štítok

Typový štítok podľa
objednávky

Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad typového štítku meniča
MOVIMOT® podľa objednávky pri montáži v blízkosti motora:
C

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

®

US

LISTED
IND.CONT.EQ.
2D06

Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad všeobecného typového
štítku meniča MOVIMOT® pri montáži v blízkosti motora:
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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Typový štítok
všeobecný

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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Mechanická inštalácia
Montážna poloha
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Mechanická inštalácia

2.1

Montážna poloha
Vyhotovenie meniča MOVIMOT® MM40D
(4 kW) v blízkosti motora smiete namontovať
v montážnej polohe M2 (chladiace teleso
dole, pozri obrázok vpravo) len v prípade, keď
je teplota prostredia ϑu ≤ 35 °C.

ϑu ≤ 35 °C
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MM40D

4
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Elektrická inštalácia
Inštalačné predpisy
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Elektrická inštalácia

3.1

Inštalačné predpisy

3.1.1

Inštalácia v súlade s UL

3

UPOZORNENIE
Nasledujúca kapitola bude nezávisle od jazyka vašej dokumentácie na základe
požiadaviek UL vytlačená vždy v anglickom jazyku.
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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Elektrická inštalácia
Inštalačné predpisy

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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Prevádzka
Prevádzkové pokyny
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Prevádzka

4.1

Prevádzkové pokyny

4

VÝSTRAHA
Zásah elektrickým prúdom spôsobený nebezpečným napätím na prípojoch, kábloch
a svorkách motora.
Pri zapnutom zariadení sa na prípojoch a na nich pripojených kábloch a svorkách
motora vyskytujú nebezpečné napätia. To sa deje dokonca aj vtedy, keď je prístroj
zablokovaný a motor odstavený.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•

Vyvarujte sa spínaniu pod zaťažením.

•

Pred prácami na zariadení ho odpojte od zdroja napätia. Uvedomte si, že sa na
svorkách a prípojoch zariadenia môže ešte 1 minútu po vypnutí riadenia vyskytovať nebezpečné napätie.

•

Pred tým, ako zapnete výstup zariadenia, zablokujte koncový stupeň meniča.

VÝSTRAHA
Úraz elektrickým prúdom neúplne vybitými kondenzátormi.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•

Menič odpojte od napätia. Po vypnutí siete dodržiavajte tento minimálny čas vypnutia:
– 1 minúta

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo pri neúmyselnom rozbehu motora.
Smrť alebo ťažké poranenia
•

Dodržujte pokyny na uvedenie do prevádzky.

•

Deaktivujte všetky riadiace signály.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcim povrchom zariadenia (napr. chladiča).
Ťažké poranenia.
•

Zariadenia sa dotýkajte až po jeho dostatočnom vychladnutí.

23582669/SK – 08/2017

UPOZORNENIE
•

Maximálna výstupná frekvencia je vo všetkých prevádzkových režimoch 120 Hz.

•

Keď sa prekročí maximálna výstupná frekvencia, bliká stavová LED na meniči
MOVIMOT® pomaly na červeno (chyba 08 "Sledovanie otáčok").

Oprava – MOVIMOT® MM..D s trojfázovým motorom DT/DV

7

5

Servis
Kontrola/údržba
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Servis

5.1

Kontrola/údržba

5.1.1

Meniča MOVIMOT®
Menič MOVIMOT® je bez údržby. SEW-EURODRIVE neurčuje pre menič MOVIMOT®
žiadne kontrolné práce ani údržbu.
Výnimka: Pri dlhodobom skladovaní dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Servis/
dlhodobé skladovanie".

5.1.2

Motor
Pre motor sú potrebné pravidelné kontroly/údržba.
Dodržujte pokyny a návody uvedené v kapitole "Kontrola/údržba" v prevádzkovom
návode motora.

5.1.3

Prevodovka (len pre prevodové motory MOVIMOT®)
Pre prevodovku sú potrebné pravidelné kontroly/údržba.
Dodržujte pokyny a návody uvedené v kapitole "Kontrola/údržba" v prevádzkovom
návode prevodovky.

5.1.4

Opravy

23582669/SK – 08/2017

Opravy vykonáva len SEW-EURODRIVE.
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Vyhlásenie o zhode
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Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode EU
Preklad originálneho dokumentu

900030410/SK

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
prehlasuje vo výlučnej zodpovednosti zhodu nasledujúcich výrobkov
Frekvenčný menič produktového radu

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

podľa
Smernica o strojoch

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

Toto zahŕňa splnenie cieľov ochrany pre „Elektrické napájanie energiou“ podľa Prílohy I č. 1.5.1 smernice o nízkom
napätí 73/23/EHS -- Poznámka: aktuálne platná je 2014/35/EU.
Smernica o EMC

2014/30/EÚ
(L 96, 29.3.2014, 79-106)

Smernica RoHS

2011/65/EÚ
(L 174, 1. 7. 2011, 88-110)

použité harmonizované normy:

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) Uvedené výrobky nie sú v zmysle Smernice o EMC samostatne prevádzkovateľné výrobky. Až po začlenení výrobkov do
komplexného systému sa môže tento systém posúdiť ohľadne EMC. Posúdenie bolo preukázané pre typickú konšteláciu
zariadenia.

Bruchsal

20.7.2017

Miesto

Dátum

Johann Soder
Technický riaditeľ

a)
b)

a) b)

Splnomocnenec pre vyhotovenie tohto vyhlásenia v mene výrobcu
Autorizovaný zástupca zostavenie technických podkladov s rovnakou adresou ako výrobca
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