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Generelle henvisninger
Anvendelse af denne vejledning

1

Generelle henvisninger

1.1

Anvendelse af denne vejledning
Nærværende version af dokumentationen er en oversættelse af den originale
udgave på tysk.
Denne dokumentation er en del af produktet. Dokumentationen er beregnet til alle personer, der udfører monterings-, installations-, idriftsættelses- og servicearbejder på
produktet.
Dokumentationen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der
har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på
produktet, har læst og forstået hele dokumentationen. Kontakt SEW‑EURODRIVE ved
uklarheder og yderligere behov for information.

1.2

Advarselshenvisningernes opbygning

1.2.1

Signalordenes betydning
Den følgende tabel viser trininddelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger.

Signalord

Betydning

Følger ved manglende overholdelse

FARE

Umiddelbart truende fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG

Mulig farlig situation

Letter kvæstelser

BEMÆRK

Mulige materielle skader

Beskadigelse af produktet eller dets
omgivelser

BEMÆRK

Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør
håndteringen med produktet nemmere.

1.2.2

Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger
De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling,
men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning:
SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
•

4

Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

24770612/DA – 11/2017

Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.

Generelle henvisninger
Garantikrav

1

Faresymbolernes betydning
Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning:
Faresymbol

Betydning
Generelt farested

Advarsel mod farlig elektrisk spænding

Advarsel mod varme overflader

Advarsel mod fare for at komme i klemme

Advarsel mod svævende last

Advarsel mod automatisk start

1.2.3

Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger
De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning:
SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.

1.3

Garantikrav

24770612/DA – 11/2017

Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift
af apparatet og en forudsætning for, at reklamationsretten eventuelt kan gøres gældende. Læs derfor først dokumentationen, før du arbejder med produktet!

1.4

Ansvarsfraskrivelse
Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Dette er forudsætningen for sikker
drift. Produkterne opnår kun på grundlag af denne forudsætning de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader
og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende
overholdelse af driftsvejledningen. SEW‑EURODRIVE udelukker ansvaret vedr. materielle mangler i disse tilfælde.
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Generelle henvisninger
Anden gældende dokumentation

1.5

Anden gældende dokumentation
De tilhørende dokumentationer for alle yderligere komponenter.

1.6

Produktnavne og mærker
De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver.

1.7

Ophavsret

24770612/DA – 11/2017

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er
forbudt.
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Sikkerhedshenvisninger
Generelt

2

2

Sikkerhedshenvisninger
De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og
materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger bliver fulgt og overholdt. Sørg for, at personer, der har ansvaret
for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har
læst og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og
yderligere behov for information.

2.1

Generelt
Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i drift. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportfirmaet.
Afhængigt af IP-kapslingsklassen kan omformerne under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader.
Der er fare for alvorlige kvæstelser eller materielle skader ved ikke-tilladt fjernelse af
nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig anvendelse, ved forkert installation eller betjening.
Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen.

2.2

Målgruppe
Alt arbejde i forbindelse med installation, idriftsættelse, fejlafhjælpning og vedligeholdelse skal udføres af autoriseret fagpersonale (elektrisk) (IEC 60364, CENELEC
HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC 60664 eller DIN VDE 0110 og nationale forskrifter
til forebyggelse af uheld skal overholdes).
Fagpersonale (elektrisk) betegner i henhold til disse grundlæggende sikkerhedshenvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montage, idriftsættelse og drift af
produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde.

24770612/DA – 11/2017

Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde.
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Sikkerhedshenvisninger
Korrekt anvendelse

2.3

Korrekt anvendelse
Omformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner.
Ved montering i maskiner er idriftsættelse af omformerne (altså start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med bestemmelserne i Maskindirektivet 2006/42/EF, EN 60204.
Idriftsættelse (altså start af den korrekte drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMCdirektivet (2014/30/EU).
Omformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2014/35/EU. De harmoniserede standarder i serien EN 61800-5-1/DIN VDE T105 sammen med EN 60439-1/VDE
0660, del 500, og EN 60146/VDE 0558 anvendes til omformerne.
De tekniske data samt angivelserne vedrørende tilslutningsbetingelserne findes på typeskiltet samt i dokumentationen og skal altid overholdes.

2.3.1

Sikkerhedsfunktioner
Omformerne MOVIDRIVE® MDX60B/61B må ikke udføre sikkerhedsfunktioner uden
overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskinsikkerheden og den personlige sikkerhed.
Overhold oplysningerne i håndbogen "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Funktionel sikkerhed" for sikkerhedsanvendelser.

2.4

Transport, opbevaring
Henvisningerne vedrørende transport, opbevaring og korrekt håndtering skal overholdes. Klimatiske betingelser skal overholdes i henhold til kap. "Generelle tekniske data".

2.5

Opstilling
Opstillingen og kølingen af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i
den tilhørende dokumentation.
Omformerne skal beskyttes mod ikke-tilladt belastning. Der må især under transport
og håndtering ikke bøjes nogen konstruktionselementer og/eller ændres isolationsafstande. Det skal undgås at berøre elektroniske komponenter og kontakter.
Omformerne indeholder elektrostatisk påvirkelige komponenter, der let kan blive beskadiget ved forkert håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges (under visse omstændigheder sundhedsfare!).
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•

Anvendelse i eksplosionsfarlige områder.

•

Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv.

•

Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingningsog stødpåvirkninger, der går ud over det krav der anføres i EN 61800-5-1.
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Følgende anvendelser er forbudt, medmindre de ikke er udtrykkeligt beregnet hertil:

Sikkerhedshenvisninger
Elektrisk tilslutning

2.6

2

Elektrisk tilslutning
Ved arbejde på omformere med spænding, skal de gældende nationale forskrifter til
forebyggelse af uheld (f.eks. BGV A3) overholdes.
Den elektriske installation (f.eks. ledningstværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning) skal udføres iht. de gældende forskrifter. Yderligere henvisninger findes i dokumentationen.

ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er afladet. Der kan fortsat være
høje spændinger på klemmerne og indvendigt i apparatet i op til 10 minutter efter afbrydelsen fra nettet.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
•

Vent 10 minutter efter, at frekvensomformerne er afbrudt fra spændingsforsyningen. Konstatér, at apparatet ikke er spændingsførende. Først derefter må arbejderne på apparatet påbegyndes.

•

Overhold de pågældende henvisningsskilte på frekvensomformeren.

Henvisninger vedr. EMC-korrekt installation – såsom afskærmning, jordforbindelse,
placering af filtre og montering af ledninger – findes i dokumentationen til omformerne.
Disse henvisninger skal også altid overholdes ved CE-mærkede omformere. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves
ifølge EMC-lovgivningen, overholdes.
Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale
forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 60204 eller EN 61800-5-1).
Nødvendige sikkerhedsforanstaltning: Jordforbindelse af apparatet.
MOVIDRIVE® B, størrelse 7, indeholder også en display-LED under den nederste
frontafdækning. Hvis display-LED’en lyser, henviser det til en mellemkredsspænding.
Effekttilslutninger må ikke berøres. Før effekttilslutninger berøres, skal det konstateres
uafhængig af LED-displayets visning, at strømmen til systemet er afbrudt.

2.7

Sikker afbrydelse
Enheden opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN 61800-5-1. For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede
strømkredse ligeledes opfylde kravene for sikker adskillelse.

24770612/DA – 11/2017

2.8

Drift
Anlæg, hvor der er monteret omformere, skal evt. udstyres med ekstra overvågningsog beskyttelsesanordninger i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, forskrifter til forebyggelse af uheld
osv. Ændringer af omformerne med softwaren er tilladt.
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Sikkerhedshenvisninger
Drift

ADVARSEL
Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er afladet. Der kan fortsat være
høje spændinger på klemmerne og indvendigt i apparatet i op til 10 minutter efter afbrydelsen fra nettet.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
•

Vent 10 minutter efter, at frekvensomformerne er afbrudt fra spændingsforsyningen. Konstatér, at apparatet ikke er spændingsførende. Først derefter må arbejderne på apparatet påbegyndes.

•

Overhold de pågældende henvisningsskilte på frekvensomformeren.

Under driften skal alle afskærmninger og døre holdes lukkede.
Når drifts-LED'en og andre indikatorer (f.eks. display-LED’en ved størrelse 7) slukkes,
er det ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, så det er
spændingsløst.
Før effekttilslutninger berøres, skal det konstateres uafhængig af LED-indikatorens
visning, at strømmen til systemet er afbrudt.

24770612/DA – 11/2017

Mekanisk blokering eller udstyrsinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Ved afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan drevet starte igen automatisk.
Hvis dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den drevne maskine, skal
enheden først adskilles fra nettet, før fejlafhjælpningen påbegyndes.
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Koblingsdiagrammer basisenhed

3

3

Installation
Applikationsomformerne MOVIDRIVE® B er i overensstemmelse med deres IP-kapslingsklasse udelukkende beregnet til indbygning i styreskabe.

3.1

Koblingsdiagrammer basisenhed

3.1.1

Effektdel (størrelse 0 – 6) og bremse
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)

Beskyttelsesleder (afskærmning)
L1 L2

UAC

UAC

K11
(AC-3)

Ekstraudstyr netfilter NF...

UAC

F14/F15

F14/F15

F14/F15

K11
(AC-3)

L3

L1' L2' L3'

Mellemkredstilslutning***

L1 L2 L3

-UZ +UZ

X1:

X4:

K11
(AC-3)

Effektdel
X2:

DBØØ

DGND

DBØØ

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5
Bremsestik**

V

X3:

W

PE

+R -R

K12
(AC-3)
DGND

1
BMK 2
3
4
13
14
15

U

DBØØ

K12
(AC-3)

PE

→ Afsnit "Tilslutning af
bremsemodstand
BW... / BW...-T / BW...-P"

DGND

hvid
rød
blå

CT/CV/DR/DT/DV:
Deaktivering på jævnog vekselstrømssiden

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5

hvid
rød
blå

M
3-faset

CT/CV/DR/DT/DV:
Deaktivering på vekselstrømssiden

CT/CV, CM71 ... 112: Deaktivering på jævn- og vekselstrømssiden

24770612/DA – 11/2017

9007201060300683

**

Overhold ubetinget bremsestikkets tilslutningsrækkefølge. Forkert tilslutning medfører ødelæggelse af bremsen. Overhold ved tilslutningen af bremsen via klemkassen driftsvejledningen til de
anvendte motorer!

***

I forbindelse med størrelse 1, 2 og 2S er der ud over nettilslutnings- og motortilslutningsklemmerne
(X1, X2) ikke nogen PE-tilslutning. Anvend i det tilfælde PE-klemmen ved siden af mellemkredstilslutningen (X4).

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Installation
Koblingsdiagrammer basisenhed

BEMÆRK
•

Slut bremseensretteren til via en separat netledning.

•

Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt!

Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved

3.1.2

•

alle hejseværksapplikationer

•

motorer, som kræver hurtig bremsereaktionstid og

•

driftsmoduserne CFC og SERVO.

Effektdel og DC-netdel (størrelse 7)
Overhold koblingsdiagrammet for størrelse1-6 ved tilslutningen af bremsen.
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

F11/F12/F13

F11/F12/F13

K11
(AC-3)
L1 L2

L3

Ekstraudstyr netfilter NF...

L1' L2' L3'

12
DC-netdel

10 11

X1:

Effektdel

9

L1 L2 L3

L1 L2 L3

X2:

U

V

X3:

W

PE

+R -R

→ Afsnit "Tilslutning af
bremsemodstand
BW... / BW...-T / BW...-P"

M
3-faset

Tekniske data DC-netdel:

12

•

Nominel netstrøm: AC 2,4 A

•

Startstrøm AC 30 A / AC 380 - 500 V

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Installation
Koblingsdiagrammer basisenhed

3

BEMÆRK
Bemærk ved støttedriften via netdel, at tilslutningen af eksterne +24 V-netdele til
X10:9-styreklemmen ikke er tilladt. Forkert tilslutning medfører fejlmeddelelse!

3.1.3

Bremseensretter i styreskabet
Træk forbindelsesledningerne mellem bremseensretter og bremse adskilt fra andre effektkabler, når bremseensretteren monteres i styreskabet. Det er tilladt at trække dem
sammen, når effektkablerne er afskærmet.

3.1.4

Bremsemodstand BW... / BW...-...-T / BW...-...-P

Effektdel

Effektdel

X3:

Effektdel

X3:

X3:

PE

PE

PE
+R -R

+R -R

+R -R

F16
virker
på K11

BW...-...-P

BW...-...-T
95

97

98
4

T2

RB1

virker
på K11

F16

virker
på K11

96
T1

6

BW...

RB2

9007201060304139
Hvis meldekontakten F16 udløser, skal
K11 åbnes og DIØØ "/regulatorspærre"
modtage et "0"-signal. Modstandskredsen
må ikke afbrydes!

Hvis den interne temperaturkontakt
udløser, skal K11 åbnes og DIØØ "/
regulatorspærre" modtage et "0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes!

Hvis det eksterne bimetalrelæ
(F16) udløser, skal K11 åbnes og
DIØØ "/regulatorspærre" modtage
et "0"-signal. Modstandskredsen
må ikke afbrydes!

24770612/DA – 11/2017

Overbelastningssikring

3.1.5

Bremsemodstand type angives konstruktivt

Intern temperaturkontakt
(..T), (..P)

Eksternt bimetalrelæ (F16)

BW...

-

-

Nødvendig

BW...-...-T / P

-

En af de to løsninger (intern termokontakt/eksternt bimetalrelæ)
er nødvendig.

BW...-003 / BW...-005

Tilstrækkelig

-

Tilladt

BW090-P52B

Tilstrækkelig

-

-

Funktionsbeskrivelse af basisenhedens klemmer (effektdel og styrehoved)

Klemme

Funktion

X1:1/2/3

L1/L2/L3 (PE) Nettilslutning

X2:4/5/6

U/V/W (PE)

Motortilslutning

X3:8/9

+R/-R (PE)

Tilslutning af bremsemodstand

X4:

+UZ/-UZ (PE)

Mellemkredstilslutning

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

13

3

Installation
Koblingsdiagrammer basisenhed

Klemme
9,10,11,12

Funktion
L1/L2/L3/PE

Switch-mode-strømforsyning (kun ved størrelse 7)

S11:

Omstilling I-signal DC(0(4) – 20 mA) ↔ U-signal DC(-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V), fra fabrikken til U-signal.

S12:

Til- eller frakobling af systembus-afslutningsmodstand, fra fabrikken frakoblet.

S13:

Indstilling af baudrate for RS485-interfacet XT.
Efter eget valg 9,6 eller 57,6 kBaud, fra fabrikken på 57,6 kBaud.

S14:

Til- eller frakobling af frekvensindgang, fra fabrikken frakoblet.

X12:1

DGND

Referencepotentiale systembus

X12:2

SC11

Systembus high

X12:3

SC12

Systembus Low

X11:1

REF1

DC+10 V (maks. DC 3 mA) for setpunktpotentiometer

X11:2/3

AI11/12

Setpunkt input n1 (differensindgang eller indgang med AGND-referencepotentiale), signalform → P11_ /
S11

X11:4

AGND

Referencepotentiale for analogsignaler (REF1, REF2, AI.., AO..)

X11:5

REF2

DC–10 V (maks. DC 3 mA) for setpunktpotentiometer

X13:1

DIØØ

Binærindgang 1, fast konfigureret med "/regulatorspærre"

X13:2

DIØ1

Binærindgang 2, fra fabrikken på "Med uret/stop"

X13:3

DIØ2

Binærindgang 3, fra fabrikken på "Mod uret/stop"

X13:4

DIØ3

Binærindgang 4, fra fabrikken "Aktivering/stop"

X13:5

DIØ4

Binærindgang 5, fra fabrikken på "n11/n21"

X13:6

DIØ5

Binærindgang 6, fra fabrikken på "n12/n22"

X13:7

DCOM

Reference for binærindgange X13:1 til X13:6 (DIØØ – DIØ5) og X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7)
• Omkobling af binærindgangene med DC+24 V ekstern spænding: Forbindelse X13:7 (DCOM) med den
eksterne spændings referencepotentiale nødvendig.

• Binærindgangene er potentialadskilt med
optokobler.
• Valgmuligheder for binærindgangene 2 til 6
(DIØ1 – DIØ5)→ Parametermenu P60_

–

Uden jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialfri binærindgange

–

Med jumper X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potentialbundne binærindgange

• Omkobling af binærindgangene med DC+24 V på X13:8 eller X10:8 (VO24) → jumper X13:7-X13:9
(DCOM-DGND) nødvendig.
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X13:8

VO24

Hjælpespændingsudgang DC+24 V (maks. belastning X13:8 og X10:8 = 400 mA) for eksterne kommandokontakter

X13:9

DGND

Referencepotentiale for binærsignaler

X13:10

ST11

RS485+ (baudrate fast indstillet på 9,6 kBaud)

X13:11

ST12

RS485-

X16:1

DIØ6

Binærindgang 7, fra fabrikken på "Ingen funktion"

X16:2

DIØ7

Binærindgang 8, fra fabrikken på "Ingen funktion"

X16:3

DOØ3

Binærudgang 3, fra fabrikken på "IPOS-udgang"

X16:4

DOØ4

Binærudgang 4, fra fabrikken på "IPOS-udgang"

X16:5

DOØ5

Binærudgang 5, fra fabrikken på "IPOS-udgang"
Tilslut ikke ekstern spænding til binærudgangene
X16:3 (DOØ3) til X16:5 (DOØ5)!

X16:6

DGND

Referencepotentiale for binærsignaler

X10:1

TF1

KTY+/TF-/TH-tilslutning (forbind med X10:2 via TF/TH), fra fabrikken på "Ingen reaktion" (→ P835)

X10:2

DGND

Referencepotentiale for binærsignaler / KTY–

X10:3

DBØØ

Binærudgang DBØØ fast konfigureret med "/bremse", belastningsevne maks. DC 150 mA (kortslutningssikker, tilførselssikker indtil DC 30 V)

X10:4

DOØ1-C

Fælles kontakt binærudgang 1, fra fabrikken på "Driftsklar"

X10:5

DOØ1-NO

Sluttekontakt binærudgang 1, belastningsevne for relækontakterne maks. DC 30 V og DC 0,8 A

X10:6

DOØ1-NC

Brydekontakt binærudgang 1

X10:7

DOØ2

Binærudgang DBØ2, fra fabrikken på "/fejl", belastningsevne maks. DC 50 mA (kortslutningssikker, tilførselssikker indtil DC 30 V). Valgmuligheder for binærudgangene 1 og 2 (DOØ1 og DOØ2)→ Parametermenu P62_. Tilslut ikke ekstern spænding til binærudgangene X10:3 (DOØØ) og X10:7 (DOØ2)!

X10:8

VO24

Hjælpespændingsudgang DC+24 V (ekstra maksimal belastning X13:8 og X10:8 = 400 mA) for eksterne
kommandokontakter

X10:9

VI24

Indgang DC+24 V-spændingsforsyning (støttespænding afhængigt af optioner, enhedsdiagnose ved netOFF)

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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• Binærindgangene er potentialadskilt med
optokobler.
• Valgmuligheder for binærindgangene 7 og 8
(DIØ6/DIØ7) → Parametermenu P60_
• Valgmulighed for binærudgangene 3 til 5
(DOØ3 – DOØ5) → Parametermenu P62_

Installation
Koblingsdiagrammer basisenhed

Klemme

Funktion

X10:10

DGND

Referencepotentiale for binærsignaler
Henvisning med hensyn til X:10.9: Tilslut kun ekstern støttespænding DC+24 V ved størrelse 0-6.
Ved størrelse 7 skal DC-netdelen forsynes med netspænding. Se hertil kapitlet "Effektdel og DC-netdel (størrelse 7)" (→ 2 12).

X17:1

DGND

Referencepotentiale for X17:2

X17:2

VO24

Hjælpespændingsudgang DC+24 V, kun til forsyning af X17:4 på den samme enhed. Der må derudover maksimalt tilsluttes 1 BST

X17:3

SOV24

Referencepotentiale for DC+24 V-indgang "STO" (sikkerhedskontakt)

X17:4

SVI24

DC+24 V-indgang "STO" (sikkerhedskontakt)
Kun serviceinterface. Stikplads til option: DBG60B / UWS21B / USB11A
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4

Idriftsættelse
Generelle anvisninger til opstart

4

Idriftsættelse

4.1

Generelle anvisninger til opstart

ADVARSEL
Ikke afdækkede effekttilslutninger.
Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød.

4.1.1

•

Installér berøringsbeskyttelsen iht. forskrifterne.

•

Tag aldrig enheden i drift uden monteret berøringsbeskyttelse.

Forudsætning
Forudsætning for en vellykket opstart er korrekt projektering af motoren. Udførlige projekteringshenvisninger og forklaringen af parametrene findes i systemhåndbogen
MOVIDRIVE® MDX60/61B.

Drift
af
MOVITOOL
S
M
otionStud
io

4.2

Drift af MOVITOOLS® MotionStudio

4.2.1

Om MOVITOOLS® MotionStudio

Opgaver
Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførelse af følgende opgaver:
•

Etablering af kommunikation mellem apparater

•

Udførelse af funktioner med apparaterne

Etablering af kommunikation mellem enheder
For at etablere kommunikation mellem apparaterne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio SEW-Communication-server.
Kommunikationskanalerne oprettes med SEW-Communication-serveren. Når der er
oprettet kommunikerer apparaterne vha. deres kommunikationsoptioner via kommunikationskanalerne. Der kan maks. anvendes 4 kommunikationskanaler samtidigt.
•

Seriel (RS-485) via interfacekonverter

•

Systembus (SBus) via interfacekonverter

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Feltbus (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Afhængigt af apparatet og dets kommunikationsoptioner kan man vælge mellem disse
typer kommunikationskanaler.
Udførsel af funktioner med enhederne
Softwarepakken tilbyder en overskuelig løsning til udførelse af følgende funktioner:

16

•

Parametrering (f.eks. i apparatets parametertræet)

•

Idriftsættelse
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MOVITOOLS® MotionStudio understøtter følgende typer kommunikationskanaler:

Idriftsættelse

4

Drift af MOVITOOLS MotionStudio

•

Visualisering og diagnose

•

Programmering

For at kunne udføre funktionerne med apparaterne omfatter softwarepakken
MOVITOOLS® MotionStudio følgende basiskomponenter:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Alle funktioner korresponderer med Tools. MOVITOOLS® MotionStudio har de passende tools til hver apparattype.
Teknisk support
SEW-EURODRIVE tilbyder en døgnåben hotline-service.
Tryk blot forvalget (+49) 0 18 05, og indtast derefter bogstavkombinationen
SEWHELP via telefonens tastatur. Man kan også ringe til tlf. (+49) 0 18 05 - 7 39 43
57.
Online-hjælp
Efter installationen er der adgang til følgende typer hjælp:
•

Dokumentationen vises i et hjælpevindue, når softwaren er startet.
Deaktiver kontrolfeltet "Visninger" i menupunktet [Settings][Indstillinger] / [Options]
[Ekstraudstyr] / [Help][Hjælp], hvis hjælpevinduet ikke skal vises ved opstart.
Aktiver kontrolfeltet "Visninger" i menupunktet [Settings][Indstillinger] / [Options]
[Ekstraudstyr] / [Help][Hjælp], hvis hjælpevinduet skal vises igen ved opstart.

•

4.2.2

Du får en kontekstfølsom hjælp til felter, hvor der forventes indtastninger fra dig.
På den måde vises enhedsparametrenes værdiområder f.eks. med <F1>-tasten.

De første skridt

Opstart af softwaren og oprettelse af et projekt
Gå frem på følgende måde for at starte MOVITOOLS® MotionStudio og at oprette et
projekt:
1. Start MOVITOOLS® MotionStudio i startmenuen i Windows under følgende menupunkt:
[Start][Start]
/
[All
programs][Alle
programmer]
[MOVITOOLS‑MotionStudio] / [MOVITOOLS‑MotionStudio]

/

[SEW]

/

2. Opret et projekt med navn og placering.
Etablering af kommunikation og scanning af netværk

24770612/DA – 11/2017

Gå frem på følgende måde for at etablere en kommunikation med MOVITOOLS®
MotionStudio og at scanne dit netværk:
1. Opret en kommunikationskanal for at kunne kommunikere med apparaterne.
Detaljerede oplysninger om konfiguration af en kommunikationskanal findes i
afsnittet om den pågældende kommunikationstype.
2. Scan netværket (apparat-scan). Tryk på knappen [Start network scan][Start netværks-scan] [1] i symbollisten.
3. Markér den enhed, som skal konfigureres.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Idriftsættelse
Drift af MOVITOOLS MotionStudio

4. Åbn kontekstmenuen ved at klikke på den med højre museknap.
Derefter vises de enhedsspecifikke tools, der anvendes til udførelse af funktioner
med enheder.
5. Markér den enhed, som skal konfigureres.
6. Åbn kontekstmenuen ved at klikke på den med højre museknap.
Derefter vises de enhedsspecifikke tools, der anvendes til udførelse af funktioner
med enheder.
Idrifttagning af enheder (online)
Apparater tages i drift (online på følgende måde:
1. Skift til netværksoversigten.
2. Klik på symbolet "Switch to online mode", "Skift til online-modus" [1] i symbollisten.

[1]

[1] Symbol "Switch to online mode", "Skift til online-modus"
3. Vælg det apparat, der skal tages i drift.
4. Åbn kontekstmenuen, og vælg kommandoen [Startup] / [Startup] ([Idriftsættelse] /
[Idriftsættelse]).
Derefter åbnes idriftsættelsesguiden.

24770612/DA – 11/2017

5. Følg idriftsættelsesguidens anvisninger, og indlæs derefter idriftsættelsesdataene i
apparatet.
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Driftsvisninger

5

Drift

5.1

Driftsvisninger

5.1.1

7-segment-display

5

På 7-segment-displayet ses driftstilstanden for MOVIDRIVE®, og i tilfælde af fejl vises
en fejl- eller advarselskode.
7-segment-display

Enhedens status

Betydning

0

0

24 V-drift (omformer ikke klar)

1

1

Regulatorspærre aktiv

2

2

Ingen aktivering

3

3

Stilstandsstrøm

4

4

Aktivering

5

5

n-regulering

6

6

M-regulering

7

7

Stopregulering

8

8

Fabriksindstilling

9

9

Endestop aktiveret

A

10

Teknologioption

c

12

Referencekørsel IPOSplus®

d

13

Fangning

E

14

Justering af encoder

F

Fejlnummer

Fejlvisning (blinker)

H

Statusvisning

Manuel drift

t

16

Omformer venter på data

U

17

"STO" aktiv

• (blinkende
punkt)

-

IPOSplus®-program kører

(High-byte i statusord 1)

Blinkende display -

STOP via DBG 60B

-

RAM defekt

ADVARSEL
24770612/DA – 11/2017

Forkert tolkning af visningen U = "STO – sikkert frakoblet moment" aktivt.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
•

Visningen U = "STO – sikkert frakoblet moment" aktivt er ikke sikkerhedsrelateret
og må ikke anvendes sikkerhedsteknisk længere.
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Drift
Anvisningsmeddelelser

5.1.2

Mellemkredsspændingsindikator ved størrelse 7

BEMÆRK
Ca. 20 sek. efter at netstrømmen er slukket, slukkes mellemkredsspændingsindikatoren.

5.1.3

Betjeningsenhed DBG60B
Standardvisninger:
0.00rpm

Visning ved X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "0".

0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
0.00rpm
0.000Amp

Visning ved X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") = "1" og
ikke aktiveret omformer ("ENABLE/STOP" = "0").

NO ENABLE
950.00rpm

Visning ved aktiveret omformer.

0.990Amp
ENABLE (VFC)
NOTE 6:

Henvisningsmeddelelse

VALUE TOO HIGHT
(DEL) = Quit

Fejlvisning

ERROR 9
STARTUP

5.2

Anvisningsmeddelelser
Anvisningsmeddelelser på DBG60B (ca. 2 sek.) eller i MOVITOOLS® MotionStudio
(kvitterbar melding):

20

Nr. Tekst DBG60B/
MotionStudio

Beskrivelse

1

ILLEGAL INDEX

Indekset, der er adresseret via interfacet, eksisterer ikke.

2

NOT IMPLEMENT. •
•

Der er valgt en forkert kommunikationstjeneste.

•

Der er valgt manuel drift via en ikke tilladt interface
(f.eks. feltbus).

3

READ ONLY VALUE

Det blev forsøgt at ændre en værdi, der kun kan læses.

4

PARAM. INHIBITED

Parameterspærre P 803 = "ON", parameter kan ikke ændres.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Det blev forsøgt at udføre en ikke-implementeret funktion.

Drift
Hukommelseskort

5.3

Nr. Tekst DBG60B/
MotionStudio

Beskrivelse

5

SETUP ACTIVE

Det blev forsøgt at ændre en parameter under aktiv fabriksindstilling.

6

VALUE TOO
HIGHT

Det blev forsøgt at indlæse en for høj værdi.

7

VALUE TOO LOW Det blev forsøgt at indlæse en for lav værdi.

8

REQ. CARD MISSING

Det nødvendige optionskort til den valgte funktion mangler.

10

ONLY VIA ST1

Manuel drift skal afsluttes via X13:ST11/ST12 (RS485).

11

ONLY TERMINAL

Manuel drift skal afsluttes via TERMINAL (DBG60B eller
USB11A/UWS21B).

12

NO ACCESS

Tilgang til den valgte parameter nægtet.

13

CTRL. INHIBIT
MISSING

For den valgte funktion indstilles klemme DIØØ "/regulatorspærre" = "0".

14

INVALID VALUE

Det blev forsøgt at indlæse en ikke-tilladt værdi.

16

PARAM. NOT
LOCKED

Overflow EEPROM-buffer f.eks. på grund af cyklisk skriveadgang. Parameter gemmes ikke NET-OFF-sikkert i
EEPROM.

17

INVERTER ENAB- •
LED
•

5

Den parameter, der skal ændres, kan kun indstilles i tilstanden "CONTROLLER INHIBIT" (regulatorspærre).
Det blev forsøgt at skifte til manuel drift i aktiveret drift.

Hukommelseskort
Det stikbare hukommelseskort er indbygget i basisenheden. På hukommelseskortet er
enhedsdataene gemt og altid aktuelle. Hvis en enhed skal udskiftes, kan anlægget
igen sættes i drift på kort tid uden pc og data-backup ved blot at flytte hukommelseskortet. Der må være indbygget vilkårligt mange optionskort.
Nedenstående illustration viser hukommelseskortet MDX60B/61B.
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1810728715

Varenummer: 08248834
5.3.1

Henvisninger ved udskiftningen af hukommelseskortet
•

Hukommelseskortet må kun sættes i eller trække ud, når MOVIDRIVE® B er i slukket tilstand.

•

Den oprindelige enheds hukommelseskort må indbygges i en ny omformer. Følgende kombinationer tilladte:
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Drift
Hukommelseskort

Oprindelig enhed MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

Ny omformer MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

00

00 eller 0T

0T

0T

•

I den nye omformer skal der være monteret de samme optioner som i den oprindelige enhed.
Hvis det ikke er tilfældet, vises fejlmeddelelsen "79 HW-konfiguration" (hardwarekonfiguration). Fejlen kan udbedres i kontekstmenuen ved at hente menupunktet
"DELIVERY CONDITION" (leveringstilstand) (P802 fabriksindstilling). Enheden
nulstilles derefter igen til leveringstilstanden. Derefter er en ny idriftsættelse nødvendig.

•

Tællerstande på optionen DRS11B og dataene for optionerne DH..1B og
DCS21B/22B/31B/32B gemmes ikke på hukommelseskortet. Når hukommelseskortet udskiftes, skal optionskortene DRS11B, DH..1B og DCS21B/22B/31B/32B
på den oprindelige enhed indbygges i den nye omformer.
Hvis der anvendes en MOVIDRIVE® B, størrelse 0, med optionen DHP11B som
oprindelig enhed, skal en ny option DHP11B med konfigurationsdatasættet (filnavn.sewcopy), der blev gemt forinden, indlæses i reserveenheden.
Hvis der anvendes en absolut encoder som motor- eller strækningsencoder, skal
encoderen referentieres efter en udskiftning af encoderen.

•

Hvis en absolut encoder udskiftes, skal encoderen referentieres igen.

24770612/DA – 11/2017
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6

Service

6.1

Fejlinformation

6.1.1

Fejlhukommelse

6

Fejlhukommelsen (P080) gemmer de sidste 5 fejlmeddelelser (fejl t-0 – t-4). Den ældste fejlmeddelelse slettes, hvis der forekommer mere end 5 fejlhændelser. På tidspunktet for fejlen gemmes følgende informationer:
Registreret fejl · Status for de binære ind-/udgange · Omformerens driftstilstand · Omformerstatus · Kølelegemetemperatur · Omdrejningstal · Udgangsstrøm · Aktiv strøm ·
Enhedsudnyttelse · Mellemkredsspænding · Tilkoblingstimer · Aktiveringstimer · Parametersæt · Motorudnyttelse.
6.1.2

Frakoblingsreaktioner
Afhængigt af fejlen findes der 3 frakoblingsreaktioner: omformeren forbliver spærret i
fejltilstand:

Straksfrakobling
Enheden kan ikke længere bremse drevet. Sluttrinnet bliver i tilfælde af fejl højohmet,
og bremsen lukker straks (DBØØ "/Bremse" = "0").
Hurtigstop
Drevet bremses ved stoprampen t13/t23. Når stophastigheden nås, aktiveres bremsen
(DBØØ "/bremse" = "0"). Sluttrinnet bliver højohmet, når bremseaktiveringstiden er
udløbet (P732 / P735).
Nødstop
Drevet bremses ved nødstoprampen t14/t24. Når stophastigheden nås, aktiveres
bremsen (DBØØ "/bremse" = "0"). Sluttrinnet bliver højohmet, når bremseaktiveringstiden er udløbet (P732 / P735).
6.1.3

Reset
En fejlmeddelelse kan kvitteres ved:
•

Netafbrydelse og ny tilkobling
– Overhold en min. frakoblingstid på 10 sek. for netkontaktor K11
Reset via indgangsklemmer, dvs. via en tilsvarende konfigureret binærindgang
(DIØ1 – DIØ7 ved basisenheden, DI1Ø – DI17 ved option DIO11B)

•

Manuelt reset i MotionStudio (P840 = "JA")

•

Manuel reset med DBG60B

•

Auto-reset foretager med indstillelig genstartstid maksimalt 5 resets.
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•
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

ADVARSEL
Fare for at komme i klemme, hvis motoren går i gang ved et uheld som følge af automatisk nulstilling.
Død eller alvorlige personskader.

6.1.4

•

Automatisk nulstilling må ikke anvendes ved motorer, hvor automatisk genstart
kan være forbundet med fare for personer og maskiner.

•

Udfør manuel nulstilling.

Omformer venter på data
Hvis omformeren styres via et kommunikationsinterface (feltbus, RS485 eller SBus),
og net-OFF og net-ON blev gennemført igen, eller der blev gennemført en fejlnulstilling, forbliver aktiveringen uden virkning, indtil omformeren igen modtager gyldige data
via interfacet, der overvåges med timeout.

6.2

Fejlmeddelelser og fejlliste

6.2.1

Fejlmeddelelse via 7-segment-display
Fejlkoden vises i en 7-segment-display, hvor følgende visningsrækkefølge overholdes
(f.eks. fejlkode 100):
1939352587
Blinker, ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Hundrededel (hvis tilstede), ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Tiernes plads, ca. 1 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Visning fra, ca. 0,2 sek.

Efter reset eller når fejlkoden atter får værdien "0", skifter visningen til driftsvisning.
6.2.2

Visning af subfejlkode
Subfejlkoden vises i MOVITOOLS® MotionStudio eller på betjeningsenheden
DBG60B.
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Enernes plads, ca. 1 sek.

Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

6.2.3

6

Fejlliste
I spalten "Reaktion P" er fejlreaktionen, der er indstillet fra fabrikken, anført. Oplysningen (P) betyder, at reaktionen kan programmeres (i P83_ Fejlreaktion eller med
IPOSplus®). Ved fejl 108 betyder oplysningen (P), at reaktionen kan programmeres i
P555 Fejlreaktion DCS. Ved fejl 109 betyder oplysningen (P), at reaktionen kan
programmeres i P556 Alarmreaktion DCS.

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
00

Ingen fejl

01

Overstrøm

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Straksstop

Sluttrin

0

Foranstaltning

7

• Kortslutning på udgangen
•
•
UCE-overvågning eller un- • For stor motor
•
derspændingsovervågning • Defekt sluttrin
• Strømforsyning strømtransaf gate-driveren
former
Omformer står stille i
• Rampebegrænsning
•
hardware-strømbefrakoblet og indstillet rampegrænsning
tid for kort
UCE-overvågning eller un- • Fasemodul defekt
derspændingsovervågning • Forsyningsspænding 24 V eller de deraf genererede 24 V
af gate-driveren eller overstrøm fra strømtransforme- ustabile
• Afbrydelse eller kortslutning i
ren.
fasemodulernes meldeled.. Fase U
ninger
.. Fase V

8

.. Fase W

9

..Fase U og V

10

..Fase U og W

11

..Fase V og W

12

..Fase U og V og W

13

Spændingsforsyning for
strømtransformer i tilstanden netdrift

1

5

6

Fjern kortslutningen
Tilslut en mindre motor
Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis sluttrinet er defekt
Aktivér P 138, og/eller forlæng rampetid

14

MFE-meldeledninger

03

Jordslutning

Straksstop

0

Jordslutning

04

Bremsechop- Straksstop
per

0

Mellemkredsspænding for • Generatorisk effekt for stor
stor i 4-kvadrant-driften
• Bremsemodstandskreds afbrudt
• Kortslutning i bremsemodstandskredsen
• Bremsemodstand for højohmet
• Bremschopper defekt

• Forlæng decelerationsramper
• Kontrollér tilførselsledningen til bremsemodstanden
• Kontrollér bremsemodstandens tekniske data
• Udskift MOVIDRIVE® ved
defekt bremsechopper

Netfasesvigt

0
3

Mellemkredstilpasning pe- • Faseudfald
riodisk for lav
• Netspændingskvalitet mangelfuld
Netspændingsfejl

4

Netfrekvensfejl

• Kontrollér netledningen
• Kontrollér projekteringen af
forsyningsnettet.
• Kontrollér forsyning (sikringer, relæ)

0

Mellemkredsspænding for Mellemkredsspænding for høj
høj i 2-kvadrant-driften

06

07
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Mulig årsag

Mellemkredsoverspænding

Straksstop

Straksstop

1

1
2

Mellemkredsspænding for
stor i 4-kvadrant-driften..
.. Fase U

3

.. Fase V

4

.. Fase W

Jordslutning
• i motorkablet
• i omformeren
• i motoren

• Fjern jordslutningen
• Kontakt kundeservice hos
SEW

• Forlæng decelerationsramper
• Kontrollér tilførselsledningen til bremsemodstanden
• Kontrollér bremsemodstandens tekniske data

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6

Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
08

Reaktion (P) Kode

Omdrejnings- Straksstop
overvågning (P)

0

3

4

09

Idriftsættelse Straksstop

Idriftsættelse mangler
Forkert driftsmodus valgt

2

Forkert encodertype eller
encoderkort defekt

0

Ugyldig IPOS-kommando • Forkert kommando registre- • Kontrollér og korrigér om
ret ved IPOSplus®-programudnødvendigt programhukomførelsen
melsens indhold
• Forkerte betingelser ved
• Indlæs det rigtige program i
kommandoudførelsen
programhukommelsen
• Kontrollér programforløbet
(→ IPOSplus®-håndbog)

11

Overtempera- Nødstop (P) 0
tur
3
6

7

Omformeren er endnu ikke
Foretag idriftsættelse for den
taget i drift for den valgte drifts- pågældende driftsmodus
modus

Køleenhedstemperatur for • Termisk overbelastning af
• Reducér belastningen, og/
høj eller temperaturføler
omformeren
eller sørg for tilstrækkelig
defekt
• Temperaturmåling af et fasekøling
modul defekt
• Kontrollér ventilatoren
Overtemperatur switch• Hvis F-11 meddeles, selv(størrelse 7)
mode-strømforsyning
om der tydeligvis ikke finKøleenhedstemperatur for
des en overtemperatur, er
høj eller temperaturføler
det et tegn på, at fasedefek
modulets temperaturregi.. Fase U
strering er defekt.
(størrelse 7)
Udskift fasemodulet
(størrelse 7)
.. Fase V
(størrelse 7)

8

.. Fase W
(størrelse 7)

0

Styrekilde ikke til rådighed, Styrekilde ikke eller forkert defi- Indstil den rigtige styrekilde
f.eks. styrekilde feltbus
neret
(P101)
uden feltbuskort

24770612/DA – 11/2017

Straksstop

Foranstaltning
• Reducér lasten
• Forøg indstillet forsinkelsestid (P501 eller P503)
• Kontrollér encodertilslutning, udskift evt. A/A og B/B
parvist
• Kontrollér encoderens
spændingsforsyning
• Kontrollér strømbegrænsningen
• Forlæng evt. rampen
• Kontrollér motorkabel og
motor
• Kontrollér netfaser

1

IPOS-ILLOP Nødstop

Styrekilde

Mulig årsag

Omformer i strømbe• Omdrejningstalregulator eller
grænsningen eller i slipbestrømregulator (i driftsmodus
grænsningen
VFC uden encoder) arbejder
på indstillingsgrænsen på
Systemgrænse "faktisk
grund af mek. overbelastning
omdrejningstal" overskreeller faseudfald på nettet eldet.
ler motoren
Omdrejningstalreference
• Encoder ikke tilsluttet korrekt
mellem nominel rampeeller forkert omdrejningsretværdi og faktisk værdi for
ning
2×rampetid større end
slippet, der kan forventes • Ved momentregulering overskrides nmaks.
Maksimalt rotationsfeltom- • I driftsmodus VFC: Udgangsdrejningstal overskredet.
frekvens ≥ 150 Hz
Maksimal rotationsfeltfre- • I driftsmodus U/f: Udgangskvens (ved VFC maks.
frekvens ≥ 599 Hz
150 Hz og ved U/f maks.
599 Hz) er overskredet

0

10

13

Betegnelse

26
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

14

Straksstop

Encoder ikke tilsluttet, en- • Encoderkabel eller skærm er •
coder defekt, encoderkaikke tilsluttet korrekt.
• Kortslutning/ledningstrådbrud
bel defekt
i encoderkablet
Encoderfejl X15-hastighedsområde overskredet • Encoderen er defekt.
• Ved kobling af 2 omformere
Encoder på X15 drejer
via X14 og P505 indstillet på
hurtigere end 6542 min-1
JA F14 SubC 27.
Encoderfejl X15-kort defekt
Fejl i kvadranttilordningen

Encoder

0

25

26

28

Encoderfejl X15-kommunikationsfejl RS485‑kanal

29

Encoderfejl X14-kommuni- • Encoderkabel eller skærm er •
kationsfejl RS485‑kanal
ikke tilsluttet korrekt.
• Kortslutning/ledningstrådbrud
Ukendt encodertype på
i encoderkablet
X14/X15
• Encoderen er defekt.
Fejl plausibilitetskontrol
• Ved kobling af 2 omformere
Hiperface® X14/X15
via X14 og P505 indstillet på
Der er mistet inkrementer
JA F14 SubC 27.
Encoderfejl X15
Hiperface®
Hiperface®-encoder på
X15 melder en fejl

32

Straksstop

Foranstaltning

Encoderfejl - encodertilslutning eller encoder defekt

31

Systemfejl

Mulig årsag

27

30

17

6

33

Encoderfejl X14
Hiperface®
Hiperface®-encoder på
X14 melder en fejl

34

Encoderfejl X15 resolver
encodertilslutning eller encoder defekt

0

Fejl "Stack overflow" (staklager overløb)
Fejl "Stack underflow" (staklager underløb)

19

Fejl "External NMI" (ekstern NMI)

20

Fejl "Undefined Opcode" (udefineret funktionskode)

21

Fejl "Protection Fault" (beskyttelseskode)

22

Fejl "Illegal Word Operand
Access" (illegal ordoperandadgang)

23

Fejl "Illegal Instruction Access" (illegal instruktionsadgang)

24

Fejl "Illegal External Bus
Access" (illegal ekstern
busadgang)

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud

• Kontrollér jordforbindelser
og afskærmninger, og udbedr eventuelt.
• Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer gentagne gange.

24770612/DA – 11/2017

18

Fejl i omformerelektronik, evt.
udløst af EMC-påvirkning.

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

25

Hurtigstop

0

Læse- eller skrivefejl på
EEPROM-effektdel

Fejl ved adgang til EEPROM
eller hukommelseskort

11

NV-lagring læsefejl
NV-RAM internt

13

NV-lagring chipkort
hukommelseskomponent
defekt

• Hent fabriksindstillingen, foretag reset, og parametrér
igen
• Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer igen
• Udskift hukommelseskortet

14

NV-lagring chipkort
hukommelseskort defekt

16

NV-lagring initialiseringsfejl
Afhjælp den pågældende fejlårsag, og omprogrammer
eventuelt klemmen

EEPROM

26

Ekstern klem- Nødstop (P) 0
me

Ekstern klemme

Eksternt fejlsignal indlæst via
programmerbar indgang

27

Endestop
mangler

0

Endestop mangler eller
ledningstrådbrud

2

Endestop byttet om

3

Begge endestop aktive
samtidigt

• Ledningstrådbrud/begge en- • Kontrollér ledningsføring for
destop mangler
endestop
• Endestop er byttet om i for- • Udskift endestoptilslutninhold til motorrotationsretninger
• Omprogrammér klemmerne
gen

0

Fejl "Feldbus Timeout" (feltbus timeout)

2

Feltbuskort booter ikke

28

Feltbus-timeout

Nødstop

Hurtigstop
(P)

29

Endestop ak- Nødstop
tiveret

0

HW-endestop aktiveret

I driftsmodus IPOSplus® blev et
endestop aktiveret

• Kontrollér bevægelsesområdet
• Korrigér brugerprogrammet

30

Nødstop timeout

Straksstop

0

Timeout nødstoprampe

• Drev overbelastet
• Nødstoprampe for kort

• Kontrollér projekteringen
• Forlæng nødstoprampen

31

TF/TH-udløser

Ingen reaktion (P)

0

Fejl termisk motorværn

• Motor for varm, TF/TH har
• Lad altid motoren afkøle,
udløst
og nulstil fejlen
• TF/TH for motoren ikke til• Kontrollér tilslutninger/forsluttet eller ikke tilsluttet korbindelse mellem
rekt
MOVIDRIVE® og TF/TH
• Forbindelse MOVIDRIVE® og • Hvis TF/TH ikke tilsluttes:
TF/TH på motoren afbrudt
Jumper X10:1 med X10:2
• Indstil P835 på "ingen reaktion"

32

IPOS-indeks- Nødstop
overflow

0

IPOS-program forkert

Programmeringsprincipper ikke Kontrollér og korrigér
fulgt, der er derfor opstået et
IPOSplus®-brugerprogram
systeminternt stack-overflow
(→ IPOSplus®-håndbog)

33

Setpunktkilde Straksstop

0

"Setpunkt kilde ikke til rådighed"
F.eks. styrekilde feltbus
uden feltbuskort

Setpunktkilde ikke eller forkert
defineret

34

Rampe-timeout

Straksstop

0

Timeout hurtigstoprampe

Timeout for de nedadgående
• Forlæng de nedadgående
ramper, f.eks. på grund af over- ramper
belastning
• Udbedr overbelastningen

35

Driftsmodus

Straksstop

0

Driftsmodus ikke til rådig- • Driftsmodus ikke eller forkert
hed
defineret.
• Med P916 blev der indstillet
Tilordning driftsmodus en rampeform, der har brug
hardware forkert
for et MOVIDRIVE® i teknoloTilordning driftsmodus giudførelse
teknologifunktion forkert
• Med P916 blev der indstillet
en rampeform, der ikke passer til den valgte teknologifunktion
• Med P916 blev der indstillet
en rampeform, der ikke passer til den indstillede synkroniseringstid (P888)

1
2

28

Der har ikke været nogen kom- • Kontrollér masterens kommunikationen mellem master
munikationsrutine
og slave inden for den projekte- • Forlæng feltbussens tirede reaktionsovervågning
meout-tid (P819)/frakobl
overvågningen

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Indstil den rigtige setpunktkilde (P100)

• Indstil den rigtige driftsmodus med P700 eller
P701
• Indsæt MOVIDRIVE® i teknologiudførelse (..OT)
• Vælg teknologifunktionen,
der passer til P916, i menuen "Idriftsættelse → Valg af
teknologifunktion..."
• Kontrollér indstillingerne
P916 og P888
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Service

Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

24770612/DA – 11/2017

6

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

36

Ekstraudstyr Straksstop
mangler

0

Hardware mangler eller er • Optionskorttype ikke tilladt
• Isæt det korrekte optionsikke tilladt
• Setpunktkilde, styrekilde eller kort
• Indstil den rigtige setpunktdriftsmodus ikke tilladt for
dette optionskort
kilde (P100)
• Forkert encodertype indstillet • Indstil den rigtige styrekilde
(P101)
for DIP11B
• Indstil den rigtige driftsmodus (P700 eller P701)
• Indstil den rigtige encodertype

37

System-wat- Straksstop
chdog

0

Fejl "Watchdog-overflow
system"

Fejl ved udførelsen af system- Kontakt kundeservice hos
softwaren
SEW

38

Systemsoftware

Straksstop

0

Fejl "systemsoftware"

Systemfejl

39

Referencekørsel

Straksstop
(P)

0

Fejl "Referencekørsel"

• Referenceknast mangler el- • Kontrollér referenceknasten
ler skifter ikke
• Kontrollér endestoppenes
• Tilslutning af endestoppene
tilslutning
forkert
• Kontrollér indstillingen af re• Referencekørseltypen blev
ferencekørselstypen og de
ændret under referencekørsdertil nødvendige paramelen
tre

40

Boot-synkro- Straksstop
nisering

0

Timeout ved boot-synkro- • Fejl ved boot-synkronisering Udskift optionskortet, hvis det
nisering med option
mellem omformer og option forekommer flere gange
• Synkroniserings-ID ankommer ikke eller forkert

41

Watchdogoption

0

Fejl ved watchdog-timer
fra/til option

• Fejl ved kommunikation mel- • Kontakt kundeservice hos
lem systemsoftware og
SEW
optionssoftware
• Watchdog i IPOSplus®programmet

17

Fejl watchdog IPOS

• Et applikationsmodul blev
• Kontrollér IPOS-programindlæst i et MOVIDRIVE® B
met
uden teknologiudførelse
• Kontrollér enhedens tekno• Ved anvendelse af et applilogiaktivering (P079)
kationsmodul er den forkerte • Kontrollér den indstillede
teknologifunktion indstillet
teknologifunktion (P078)

Straksstop

Kontakt kundeservice hos
SEW

42

Slæbefejl

Straksstop
(P)

0

Slæbefejl positionering

• Encoder tilsluttet forkert
•
• Accelerationsramper for kor•
te
• Positionsregulatorens P-an- •
•
del for lille
• Omdrejningstalregulator parametreret forkert
•
• Værdi for slæbefejlstolerance •
for lille
•

43

RS485-timeout

Hurtigstop
(P)

0

Kommunikations-timeout
på RS485-interfacet

Fejl ved kommunikation via
interface RS485

43

RS485-timeout

Hurtigstop
(P)

3

Timeout manuel drift

Kommunikationen med kilden, Kontrollér forbindelsen til styrder styrer den manuelle drift,
ekilden
blev afbrudt. (uafhængigt af det
anvendte betjeningsinterface)

44

Enhedens be- Straksstop
lastning

0

Fejl i enhedens belastning • Enhedens belastning (I×Tværdi) > 125 %
Fejl UL-overvågning

8

Kontrollér tilslutningen af
encoderen
Forlæng rampen
Forøg P-andelen
Parametrér omdrejningstalregulatoren igen
Forøg slæbefejlstolerancen
Kontrollér ledningsføringen
encoder, motor og netfaser
Kontrollér mekanikken for
træghed, kør evt. til blok

Kontrollér RS485-forbindelsen
(f.eks. omformer - pc, omformer - DBG60B). Kontakt evt.
kundeservice hos SEW

• Reducér effekt output
• Forlæng rampen
• Installér en større omformer, hvis de nævnte punkter ikke er mulige
• Reducér lasten

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

45

Straksstop

Generel fejl ved initialiseringen

Initialisering

0

Mulig årsag

Foranstaltning

6

• EEPROM i effektdelen er ik- •
ke parametreret eller er parametreret forkert
Databusfejl ved RAM-kon• Optionskortet har ikke kontrol
takt med bagpladebussen
•
CPU-clock-fejl

7

Fejl i strømregistreringen

10

Fejl ved indstillingen af
flash-beskyttelsen

11

Databusfejl ved RAM-kontrol

12

Parametreringsfejl synkronkørsel (intern synkronkørsel)

3

Foretag fabriksindstillingen.
Kontakt SEW for råd og vejledning, hvis fejlen ikke kan
nulstilles
Isæt optionskortet korrekt

46

Systembus 2 Hurtigstop
timeout
(P)

0

Timeout systembus CAN2 Fejl ved kommunikation via sy- Kontrollér systembusforbinstembus 2
delse

47

Systembus 1 Hurtigstop
timeout
(P)

0

Timeout systembus CAN1 Fejl ved kommunikation via sy- Kontrollér systembusforbinstembus 1
delse

48

Hardware
DRS

Straksstop

0

Hardware-synkronkørsel

Kun med DRS11B:
•
• Encodersignal fra master-/
strækningsencoder forkert
• Hardwaren, der er nødvendig •
til synkronkørsel, er forkert
•

Kontrollér master-/strækningsencoderens encodersignaler
Kontrollér encoderens ledningsføring
Udskift synkronkørselskortet

57

"TTL-encoder"

Straksstop

512

X15: Fejl ved amplitudekontrol

16896

X14: Fejl ved amplitudekontrol

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

514

X15: Forkert indstilling af
tæller-nævner-værdierne

Forkerte tæller-nævner-værdier Korrigér tæller-nævner-værdierne

16898

X14: Forkert indstilling af
tæller-nævner-værdierne

512

X15: Fejl ved amplitudekontrol

514

X15: Sporsignalfejl

16896

X14: Fejl ved amplitudekontrol

16897

X14: Initialisering

16898

X14: Sporsignalfejl

513

X15: Initialisering

Encoder defekt

515

C15: Forkert indstilling af
tæller-nævner-værdierne

Forkerte tæller-nævner-værdier Korrigér tæller-nævner-værdierne

16899

X14: Forkert indstilling af
tæller-nævner-værdierne

"Sinus-cosi- Straksstop
nus-encoder"

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

Udskift encoder

24770612/DA – 11/2017
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

6

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

59

Hurtigstop

1

X15: Sporsignalfejl

16

Datalinjefejl

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
•
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl

"Encoderkommunikation"

64 – 576 X15: RS485-kommunikation
1088 –
1388

X15: EnDat-kommunikation

16385

X14: Sporsignalfejl

16400

X14: Datalinjefejl

Foranstaltning
Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning
og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

16448 – X14: RS485-kommunika16832 tion

24770612/DA – 11/2017

17472 – X14: EnDat-kommunika17772 tion
2

X15: Encoder kalibreret
forkert

16386

X15: Encoder kalibreret
forkert

1024

X15: Takt- og/eller datalinje ikke tilsluttet

17408

X14: Takt- og/eller datalinje ikke tilsluttet

Encoder kalibreret forkert eller Leveringstilstand + ny IBN
mekanisk forskydning i forhold
til motoren
Takt- og/eller datalinje ikke tilsluttet

Tilslut takt- og/eller datalinje

Kun i driftsmodus IPOSplus®:
• Kontrollér seriel forbindelse
• Det blev forsøgt at indstille
til den eksterne styring
en ugyldig automatisk modus • Kontrollér den eksterne sty(via ekstern styring)
rings skriveværdier
• P916 = BUSRAMPE indstillet • Indstil P916 rigtigt

77

IPOS-styreord

Ingen reaktion (P)

0

Ugyldigt styreord IPOS

78

IPOS SW-en- Ingen reakdestop
tion (P)

0

Softwareendeafbryder ak- Kun i driftsmodus IPOSplus®:
• Kontrollér brugerprogram
tiveret
Programmeret målposition lig- • Kontrollér softwareendeafger uden for bevægelsesområbrydernes position
det, der er begrænset af
softwareendeafbryderne

79

Hardwarekon- Straksstop
figuration

0

Afvigende hardwarekonfi- Efter udskiftning af hukomguration ved udskiftning af melseskortet stemmer følgende
hukommelseskortet
ikke længere overens:
• Effekt
• Nominel spænding
• Variantregistrering
• Enhedsserie
• Udførelse som teknologi-/
standardenhed
• Optionskort

Sørg for identisk hardware, eller gennemfør leveringstilstand (parameter = fabriksindstilling)

80

RAM-test

Straksstop

0

Fejl "RAM-test"

Intern omformerfejl, RAM defekt

Kontakt kundeservice hos
SEW

81

Startbetingelse

Straksstop

0

Fejl startbetingelse ved
hejseværk VFC

Kun i driftsmodus "VFC-hejseværk":
Strømmen i formagnetiseringstiden kunne ikke omsættes i
motoren i den nødvendige styrke:
• Den nominelle motoreffekt er
for lille i forhold til omformerens nominelle effekt
• Tværsnittet på motorkablet
er for lille.
Kun ved drift med linearmotor
(fra firmware 18):
• Drevet blev indstillet på tilstanden "Aktivering" uden, at
kommuteringsoffset mellem
linearmotor og linearencoder
er kendt. Strømviseren kan
derfor ikke indstilles korrekt
af omformeren.

• Kontrollér idriftsættelsesdataene, og evt. ny idriftsættelse
• Kontrollér forbindelse mellem omformer og motor
• Kontrollér tværsnittet på
motorkablet, og forøg det
evt.
• Gennemfør en kommuteringskørsel i tilstanden "Ingen aktivering", og udskift
først i tilstanden "Aktivering", når omformeren i statusordet bit 25 kvitterer, at
den er kommuteret.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
82

Udgang brudt Straksstop

84

Motorbeskyt- Nødstop (P) 0
telse

0

Betegnelse

Mulig årsag

Udgang brudt ved
VFC‑hejseværk

Kun i driftsmodus "VFC-hejse- • Kontrollér forbindelse melværk":
lem omformer og motor
• To eller alle udgangsfaser af- • Kontrollér idriftsættelsesdabrudt
taene, og evt. ny idriftsæt• Den nominelle motoreffekt er
telse
for lille i forhold til omformerens nominelle effekt

Fejl "Motortemperatursimulation"

• Belastningen af motoren er
for høj
• IN-UL-overvågningen har udløst
• P530 blev efterfølgende
indstillet på "KTY"

2

Ledningstrådbrud temperaturføler

3

Der findes ingen termisk
motormodel

4

Fejl i UL-overvågning

11

Kortslutning temperaturføler

Foranstaltning

• Lad altid motoren afkøle,
og nulstil fejlen
• Reducér lasten
• Forlæng rampen
• Overhold længere pausetider
• Kontrollér P345/346
• Installér en større motor

86

Kondensatormodul

Straksstop

0

Fejl i forbindelse med kon- • Hukommelseskort mangler
densatormodulet
• Hukommelseskort defekt

87

Teknologifunktion

Straksstop

0

Teknologifunktion valgt
ved standardenhed

I en enhed i standardudføFrakobl teknologifunktionen
relsen blev der aktiveret en teknologifunktion

88

Fangning

Straksstop

0

Fejl "Fangning"

Kun i driftsmodus VFC n-Reg.: Aktivering først ved faktisk
Faktisk omdrejningstal
omdrejningstal ≤ 6000 min-1
> 6000 min-1 ved aktivering af
omformeren

92

DIP-encoder- Fejlvisning
problem
(P)

1

Forureningsgrad stål
WCS3

Encoder melder en fejl

93

DIP-encoder- Nødstop (P) 0
fejl

Fejl "Absolut encoder"

Encoderen melder en fejl, f.eks. •
powerfail
• Forbindelseskabel encoder- •
DIP11B svarer ikke til kravene (parvist snoet, afskærmet) •
• Taktfrekvens for lednings•
længde for høj
• Tilladt maks. hastighed/acceleration af encoderen over- •
skredet
• Encoder defekt

94

Kontrolsum
EEPROM

0

Effektdelsparameter

5

Styrehoveddata

Indsend enheden til reparation

6

Effektdelsdata

Fejl ved omformerelektronik.
Evt. på grund af EMC-påvirkning eller defekt

7

Ugyldig version af konfigurationsdatasættet
Der kunne ikke beregnes en
plausibel position
• Forkert encodertype indstillet
• IPOSplus®-kørselsparameter
indstillet forkert
• Tæller-/nævnerfaktor indstillet forkert
• Nuljustering gennemført
• Encoder defekt

• Indstil den rigtige encodertype
• Kontrollér IPOSplus®-kørselsparameter
• Kontrollér kørehastighed
• Korrigér tæller-/nævnerfaktor
• Reset efter nuljustering
• Udskift absolut encoder

95

32

Reaktion (P) Kode

Straksstop

DIP-plausibili- Nødstop (P) 0
tetsfejl

Plausibilitetskontrol ved
absolut position

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Spænd fingerskruen
• Isæt hukommelseskortet,
og fastgør det
• Udskift hukommelseskortet
• Indlæs leveringstilstand og
parametersæt

Mulig årsag: Forurening af encoderen → rengør encoderen
Kontrollér tilslutning af absolut encoder
Kontrollér forbindelseskablet
Indstil den rigtige taktfrekvens
Reducér maks. kørehastighed eller rampe
Udskift absolut encoder
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Service

Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
97

6

Reaktion (P) Kode

Kopieringsfejl Straksstop

0

1

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

Indlæsningen af parametersættet er eller var forkert

• Hukommelseskortet kan ikke • Gentag kopieringen
læses eller skrives
• Gendan leveringstilstand
• Fejl ved dataoverførslen
(P802), og gentag kopieringen
Afbrydelse af download af
et parametersæt til enheden

2

Overtagelse af parametrene ikke mulig
Parameterovertagelse fra
hukommelseskort ikke mulig

98

CRC Error

Straksstop

0

Fejl "CRC via internt flash" Intern omformerfejl, Flashhukommelse defekt.

99

IPOS rampe- Straksstop
beregning

0

Fejl "Rampeberegning"

100

Svingning advarsel

Vis fejl (P)

0

Vibrationsdiagnose advar- Vibrationssensor advarer
Find årsagen til vibrationen.
sel
(→ driftsvejledning "DUV10A"). Drift fortsat mulig, indtil F101
forekommer.

101

Vibration fejl

Hurtigstop
(P)

0

Vibrationsdiagnose fejl

Vibrationsføler melder fejl.

102

Olieældning
advarsel

Vis fejl (P)

0

Olieældning advarsel

Olieældningsføleren har sendt Planlæg olieskift
en advarselsmelding

103

Olieældning
fejl

Vis fejl (P)

0

Olieældning fejl

Olieældningsføleren har sendt SEW-EURODRIVE anbefaler,
en fejlmeddelelse
at gearolien straks udskiftes

104

Olieældning - Vis fejl (P)
overtemperatur

0

Olieældning overtempera- Olieældningsføleren har meldt • Lad olien afkøle
tur
overtemperatur
• Kontrollér, at gearkølingen
fungerer korrekt

105

Olieældning
klarmelding

Vis fejl (P)

0

Olieældning klarmelding

Olieældningsføler er ikke drifts- • Kontrollér strømforsyningen
klar
til olieældningsføleren
• Kontrollér olieældningsføleren, og udskift den om nødvendigt

106

Bremseslid

Vis fejl (P)

0

Bremseslid fejl

Bremsebelægningen er slidt

107

Netkomponenter

Straksstop

1

Kun til regenerativ strøm- Hovedrelæ defekt
forsyning: Tilbagemeldingssignal fra hovedrelæet ikke givet

Foretag en ændring af
IPOSplus®-programmet, så
rampetider og kørehastigheder kun ændres i omformerens spærrede tilstand.

SEW-EURODRIVE anbefaler,
at årsagen til vibrationen
straks afhjælpes

Udskift bremsebelægningen
(→ driftsvejledning "Motorer")
• Kontrollér hovedrelæet
• Kontrollér styreledninger

24770612/DA – 11/2017

Kun i driftsmodus IPOSplus®:
Ved sinusformet eller kvadratisk positioneringsrampe forsøges det at ændre rampetider og
kørehastigheder ved aktiveret
omformer

Indsend enheden til reparation
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Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

108

Vis fejl

0

Fejl DCS

1

Konfigurationsdata blev
Forbindelsesfejl under ind• Indlæs konfigurationsfilerne
indlæst forkert o optionen læsning af programmet i optioigen.
• Genstart derefter optionen
DCS..B.
nen DCS..B
DCS..B.

2

Konfigurationsdataene til Optionen DCS..B er konfigure- • Parametrér optionen
softwareversionen i optio- ret med forkert softwareversion. DCS..B med den godkendnen DCS..B er ugyldige.
te version af MOVISAFE®softwaren.
• Genstart derefter optionen
DCS..B.

3

Enheden blev ikke
Program eller konfigurationsda- • Kontrollér udførelsen af
programmeret med korrekt ta blev indlæst i enheden med
optionen DCS..B, og parasoftwareoverflade.
forkert MOVISAFE®-software.
metrér med en gyldig
MOVISAFE®-software.
• Genstart derefter optionen
DCS..B.

4
5

Forkert referencespænding

• Forkert referencespænding • Kontrollér forsyningsspæn• Forkert forsyningsspænding
dingen til optionen DCS..B.
• Genstart optionen DCS..B.
for optionen DCS..B
• Forkert komponent på optionen DCS..B

6

Forkert systemspænding

• Forkert forsyningsspænding • Kontrollér forsyningsspænfor optionen DCS..B
dingen til optionen DCS..B.
• Forkert komponent på optio- • Genstart optionen DCS..B.
nen DCS..B

10

Forkert forsyningsspænding.

• DC 24 V-forsyningsspændin- • Kontrollér forsyningsspængen til optionen DCS..B er
dingen til optionen DCS..B.
• Genstart optionen DCS..B.
forkert.
• Komponentfejl på optionen
DCS..B

11

Enhedens omgivelsestem- Temperatur på anvendelsesKontrollér omgivelsestempeperatur er ikke i det define- stedet er i området, der ikke er raturen
rede område
tilladt

12

Plausibilitetsfejl positions- Ved positionsomstilling er ZSC, • Kontrollér aktivering af ZSC
omstilling
JSS eller DMC aktiveret kon• Kontrollér aktivering af JSS
stant
• Aktivering af DMC (kun ved
overvågning over position)

13

Forkert kobling af LOSIDE-driveren DO02_P/
DO02_M

14

Forkert kobling af HISIDEdriveren DO02_P/
DO02_M

15

Forkert kobling af LOSIDE-driveren DO0_M

16

Forkert kobling af HISIDEdriveren DO0_P

17

Forkert kobling af LOSIDE-driveren DO01_M

18

Forkert kobling af HISIDEdriveren DO01_P

19

Enheden blev ikke
Program eller konfigurationsda- • Kontrollér udførelsen af
programmeret med korrekt ta blev indlæst i enheden med
optionen DCS..B, og parasoftwareoverflade.
forkert MOVISAFE®-software.
metrér med en gyldig
MOVISAFE®-software.
• Genstart derefter optionen
DCS..B.

Fejl DCS

7

108

Fejl DCS

Vis fejl

20

21
22

34

Konfigurationsdataenes
CRC er ugyldige.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Mulig årsag

Kortslutning af udgangen

Foranstaltning

Kontrollér tilslutningen på udgangen

Konfigurationsdata blev indlæst Indlæs konfigurationsdataene
forkert i enheden.
i enheden igen.
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

108

Vis fejl

Fejl i den interne overfør- sel af konfigurationsdataene.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl under beregningen af firmware-konfigurationsdataene.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Firmware-konfigurationsdataenes CRC er ugyldige.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl i den interne overfør- sel af firmware-konfigurationsdataene.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

31

Områdekontrollen for De- Forkerte konfigurationsdata i
vice Description er forkert. enhedsbeskrivelsen.

• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

32

Områdekontrollen for Access Data er forkert.

Forkerte konfigurationsdata i
enhedsbeskrivelsen.

• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

33

EMU-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
EMU-funktionen.

• Annullér ændringerne i
EMU-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

34

PSC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
PSC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
PSC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

Fejl DCS

23
24

25
26

27
28

29
30
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108

6

Fejl DCS

Vis fejl

Mulig årsag

Foranstaltning
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Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl
Reaktion (P) Kode

Betegnelse

108

Vis fejl

35

ESS-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
ESS-funktionen.

• Annullér ændringerne i
PSC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

36

ELC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
ELC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
ELC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

37

OLC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
OLC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
OLC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

38

ZSC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
ZSC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
ZSC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

39

MSC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
MSC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
MSC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

40

DMC-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
DMC-funktionen.

• Annullér ændringerne i
DMC-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

108

36

Subfejl

Kode Betegnelse
Fejl DCS

Fejl DCS

Vis fejl
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Mulig årsag

Foranstaltning
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Fejl

24770612/DA – 11/2017

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

108

Vis fejl

41

JSS-områdekontrol er for- Forkerte konfigurationsdata i
kert.
JSS-funktionen.

• Annullér ændringerne i
JSS-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

42

PLC-områdekontrol er for- Forkert AWL-anvendelseskert.
program.

• Oversæt anvendelsesprogrammet på ny, indlæs
det, og gestart derefter
optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

43

Områdekontrol frakoblingskanal er forkert.

Intern fejl i konfigurationsdata.

• Annullér ændringerne i
frakoblingen (konfiguration),
eller indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

44

Områdekontrol binærudgange er forkert.

Forkerte konfigurationsdata for • Annullér ændringerne for
binærudgangene.
frakoblignsmatrixen til binærudgangene, eller indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

45

Områdekontrol binærudgange er forkert.

Forkerte konfigurationsdata for • Annullér ændringerne for
binærudgangene.
frakoblignsmatrixen til binærudgangene, eller indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

46

Områdekontrol encoderty- Forkert konfiguration af encope er forkert.
dertypen.

108

6

Fejl DCS

Fejl DCS

Vis fejl

Mulig årsag

Foranstaltning

• Annullér ændringerne i encoderkonfiguationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

37

Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

108

Vis fejl

47

Områdekontrol encodernormering er forkert.

Forkert konfiguration af encoderstrækningen.

• Annullér ændringerne i encoderstrækningen (målelængde, opløsning eller
maks. hastighed), eller indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

48

Områdekontol encoderpo- Forkert konfiguration af encosition er forkert.
derstrækningen.

• Annullér ændringerne i encoderstrækningen (målelængde, opløsning eller
maks. hastighed), eller indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

49

Områdekontrol PDM er
forkert.

• Annullér ændringerne i
PDM-konfigurationen, eller
indtast på ny.
• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

50

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

53

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

54

Intern programfejl.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

108

Fejl DCS

Fejl DCS

Vis fejl

51

52

Forker konfiguration af PDMfunktionen.

-

55

56
57

58

Watchdogtest fejlbehæftet. Fejlbehæftet tilbagemelding fra • Udskift optionen DCS..B.
de digitale udganges interne
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
frakoblingskanal.
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.
Forkerte procesdata.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
brugerprogram.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

59

62
63

38
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108

Vis fejl

Intern bearbejdningsfejl
brugerprogram.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
brugerprogram.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
indgangselement

-

• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
indgangselement

-

• Indlæs konfigurationsdataene på ny, og gestart derefter optionen DCS..B.
• Hvis fejlen fortsat er til
stede, så aftal versionen af
MOVISAFE®-softwaren
med kundeservice hos
SEW-EURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
anvendelsesprogram

-

73

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

74

Runtime-fejl.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

80

Runtime-fejl

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

82
83

Interrupt-fejl i tidsovervåg- ningen.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

85

Runtime-fejl.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Programfejl.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern fejl CPU.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl DCS

64
65

66
67

68
69

70
71

72

108

Fejl DCS

Vis fejl

75

86

87
88
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108

Vis fejl

Intern fejl CPU.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern fejl CPU.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern fejl RAM.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern fejl flash.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern fejl CPU

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
PROFIsafe.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
PROFIsafe.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Intern bearbejdningsfejl
PROFIsafe.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl DCS

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

101
102

108

Fejl DCS

Vis fejl

103
104

105
106

107
108

109
110

111
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Betegnelse

108

Vis fejl

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

119

Fejl under den interne da- taoverførsel.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

140

Forkert core-spænding
DMP1.

• Core-spænding på optionen • Udskift optionen DCS..B.
DCS..B ikke korrekt.
• Send den defekte option
• Komponentfejl på optionen
DCS..B med fejlnummer til
DCS..B
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

143

Forkert core-spænding
DMPM.

• Core-spænding på optionen • Udskift optionen DCS..B.
DCS..B ikke korrekt.
• Send den defekte option
• Komponentfejl på optionen
DCS..B med fejlnummer til
DCS..B
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

156

Fejlbehæftet RAM-test.

-

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

161

Fejlbehæftet rest af de sta- tiske registre.

• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

0

Alarm DCS

1

Kommunikationsfejl bag- Optionen DCS..B får ingen
pladebus MOVIDRIVE® B. gyldige data fra
MOVIDRIVE® B.

2

Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI1
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI1.
(X81:2) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI1 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.

Fejl DCS

113
114

117
118

141

142

Mulig årsag

157

108

109

Fejl DCS

Alarm DCS

Vis fejl

Vis fejl

160

3

4
5

6
24770612/DA – 11/2017

6

7

8
9

Foranstaltning

• Kontrollér hardwareforbindelsen med
MOVIDRIVE® B
• Kontrollér firmwareversionen af MOVIDRIVE® B.
• Montér encoder-, motor- og
TF-ledningens flettede
skærm med stor flade.
• Etablér potentialudligning.

Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI2
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI2.
(X81:3) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI2 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI3
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI3.
(X81:4) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI3 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI4
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI4.
(X81:5) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI4 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
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109

Vis fejl

Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI5
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI5.
(X81:7) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI5 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.

Alarm DCS

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Foranstaltning

Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI6
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI6.
(X81:8) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI6 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI7
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI7.
(X81:9) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI7 i
rerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-1-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI8
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI8.
(X81:10) er der ikke den konfiaf binærindgangen DI8 i
gurerede puls-1-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI1
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI1.
(X81:2) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI1 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI2
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI2.
(X81:3) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI2 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI3
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI3.
(X81:4) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI3 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI4
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI4.
(X81:5) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI4 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
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Mulig årsag
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109

Vis fejl

Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI5
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI5.
(X81:7) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI5 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.

Alarm DCS

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

109

Alarm DCS

Vis fejl

36
37

38
39

40
41
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Foranstaltning

Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI6
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI6.
(X81:8) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI6 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI7
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI7.
(X81:9) er der ikke den konfigu- af binærindgangen DI7 i
rerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Puls-2-plausibilitetsfejl på På binærindgangen DI8
• Kontrollér konfigurationen
binærindgangen DI8.
(X81:10) er der ikke den konfiaf binærindgangen DI8 i
gurerede puls-2-spænding.
henhold til projektering og
koblingsdiagram
• Kontrollér ledningsføringen.
Plausibilitetsfejl hastighedsregistrering.

Differensen mellem de to ha• Kontrollér igen strækninstighedssensorer er højere end
gens forløb med dataene,
den konfigurerede frakoblingsder er indstillet i encodergrænse for hastigheden.
konfigurationen.
• Kontrollér hastighedssensoren.
• Indstil hastighedssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.

Plausibilitetsfejl positions- Differensen mellem de to posi- • Kontrollér strækningens forregistrering.
tionssignaler er højere end den
løb med konfigurerede data
konfigurerede frakoblingsgrænfor encoderindstillingen.
se for inkrementerne.
• Kontrollér positionssignalet.
• Er alle signaler tilsluttet til
det 9‑polede encoderstik?
• Kontrollér den rigtige tilslutning af encoderstikket.
• Indstil positionssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.
• Hvis absolutværdien anvendes via bagpladebussen,
kan det blive nødvendigt at
skulle tilpasse parameteren
Frakoblingsgrænse inkr.
Plausibilitetsfejl forkert po- Den aktuelle position ligger
• Kontrollér strækningens forsitionsområde.
uden for den konfigurerede må- løb med konfigurerede data
lelængde.
for encoderindstillingen.
• Kontrollér positionssignalet,
korrigér evt. offset.
• Indstil positionssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.
Plausibilitetsfejl forkert ha- Den aktuelle hastighed ligger
stighed.
uden for den konfigurerede
maksimale hastighed.

• Drevet bevæger sig uden
for det tilladte og konfigurerede hastighedsområde.
• Kontrollér konfigurationen
(encodermaske: maksimalt
indstillet hastighed).
• Analysér hastighedens forløb med SCOPE-funktionen.
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109

Vis fejl

Plausibilitetsfejl forkert ac- Den aktuelle acceleration ligger • Kontrollér konfigurationen
celeration.
uden for den konfigurerede
(encodermaske: maksimalt
maksimale acceleration.
indstillet hastighed).
• Analysér hastighedens/accelerationens forløb med
SCOPE-funktionen.

Alarm DCS

42
43

44
45

46

Mulig årsag

Foranstaltning

Plausibilitetsfejl på enco- Tilslutningen af encoderen sva- • Konfigurér encodertype og
derinterfacet (A3401 = en- rer ikke til de konfigurerede dakonfiguration (SSI/inkrecoder 1 og A3402 = enco- ta
mentalt)
der 2)
• Kontrollér encoderens tilslutning/kabelføring
• Kontrollér encoderdataenes
polaritet
• Test encoderens funktion

47

Encoderes spændingsforsyning er forkert (A3403 =
encoder 1 og A3404 = encoder 2).

Encoderforsyningsspændingen • Encoderens forsyningsligger uden for det definerede
spænding blev overbelaområde (min. DC 20 V / maks.
stet, og den interne PoDC 29 V).
lyswitch-sikring har udløst.
• Kontrollér forsyningsspændingen til optionen DCS..B.

48

Referencespændingsfejl

Encodersystemets referenKontrollér encodersystemets
cespændingsindgang ligger
referencespændingsindgang
uden for det definerede område

49
50
51
52

Differensniveau RS485• Ingen encoderforbindelse.
• Kontrollér encoderforbindriver 1. Fejl: Signal "B" el- • Forkert encodertype tilsluttet. delsen.
ler signal "Takt" er forkert.
• Kontrollér encoderkabelføringen.
Differensniveau RS485-

53

driver 2. Fejl: Signal "A" eller signal "DATA" forkert.

54

Inkrementaltællerafvigelse

55
109

Alarm DCS

Vis fejl

56
57

58
59
60
61

Plausibilitetsfejl på enco- Tilslutningen af encoderen sva- • Konfigurér encodertype og
derinterfacet (A3401 = en- rer ikke til de konfigurerede dakonfiguration (SSI/inkrecoder 1 og A3402 = enco- ta
mentalt)
der 2)
• Kontrollér encoderens tilslutning/kabelføring
• Kontrollér encoderdataenes
polaritet
• Test encoderens funktion
Plausibilitetsfejl SIN/COS- Forkert encodertype tilsluttet.
encodertilslutning.

Kontrollér encoderens tilslutning og kabelføring.

Plausibilitetsfejl inkremen- Fasefejl på den inkrementale
tal encodertilslutning
eller sin/cos-encoderen

• Kontrollér encoderforbindelsen
• Udskift den defekte encoder

62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73

44

Plausibilitetsfejl SSI-enco- Tilsluttet encodertype stemmer • Kontrollér konfigurationen.
dertilslutning (masikke overens med konfiguratio- • Kontrollér den tilsluttede
encoder.
termodus).
nen.
Plausibilitetsfejl SSI-enco- Tilsluttet encodertype stemmer • Kontrollér konfigurationen.
dertilslutning (slaveikke overens med konfiguratio- • Kontrollér den tilsluttede
encoder.
modus).
nen.
Forkert koblingsreaktion af DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biHigh-Side-driveren
udgangen DO0_P (X82:1).
nærudgangen.
DO0_P.
Forkert koblingsreaktion af DC 0 V-kortslutning på binærLow-Side-driveren
udgangen DO0_M (X82:2).
DO0_M.

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Forkert koblingsreaktion af DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biHigh-Side-driveren
udgangen DO1_P (X82:3).
nærudgangen.
DO1_P.
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109

Vis fejl

Forkert koblingsreaktion af DC 0 V-kortslutning på binærLow-Side-driveren
udgangen DO1_M (X82:4).
DO1_M.

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Venstre- og højrerotations- Flere aktiveringer af sikovervågning i sikkerheds- kerhedsfunktionen DMC.
funktionen DMC blev aktiveret samtidigt.

Vær opmærksom på, at der i
styringen til sikkerhedsfunktionen DMC kun er aktiveret én
"Enable".

Overvågningsområde til
venstre og højre for sikkerhedsfunktionen OLC
blev aktiveret samtidigt

Flere aktiveringer af sikkerhedsfunktionen OLC.

Vær opmærksom på, at der i
styringen til sikkerhedsfunktionen OLC kun er aktiveret én
"Enable".

81

Venstre- og højrerotations- Flere aktiveringer af sikovervågning i sikkerheds- kerhedsfunktionen JSS.
funktionen JSS blev aktiveret samtidigt.

Vær opmærksom på, at der i
styringen til sikkerhedsfunktionen JSS kun er aktiveret én
"Enable".

82

Timeout-fejl MET.

Indgangselement med tidsover- Kontrollér indgangselemenvågning er forkert.
tets ledningsføring.

Timeout-fejl MEZ.

Fejl i tohåndsbetjening med
tidsovervågning.

Kontrollér indgangselementets ledningsføring.

Fejl EMU1-overvågning.

• Forkert styring af udgangen
• Forkert tilbageføring

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Alarm DCS

74
75
76
77

78
79

80

83
84
85
86
87
88

Mulig årsag

Foranstaltning

Fejl EMU2-overvågning

89
90

• Kontrollér aktiveringen af
ZSC (SOS).
• Kontrollér aktiveringen af
JSS (SDI).
• Kontrollér aktiveringen af
DMC (SDI) kun ved overvågning af positionen.

24770612/DA – 11/2017

91

Plausibilitetsfejl positions- Positionsomstillingen er konomstilling.
stant aktiveret ved ZSC, JSS
eller DMC.
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Mulig årsag

109

Vis fejl

SSI-encoderfejl.

Encoderspring SSI-værdi er for • Kontrollér encoderens konstor i en cyklus.
figuration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.

SSI-encoderfejl.

Plausibilitetsfejl fpr positionsju- • Kontrollér encoderens konstering.
figuration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.

Alarm DCS

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

110
111

112

Plausibilitetsfejl for den in- • Forskellige tællesignaler på
krementale encoders spor. encodersporene A/B.
• Defekt komponent på
RS485-interface.
• Encoderen arbejder uden for
encoderinterfacets tolerancer.

• Kontrollér encoderens konfiguration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.
• Kontrollér encodersignalernes niveau.
• Kontrollér den inkrementale
encoders maksimale
tællefrekvens.

Plausibilitetsfejl analog/di- • Tilsluttet encodertype stemgital-sammenligning på
mer ikke overens med konfiSchmitt-triggerens udgurationen.
gang – encoderindgang
• Forkerte encodersignaler
• Hardware defekt
X84.

• Kontrollér konfigurationen.
• Kontrollér den tilsluttede
encoder.
• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Plausibilitetsfejl analog/di- • Tilsluttet encodertype stemgital-sammenligning på
mer ikke overens med konfiSchmitt-triggerens udgurationen.
gang – encoderindgang
• Forkerte encodersignaler
• Hardware defekt
X85.

• Kontrollér konfigurationen.
• Kontrollér den tilsluttede
encoder.
• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Områdekontrol positionsbehandling ved
DCS22B/32B.

Ved optionerne DCS22B/32B • Kontrollér konfigurationsdablev positionsbehandlingen akta.
• Deaktivér positionsbehandtiveret.
lingen.

Fejl ved OSSD-indgangs- Fejl ved OSSD-test.
kontrol.

• Kontrollér DC 24 V-indgangsspændingen på alle
OSSD-indgange.
• Sluk og genstart optionen
DCS..B.
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

109

Vis fejl

Forkert koblingsreaktion af DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biHigh-Side-driveren
udgangen DO2_P (X83:1).
nærudgangen.
DO2_P.

Alarm DCS

114
115
116
117

119

Dynamisk test for LowSide-driveren DO0_M.

DC 0 V-kortslutning på binærudgangen DO0_M.

120

Dynamisk test for HighSide-driveren DO1_P.

DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biudgangen DO1_P.
nærudgangen.

121

Dynamisk test for LowSide-driveren DO1_M.

DC 0 V-kortslutning på binærudgangen DO1_M.

122

Dynamisk test for HighSide-driveren DO2_P.

DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biudgangen DO2_P.
nærudgangen.

123

Dynamisk test for LowSide-driveren DO2_M.

DC 0 V-kortslutning på binærudgangen DO2_M.

124

Der er fejl ved testen af
deaktiveringen af binærindgangene.

Indgangene er stadig aktive ef- • Kontrollér binærindgangeter deaktivering.
nes ledningsføring.
• Sluk og genstart DCS..B.
• Udskift optionen DCS..B.

Plausibilitetsfejl hastighedsregistrering

Differensen mellem de to ha• Kontrollér igen strækninstighedssensorer er højere end
gens forløb med dataene,
den konfigurerede frakoblingsder er indstillet i encodergrænse for hastigheden.
konfigurationen.
• Kontrollér hastighedssensoren.
• Indstil hastighedssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.

136
137

138
139

140
141
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Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

DC 24 V-kortslutning på binær- Kontrollér tilslutningen på biudgangen DO0_P.
nærudgangen.

135

Vis fejl

Forkert koblingsreaktion af DC 0 V-kortslutning på binærLow-Side-driveren
udgangen DO2_M (X83:2).
DO2_M.

Foranstaltning

Dynamisk test for HighSide-driveren DO0_P.

134

Alarm DCS

Mulig årsag

118

125

109

6

142
143

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Kontrollér tilslutningen på binærudgangen.

Plausibilitetsfejl positions- Differensen mellem de to posi- • Kontrollér strækningens forregistrering.
tionssignaler er højere end den
løb med konfigurerede data
konfigurerede frakoblingsgrænfor encoderindstillingen.
se for inkrementerne.
• Kontrollér positionssignalet.
• Er alle signaler tilsluttet rigtigt til det 9‑polede encoderstik?
• Kontrollér den rigtige tilslutning af encoderstikket
• Indstil positionssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.
Plausibilitetsfejl forkert po- Den aktuelle position ligger
• Kontrollér strækningens forsitionsområde.
uden for den konfigurerede må- løb med konfigurerede data
lelængde.
for encoderindstillingen.
• Kontrollér positionssignalet,
korrigér evt. offset.
• Indstil positionssignalerne
med SCOPE-funktionen, så
de dækker hinanden.
Plausibilitetsfejl forkert ha- Den aktuelle hastighed ligger
stighed.
uden for den konfigurerede
maksimale hastighed.

• Drevet bevæger sig uden
for det tilladte og konfigurerede hastighedsområde.
• Kontrollér konfigurationen
(encodermaske: maksimalt
indstillet hastighed).
• Analysér hastighedens forløb med SCOPE-funktionen.

Plausibilitetsfejl forkert ac- Den aktuelle acceleration ligger • Kontrollér konfigurationen
celeration.
uden for det konfigurerede ac(encodermaske: maksimalt
celerationsområde. Drevet har
indstillet hastighed).
overskredet det tilladte accele- • Analysér hastighedens/acrationsområde.
celerationens forløb med
SCOPE-funktionen.
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

109

Vis fejl

Encoderes spændingsforsyning er forkert (E3405 =
encoder 1 og E3406 = encoder 2).

Encoderens forsyningsspæn- • Encoderens forsyningsding ligger uden for det definespænding blev overbelarede område (min. DC 20 V /
stet, og den interne Pomaks. DC 29 V).
lyswitch-sikring har udløst.
• Kontrollér forsyningsspændingen til optionen DCS..B.

Alarm DCS

146
147

150
151

152
153

158
159
164
165
166

Foranstaltning

Differensniveau RS485• Ingen encoderforbindelse.
• Kontrollér encoderforbindriver. Fejl: Signal "B" eller • Forkert encodertype tilsluttet. delsen.
signal "Takt" er forkert.
• Kontrollér encoderens kabelføring.
Differensniveau RS485• Ingen encoderforbindelse.
• Kontrollér encoderforbindriver. Fejl: Signal "A" eller • Forkert encodertype tilsluttet. delsen.
• Kontrollér encoderens kasignal "DATA" forkert.
belføring.
Plausibilitetsfejl SIN/COS- Forkert encodertype tilsluttet.
encodertilslutning.

Kontrollér encoderens tilslutning og kabelføring.

Plausibilitetsfejl SSI-enco- Tilsluttet encodertype stemmer • Kontrollér encoderens tildertilslutning (masikke overens med konfiguratioslutning og kabelføring.
• Kontrollér encoderen.
termodus).
nen.

167

Plausibilitetsfejl SSI-enco- Tilsluttet encodertype stemmer • Kontrollér encoderens tildertilslutning (slaveikke overens med konfiguratioslutning og kabelføring.
modus).
nen
• Kontrollér encoderen.

186

Fejl EMU1-overvågning.

Forkert overvågning af den ek- • Kontrollér hardwareforbinsterne frakoblingskanal.
delserne.
• Indkoblings- eller faldtid for
lav.
• Kontrollér koblingskontakterne.

Fejl EMU2-overvågning.

Forkert overvågning af den ek- • Kontrollér hardwareforbinsterne frakoblingskanal.
delserne.
• Indkoblings- eller faldtid for
lav.
• Kontrollér koblingskontakterne.

187

188
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

6

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

109

Vis fejl

191

Plausibilitetsfejl positions- Positionsomstillingen er konomstilling.
stant aktiveret ved ZSC, JSS
eller DMC.

192

SSI-encoderfejl.

Encoderspring SSI-værdi er for • Kontrollér encoderens konstor i en cyklus.
figuration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.

SSI-encoderfejl.

Plausibilitetsfejl fpr positionsju- • Kontrollér encoderens konstering.
figuration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.

Alarm DCS

190

193

194
195

196
197

198
199

200
201

Mulig årsag

Foranstaltning
• Kontrollér aktiveringen af
ZSC (SOS).
• Kontrollér aktiveringen af
JSS (SDI).
• Kontrollér aktiveringen af
DMC (SDI) kun ved overvågning af positionen.

Plausibilitetsfejl for den in- • Forskellige tællesignaler på
krementale encoders spor. encodersporene A/B.
• Defekt komponent på
RS485-interface.
• Encoderen arbejder uden for
encoderinterfacets tolerancer.

• Kontrollér encoderens konfiguration.
• Kontrollér encoderens kabelføring.
• Kontrollér encodersignalernes niveau.
• Kontrollér den inkrementale
encoders maksimale
tællefrekvens.

Plausibilitetsfejl analog/di- • Tilsluttet encodertype stemgital-sammenligning på
mer ikke overens med konfiSchmitt-triggerens udgurationen.
gang – encoderindgang
• Forkerte encodersignaler
• Hardware defekt
X84.

• Kontrollér konfigurationen.
• Kontrollér den tilsluttede
encoder.
• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

Plausibilitetsfejl analog/di- • Tilsluttet encodertype stemgital-sammenligning på
mer ikke overens med konfiSchmitt-triggerens udgurationen.
gang – encoderindgang
• Forkerte encodersignaler
• Hardware defekt
X85.

• Kontrollér konfigurationen.
• Kontrollér den tilsluttede
encoder.
• Udskift optionen DCS..B.
• Send den defekte option
DCS..B med fejlnummer til
fejldiagnose hos SEWEURODRIVE.

110

Fejl "Ex e-be- Nødstop
skyttelse"

0

Varigheden af drift under
5 Hz overskredet

Varigheden af drift under 5 Hz
overskredet

• Kontrollér projekteringen
• Reducer varigheden af drift
under 5 Hz.

113

Ledningstråd- Ingen reakbrud ved ana- tion (P)
logindgang

0

Ledningstrådbrud ved
analogindgang AI1

Ledningstrådbrud ved analogindgang AI1

Kontrollér ledningsføringen

116

Fejl "Timeout Hurtigstop/
MOVI-PLC" advarsel

0

Kommunikations-timeout
MOVI‑PLC®
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• Kontrollér idriftsættelsen
• Kontrollér ledningsføringen
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Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
122

Reaktion (P) Kode

"Absolut en- Straksstop
coderoption"

Betegnelse

X15: Encodertype ukendt Ukendt encodertype tilsluttet

16386

X14: Encodertype ukendt

1

X15: Plausibilitetskontrol

33

X15: Analogspændinger
uden for tolerance

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

60

X15: Analogspændinger
uden for tolerance

63

X15: Positionsfejl, omdrej- • Encoderkabel eller skærm ik- •
ningstal for højt, ingen poke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
sitionsdannelse mulig
i encoderkablet
X15: Spændingsdyk
• Encoder defekt
•
X15: Takt- eller datalinje • EMC-fejl
•
afbrudt

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

256
257

"Absolut en- Straksstop
coderoption"

Foranstaltning
Udskift encoder

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

41 – 45 X15: RS485-kommunikation

122

Mulig årsag

2

258

X15: Positionsspring

261

X15: Intet high-niveau til
rådighed

513

X15: Plausibilitetskontrol

768

X15: PDO timeout

770

X15: Positionsspring

16385

X14: Plausibilitetskontrol

16417

X14: Analogspændinger
uden for tolerance

16444

X14: Analogspændinger
uden for tolerance

16447

X14: Positionsfejl, omdrejningstal for højt, ingen positionsdannelse mulig

16425 – X14: RS485-kommunika16429 tion
16640

X14: Encoderens fejl-bit
indstillet

16641

X14: Takt- eller datalinje
afbrudt

16642

X14: Positionsspring

16645

X14: Intet high-niveau til
rådighed

16897

X14: Plausibilitetskontrol

17152

X14: PDO timeout

17154

X14: Positionsspring

34 – 40 X15: Intern encoderfejl

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

• Encoderkabel eller skærm ik- •
ke tilsluttet korrekt
• Kortslutning/ledningstrådbrud
i encoderkablet
• Encoder defekt
•
• EMC-fejl
•

Kontrollér encoderkabel og
skærm for korrekt tilslutning, kortslutning og ledningstrådbrud
Udskift encoder
Træf EMC-foranstaltninger

Intern encoderfejl

Udskift encoder

Intern encoderfejl

Udskift encoder

46 – 50
64 – 67
514 –
544

122

"Absolut en- Straksstop
coderoption"

16418 – X14: Intern encoderfejl
16424
16430 – X14: Intern encoderfejl
16434
16448 – X14: Intern encoderfejl
16451
16898 – X14: Intern encoderfejl
16928
17156 – X14: Intern encoderfejl
17158
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772 –
774

Service
Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl

Subfejl

Kode Betegnelse
122

6

Reaktion (P) Kode

"Absolut en- Straksstop
coderoption"

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

61

X15: Senderstrøm kritisk

Forurening, senderbrud

Udskift encoder

16445

X14: Senderstrøm kritisk

62

X15: Encodertemperatur
kritisk

Encodertemperatur for høj

Sænk motor- og omgivelsestemperatur

16446

X14: Encodertemperatur
kritisk

259

X15: Taktfrekvens for lav

Encoderparametrering forkert

260

X15: Encoderen melder
programmerbar fejl

Kontrollér encoderparametrering

576

X15: Intern encoderadvarsel

769

X15: Encoderen melder
programmerbar fejl

16643

X14: Taktfrekvens for lav

16644

X14: Encoderen melder
programmerbar fejl

16960

X14: Intern encoderadvarsel

17153

X14: Encoderen melder
programmerbar fejl

771

X15: Emergency-melding

17155

X14: Emergency-melding

Positioneringsafbrydelse

Nødstop (P) 0

124

Omgivelses- Nødstop (P) 1
betingelse

Fejl positionering/positioneringsafbrydelse

Målovervågning ved genopGennemfør positioneringen
tagelse af en afbrudt positione- uden afbrydelser indtil afslutring. Der blev kørt over mål.
ningen

Tilladt omgivelsestempera- Omgivelsestemperatur >60 °C • Forbedr ventilations- og
tur overskredet
kølingsbetingelser
• Forbedr lufttilførslen til kontaktskabet, kontrollér filtermåtterne.
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Fejlmeddelelser og fejlliste

Fejl
Reaktion (P) Kode

Betegnelse

Mulig årsag

Foranstaltning

196

Straksstop

1

Aflademodstand

Aflademodstand overbelastet

Overhold ventetiden ved
tænd/sluk

2

Hardwareregistrering for-/ Forkert variant af for-/afladesty- • Kontakt kundeservice hos
afladestyring
ring
SEW
• Udskift for-/afladestyring

3

Inverterkobling

Inverterkobling defekt

• Kontakt kundeservice hos
SEW
• Udskift inverterkoblingen

4

Inverterkobling referencespænding

Inverterkobling defekt

• Kontakt kundeservice hos
SEW
• Udskift inverterkoblingen

5

Konfiguration af effektdele Forskellige fasemoduler indbygget i omformeren

6

Konfiguration af styrehoved

7

Kommunikation effektdel- Ingen kommunikation
styrehoved

Kontrollér montering af styrehoved

8

Kommunikation mellem
for-/afladestyring og
vekselretterkobling

• Kontrollér ledningsføringen
• Kontakt kundeservice hos
SEW

10

Kommunikation effektdel- Inverterkoblingen understøtter
styrehoved
ikke en protokol

11

Kommunikation effektdel- Der er fejl i kommunikationen til Udskift inverterkoblingen
styrehoved
inverterkoblingen ved opstart
(CRC-fejl)

12

Kommunikation effektdel- Inverterkoblingen kører til styre- Udskift inverterkoblingen
styrehoved
hovedet iht. afvigende protokol

13

Kommunikation effektdel- Fejl i kommunikationen til inver- Udskift inverterkoblingen
styrehoved
terkoblingen ved drift: Mere end
1× pr. sekund, en CRC-fejl.

14

Konfiguration af styrehoved

Til EEPROM-datasæt, model 7 Udskift styrehoved
mangler PLD-funktionalitet

15

Fejl i inverterkobling

Inverterkoblingens processor
har meldt en intern fejl

16

Fejl i inverterkobling: PLDversion inkompatibel

17

Fejl i for-/afladestyring

18

Fejl, mellemkredsventilator Mellemkredsventilatoren er de- • Kontakt kundeservice hos
defekt
fekt
SEW
• Kontrollér, om mellemkredsdrosselventilatoren er
tilsluttet eller defekt

19

Kommunikation effektdel- Fejl i kommunikationen til inver- •
styrehoved
terkoblingen ved drift: Mere end
1× pr. sekund, en intern fejl.
•

20

Kommunikation effektdel- Styrehovedet har ikke sendt
• Kontakt kundeservice hos
styrehoved
meddelelser til WRK i længere
SEW, hvis fejlen forekomtid
mer gentagne gange.
• Udskift inverterkoblingen

21

Uz-måling, usandsynlig
Fase R

22

Ur-måling, usandsynlig
Fase S

23

Uz-måling, usandsynlig
Fase T

196

52

Subfejl

Kode Betegnelse
Effektdel

Effektdel

Straksstop

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Informér kundeservice hos
SEW
• Kontrollér og udskift fasemodulerne

Forkert styrehoved til netinver- Udskift styrehoved, så det
ter eller motorinverter
passer til net- og motorinverteren

Ingen kommunikation

Udskift inverterkoblingen

• Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer gentagne gange.
• Udskift inverterkoblingen
Udskift inverterkoblingen

For-/afladestyringens processor •
har givet meddelelse om intern
fejl.
•

Fasemodul defekt

Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer gentagne gange.
Udskift for-/afladestyring

Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer gentagne gange.
Udskift inverterkoblingen

Kontakt kundeservice hos
SEW, hvis fejlen forekommer
gentagne gange.
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Service

Service
SEW-elektronikservice

Fejl

6

Subfejl

Kode Betegnelse

Reaktion (P) Kode

Betegnelse

197

Straksstop

Netoverspænding (motor- Netspændingskvalitet mangel- • Kontrollér forsyning (sikrininverter kun ved start af
fuld
ger, relæ)
• Kontrollér projekteringen af
forladning)
forsyningsnettet.
Netunderspænding (kun

Net

1

2

Mulig årsag

Foranstaltning

ved netinverter')
199

Mellemkreds- Straksstop
opladning

4

Bootning blev afbrudt

6.3

SEW-elektronikservice

6.3.1

Indsendelse til reparation

Mellemkredsen kan ikke oplades

• Bootning overbelastet
• Tilsluttet mellemkredskapacitet for stor
• Kortslutning i mellemkredsen,
kontrollér mellemkredsforbindelse ved flere enheder

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, skal du henvende dig til elekronikserviceafdelingen hos SEW-EURODRIVE (→ "Kunde- og reservedelsservice").
Når SEW-elektronikservice kontaktes skal servicekoden oplyses, så serviceafdelingen
har lettere ved at hjælpe.
Hvis enheden indsendes til reparation, skal følgende angives:

6.4

•

Serienummer (→ typeskilt)

•

Typebetegnelse

•

Standardudførelse eller teknologiudførelse

•

Cifrene på statusetiketten

•

Kort applikationsbeskrivelse (anvendelse, styring via klemmer eller serielt)

•

Tilsluttet motor (motortype, motorspænding, kobling W eller m)

•

Fejltype

•

Ledsagende omstændigheder

•

Egne formodninger

•

Forudgående usædvanlige hændelser

Langtidsopbevaring
Tilslut netspænding til enheden i mindst 5 minutter hvert 2. år ved langtidsopbevaring.
Ellers forkortes enhedens levetid.

24770612/DA – 11/2017

Fremgangsmåde ved undladt vedligeholdelse:
I omformerne anvendes der elektrolytkondensatorer, der er underlagt en ældningseffekt i spændingsløs tilstand. Denne effekt kan medføre en beskadigelse af elektrolytkondensatorerne, hvis enheden tilsluttes direkte til nominel spænding efter længere
opbevaring.
Ved manglende vedligeholdelse anbefaler SEW-EURODRIVE at forøge netspændingen langsomt indtil den maksimale spænding. Det kan f.eks. foretages ved hjælp af en
reguleringstransformator, hvis udgangsspænding indstilles iht. følgende oversigt.
Følgende trindelinger anbefales:
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Service
Bortskaffelse

AC 400/500 V-enheder:
•

Trin 1: AC 0 V til AC 350 V inden for få sekunder

•

Trin 2: AC 350 V i 15 minutter

•

Trin 3: AC 420 V i 15 minutter

•

Trin 4: AC 500 V i 1 time

AC 230 V-enheder:
•

Trin 1: AC 170 V i 15 minutter

•

Trin 2: AC 200 V i 15 minutter

•

Trin 3: AC 240 V i 1 time

Efter denne regeneration kan enheden straks anvendes eller fortsat opbevares med
vedligeholdelse.

6.5

Bortskaffelse
Overhold de gældende regler og bestemmelser. Bortskaf produkterne iht. deres beskaffenhed og de gældende forskrifter, f.eks. som:
Elektronikaffald (printkort)

•

Kunststof (hus)

•

Plade

•

Kobber

24770612/DA – 11/2017

•
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Overensstemmelseserklæringer
MOVIDRIVE

7

Overensstemmelseserklæringer

7.1

MOVIDRIVE®

7.1.1

Overensstemmelseserklæring

7

MOVIDRIVE

EU-overensstemmelseserklæring
Oversættelse af den originale tekst

900230310/DA

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

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

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 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4)

24770612/DA – 11/2017

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

21-06-2017

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

Kompakt driftsvejledning – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

55

7

Overensstemmelseserklæringer
MOVIDRIVE med DFS11B/DFS21B

MOVIDRIVE
med
DFS11B/
DFS21B

7.2

MOVIDRIVE® med DFS11B/DFS21B

7.2.1

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring
Oversættelse af den originale tekst

900010510/DA

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

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

monteret

DFS11B PROFIBUS-DP-V1 med PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe

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 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

Andre anvendte standarder:

EN 61508:2001 (del 1-7)
EN 62061:2005

4)

Bruchsal

19-06-2017

Sted

Dato

Johann Soder
Teknisk direktør

a)
b)

56

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

Overensstemmelseserklæringer
MOVIDRIVE med DCS2.B/DCS3.B

7

MOVIDRIVE
med
DCS2.B/
DCS3.B

7.3

MOVIDRIVE® med DCS2.B/DCS3.B

7.3.1

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring
Oversættelse af den originale tekst

901920513/DA

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

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

monteret

DCS2.B med DFS12B PROFIBUS-DP-V1 med PROFIsafe
DCS2.B med DFS22B PROFINET IO med PROFIsafe
DCS3.B

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 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Andre anvendte standarder:

EN 61508:2001 (del 1-7)
EN 62061:2005

4)

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.
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Frit programmerbar sikkerhedsstyring til overvågning af drevsystemer, egnet til SIL 3 IEC 61508:2010 og PL e i henhold
til EN ISO 13849-1:2008. For sikkerhedskomponenten blev der gennemført en EU typeafprøvning af det nedenstående
prøvningsinstitut: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin. Kode Notified Body NB 0035

Bruchsal

23-06-2017

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—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

