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Wskazówki ogólne
Zastosowanie dokumentacji

1

Wskazówki ogólne

1.1

Zastosowanie dokumentacji
Niniejsza wersja dokumentacji jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi.
Niniejsza dokumentacja jest częścią składową produktu. Przeznaczona jest dla
wszystkich osób wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej danego urządzenia.
Dokumentację należy udostępniać w czytelnym stanie. Należy zadbać o to, aby osoby
odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również osoby pracujące przy produkcie, na własną odpowiedzialność, ze zrozumieniem przeczytały całą dokumentację.
W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się
z firmą SEW‑EURODRIVE.

1.2

Struktura wskazówek ostrzegawczych

1.2.1

Znaczenie słów sygnalizacyjnych
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację i znaczenie słów sygnalizacyjnych
ostrzeżeń.

Słowo sygnalizacyjne

Znaczenie

Skutki nieprzestrzegania

ZAGROŻENIE

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE

Możliwa niebezpieczna sytuacja

Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

OSTROŻNIE

Możliwa niebezpieczna sytuacja

Lekkie obrażenia

UWAGA

Możliwe szkody materialne.

Uszkodzenie produktu lub jego otoczenia

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada: ułatwia pracę z produktem.

1.2.2

Budowa wskazówek ostrzegawczych dotyczących fragmentu tekstu
Wskazówki ostrzegawcze, odnoszące się do fragmentu tekstu, dotyczą nie tylko czynności specjalnej, lecz wielu czynności w ramach tematu. Zastosowane symbole zagrożenia oznaczają zagrożenie ogólne albo specyficzne.
Poniżej podano formalną budowę wskazówki ostrzegawczej odnoszącej się do fragmentu tekstu.
SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki nieprzestrzegania.
Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.
24770663/PL – 11/2017
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Wskazówki ogólne
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady

1

Znaczenie symboli zagrożenia
Znajdujące się we wskazówkach ostrzegawczych symbole zagrożenia mają następujące znaczenie:
Symbol zagrożenia Znaczenie
Ogólne miejsce niebezpieczne

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia

Ostrzeżenie przed wiszącym ładunkiem

Ostrzeżenie przed automatycznym rozruchem

1.2.3

Budowa przynależnych wskazówek ostrzegawczych
Stosowne wskazówki ostrzegawcze są podane w instrukcji postępowania bezpośrednio przed niebezpiecznym krokiem.
Poniżej przedstawiono formalną budowę przynależnej wskazówki ostrzegawczej.
SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki nieprzestrzegania. Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.

24770663/PL – 11/2017

1.3

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzegać informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Jest to warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady. Dlatego przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać dokumentację!
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Wskazówki ogólne
Wykluczenie odpowiedzialności

1.4

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzegać informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Jest to podstawowym
warunkiem bezpiecznej eksploatacji. Tylko pod tym warunkiem produkty osiągają wymienione właściwości oraz cechy wydajnościowe. Za uszczerbki na zdrowiu, szkody
materialne lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania informacji zawartych
w instrukcji obsługi, firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
SEW-EURODRIVE wyklucza w takich przypadkach odpowiedzialność za szkody materialne.

1.5

Dokumentacja uzupełniająca
W odniesieniu do wszystkich pozostałych komponentów obowiązuje przynależna do
nich dokumentacja.

1.6

Nazwy produktów i znaki towarowe
Wymienione w niniejszej dokumentacji nazwy produktów są znakami towarowymi albo
zarejestrowanymi znakami towarowymi danego posiadacza tytułu prawnego.

1.7

Prawa autorskie

24770663/PL – 11/2017

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów – edytowanie, a także rozpowszechnianie niniejszej dokumentacji.
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2

Wskazówki bezpieczeństwa
Opisane poniżej zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa służą zapobieganiu obrażeniom ciała i szkodom materialnym. Użytkownik powinien zadbać o przestrzeganie oraz
stosowanie się do podstawowych wskazówek bezpieczeństwa. Należy upewnić się,
że pracownicy odpowiedzialni za urządzenie i jego eksploatację, jak również osoby
pracujące przy urządzeniu na własną odpowiedzialność, przeczytały w całości i zrozumiały instrukcję obsługi. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z firmą SEW‑EURODRIVE.

2.1

Informacje ogólne
Nigdy nie wolno instalować ani uruchamiać produktów uszkodzonych. Uszkodzenia
powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej.
Podczas eksploatacji falowniki napędowe mogą mieć — w zależności od stopnia
ochrony — nieosłonięte części znajdujące się pod napięciem, a także części ruchome,
wirujące oraz gorące powierzchnie.
W przypadku niedozwolonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich obrażeń oraz szkód materialnych.
Szczegółowe informacje przedstawione zostały w dokumentacji.

2.2

Grupa docelowa
Wszystkie czynności związane z instalacją, uruchamianiem, usuwaniem usterek oraz
z utrzymywaniem sprawności technicznej urządzeń powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanych elektryków (przestrzegać norm IEC 60364 oraz/lub
CENELEC HD 384 lub DIN VDE 0100 i IEC 60664 lub DIN VDE 0110, a także krajowych przepisów BHP).
Wykwalifikowani elektrycy, w odniesieniu do zasadniczych wskazówek bezpieczeństwa, to osoby, które poznały techniki instalacji, montażu, uruchomienia i eksploatacji
danego urządzenia i posiadają odpowiednie kwalifikacje, pozwalające na wykonywanie tych czynności.

24770663/PL – 11/2017

Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomowania muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby.
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Wskazówki bezpieczeństwa
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

2.3

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Falowniki napędowe to komponenty przeznaczone do montażu w instalacjach elektrycznych lub maszynach.
W przypadku montażu w maszynach nie dopuszcza się uruchomienia falowników napędowych (tzn. podjęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) do momentu stwierdzenia zgodności maszyny z przepisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Należy
przestrzegać normy EN 60204.
Uruchamianie (tzn. rozpoczęcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) dozwolone
jest wyłącznie przy zachowaniu zgodności z dyrektywą EMC (2014/30/UE).
Falowniki napędowe spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE.
Do falowników napędowych zastosowano normy zharmonizowane serii
EN 61800-5-1 / DIN VDE T105 wraz z EN 60439-1 / VDE 0660, część 500, oraz
EN 60146 / VDE 0558.
Bezwzględnie przestrzegać danych technicznych oraz danych odnoszących się do
warunków zastosowania, umieszczonych na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji.

2.3.1

Funkcje bezpieczeństwa
Falowniki napędowe MOVIDRIVE® MDX60B/61B bez nadrzędnych systemów bezpieczeństwa nie mogą pełnić żadnych funkcji bezpieczeństwa. Aby zapewnić ochronę
maszyn i ludzi, należy stosować nadrzędne systemy bezpieczeństwa.
W przypadku aplikacji bezpieczeństwa przestrzegać danych zamieszczonych w podręczniku "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Bezpieczeństwo funkcjonalne".

2.4

Transport, magazynowanie
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących transportu, magazynowania oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Uwzględnić warunki klimatyczne zgodnie z rozdziałem "Ogólne dane techniczne".

2.5

Ustawienie
Ustawianie i chłodzenie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami, zawartymi w odpowiedniej dokumentacji.

Falowniki napędowe zawierają elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne,
które mogą łatwo ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego postępowania. Komponenty elektryczne nie mogą zostać uszkodzone mechanicznie ani zniszczone (może to spowodować zagrożenie dla zdrowia!).
Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są następujące zastosowania:

8

•

zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem,

•

zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami, pyłami, promieniowaniem itd.,

•

stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i obciążenia mechaniczne, wykraczające poza zakres normy EN 61800-5-1.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Falowniki napędowe należy chronić przed niedozwolonym obciążeniem. Szczególnie
podczas transportu i manewrowania nie może nastąpić wygięcie elementów ani zmiana odstępów izolacyjnych. Unikać dotykania elementów elektronicznych i styków.

Wskazówki bezpieczeństwa
Podłączenie elektryczne

2.6

2

Podłączenie elektryczne
Podczas wykonywania prac przy sterownikach napędowych pod napięciem należy
przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów BHP (np. BGV A3).
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
(np. w odniesieniu do przekroju przewodów, zabezpieczeń, przyłączy przewodów
ochronnych). Pozostałe wskazówki zawarte są w dokumentacji.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem na skutek niecałkowitego rozładowania kondensatorów. Wysokie
napięcia mogą występować na zaciskach i w urządzeniu do 10 minut po odłączeniu
sieci zasilającej.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Po odłączeniu falowników od zasilania należy odczekać 10 minut. Następnie
sprawdzić, czy w urządzeniu nie występuje napięcie. Dopiero wtedy można rozpocząć prace przy urządzeniu.

•

Przestrzegać wskazówek podanych na odpowiednich tabliczkach na falowniku.

Wskazówki odnoszące się do instalacji spełniającej warunki EMC, w zakresie ekranowania, uziemienia, rozmieszczenia filtrów i ułożenia przewodów, znajdują się w dokumentacji dotyczącej falowników napędowych. Wskazówek tych należy przestrzegać
również w przypadku falowników napędowych posiadających oznaczenie CE. Odpowiedzialność za przestrzeganie wartości granicznych określonych w dyrektywie EMC
ponosi producent instalacji lub maszyny.
Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np.
EN 60204 lub EN 61800-5-1).
Konieczne środki ochronne: uziemienie urządzenia.
Falownik MOVIDRIVE® B, wielkość 7 posiada dodatkowo diodę sygnalizacyjną
umieszczoną pod dolną osłoną czołową. Świecąca się dioda sygnalizuje napięcie
w obwodzie pośrednim. Nie wolno dotykać połączeń przewodów. Przed dotknięciem
połączeń przewodów należy – niezależnie od wskazań diod – sprawdzić, czy nie są
one pod napięciem.

2.7

Bezpieczne odłączenie
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznej separacji przyłączy mocy i układów elektronicznych zgodnie z normą EN 61800-5-1. Aby zagwarantować bezpieczną separację,
wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać wymogi w zakresie
bezpiecznej separacji.

24770663/PL – 11/2017

2.8

Eksploatacja
Urządzenia z wbudowanymi falownikami napędowymi muszą być wyposażone w razie
konieczności w dodatkowe urządzenia kontrolne i ochronne zgodnie z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa, np. ustawą o technicznych środkach roboczych, przepisami BHP itp. Modyfikacje falowników napędowych za pomocą oprogramowania do
obsługi są dozwolone.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Wskazówki bezpieczeństwa
Eksploatacja

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem na skutek niecałkowitego rozładowania kondensatorów. Wysokie
napięcia mogą występować na zaciskach i w urządzeniu do 10 minut po odłączeniu
sieci zasilającej.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Po odłączeniu falowników od zasilania należy odczekać 10 minut. Następnie
sprawdzić, czy w urządzeniu nie występuje napięcie. Dopiero wtedy można rozpocząć prace przy urządzeniu.

•

Przestrzegać wskazówek podanych na odpowiednich tabliczkach na falowniku.

Podczas eksploatacji wszystkie osłony i drzwi muszą być zamknięte.
Zgaśnięcie diody informującej o stanie roboczym oraz innych elementów sygnalizujących (np. diody sygnalizacyjnej w falownikach o wielkości 7) nie świadczy o tym, że
urządzenie jest odłączone od sieci i nie znajduje się pod napięciem.
Przed dotknięciem połączeń przewodów należy – niezależnie od wskazań diod –
sprawdzić, czy nie są one pod napięciem.

24770663/PL – 11/2017

Zablokowanie mechaniczne lub funkcje bezpieczeństwa urządzenia mogą spowodować zatrzymanie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub zresetowanie może doprowadzić do samoczynnego uruchomienia się napędu. Jeśli w przypadku podłączonej do napędu maszyny jest to niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa, przed
usunięciem zakłócenia należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci.
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3

Instalacja
Ze względu na stopień ochrony falowniki aplikacyjne MOVIDRIVE® B są przeznaczone wyłącznie do montażu w szafie rozdzielczej.

3.1

Schematy połączeń urządzenia podstawowego

3.1.1

Moduł zasilający (wielkość 0 – 6) i hamulec
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)

Przewód ochronny (ekran)
L1 L2

UAC

UAC

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

Opcja, filtr sieciowy NF...

UAC

F14/F15

F14/F15

L3

L1' L2' L3'

F14/F15

L1 L2 L3

-UZ +UZ

X1:

X4:

K11
(AC-3)

DGND

DBØØ
K12
(AC-3)

V

X3:

W

PE

+R -R

K12
(AC-3)

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5
Wtyczka
hamulca**

U

DBØØ

DGND

1
BMK* 2
3
4
13
14
15

PE

Moduł zasilający
X2:

DBØØ

Przyłącze obwodu
pośredniego ***

→ Punkt "Podłączenie
rezystora hamującego
BW.. / BW..-T / BW...-P"

DGND

biały

1
BE 2
BG 3
niebieski BGE 4
5

czerwony

CT/CV/DR/DT/DV:
wyłącznik obwodu prądu
stałego i przemiennego

biały
czerwony
niebieski

M
3-fazowe

CT/CV/DR/DT/DV:
wyłącznik obwodu
prądu przemiennego

CT/CV, CM71 ... 112: wyłącznik obwodu prądu stałego i przemiennego

24770663/PL – 11/2017
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**

Przestrzegać bezwzględnie kolejności podłączania wtyczki hamulca. Nieprawidłowe podłączenie
spowoduje uszkodzenie hamulca. Przy podłączaniu hamulca w skrzynce zaciskowej przestrzegać
instrukcji obsługi zastosowanych silników!

***

W urządzeniach o wielkości 1, 2 i 2S obok zacisków przyłącza sieciowego i przyłącza silnika (X1, X2)
nie ma przyłącza PE. W takim przypadku należy użyć zacisku PE znajdującego się obok przyłącza
obwodu pośredniego (X4).

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Instalacja
Schematy połączeń urządzenia podstawowego

WSKAZÓWKA
•

Podłączyć prostownik hamulca przez osobny przewód sieciowy.

•

Zasilanie napięciem silnika jest niedozwolone!

Stosować zawsze wyłącznik obwodu prądu stałego i przemiennego hamulca w przypadku

3.1.2

•

wszystkich zastosowań dźwignicowych,

•

napędów wymagających szybkich czasów reakcji hamulca oraz

•

trybów pracy CFC i SERVO.

Moduł mocy i zasilacz DC (wielkość 7)
Podłączenie hamulca przedstawiono na schemacie połączeń urządzeń o wielkości
1 ‑ 6.
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

F11/F12/F13

F21/F22/F23

K11
(AC-3)
L1 L2

L3

Opcja, filtr sieciowy NF...

L1' L2' L3'

12
10 11

X1:
Zasilacz
DC

9

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Moduł zasilający

X2:

U

V

X3:

PE

+R -R

W

→ Punkt "Podłączenie
rezystora hamującego
BW.. / BW..-T / BW...-P"

9007201440755083

Dane techniczne zasilacza DC:

12

•

Prąd znamionowy sieci: AC 2,4 A

•

Początkowy prąd rozruchowy AC 30 A / AC 380 - 500 V

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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M
3-fazowe

Instalacja
Schematy połączeń urządzenia podstawowego

3

WSKAZÓWKA
W trybie podtrzymania przez zasilacz należy pamiętać, że zewnętrznych zasilaczy
+24 V nie wolno podłączać do zacisku sterowniczego X10:9. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie!

3.1.3

Prostownik hamulca w szafie rozdzielczej
Przy montażu prostownika hamulca w szafie rozdzielczej przewody łączące prostownik z hamulcem należy układać osobno, w pewnej odległości od innych kabli zasilających. Ułożenie razem jest dozwolone jedynie wtedy, gdy kable zasilające są ekranowane.

3.1.4

Rezystor hamujący BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Moduł zasilający

Moduł zasilający

Moduł zasilający

X3:

X3:

X3:

PE

PE

PE
+R

+R -R

+R

-R

-R

F16
Działa
na K11

BW...-...-P
F16
98
4

BW...-...-T
95

97

T2

RB1

Działa
na K11

Działa
na K11

96
T1

6

BW...

RB2

9007201060304139
W przypadku zadziałania styku sygnałowego F16 musi otworzyć się K11, a DIØØ
"/Blokada regulatora" otrzymać sygnał "0".
Obwód rezystancyjny nie może zostać
przerwany!

W przypadku zadziałania wewnętrznego wyłącznika termicznego musi
otworzyć się K11, a DIØØ "/Blokada
regulatora" otrzymać sygnał "0". Obwód rezystancyjny nie może zostać
przerwany!

W przypadku zadziałania zewnętrznego przekaźnika bimetalowego (F16) musi otworzyć się K11,
a DIØØ "/Blokada regulatora"
otrzymać sygnał "0". Obwód rezystancyjny nie może zostać przerwany!

24770663/PL – 11/2017

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Typ rezystora hamują- Uwarunkowacego
nie konstrukcyjne

Wewnętrzny wyłącznik termiczny
(..T), (..P)

Zewnętrzny przekaźnik bimetalowy (F16)

BW...

-

-

Konieczny

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

-

Konieczna jest jedna z dwóch opcji (wewnętrzny wyłącznik termiczny / zewnętrzny przekaźnik bimetalowy).

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

Wystarczający

-

Dozwolony

BW090-P52B

Wystarczający

-

-

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Instalacja
Schematy połączeń urządzenia podstawowego

3.1.5

Opis funkcji zacisków urządzenia podstawowego (moduł mocy i moduł elektroniki)

Zacisk

Funkcja

X1:1/2/3

L1/L2/L3 (PE) Przyłącze sieciowe

X2:4/5/6

U/V/W (PE)

Przyłącze silnika

X3:8/9

+R/-R (PE)

Podłączanie rezystora hamującego

X4:

+UZ/-UZ (PE)

Przyłącze obwodu pośredniego

9,10,11,12

L1/L2/L3/PE

Przyłącze zasilacza impulsowego (tylko wielkość 7)

S11:

Przełączenie sygnał i DC(0(4) – 20 mA) ↔ sygnał U DC(-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V), ustawienie fabryczne
na sygnał U.

S12:

Włączenie lub wyłączenie terminatora magistrali systemowej, fabrycznie wyłączony.

S13:

Ustawienie prędkości transmisji dla złącza RS485 XT.
Do wyboru jest prędkość 9,6 lub 57,6 kbodów, ustawienie fabryczne to 57,6 kbodów.

S14:

Włączenie lub wyłączenie wejścia częstotliwościowego, fabrycznie wyłączone.

X12:1

DGND

Potencjał odniesienia dla magistrali systemowej

X12:2

SC11

Magistrala systemowa High

X12:3

SC12

Magistrala systemowa Low

X11:1

REF1

DC+10 V (maks. DC 3 mA) dla potencjometru wartości zadanej

X11:2/3

AI11/12

Wejście wartości zadanej n1 (wejście różnicowe lub wejście z potencjałem odniesienia AGND), kształt sygnału → P11_/S11

X11:4

AGND

Potencjał odniesienia dla sygnałów analogowych (REF1, REF2, AI.., AO..)

X11:5

REF2

DC-10 V (maks. DC 3 mA) dla potencjometru wartości zadanej

X13:1

DIØØ

X13:2

DIØ1

Wejście binarne 1, zajęte na stałe przez "/Blokada re- • Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie
gulatora"
przez transoptor.
Wejście binarne 2, ustawione fabrycznie na "W pra- • Możliwość wyboru dla wyjść binarnych od 2 do 6
(DIØ1 – DIØ5)→ menu parametrów P60_
wo/Stop"

X13:3

DIØ2

Wejście binarne 3, ustawione fabrycznie na "W lewo/
Stop"

X13:4

DIØ3

Wejście binarne 4, ustawione fabrycznie na "Zezwolenie/Stop"

X13:5

DIØ4

Wejście binarne 5, ustawione fabrycznie na "n11/
n21"

X13:6

DIØ5

Wejście binarne 6, ustawione fabrycznie na "n12/
n22"

X13:7

DCOM

Odniesienie dla wejść binarnych od X13:1 do X13:6 (DIØØ – DIØ5) i X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7)
• Przełączanie wejść binarnych napięciem zewnętrznym DC+24 V: Konieczne połączenie X13:7 (DCOM)
z potencjałem odniesienia napięcia zewnętrznego.
–

Bez mostka X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → bezpotencjałowe wejścia binarne

–

Z mostkiem X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potencjałowe wejścia binarne

14

X13:8

VO24

Wyjście napięcia pomocniczego DC+24 V (maks. obciążenie X13:8 i X10:8 = 400 mA) dla zewnętrznych
elementów sterujących

X13:9

DGND

Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych

X13:10

ST11

RS485+ (prędkość transmisji ustawiona na stałe na 9,6 kbodów)

X13:11

ST12

RS485-

X16:1

DIØ6

Wejście binarne 7, ustawione fabrycznie na "Brak
funkcji"

X16:2

DIØ7

X16:3

DOØ3

X16:4

DOØ4

Wyjście binarne 4, ustawione fabrycznie na "Wyjście
IPOS"

X16:5

DOØ5

Wyjście binarne 5, ustawione fabrycznie na "Wyjście
IPOS"
Nie podłączać napięcia zewnętrznego do wyjść
binarnych od X16:3 (DOØ3) do X16:5 (DOØ5)!

X16:6

DGND

Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych

X10:1

TF1

Przyłącze KTY+/TF/TH (połączyć przez TF/TH z X10:2), ustawione fabrycznie na "Brak reakcji" (→ P835)

X10:2

DGND

Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych / KTY–

• Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie
przez transoptor.
• Możliwość wyboru dla wyjść binarnych 7 i 8
Wejście binarne 8, ustawione fabrycznie na "Brak
(DIØ6/DIØ7) → menu parametrów P60_
funkcji"
• Możliwość wyboru dla wyjść binarnych od 3 do 5
Wyjście binarne 3, ustawione fabrycznie na "Wyjście
(DOØ3 – DOØ5) → menu parametrów P62_
IPOS"

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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• Przełączanie wejść binarnych z DC+24 V z X13:8 lub X10:8 (VO24) → konieczny mostek X13:7-X13:9
(DCOM-DGND).

Instalacja
Schematy połączeń urządzenia podstawowego

Zacisk

Funkcja

X10:3

DBØØ

Wyjście binarne DBØØ o stałej funkcji "/Hamulec", obciążalność maks. DC 150 mA (odporne na zwarcie,
odporne na zasilanie do DC 30 V)

X10:4

DOØ1-C

Wspólny styk wyjście binarne 1, ustawione fabrycznie na "Gotowość do pracy"

X10:5

DOØ1-NO

Styk zwierny wyjście binarne 1, obciążalność maks. DC 30 V i DC 0,8 A

X10:6

DOØ1-NC

Styk rozwierny wyjście binarne 1

X10:7

DOØ2

Wyjście binarne DBØ2, ustawione fabrycznie na "/Usterka", obciążalność maks. DC 50 mA (odporne na
zwarcie, odporne na zasilanie do DC 30 V). Możliwość wyboru dla wyjść binarnych 1 i 2 (DOØ1 i DOØ2)
→ menu parametrów P62_. Nie podłączać napięcia zewnętrznego do wyjść binarnych X10:3 (DBØØ)
i X10:7 (DOØ2)!

X10:8

VO24

Wyjście napięcia pomocniczego DC+24 V (dodatkowo maksymalne obciążenie X13:8 i X10:8 = 400 mA)
dla zewnętrznych elementów sterujących

X10:9

VI24

Wejście napięcia zasilającego DC+24 V (napięcie podtrzymujące w zależności od opcji, diagnostyka urządzenia podczas wyłączenia zasilania)

X10:10

DGND

Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych
Wskazówka dotycząca X:10.9: zewnętrzne napięcie podtrzymujące DC+24 V podłączać wyłącznie
przy wielkości 0 - 6. W urządzeniach o wielkości 7 zasilacz DC musi być zasilany napięciem sieciowym. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Moduł zasilający i zasilacz DC (wielkość 7)" (→ 2 12).

X17:1

DGND

Potencjał odniesienia dla X17:2

X17:2

VO24

Wyjście napięcia pomocniczego DC+24 V, tylko do zasilania X17:4 tego samego urządzenia. Można
podłączyć maksymalnie 1 BST

X17:3

SOV24

Potencjał odniesienia dla wejścia DC+24 V "STO" (styk bezpieczeństwa)

X17:4

SVI24

Wejście DC+24 V "STO" (styk bezpieczeństwa)
Tylko złącze serwisowe. Gniazdo dla opcji: DBG60B / UWS21B / USB11A

24770663/PL – 11/2017
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Uruchomienie
Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia

4

Uruchomienie

4.1

Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia

OSTRZEŻENIE
Niezasłonięte przyłącza zasilania.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała z powodu porażenia prądem elektrycznym.

4.1.1

•

Zainstalować osłonę przed dotknięciem zgodnie z przepisami.

•

Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez zamontowanej osłony przed dotknięciem.

Warunek
Warunkiem udanego uruchomienia jest prawidłowe zaprojektowanie napędu. Szczegółowe wskazówki dotyczące projektowania oraz objaśnienie parametrów można znaleźć w podręczniku systemu MOVIDRIVE® MDX60/61B.

Użytkowani
e otionStud
OVITOOL
S
M
io

4.2

Praca z MOVITOOLS® MotionStudio

4.2.1

Informacje dot. MOVITOOLS® MotionStudio

Zadania
Pakiet oprogramowania zapewnia kompleksowe wsparcie przy wykonywaniu następujących zadań:
•

Nawiązywanie komunikacji z urządzeniami

•

Wykonywanie funkcji przy wykorzystaniu urządzeń

Nawiązywanie komunikacji z urządzeniami
W pakiecie oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio jest zintegrowany serwer
komunikacyjny SEW-EURODRIVE, przeznaczony do konfigurowania komunikacji
z urządzeniami.
Serwer komunikacyjny SEW-EURODRIVE umożliwia skonfigurowanie kanałów komunikacyjnych. Po skonfigurowaniu urządzenia komunikują się za pomocą swoich
opcji komunikacyjnych przez kanały komunikacyjne. Można używać jednocześnie
maksymalnie 4 kanałów komunikacyjnych.

•

Szeregowy (RS-485) przez konwerter złącza

•

Magistrala systemowa (SBus) przez konwerter złącza

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Sieć przemysłowa (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

W zależności od urządzenia i jego opcji komunikacyjnych dostępne są wybrane kanały komunikacyjne.

16
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MOVITOOLS® MotionStudio obsługuje następujące rodzaje kanałów komunikacyjnych:

Uruchomienie
Użytkowanie MOVITOOLS MotionStudio

4

Wykonywanie funkcji za pomocą urządzeń
Pakiet oprogramowania zapewnia kompleksowe wsparcie przy wykonywaniu następujących funkcji:
•

Parametryzacja (na przykład w drzewie parametrów urządzenia)

•

Uruchamianie

•

Wizualizacja i diagnostyka

•

Programowanie

W pakiecie oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio są zintegrowane następujące komponenty podstawowe, które umożliwiają wykonywanie funkcji:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Wszystkie funkcje współpracują z narzędziami (tools). MOVITOOLS® MotionStudio
oferuje odpowiednie narzędzia dla każdego typu urządzenia.
Wsparcie techniczne
SEW-EURODRIVE oferuje całodobową infolinię serwisową.
Wybrać numer kierunkowy (+49) 0 18 05, a następnie wpisać na klawiaturze telefonu
kombinację liter SEWHELP. Oczywiście można wpisać również numer (+49) 0 18 05 7 39 43 57.
Pomoc online
Po dokonaniu instalacji dostępne są następujące rodzaje pomocy:
•

Po uruchomieniu oprogramowania w oknie pomocy jest wyświetlana dokumentacja.
Jeśli przy uruchomieniu nie pojawi się okno pomocy, należy dezaktywować pole
kontrolne "Wyświetlanie" w punkcie menu [Ustawienia] / [Opcje] / [Pomoc].
Gdy pojawi się okno pomocy, należy aktywować pole kontrolne "Wyświetlanie"
w punkcie menu [Ustawienia] / [Opcje] / [Pomoc].

•

4.2.2

Do pól, które użytkownik powinien uzupełnić, dostępna jest pomoc kontekstowa.
Na przykład przyciskiem <F1> można wyświetlić zakresy wartości parametrów
urządzenia.

Pierwsze kroki

Uruchamianie oprogramowania i zakładanie projektu
Aby uruchomić oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio i utworzyć projekt, należy:

24770663/PL – 11/2017

1. Uruchomić oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio z menu Start systemu
Windows, korzystając z następującego menu:
[Start] / [Programy] > [SEW] > [MOVITOOLS‑MotionStudio] > [MOVITOOLS‑ MotionStudio]
2. Utworzyć projekt wraz z nazwą i ścieżką dostępu.
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4

Uruchomienie
Użytkowanie MOVITOOLS MotionStudio

Nawiązywanie komunikacji i skanowanie sieci
Aby nawiązać komunikację z oprogramowaniem MOVITOOLS® MotionStudio i przeskanować sieć, należy:
1. Ustawić kanał komunikacji do komunikowania się z urządzeniami.
Szczegółowe dane dotyczące konfiguracji kanału komunikacyjnego znajdują się
w punkcie poświęconym danemu rodzajowi komunikacji.
2. Przeskanować sieć (skanowanie urządzeń). W tym celu kliknąć przycisk [Start
skanowania sieci] [1] na pasku narzędzi.
3. Zaznaczyć narzędzie, które ma zostać skonfigurowane.
4. Prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe.
Zostaną wtedy wyświetlone narzędzia danego urządzenia, które umożliwiają wykonanie funkcji z urządzeniami.
5. Zaznaczyć narzędzie, które ma zostać skonfigurowane.
6. Prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe.
Zostaną wtedy wyświetlone narzędzia danego urządzenia, które umożliwiają wykonanie funkcji z urządzeniami.
Uruchamianie urządzeń (Online)
Aby uruchomić narzędzia (online), należy wykonać następujące czynności:
1. Wyświetlić widok sieci.
2. Kliknąć symbol "Przejście na tryb online" [1] na pasku narzędzi.

[1]

[1]

Symbol "Przejście na tryb online"

3. Wybrać urządzenie, które ma zostać uruchomione.
4. Otworzyć menu kontekstowe i wybrać polecenie [Uruchamianie] / [Uruchamianie]
Otworzy się asystent uruchamiania.

24770663/PL – 11/2017

5. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta uruchamiania i na koniec wczytać
do urządzenia dane uruchomienia.
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Eksploatacja
Wskazania robocze

5

Eksploatacja

5.1

Wskazania robocze

5.1.1

7-segmentowy wyświetlacz

5

Wyświetlacz 7-segmentowy służy do wyświetlania stanu roboczego, kodów błędów
i ostrzeżeń falownika MOVIDRIVE®.
Wyświetlacz 7segmentowy

Stan urządzenia

Znaczenie

0

0

Tryb 24 V (falownik nie jest gotowy)

1

1

Blokada regulatora aktywna

2

2

Brak zezwolenia

3

3

Prąd jałowy

4

4

Zezwolenie

5

5

Regulacja n

6

6

Regulacja M

7

7

Regulacja zatrzymania

8

8

Ustawienie fabryczne

9

9

Osiągnięcie wyłącznika krańcowego

A

10

Opcja technologiczna

c

12

Ruch referencyjny IPOSplus®

d

13

Chwytanie

E

14

Kalibrowanie enkodera

F

Numer błędu

Wskaźnik błędu (migający)

H

Wskazanie statusu

Obsługa ręczna

t

16

Falownik czeka na dane

U

17

"STO" aktywny

(bajt High w słowie
stanu 1)

• (migająca krop- ka)

Program IPOSplus® działa

Migające wskazanie

-

STOP przez DBG 60B

-

Uszkodzona pamięć RAM

24770663/PL – 11/2017

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa interpretacja wskaźnika U = "STO".
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•

Wskaźnik U = "STO" aktywny nie ma funkcji bezpieczeństwa i nie może być używany jako element zabezpieczający.
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5

Eksploatacja
Komunikaty informacyjne

5.1.2

Wskaźnik napięcia obwodu pośredniego w urządzeniu o wielkości 7

WSKAZÓWKA
Wskaźnik napięcia obwodu pośredniego gaśnie po upływie ok. 20 sekund od momentu wyłączenia sieci.

5.1.3

Klawiatura DBG60B
Wskaźniki podstawowe:
0,00 rpm

Wskazanie przy X13:1 (DIØØ "/blokada regulatora") = "0"

0,000 Amp
BLOKADA REGULATORA
0,00 rpm
0,000 Amp

Wskazanie przy X13:1 (DIØØ "/blokada regulatora") = "1"
i braku zezwolenia dla falownika ("zezwolenie/stop" = "0")

BRAK ZEZWOLENIA
950,00 rpm

Wskazanie przy zezwoleniu dla falownika

0,990 Amp
ZEZWOLENIE
(VFC)
WSKAZÓWKA 6:

Komunikat informacyjny

WARTOŚĆ ZA WYSOKA
(DEL)=Quit

Wskazanie błędu

BŁĄD 9
URUCHAMIANIE

5.2

Komunikaty informacyjne
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Nr

Tekst DBG60B/
MotionStudio

Opis

1

NIELEGALNY INDEKS

Indeks adresowany przez złącze nie istnieje.

2

NIE ZAIMPLEMENT.

•

Próbowano wykonać niezaimplementowaną funkcję.

•

Wybrano nieprawidłową usługę komunikacyjną.

•

Wybrano tryb obsługi ręcznej przez niedozwolone złącze (np. sieć przemysłową).

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Komunikaty informacyjne w DBG60B (trwające ok. 2 s) lub w MOVITOOLS® MotionStudio (komunikat umożliwiający potwierdzenie).

Eksploatacja
Karta pamięci

5.3

Nr

Tekst DBG60B/
MotionStudio

3

WARTOŚĆ TYLPróbowano zmienić wartość przeznaczoną tylko do odczyKO DO ODCZYTU tu.

4

PARAM. ZABLOKOWANY

Blokada parametru P 803 = "WŁ.", nie można zmienić parametru.

5

KONFIGURACJA
AKTYWNA

Próbowano zmienić parametry podczas pracy przy ustawieniach fabrycznych.

6

WARTOŚĆ ZA
WYSOKA

Próbowano wpisać zbyt wysoką wartość.

7

WARTOŚĆ ZA NI- Próbowano wpisać zbyt niską wartość.
SKA

8

BRAK NIEZB.
KARTY

Brak karty opcji niezbędnej dla wybranej funkcji.

10

TYLKO PRZEZ
ST1

Tryb obsługi ręcznej trzeba zakończyć przez X13:ST11/
ST12 (RS485).

11

TYLKO TERMINAL Tryb obsługi ręcznej trzeba zakończyć przez TERMINAL
(DBG60B lub USB11A/UWS21B).

12

BRAK DOSTĘPU

Odmowa dostępu do wybranego parametru.

13

BRAK BLOKADY
REG.

Dla wybranej funkcji ustawić zacisk DIØØ "/blokada regulatora" = "0".

14

WARTOŚĆ NIEDOZWOLONA

Próbowano wpisać niedozwoloną wartość.

16

PARAM. NIE ZAPIS.

Przepełnienie buforu EEPROM, np. przez cykliczne zapisywanie. Parametr nie jest zapisywany w pamięci EEPROM
w sposób zapewniający jego dostępność na wypadek wyłączenia sieci.

17

ZEZWOLENIE FA- •
LOWNIKA
•

5

Opis

Zmieniany parametr można ustawić wyłącznie w stanie
"BLOKADA REGULATORA".
Próbowano przełączyć na tryb obsługi ręcznej w stanie
zezwolenia.

Karta pamięci

24770663/PL – 11/2017

Wtykowa karta pamięci znajduje się w urządzeniu podstawowym. Na karcie pamięci
są zapisane zawsze aktualne dane urządzenia. W przypadku konieczności wymiany
urządzenia można po prostu przełożyć kartę pamięci i w bardzo krótkim czasie uruchomić ponownie system bez komputera i kopii zapasowej danych. Może być zamontowana dowolna liczba kart opcji.
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Eksploatacja
Karta pamięci

Na poniższym rysunku przedstawiona jest karta pamięci MDX60B/61B.

1810728715

Numer katalogowy: 08248834
5.3.1

Wskazówki dotyczące wymiany karty pamięci
•

Kartę pamięci wolno podłączać i odłączać tylko wtedy, gdy urządzenie
MOVIDRIVE® B jest wyłączone.

•

Kartę pamięci z pierwotnego urządzenia można zamontować w nowym falowniku.
Dozwolone są następujące kombinacje:

Urządzenie pierwotne MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

Nowy falownik MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

00

00 lub 0T

0T

0T

•

W nowym falowniku muszą być zamontowane te same opcje, co w urządzeniu
pierwotnym.
W przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędach "79 Konfiguracja sprzętowa".
Błąd można usunąć w menu kontekstowym, otwierając punkt menu "STAN FABRYCZNY" (P802 "Ustawienie fabryczne"). Urządzenie zostanie przywrócone do
stanu fabrycznego. Następnie konieczne jest ponowne uruchomienie.

•

Stany licznika opcji DRS11B i dane opcji DH..1B i DCS21B / 22B / 31B / 32B nie
są zapisywane na karcie pamięci. W razie wymiany karty pamięci trzeba zamontować w nowym falowniku karty opcji DRS11B, DH..1B i DCS21B / 22B / 31B / 32B,
pochodzące z urządzenia pierwotnego.
Jeśli urządzeniem pierwotnym jest MOVIDRIVE® B o wielkości 0 z opcją DHP11B,
to w urządzeniu zamiennym w nowej opcji DHP11B trzeba wgrać zapisany wcześniej zestaw danych konfiguracyjnych (nazwa pliku.sewcopy).
Jeśli jako enkoder silnika lub enkoder liniowy jest używany enkoder absolutny,
wówczas po wymianie urządzenia należy wykonać ustawienie pozycji referencyjnej enkodera.

•

Przy wymianie enkodera absolutnego trzeba ustawić pozycję referencyjną enkodera.

24770663/PL – 11/2017

•
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Serwis

6.1

Informacje o zakłóceniach

6.1.1

Pamięć błędów

6

W pamięci błędów (P080) zapisywanych jest 5 ostatnich komunikatów o błędach (błąd
t-0 – t-4). W przypadku wystąpienia więcej niż 5 błędów najstarszy komunikat jest usuwany. W momencie wystąpienia usterki są zapisywane następujące informacje:
błąd · status wejść/wyjść binarnych · stan roboczy falownika · stan falownika · temperatura radiatora · prędkość obrotowa · prąd wyjściowy · prąd czynny · obciążenie
urządzenia · napięcie obwodu pośredniego · godziny włączenia · godziny zezwolenia ·
zestaw parametrów · obciążenie silnika.
6.1.2

Reakcje wyłączające
W zależności od rodzaju usterki istnieją 3 reakcje wyłączenia; w stanie usterki falownik pozostaje zablokowany:

Natychmiastowe wyłączenie
Urządzenie nie może już wyhamować napędu; stopień końcowy w razie błędu staje
się wysokoomowy i następuje natychmiastowe włączenie hamulca (DBØØ "/hamulec" = "0").
Szybkie zatrzymanie
Następuje wyhamowanie napędu z rampą zatrzymania t13/t23. Po osiągnięciu prędkości obrotowej zatrzymania włącza się hamulec (DBØØ "/hamulec" = "0"). Po upływie
czasu załączenia hamulca (P732 / P735) stopień końcowy staje się wysokoomowy.
Zatrzymanie awaryjne
Następuje wyhamowanie napędu z rampą zatrzymania awaryjnego t13/t23. Po osiągnięciu prędkości obrotowej zatrzymania włącza się hamulec (DBØØ "/hamulec" = "0"). Po upływie czasu załączenia hamulca (P732 / P735) stopień końcowy staje
się wysokoomowy.
6.1.3

Reset
Komunikat błędu można potwierdzić poprzez:
•

wyłączenie i ponownie włączenie zasilania

24770663/PL – 11/2017

– minimalny czas wyłączenia dla stycznika sieciowego K11 wynosi 10 s
•

zresetowanie przez zaciski wejściowe, tzn. przez odpowiednie wejście binarne
(DIØ1 – DIØ7 w urządzeniu podstawowym, DI1Ø – DI17 w przypadku opcji DIO11B)

•

zresetowanie ręczne w MotionStudio (P840 = "TAK")

•

zresetowanie ręczne za pomocą DBG60B

•

funkcja auto resetu wykonuje maks. 5 resetów urządzeń z ustawionym czasem restartu

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia z powodu samoczynnego uruchomienia silnika
przez funkcję auto reset.
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

6.1.4

•

Funkcji auto reset nie używać w napędach, których samoczynne uruchomienie
może spowodować zagrożenie dla osób lub urządzeń.

•

Wykonać ręczny reset.

Falownik czeka na dane
Jeśli sterowanie falownikiem odbywa się przez złącze komunikacyjne (sieć przemysłowa, RS485 lub SBus), a także wyłączono i włączono ponownie sieć lub zresetowano
błąd, zezwolenie będzie nieskuteczne do czasu, aż falownik ponownie otrzyma prawidłowe dane przez złącze, dla którego kontrolowane jest przekroczenie limitu czasu.

6.2

Komunikaty o błędach i lista błędów

6.2.1

Komunikat o błędach poprzez 7-segmentowy wyświetlacz
Kod błędu jest wyświetlany na wyświetlaczu 7-segmentowym z zachowaniem następującej sekwencji sygnalizacji (np. kod błędu 100):
1939352587
Miga, ok. 1 s

Wyświetlacz wył. ok. 0,2 s

Miejsce setne (jeśli występuje), ok. 1 s

Wyświetlacz wył. ok. 0,2 s

Miejsce dziesiętne, ok. 1 s

Wyświetlacz wył. ok. 0,2 s

Wyświetlacz wył. ok. 0,2 s

Po zresetowaniu lub gdy kod błędu przyjmie znowu wartość "0" wyświetlacz przełączy
się na wskazanie robocze.

24
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Miejsce jedności, ok. 1 s

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

6.2.2

6

Wskazanie subkodu błędu
Kod błędu podrzędnego jest wyświetlany w MOVITOOLS® MotionStudio lub w panelu
sterowania DBG60B.

6.2.3

Lista błędów
W kolumnie "Reakcja P" jest opisana fabrycznie ustawiona reakcja na dany błąd. Litera (P) oznacza, że istnieje możliwość zaprogramowania reakcji (za pomocą parametru
P83_ Reakcja na błąd lub IPOSplus®). W przypadku błędu 108 litera (P) oznacza, że reakcję można zaprogramować za pomocą parametru P555 Reakcja na błąd DCS.
W przypadku błędu 109 litera (P) oznacza, że reakcję można zaprogramować za pomocą parametru P556 Reakcja na alarm DCS.

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

00

Brak błędu

01

Prąd przecią- Natychmia- 0
żeniowy
stowe zatrzy- 1
manie

Możliwa przyczyna

8
9

..Faza U i V

10

..Faza U i W

11

..Faza V i W

12

..Faza U i V i W

13

Napięcie zasilające przekładnika prądowego w stanie trybu sieciowego

14

Przewody do transmisji
danych MFE

6

7

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Stopień wyjściowy

Działanie

• Zwarcie na wyjściu
•
• Za duży silnik
•
• Uszkodzony stopień wyjścio- •
wy
• Zasilanie przekładnika prąFalownik utrzymuje wartodowego
ści prądu w zakresie ogra- • Wyłączona wartość granicz- •
niczonym sprzętowo
na rampy i ustawiony za krótki czas rampy
Kontrola napięcia UCE lub
• Uszkodzony moduł faz
stanu podnapięciowego
sterownika bramki lub prą- • Niestabilne napięcie zasilające 24 V lub uzyskane z niego
du przeciążeniowego
napięcie 24 V
przekładnika prądowego.
• Przerwanie lub zwarcie
..Faza U
w przewodach do transmisji
..Faza V
danych z modułów faz
..Faza W

5
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Opis

Kontrola napięcia UCE lub
stanu podnapięciowego
sterownika bramki

03

Zwarcie doziemne

04

Chopper ha- Natychmia- 0
mulcowy
stowe zatrzy- 1
manie

Napięcie obwodu pośred- • Za duża moc generatorowa
niego za wysokie w trybie • Przerwany obwód rezystora
hamującego
4Q
• Zwarcie w obwodzie rezystora hamującego
• Rezystor hamujący o zbyt
dużej rezystancji
• Chopper hamulcowy uszkodzony

06

Zanik fazy w Natychmia- 0
sieci
stowe zatrzymanie

Okresowo za małe dopasowanie obwodu pośredniego

3
4

Zwarcie doziemne

Zwarcie doziemne
• w przewodzie zasilającym
silnik
• w falowniku
• w silniku

Usunąć zwarcie.
Podłączyć mniejszy silnik.
W przypadku uszkodzenia
stopnia wyjściowego skonsultować się z serwisem firmy SEW‑EURODRIVE.
Aktywować P 138 i/lub wydłużyć czas rampy.

• Usunąć zwarcie doziemne
• Skonsultować się z serwisem firmy SEW-EURODRIVE.
• Wydłużyć rampę hamowania.
• Sprawdzić przewód doprowadzający prąd do rezystora hamującego.
• Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamującego.
• W przypadku uszkodzonego choppera hamulcowego
wymienić MOVIDRIVE®

• Zanik fazy
• Sprawdzić przewód siecio• Zła jakość napięcia sieciowe- wy.
go
• Sprawdzić parametry
w projekcie sieci zasilająBłąd napięcia sieciowego
cej.
Częstotliwość sieciowa
• Sprawdzić zasilanie (bezpieczniki topikowe, stycznik).

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

07

Przepięcie
w obwodzie
pośrednim

Natychmia- 0
stowe zatrzy- 1
manie

Za wysokie napięcie ob- Za wysokie napięcie obwodu
wodu pośredniego w trybie pośredniego
2-kwadrantowym

08

2

Napięcie obwodu pośredniego za wysokie w trybie
4Q.
..Faza U

3

..Faza V

4

..Faza W

Kontrola
Natychmia- 0
prędkości ob- stowe zatrzyrotowej
manie (P)
3

4

09

Uruchamianie Natychmia- 0
stowe zatrzy- 1
manie
2

• Zmniejszyć obciążenie.
• Wydłużyć ustawiony czas
opóźnienia (P501 lub P503)
• Sprawdzić przyłącze enkodera, ew. zamienić parami
A/A oraz B/B.
• Sprawdzić napięcie zasilające enkoder.
• Sprawdzić ograniczenie
prądu.
• W razie potrzeby wydłużyć
rampy.
• Sprawdzić przewód zasilający silnik.
• Sprawdzić fazy sieci.

Brak uruchomienia

Wykonać uruchomienie dla
odpowiedniego trybu pracy.

Wybrano nieprawidłowy
tryb pracy.

Nie uruchomiono jeszcze falownika dla wybranego trybu
pracy

Nieprawidłowy typ enkodera lub uszkodzona karta
enkodera.

IPOS-ILLOP Zatrzymanie 0
awaryjne

Nieprawidłowe polecenie
IPOS

11

Za wysoka
temperatura

Za wysoka temperatura ra- • Termiczne przeciążenie fadiatora lub uszkodzony
lownika
czujnik temperatury
• Uszkodzony układ pomiaru
temperatury modułu faz
Za wysoka temperatura
(wielkość 7)
zasilacza sieciowego

Zatrzymanie 0
awaryjne (P)

13

6

Za wysoka temperatura radiatora lub uszkodzony
czujnik temperatury
..Faza U
(Wielkość 7)

7

..Faza V
(Wielkość 7)

8

..Faza W
(Wielkość 7)

Źródło stero- Natychmia- 0
wania
stowe zatrzymanie

Działanie
• Wydłużyć rampę hamowania.
• Sprawdzić przewód doprowadzający prąd do rezystora hamującego.
• Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamującego.

Falowniki z ograniczeniem • Regulator prędkości obrotoprądu lub poślizgu
wej lub regulator prądu
(w trybie pracy ze sterowaPrzekroczono systemową
niem VFC bez enkodera)
granicę rzeczywistej pręddziała na granicy nastawy
kości obrotowej
z powodu mechanicznego
Wartość odniesienia prędPrzeciążenie lub zanik fazy
kości obrotowej pomiędzy
w sieci lub silniku
wartością zadaną rampy
i wartością rzeczywistą dla • Nieprawidłowo podłączony
enkoder lub nieprawidłowy
2 × czas rampy jest większa niż oczekiwany poślizg kierunek obrotów.
• Przekroczenie nmaks. przy rePrzekroczona maksymalgulacji momentu obrotowego
na prędkość obrotowa po- • W trybie pracy ze sterowala wirującego.
niem VFC: częstotliwość wyjPrzekroczona maksymalściowa ≥ 150 Hz
na częstotliwość pola wiru- • W trybie pracy U/f: częstotlijącego (w przypadku stewość wyjściowa ≥ 599 Hz
rowania VFC maks.
150 Hz i przy U/f maks.
599 Hz)

10

3

26

Możliwa przyczyna

• Rozpoznano nieprawidłowe • Sprawdzić zawartość papolecenie podczas wykonymięci programu i w razie
wania programu IPOSplus®
potrzeby skorygować.
• Nieprawidłowe warunki pod- • Wczytać prawidłowy proczas wykonywania polecegram do pamięci.
nia.
• Sprawdzić przebieg programu (→ podręcznik
IPOSplus®).
• Zmniejszyć obciążenie i/lub
zapewnić odpowiednie
chłodzenie.
• Sprawdzić wentylator.
• Zgłoszenie błędu F-11, mimo ewidentnie prawidłowej
temperatury, wskazuje na
uszkodzenie układu odczytu temperatury w module
faz.
Wymienić moduł faz
(wielkość 7)

Niedostępne źródło stero- Niezdefiniowane lub nieprawi- Ustawić prawidłowo źródło
wania, np. źródło sterowa- dłowo zdefiniowane źródło ste- sterowania (P101)
nia siecią przemysłową
rowania
bez interfejsu sieci przemysłowej
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Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

14

Enkoder

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Niepodłączony enkoder, • Nieprawidłowo podłączony • Sprawdzić, czy kabel enkouszkodzony enkoder,
kabel enkodera lub ekran
dera i ekran jest prawidłowo
uszkodzony kabel enkode- • Zwarcie w kablu enkodera /
podłączony, czy nie ma
ra
przerwanie kabla enkodera
zwarcia i czy nie nastąpiło
• Uszkodzony enkoder.
przerwanie przewodu.
Błąd enkodera, przekro•
W
przypadku
połączenia
2
czony zakres prędkości
falowników przez X14 i P505
obrotowej X15
ustawienie F14 SubC 27 na
Enkoder w X15 obraca się
TAK.
szybciej niż 6542 min-1

25

Błąd enkodera, uszkodzona karta X15
Błąd w analizie kwadrantowej

27

Błąd enkodera – uszkodzone przyłącze enkodera
lub enkoder

28

Błąd enkodera, błąd komunikacji X15 kanału
RS485

29

Błąd enkodera, błąd komunikacji X14 kanału
RS485

31

18
19
20
21
22

Możliwa przyczyna

26

30

17

6

• Nieprawidłowo podłączony • Sprawdzić, czy kabel enkokabel enkodera lub ekran
dera i ekran jest prawidłowo
• Zwarcie w kablu enkodera /
podłączony, czy nie ma
przerwanie
kabla
enkodera
zwarcia i czy nie nastąpiło
Nieznany typ enkodera na
• Uszkodzony enkoder.
przerwanie przewodu.
wejściu X14/X15
• W przypadku połączenia 2
Błąd kontroli prawdopodofalowników przez X14 i P505
bieństwa Hiperface® X14/
ustawienie F14 SubC 27 na
X15
TAK.
Utracono przyrosty

32

Błąd enkodera X15
Hiperface®
Enkoder Hiperface® na
wejściu X15 zgłasza błąd

33

Błąd enkodera X14
Hiperface®
Enkoder Hiperface® na
X14 zgłasza błąd

34

Błąd enkodera X15,
uszkodzony rezolwer,
przyłącze enkodera lub
enkoder

Zakłócenie
Natychmia- 0
działania sys- stowe zatrzytemu
manie

Działanie

Błąd "Stack overflow"

Usterka elektroniki falownika, • Sprawdzić i w razie potrzenp. z powodu zakłóceń elektroby poprawić podłączenie
magnetycznych
uziemienia i ekranowanie.
Błąd "External NMI"
• W przypadku ponownego
wystąpienia błędu skonsulBłąd "Undefined Opcode"
tować się z serwisem firmy
Błąd "Protection Fault"
SEW-EURODRIVE.
Błąd "Illegal Word Operand Access"
Błąd "Stack underflow"

Błąd "Illegal Instruction Access"

24

Błąd "Illegal External Bus
Access"

24770663/PL – 11/2017
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

25

EEPROM

Szybkie zatrzymanie

0

Błąd odczytu lub zapisu
Błąd podczas dostępu do paw module zasilającym pa- mięci EEPROM lub do karty
mięć EEPROM
pamięci

11

Błąd odczytu danych z pamięci NV
Wewnętrzna pamięć
NVRAM urządzenia

13

Uszkodzona karta mikroprocesorowa pamięci NV
modułu pamięci

14

Uszkodzona karta mikroprocesorowa pamięci NV
karty pamięci

16

Błąd inicjalizacji pamięci
NV

26

Zewnętrzny
zacisk

Zatrzymanie 0
awaryjne (P)

27

Brak wyłącz- Zatrzymanie 0
ników krańco- awaryjne
wych
2
3

28

28

Przekrocze- Szybkie zanie limitu cza- trzymanie
su sieci prze- (P)
mysłowej

0
2

Zatrzymanie 0
awaryjne

Zewnętrzny zacisk

Możliwa przyczyna

Działanie
• Wyświetlić ustawienia fabryczne, zresetować i ponownie ustawić parametry.
• W przypadku ponownego
wystąpienia skonsultować
się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE
• Wymienić kartę pamięci.

Wczytano zewnętrzny sygnał Zlikwidować przyczynę błędu,
błędu przez wejście programo- ew. przeprogramować zacisk.
walne.

Brak wyłączników krańco- • Przerwanie przewodu / brak • Sprawdzić okablowanie wywych lub przerwanie przeobu wyłączników krańcołączników krańcowych.
• Wymienić przyłącza wywodu
wych.
• Zamienione wyłączniki krańłączników krańcowych
Zamienione wyłączniki
cowe w stosunku do kierun- • Przeprogramować zaciski.
krańcowe
ku obrotów
Obydwa wyłączniki krańcowe są aktywne równocześnie
Błąd "Przekroczenie limitu Nie odbyła się komunikacja po- • Sprawdzić procedurę koczasu sieci przemysłowej" między urządzeniem nadrzędmunikacji urządzenia nadrzędnego.
Interfejs sieci przemysło- nym i podrzędnym w ramach
zaprojektowanego czasu kon- • Wydłużyć limit czasu przewej nie uruchamia się
troli odpowiedzi.
znaczony na zadziałanie
sieci przemysłowej (P819) /
wyłączyć kontrolę.

29

Osiągnięcie
wyłącznika
krańcowego

30

Przekrocze- Natychmia- 0
nie limitu cza- stowe zatrzysu zatrzyma- manie
nia awaryjnego

Przekroczenie limitu czasu • Przeciążenie napędu
• Sprawdzić projekt.
rampy zatrzymania awaryj- • Za krótka rampa zatrzymania • Wydłużyć rampę zatrzymanego
awaryjnego
nia awaryjnego.

31

Wyzwalacz
TF/TH

Błąd zabezpieczenia termicznego silnika

• Silnik za gorący, zadziałanie • Poczekać koniecznie, aż
czujnika TF/TH
silnik ostygnie, i zresetować
• Nie podłączono lub nieprawibłąd.
dłowo podłączono czujnik
• Sprawdzić przyłącza/połączenie pomiędzy
TF/TH silnika
• Przerwane połączenie poMOVIDRIVE® i TF/TH.
między MOVIDRIVE® i czuj- • Jeśli nie jest podłączony
nikiem TF/TH na silniku
czujnik TF/TH: mostek
X10:1 z X10:2
• P835 ustawić na "Brak reakcji".

32

Przepełnienie Zatrzymanie 0
indeksu IPOS awaryjne

Nieprawidłowy program
IPOS

Naruszenie zasad programo- Sprawdzić i poprawić program
wania, z tego powodu przepeł- użytkownika IPOSplus®
nienie wewnętrznej pamięci
(→ podręcznik IPOSplus®).
systemowej stosu

33

Źródło warto- Natychmia- 0
ści zadanych stowe zatrzymanie

"Źródło wartości zadanych Niezdefiniowane lub nieprawi- Ustawić prawidłowe źródło
niedostępne"
dłowo zdefiniowane źródło war- wartości zadanych (P100).
np. źródło sterowania sieci tości zadanych
przemysłowej bez interfejsu sieci przemysłowej

34

Przekrocze- Natychmia- 0
nie limitu cza- stowe zatrzysu rampy
manie

Przekroczenie limitu czasu Przekroczenie limitu czasu
• Wydłużyć rampy opadajądla rampy szybkiego za- ramp opadających, np. z powoce.
trzymania
du przeciążenia
• Zlikwidować przeciążenie.

Brak reakcji 0
(P)

Osiągnięcie sprzętowego
wyłącznika krańcowego

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Osiągnięto wyłącznik krańcowy • Sprawdzić zakres przesuw trybie pracy IPOSplus®
wu.
• Skorygować program użytkownika.
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Serwis

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

35

Tryb pracy

Natychmia- 0
stowe zatrzy- 1
manie

Niedostępny tryb pracy

2

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Możliwa przyczyna

Działanie

• Niezdefiniowany lub nieprawidłowo zdefiniowany tryb
Nieprawidłowe przypopracy.
rządkowanie trybu pracy i
• Za pomocą P916 ustawiono
sprzętu
kształt rampy, która wymaga
Nieprawidłowe przypofalownika MOVIDRIVE®
rządkowanie trybu pracy i
w wersji technologicznej
funkcji technologicznej
• Za pomocą P916 ustawiono
kształt rampy, która nie pasuje do wybranej funkcji
technologicznej
• Za pomocą P916 ustawiono
kształt rampy, która nie pasuje do ustawionego czasu
synchronizacji (P888)

• Ustawić prawidłowy tryb
pracy za pomocą P700 lub
P701.
• Zastosować MOVIDRIVE®
w wersji technologicznej
(..OT).
• W menu "Uruchamianie
→ Wybierz funkcję technologiczną..." wybrać funkcję
technologiczną, która pasuje do P916.
• Sprawdzić ustawienia P916
i P888.

Brak sprzętu lub niedozwolony sprzęt

• Włożyć prawidłową kartę
opcji.
• Ustawić prawidłowe źródło
wartości zadanych (P100).
• Ustawić prawidłowe źródło
sterowania (P101).
• Ustawić prawidłowy tryb
pracy (P700 lub P701).
• Ustawić prawidłowy typ enkodera.

36

Brak opcji

37

Systemowy Natychmia- 0
układ Watch- stowe zatrzydog
manie

Błąd, przepełnienie syste- Błąd w działaniu oprogramowa- Skonsultować się z serwisem
mowego układu Watchdog nia systemowego
firmy SEW-EURODRIVE.

38

Oprogramo- Natychmia- 0
wanie syste- stowe zatrzymowe
manie

Błąd "Oprogramowanie
systemowe"

39

Wartość refe- Natychmia- 0
rencyjna
stowe zatrzyprzemieszmanie (P)
czenia

Błąd "Wartość referencyj- • Brak krzywki referencyjnej
• Sprawdzić krzywkę referenna przemieszczenia"
lub krzywka nie powoduje
cyjną.
• Sprawdzić przyłącze wywyłączenia
• Uszkodzone przyłącze wyłącznika krańcowego.
• Sprawdzić ustawienie typu
łącznika krańcowego
• Typ przemieszczenia refeprzemieszczenia referenrencyjnego został zmieniony
cyjnego i odpowiednie papodczas przemieszczenia re- rametry.
ferencyjnego

40

Synchroniza- Natychmia- 0
cja rozruchu stowe zatrzymanie

Przekroczenie limitu czasu • Błąd podczas synchronizacji W przypadku ponownego wypodczas synchronizacji
rozruchu pomiędzy falowni- stąpienia problemu wymienić
rozruchu z opcją
kiem a opcją
kartę opcji.
• Nie jest wyświetlany ID synchronizacji lub wyświetlany
jest nieprawidłowy

41

Opcja układu Natychmia- 0
Watchdog
stowe zatrzymanie

Błąd przekaźnika czaso- • Błąd podczas komunikacji
• Skonsultować się z serwiwego układu Watchdog z/
pomiędzy oprogramowaniem
sem firmy
do opcji
systemowym i oprogramowa- SEW‑EURODRIVE.
niem opcji
• Watchdog w programie
IPOSplus®

17
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Błąd Watchdog IPOS

• Niedopuszczalny typ karty
opcji
• Niedopuszczalne źródło wartości zadanych, źródło sterowania lub tryb pracy dla tej
karty opcji
• Ustawiono nieprawidłowy typ
enkodera dla DIP11B

Zakłócenie działania systemu

• Moduł aplikacji został wczytany do falownika
MOVIDRIVE® B bez wersji
technologicznej
• W przypadku stosowania
modułu aplikacji ustawiona
jest nieprawidłowa funkcja
technologiczna

Skonsultować się z serwisem
firmy SEW-EURODRIVE.

• Sprawdzić program IPOS.
• Sprawdzić aktywację technologii urządzenia (P079).
• Sprawdzić ustawioną funkcję technologiczną (P078).

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

30

Błąd podrzędny

Kod

Opis

42

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Błąd nadąża- Natychmia- 0
nia
stowe zatrzymanie (P)

Błąd nadążania pozycjonowania

• Nieprawidłowo podłączony
enkoder obrotowy
• Za krótka rampa przyspieszenia
• Za mały udział P regulatora
położenia
• Nieprawidłowo sparametryzowany regulator prędkości
obrotowej
• Za mała wartość tolerancji
błędu nadążania

• Sprawdzić podłączenie enkodera obrotowego.
• Wydłużyć rampy.
• Ustawić większy udział P.
• Ponownie sparametryzować regulator prędkości obrotowej.
• Zwiększyć tolerancję błędu
nadążania.
• Sprawdzić okablowanie enkodera, silnika, faz sieci.
• Sprawdzić, czy nie występuje utrudnienie przesuwu
elementów mechanicznych,
ew. czy nie są one dosunięte do oporu.

43

Przekrocze- Szybkie zanie limitu cza- trzymanie
su RS485
(P)

0

Przekroczenie limitu czasu Błąd komunikacji za pośrednic- Sprawdzić połączenie RS485
komunikacji na złączu
twem złącza RS485
(np. falownik – komputer, faRS485
lownik – DBG60B). W razie
potrzeby skonsultować się
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

43

Przekrocze- Szybkie zanie limitu cza- trzymanie
su RS485
(P)

3

Przekroczenie limitu czasu Komunikacja ze źródłem steru- Sprawdzić połączenie ze źrótrybu ręcznego
jącym trybem ręcznym została dłem sterowania.
przerwana (niezależnie od stosowanego złącza obsługi)

44

Obciążenie
urządzenia

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie
8

Błąd obciążenia urządze- • Obciążenie urządzenia (war- • Zmniejszyć moc wyjściową.
nia
tość I×T) > 125%
• Wydłużyć rampy.
• Jeśli nie są możliwe działaBłąd kontroli UL
nia wymienione w powyższych punktach, zastosować większy falownik.
• Zmniejszyć obciążenie.

45

Inicjalizacja

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie
3

Błąd ogólny podczas inicjalizacji
Błąd magistrali danych
podczas kontroli RAM

6

Błąd zegara procesora

7

Błąd odczytu prądu

10

Błąd podczas ustawiania
ochrony Flash

11

Błąd magistrali danych
podczas kontroli RAM

12

Błąd parametryzacji pracy
synchronicznej (wewnętrzna praca synchroniczna)

• Niesparametryzowana lub
•
nieprawidłowo sparametryzowana pamięć EEPROM
w module zasilającym
• Brak połączenia karty opcji
z magistralą płyty bazowej
•

Przywrócić ustawienie fabryczne. Jeśli nie będzie
możliwe zresetowanie błędu, skontaktować się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE
Prawidłowo włożyć kartę
opcji.

46

Przekrocze- Szybkie zanie limitu cza- trzymanie
su magistrali (P)
systemowej 2

0

Przekroczenie limitu czasu Błąd podczas komunikacji
Sprawdzić połączenie z magimagistrali systemowej
przez magistralę systemową 2 stralą systemową.
CAN2

47

Przekrocze- Szybkie zanie limitu cza- trzymanie
su magistrali (P)
systemowej 1

0

Przekroczenie limitu czasu Błąd podczas komunikacji
Sprawdzić połączenie z magimagistrali systemowej
przez magistralę systemową 1 stralą systemową.
CAN1

48

Sprzęt DRS

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Praca synchroniczna
sprzętu

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Tylko z DRS11B:
• Sprawdzić sygnały enkode• Nieprawidłowy sygnał z enra nadrzędnego/liniowego.
kodera nadrzędnego / enko- • Sprawdzić okablowanie endera liniowego
kodera.
• Nieprawidłowy sprzęt nie• Wymienić moduł pracy synzbędny do pracy synchrochronicznej.
nicznej
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Serwis

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

57

"Enkoder
TTL"

Natychmia- 512
stowe zatrzymanie
16896

X15: błąd podczas kontroli • Nieprawidłowo podłączony
amplitudy
kabel enkodera lub ekran
X14: błąd podczas kontroli • Zwarcie w kablu enkodera /
przerwanie kabla enkodera
amplitudy
• Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC

58

X15: nieprawidłowe ustawienie wartości licznika
i mianownika

16898

X14: nieprawidłowe ustawienie wartości licznika
i mianownika

"Enkoder si- Natychmia- 512
nus/cosinus" stowe zatrzymanie
514

"Komunikacja Szybkie zaenkodera"
trzymanie

Możliwa przyczyna

514

Działanie
• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

Nieprawidłowe wartości licznika Skorygować wartości licznika
i mianownika
i mianownika.

16897

X15: błąd podczas kontroli • Nieprawidłowo podłączony
amplitudy
kabel enkodera lub ekran
X15: błąd sygnału ścieżki • Zwarcie w kablu enkodera /
przerwanie kabla enkodera
X14: błąd podczas kontroli • Enkoder uszkodzony
amplitudy
• Zakłócenie EMC
X14: inicjalizacja

16898

X14: błąd sygnału ścieżki

513

X15: inicjalizacja

515

C15: nieprawidłowe usta- Nieprawidłowe wartości licznika Skorygować wartości licznika
wienie wartości licznika
i mianownika
i mianownika.
i mianownika

16899

X14: nieprawidłowe ustawienie wartości licznika
i mianownika

16896

59

6

Enkoder uszkodzony

1

X15: błąd sygnału ścieżki • Nieprawidłowo podłączony
kabel enkodera lub ekran
Błąd szyny danych
• Zwarcie w kablu enkodera /
64 – 576 X15: komunikacja RS485
przerwanie kabla enkodera
1088 – X15: komunikacja EnDat • Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC
1388
16

16385

X14: błąd sygnału ścieżki

16400

X14: błąd szyny danych

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.
Wymienić enkoder.

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran są prawidłowo
podłączone i czy nie nastąpiło przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

16448 – X14: komunikacja RS485
16832
17472 – X14: komunikacja EnDat
17772
2
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16386

X15: nieprawidłowo skali- Nieprawidłowo skalibrowany
Stan fabryczny + nowy IBN
browany enkoder
enkoder lub mechaniczne przeX15: nieprawidłowo skali- mieszczenie w stosunku do silnika
browany enkoder

1024

X15: niepodłączony prze- Niepodłączony przewód takto- Podłączyć przewód taktowawód taktowania lub szyna wania lub szyna danych
nia lub szynę danych.
danych

17408

X14: niepodłączony przewód taktowania lub szyna
danych

77

Słowo steru- Brak reakcji 0
jące IPOS
(P)

Nieprawidłowe słowo ste- Tylko w trybie pracy IPOSplus®: •
rujące IPOS
• Próbowano ustawić nieprawidłowy tryb automatyczny
(przez zewnętrzny sterownik) •
• Ustawiono P916 = RAMPA
MAGISTRALI
•

78

Programowy Brak reakcji 0
wyłącznik
(P)
krańcowy
IPOS

Osiągnięcie programowe- Tylko w trybie pracy IPOSplus®: • Sprawdzić program użytgo wyłącznika krańcowego Zaprogramowane położenie
kownika.
docelowe znajduje się poza za- • Sprawdzić położenie prokresem przesuwu ograniczogramowego wyłącznika
nym przez programowy wyłącz- krańcowego.
nik krańcowy

Sprawdzić połączenie szeregowe ze sterownikiem zewnętrznym.
Sprawdzić wartości zapisu
sterownika zewnętrznego.
Prawidłowo ustawić P916.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

79

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Konfiguracja Natychmia- 0
sprzętowa
stowe zatrzymanie

Odmienna konfiguracja
sprzętowa przy wymianie
karty pamięci

Po wymianie karty pamięci nie
zgadza się:
• Moc
• Napięcie znamionowe
• Kod wariantu
• Rodzina urządzeń
• Wersja urządzenia: technologiczne/standardowe
• Karty opcji

Zapewnić zgodność sprzętową lub zresetować do stanu
fabrycznego (parametr = ustawienie fabryczne).

80

Test pamięci Natychmia- 0
RAM
stowe zatrzymanie

Błąd "Test pamięci RAM"

Wewnętrzny błąd urządzenia,
uszkodzona pamięć RAM

Skonsultować się z serwisem
firmy SEW-EURODRIVE.

81

Warunek star- Natychmia- 0
tu
stowe zatrzymanie

Błąd warunku startu dla
Tylko w trybie pracy "Dźwignica •
dźwignicy ze sterowaniem VFC":
VFC
Doprowadzenie do silnika prądu o odpowiedniej wartości
•
w czasie magnesowania wstępnego było niemożliwe:
•
• Moc znamionowa silnika zbyt
mała w stosunku do mocy
•
znamionowej falownika.
• Za mały przekrój przewodu
zasilającego silnik.
Tylko w trybie z silnikiem liniowym (od wersji oprogramowania sprzętowego 18):
• Napęd przeszedł do stanu
"Zezwolenie"; nie jest znane
przesunięcie komutacji między silnikiem liniowym a enkoderem liniowym. W związku z tym falownik nie może
prawidłowo ustawić wektora
prądu.

82

Wyjście
otwarte

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Otwarte wyjście przy dźwi- Tylko w trybie pracy "Dźwignica • Sprawdzić połączenie fagnicy VFC
VFC":
lownika z silnikiem.
• Przerwane dwie lub wszyst- • Sprawdzić parametry urukie fazy wyjściowe
chamiania, w razie potrzeby
• Moc znamionowa silnika zbyt uruchomić ponownie.
mała w stosunku do mocy
znamionowej falownika.

84

Ochrona silni- Zatrzymanie 0
ka
awaryjne (P)

Błąd "Odwzorowanie tem- • Zbyt duże obciążenie silnika • Poczekać koniecznie, aż
peratury silnika"
• Zadziałał układ kontroli UL IN. silnik ostygnie, i zresetować
• P530 został później ustawiobłąd.
Przerwanie przewodu
ny na "KTY".
• Zmniejszyć obciążenie.
czujnika temperatury
• Wydłużyć rampy.
Brak termicznego modelu
• Zwiększyć czasy przerw.
silnika
• Sprawdzić P345/346.
• Zastosować większy silnik.
Błąd kontroli UL

2
3
4
11

32

Sprawdzić parametry uruchamiania, w razie potrzeby
uruchomić ponownie.
Sprawdzić połączenie falownika z silnikiem.
Sprawdzić i w razie potrzeby zwiększyć przekrój przewodu zasilającego silnika.
W stanie "Brak zezwolenia"
wykonać komutowanie
i przejść do stanu "Zezwolenie" dopiero po potwierdzeniu wykonania komutowania przez falownik w słowie stanu Bit 25.

Zwarcie czujnika temperatury

86

Moduł pamię- Natychmia- 0
ci
stowe zatrzymanie

Błąd w połączeniu z modułem pamięci

87

Funkcja tech- Natychmia- 0
nologiczna
stowe zatrzymanie

Wybrano funkcję technolo- W urządzeniu w wersji standar- Wyłączyć funkcję technologiczną w przypadku urzą- dowej aktywowano funkcję
giczną.
dzenia standardowego
technologiczną

88

Chwytanie

Błąd "Chwytanie"

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Brak karty pamięci
• Uszkodzona karta pamięci

• Dokręcić śrubę z łbem radełkowanym.
• Włożyć i zamocować kartę
pamięci.
• Wymienić kartę pamięci.
• Przywrócić stan fabryczny
i wczytać zestaw parametrów.

Tylko w trybie pracy regulacji
Zezwolenie dopiero przy rzeze sterowaniem VFC:
czywistej prędkości obrotowej
Rzeczywista prędkość obroto- ≤ 6000 min-1
wa > 6000 min-1 przy zezwoleniu dla falownika
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Serwis

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

92

Problem z en- Wskazanie
koderem DIP błędu (P)

93

94

1

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Problem z zanieczyszcze- Enkoder zgłasza problem
niem stali WCS3

Możliwa przyczyna: zanieczyszczenie enkodera → wyczyścić enkoder.

Błąd enkode- Zatrzymanie 0
ra DIP
awaryjne (P)

Błąd "Enkoder absolutny" Enkoder zgłasza błąd, np. awaria zasilania
• Przewód przyłączeniowy enkodera DIP11B nie spełnia
wymagań (skręcony parami,
ekranowany)
• Za wysoka częstotliwość taktowania dla danej długości
przewodu
• Przekroczona maks. prędkość/przyspieszenie enkodera
• Enkoder uszkodzony

• Sprawdzić podłączenie enkodera absolutnego.
• Sprawdzić przewód przyłączeniowy.
• Ustawić prawidłową częstotliwość taktowania.
• Zredukować maks. prędkość przesuwu lub rampę.
• Wymienić enkoder absolutny.

Suma kontrol- Natychmia- 0
na EEPROM stowe zatrzymanie
5

Parametry modułu zasila- Zakłócenia działania elektroniki Wysłać urządzenie do naprającego
falownika.
wy.
Dane modułu sterowania Ew. przyczyna to zakłócenia
elektromagnetyczne lub uszkoDane modułu zasilającego dzenie.
Nieprawidłowa wersja rekordu danych konfiguracyjnych

6
7

95

Błąd prawdo- Zatrzymanie 0
podobieństwa awaryjne (P)
DIP

Kontrola prawdopodobień- Nie można określić prawdopo- •
stwa pozycji bezwzględnej dobnego położenia.
• Ustawiono nieprawidłowy typ •
enkodera.
• Ustawiono nieprawidłowe pa- •
rametry przesuwu IPOSplus®.
• Ustawiono nieprawidłowy
•
współczynnik licznika/mia•
nownika.
• Wykonano zerowanie.
•
• Enkoder uszkodzony

Ustawić prawidłowy typ enkodera.
Sprawdzić parametry przesuwu IPOSplus®.
Sprawdzić prędkość przesuwu.
Skorygować współczynnik
licznika/mianownika.
Reset po zerowaniu
Wymienić enkoder absolutny.

97

Błąd kopiowania

Nieprawidłowo wczytano
zestaw parametrów.

Powtórzyć kopiowanie.
Przywrócić stan fabryczny (P802) i powtórzyć proces kopiowania.

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie
1

2
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• Nie można odczytać lub za- •
pisać danych z karty / na kar- •
cie pamięci.
Przerwanie pobierania ze• Błąd transmisji danych.
stawu parametrów do
urządzenia
Przejęcie parametrów jest
niemożliwe.
Przejęcie parametrów
z karty pamięci jest niemożliwe.

98

CRC Error

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Błąd "CRC w wewnętrznej Wewnętrzny błąd urządzenia,
pamięci Flash"
uszkodzona pamięć Flash

99

Obliczenie
rampy IPOS

Natychmia- 0
stowe zatrzymanie

Błąd "Obliczenie rampy"

100

Ostrzeżenie
o drganiach

Wskazanie
błędu (P)

0

Ostrzeżenie, diagnostyka Ostrzeżenie z czujnika drgań
drgań
(→ instrukcja obsługi
"DUV10A")

Ustalić przyczynę drgań. Praca jest nadal możliwa do momentu wystąpienia błędu
F101.

101

Błąd, drgania Szybkie zatrzymanie
(P)

0

Błąd, diagnostyka drgań

Czujnik drgań zgłasza błąd.

Firma SEW-EURODRIVE zaleca natychmiastowe usunięcie przyczyny drgań.

102

Ostrzeżenie
o zużytym
oleju

0

Ostrzeżenie o zużytym
oleju

Czujnik stanu oleju zgłasza
ostrzeżenie.

Zaplanować wymianę oleju.

Wskazanie
błędu (P)

Tylko w trybie pracy IPOSplus®:
W przypadku sinusoidalnej lub
kwadratowej rampy pozycjonowania następuje próba zmiany
czasów rampy i prędkości przesuwu przy odblokowanym falowniku.

Wysłać urządzenie do naprawy.
Zmienić program IPOSplus®
w taki sposób, aby zmiana
czasów rampy i prędkości
przesuwu odbywała się tylko
w zablokowanym falowniku.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

103

Błąd, zużyty
olej

Wskazanie
błędu (P)

0

Błąd, zużyty olej

Czujnik stanu oleju wysłał komunikat o błędzie.

Firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby natychmiast wymienić olej przekładniowy.

104

Zużyty olej,
za wysoka
temperatura

Wskazanie
błędu (P)

0

Zużyty olej, za wysoka
temperatura

Czujnik stanu oleju zgłasza za • Schłodzić olej.
wysoką temperaturę.
• Sprawdzić, czy przekładnia
jest odpowiednio chłodna.

105

Zużyty olej, Wskazanie
sygnał stanu błędu (P)
gotowości

0

Zużyty olej, sygnał stanu
gotowości

Czujnik stanu oleju nie jest go- • Sprawdzić napięcie zasilatowy do pracy.
jące czujnika stanu oleju.
• Sprawdzić czujnik stanu
oleju, w razie potrzeby wymienić

106

Zużycie hamulców

0

Błąd, zużycie hamulców

Zużyta okładzina hamulcowa

Wymienić okładzinę hamulcową (→ instrukcja obsługi "Silniki")

107

Komponenty Natychmia- 1
sieci
stowe zatrzymanie

Dotyczy tylko modułu
zwrotu energii do sieci:
brak sygnału komunikatu
zwrotnego ze stycznika
głównego.

Uszkodzony stycznik główny

• Sprawdzić stycznik główny.
• Sprawdzić przewody sterownicze.

108

Błąd DCS

0

Błąd DCS

1

Dane konfiguracyjne zo- Zakłócenia w trakcie połączestały nieprawidłowo wczy- nia podczas wczytywania protane do opcji DCS..B.
gramu do opcji DCS..B.

2

Nieprawidłowe dane konfi- Skonfigurowano opcję DCS..B • Sparametryzować opcję
guracyjne dla danej wersji przy wykorzystaniu nieprawiDCS..B za pomocą dopuszoprogramowania opcji
dłowej wersji oprogramowania.
czalnej wersji oprogramoDCS..B.
wania MOVISAFE®.
• Następnie wyłączyć i ponownie włączyć opcję
DCS..B.

3

Urządzenie zostało zaprogramowane przy użyciu
nieprawidłowego interfejsu
oprogramowania.

4

Nieprawidłowa wartość re- • Wartość referencyjna napię- • Sprawdzić napięcie zasilaferencyjna napięcia
cia jest nieprawidłowa.
jące opcję DCS..B.
• Nieprawidłowe napięcie zasi- • Wyłączyć i ponownie włąlające opcję DCS..B.
czyć opcję DCS..B.
• Nieprawidłowy komponent
opcji DCS..B.

Wskazanie
błędu (P)

Wskazanie
błędu

5

6
7

Program lub dane konfiguracyj- • Sprawdzić wersję opcji
ne zostały wczytane do urząDCS..B i ponownie sparadzenia przy użyciu nieprawidłometryzować ją przy użyciu
wego oprogramowania
prawidłowego oprogramoMOVISAFE®.
wania MOVISAFE®.
• Następnie wyłączyć i ponownie włączyć opcję
DCS..B.

Nieprawidłowe napięcie
systemowe

• Nieprawidłowe napięcie zasi- • Sprawdzić napięcie zasilalające opcję DCS..B.
jące opcję DCS..B.
• Nieprawidłowy komponent
• Wyłączyć i ponownie włąopcji DCS..B.
czyć opcję DCS..B.

Nieprawidłowe napięcie
zasilające.

• Napięcie zasilające DC 24 V • Sprawdzić napięcie zasiladla opcji DCS..B jest nieprające opcję DCS..B.
widłowe.
• Wyłączyć i ponownie włą• Błąd komponentu opcji
czyć opcję DCS..B.
DCS..B.
24770663/PL – 11/2017
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• Ponownie wczytać pliki
konfiguracyjne.
• Następnie wyłączyć i ponownie włączyć opcję
DCS..B.

34
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

108

Błąd DCS

Wskazanie
błędu

11

Temperatura otoczenia
Temperatura w miejscu stoso- Sprawdzić temperaturę otourządzenia nie mieści się wania urządzenia w niedopusz- czenia.
w zdefiniowanym zakresie. czalnym zakresie

12

Błąd prawdopodobieństwa Podczas przełączania pozycji
przełączania pozycji
ciągle aktywowane są ZSC,
JSS lub DMC

• Sprawdzić aktywowanie
ZSC.
• Sprawdzić aktywowanie
JSS.
• Aktywowanie DMC (tylko
w przypadku kontroli na
podstawie pozycji)

13

Nieprawidłowe przełącza- Zwarcie na wyjściu
nie sterownika LOSIDE
DO02_P / DO02_M

Sprawdzić połączenie na wyjściu.

14

Nieprawidłowe przełączanie sterownika HISIDE
DO02_P / DO02_M

15

Nieprawidłowe przełączanie sterownika LOSIDE
DO0_M

16

Nieprawidłowe przełączanie sterownika HISIDE
DO0_P

17

Nieprawidłowe przełączanie sterownika LOSIDE
DO01_M

18

Nieprawidłowe przełączanie sterownika HISIDE
DO01_P

108

Błąd DCS

Wskazanie 19
błędu
20

21
22
23
24

25
26

27
28

24770663/PL – 11/2017

6

29
30

Możliwa przyczyna

Działanie

Urządzenie zostało zaprogramowane przy użyciu
nieprawidłowego interfejsu
oprogramowania.

Program lub dane konfiguracyj- • Sprawdzić wersję opcji
ne zostały wczytane do urząDCS..B i ponownie sparadzenia przy użyciu nieprawidłometryzować ją przy użyciu
wego oprogramowania
prawidłowego oprogramoMOVISAFE®.
wania MOVISAFE®.
• Następnie wyłączyć i ponownie włączyć opcję
DCS..B.

Nieprawidłowa cykliczna
kontrola redundancji danych konfiguracyjnych.

Dane konfiguracyjne zostały
nieprawidłowo wczytane do
urządzenia.

Jeszcze raz wczytać dane
konfiguracyjne do urządzenia.

Błąd podczas transmisji
danych konfiguracyjnych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd podczas obliczania danych konfiguracyjnych
oprogramowania sprzętowego.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Nieprawidłowa cykliczna kontrola redundancji danych konfiguracyjnych
oprogramowania sprzętowego.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd podczas wewnętrznej transmisji danych konfiguracyjnych oprogramowania
sprzętowego.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd
Kod
108

Błąd DCS

Błąd DC

Reakcja (P) Kod

Opis

Wskazanie
błędu

31

Nieprawidłowa kontrola
Nieprawidłowe dane konfigura- • Jeszcze raz wczytać konfizakresu opisu urządzenia. cyjne dla opisu urządzenia.
gurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

32

Nieprawidłowa kontrola
zakresu danych dostępowych.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Jeszcze raz wczytać konficyjne dla opisu urządzenia.
gurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

33

Nieprawidłowa kontrola
zakresu EMU.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji EMU.
ne w konfiguracji EMU lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

34

Nieprawidłowa kontrola
zakresu PSC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji PSC.
ne w konfiguracji PSC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

35

Nieprawidłowa kontrola
zakresu ESS.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji ESS.
ne w konfiguracji ESS lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wskazanie
błędu

Możliwa przyczyna

Działanie
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108

Błąd podrzędny
Opis

36
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd
Kod
108

Błąd podrzędny
Opis
Błąd DCS

Błąd DCS

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Wskazanie
błędu

36

Nieprawidłowa kontrola
zakresu ELC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji ELC.
ne w konfiguracji ELC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE

37

Nieprawidłowa kontrola
zakresu OLC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji OLC.
ne w konfiguracji OLC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

38

Nieprawidłowa kontrola
zakresu ZSC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji ZSC.
ne w konfiguracji ZSC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

39

Nieprawidłowa kontrola
zakresu MSC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji MSC.
ne w konfiguracji MSC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wskazanie
błędu

Działanie
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd
Kod
108

108

38

Błąd podrzędny
Opis
Błąd DCS

Błąd DCS

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Wskazanie 40
błędu

Nieprawidłowa kontrola
zakresu DSC.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji DSC.
ne w konfiguracji DSC lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

41

Nieprawidłowa kontrola
zakresu JSS.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne funkcji JSS.
ne w konfiguracji JSS lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

42

Nieprawidłowa kontrola
zakresu PLC.

Nieprawidłowy program użytko- • Jeszcze raz przełożyć prowy AWL.
gram użytkownika, wczytać,
a następnie wyłączyć
i z powrotem włączyć opcję
DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

43

Nieprawidłowa kontrola
zakresu kanału wyłączania.

Błąd wewnętrzny danych konfi- • Cofnąć zmiany wprowadzoguracyjnych.
ne w odłączaniu (konfiguracji) lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

44

Nieprawidłowa kontrola
zakresu wyjść binarnych.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne wyjść binarnych.
ne w macierzy odłączania
wyjść binarnych lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wskazanie
błędu
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Działanie

24770663/PL – 11/2017

6

Serwis

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd
Kod
108

Błąd podrzędny
Opis
Błąd DCS

Błąd DCS

Reakcja (P) Kod

Opis
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Nieprawidłowa kontrola
zakresu wyjść binarnych.

Nieprawidłowe dane konfigura- • Cofnąć zmiany wprowadzocyjne wyjść binarnych.
ne w macierzy odłączania
wyjść binarnych lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

46

Nieprawidłowa kontrola
zakresu typu enkodera.

Nieprawidłowa konfiguracja ty- • Cofnąć zmiany wprowadzopu enkodera.
ne w konfiguracji enkodera
lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

47

Nieprawidłowa kontrola
Nieprawidłowa konfiguracja od- • Cofnąć zmiany wprowadzozakresu standaryzacji en- cinka enkodera.
ne w odcinku enkodera
kodera.
(długość pomiaru, rozdzielczość lub maks. prędkość)
lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

48

Nieprawidłowa kontrola
zakresu położenia enkodera.

Wskazanie 45
błędu

Wskazanie
błędu

Działanie

Nieprawidłowa konfiguracja od- • Cofnąć zmiany wprowadzocinka enkodera.
ne w odcinku enkodera
(długość pomiaru, rozdzielczość lub maks. prędkość)
lub wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

108

Błąd DCS

Reakcja (P) Kod
Wskazanie 49
błędu

50
51

52
53

54
55

108

Błąd DCS

Wskazanie 56
błędu
57

58
59

62
63

64
65

66
67

40

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Nieprawidłowa kontrola
zakresu PDM.

Nieprawidłowa konfiguracja
funkcji PDM.

• Cofnąć zmiany wprowadzone w konfiguracji PDM lub
wprowadzić ponownie.
• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd programu.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

-

Nieprawidłowy test układu Nieprawidłowy komunikat
• Wymienić opcję DCS..B.
Watchdog.
zwrotny wewnętrznego kanału • Wysłać uszkodzoną opcję
wyłączania wyjść cyfrowych.
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.
Nieprawidłowe dane procesowe.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania programu
użytkownika.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania programu
użytkownika.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania programu
użytkownika.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.
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Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania elementu
wejściowego.

• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

70

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania elementu
wejściowego.

• Jeszcze raz wczytać konfigurację, a następnie wyłączyć i z powrotem włączyć
opcję DCS..B.
• Jeśli błąd wystąpi ponownie, uzgodnić wersję oprogramowania MOVISAFE®
z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

73

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania programu
użytkowego.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

74

Błąd czasu pracy.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd czasu pracy.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd przerwania kontroli
czasu.

-

83

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

85

Błąd czasu pracy.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd programu.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrzny proceso- ra.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

72

75

Błąd DCS

Wskazanie 80
błędu

82

86

87
88

89
90
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Wskazanie 68
błędu
69

71

108

6

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

41

Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

108

Błąd DCS

Wskazanie
błędu

Błąd wewnętrzny proceso- ra.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrzny proceso- ra.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE

Błąd wewnętrzny pamięci RAM.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrzny pamięci Flash.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrzny proceso- ra.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania PROFISafe.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania PROFISafe.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania PROFISafe.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

91
92

93
94

95
96

97
98

99
100

108

Błąd DCS

Wskazanie
błędu

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

42
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Błąd podrzędny
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Opis

108

Błąd DCS

Wskazanie
błędu

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE

119

Błąd wewnętrznej transmi- sji danych.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE

140

Nieprawidłowe napięcie
procesora DMP1.

• Napięcie procesora opcji
DCS..B jest nieprawidłowe.
• Błąd komponentu opcji
DCS..B.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

143

Nieprawidłowe napięcie
procesora DMPM.

• Napięcie procesora opcji
DCS..B jest nieprawidłowe.
• Błąd komponentu opcji
DCS..B.

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

156

Błąd testu RAM

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd testu rejestrów statycznych.

-

• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

111
112

113
114

117
118

141

108

6

Błąd DCS

Wskazanie
błędu

142

Możliwa przyczyna

157

160
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Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

0

Alarm DCS

1

Błąd komunikacji magistra- Opcja DCS..B nie otrzymuje
li płyty bazowej
prawidłowych danych od
MOVIDRIVE® B.
MOVIDRIVE® B.

• Sprawdzić połączenie
sprzętowe
z MOVIDRIVE® B.
• Sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego
MOVIDRIVE® B.
• Podłączyć plecionkę ekranu
przewodu enkodera, silnika
i TF na dużej powierzchni.
• Wykonać połączenie wyrównawcze.

2

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI1
impulsu 1 na wejściu bi(X81:2) nie ma skonfigurowanarnym DI1.
nego napięcia impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI1 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI2
impulsu 1 na wejściu bi(X81:3) nie ma skonfigurowanarnym DI2.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI2 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI3
impulsu 1 na wejściu bi(X81:4) nie ma skonfigurowanarnym DI3.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI3 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI4
impulsu 1 na wejściu bi(X81:5) nie ma skonfigurowanarnym DI4.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI4 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

3

4
5

6
7

8

Działanie
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6

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI5
impulsu 1 na wejściu bi(X81:7) nie ma skonfigurowanarnym DI5.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI5 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI6
impulsu 1 na wejściu bi(X81:8) nie ma skonfigurowanarnym DI6.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI6 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI7
impulsu 1 na wejściu bi(X81:9) nie ma skonfigurowanarnym DI7.
nego napięcia dla impulsu 1.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI7 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Działanie

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI8
• Sprawdzić, czy konfiguracja
impulsu 1 na wejściu bi(X81:10) nie ma skonfigurowawejścia binarnego DI8 jest
narnym DI8.
nego napięcia dla impulsu 1.
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.
Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI1
impulsu 2 na wejściu bi(X81:2) nie ma skonfigurowanarnym DI1.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI1 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI2
impulsu 2 na wejściu bi(X81:3) nie ma skonfigurowanarnym DI2.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI2 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI3
impulsu 2 na wejściu bi(X81:4) nie ma skonfigurowanarnym DI3.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI3 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI4
impulsu 2 na wejściu bi(X81:5) nie ma skonfigurowanarnym DI4.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI4 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

24770663/PL – 11/2017
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI5
impulsu 2 na wejściu bi(X81:7) nie ma skonfigurowanarnym DI5.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI5 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI6
impulsu 2 na wejściu bi(X81:8) nie ma skonfigurowanarnym DI6.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI6 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI7
impulsu 2 na wejściu bi(X81:9) nie ma skonfigurowanarnym DI7.
nego napięcia dla impulsu 2.

• Sprawdzić, czy konfiguracja
wejścia binarnego DI7 jest
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.

26
27

28
29

30
31

32
33

34

Działanie

Błąd prawdopodobieństwa Na wejściu binarnym DI8
• Sprawdzić, czy konfiguracja
impulsu 2 na wejściu bi(X81:10) nie ma skonfigurowawejścia binarnego DI8 jest
narnym DI8.
nego napięcia dla impulsu 2.
zgodna z projektem i schematem połączeń.
• Sprawdzić okablowanie.
Błąd prawdopodobieństwa Różnica między dwoma czujni- • Jeszcze raz sprawdzić
podczas odczytywania
kami prędkości jest większa niż
przebieg odcinka w konfiguprędkości.
skonfigurowana dla prędkości
racji enkodera przy ustawartość graniczna wyłączania.
wionych danych.
• Sprawdzić czujnik prędkości.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały
prędkości.
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa Różnica między dwoma sygna- • Sprawdzić przebieg odcinpodczas odczytywania po- łami pozycji jest większa niż
ka przy wykorzystaniu dałożenia.
skonfigurowana dla przyrostów
nych skonfigurowanych
wartość graniczna wyłączania.
w ustawieniach enkodera.
• Sprawdzić sygnał pozycji.
• Czy wszystkie sygnały są
prawidłowo podłączone
w 9-pinowej wtyczce enkodera?
• Sprawdzić prawidłowe okablowanie wtyczki enkodera.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały pozycji.
• Jeśli wykorzystywana jest
wartość bezwzględna dla
magistrali płyty bazowej,
może być konieczne dostosowanie parametru Wartość graniczna wyłączania
przyr.

36
37

38
39

40

Błąd prawdopodobieństwa, nieprawidłowy zakres pozycji.

Działanie

Aktualna pozycja znajduje się • Sprawdzić przebieg odcinpoza skonfigurowaną długością ka przy wykorzystaniu dapomiarową.
nych skonfigurowanych
w ustawieniach enkodera.
• Sprawdzić sygnał pozycji,
w razie potrzeby skorygować przesunięcie.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały pozycji.

Błąd prawdopodobieńAktualna prędkość poza skonfi- • Napęd porusza się poza
stwa, nieprawidłowa pręd- gurowaną prędkością maksydopuszczalnym i skonfigukość.
malną.
rowanym zakresem prędkości.
• Sprawdzić konfigurację
(okno enkodera: maks.
ustawiona prędkość).
• Przeanalizować przebieg
prędkości za pomocą funkcji SCOPE.
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Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieńAktualne przyspieszenie poza • Sprawdzić konfigurację
stwa, nieprawidłowe przy- skonfigurowanym przyspiesze(okno enkodera: maks.
spieszenie.
niem maksymalnym.
ustawiona prędkość).
• Przeanalizować przebieg
prędkości/przyspieszenia
za pomocą funkcji SCOPE.

42
43

44
45

46
47

48
49
50
51

52
53

54

Działanie

Błąd prawdopodobieństwa Podłączenie enkodera nie od- • Sprawdzić typ enkodera
interfejsu enkodera
powiada skonfigurowanym dai konfigurację (SSI/inkre(A3401 = enkoder 1 oraz nym
mentalny).
A3402 = enkoder 2)
• Sprawdzić podłączenie/
okablowanie enkodera.
• Sprawdzić polaryzację danych enkodera.
• Sprawdzić działanie enkodera.
Nieprawidłowe napięcie
zasilające enkoder
(A3403 = enkoder 1 oraz
A3404 = enkoder 2)

Napięcie zasilania enkodera
• Przeciążenie napięcia zasipoza zdefiniowanym zakresem
lającego enkoder i zadziała(min. DC 20 V /
nie wewnętrznego bezmaks. DC 29 V).
piecznika typu polyswitch.
• Sprawdzić napięcie zasilające opcję DCS..B.

Błąd wartości referencyjnej Wejście wartości referencyjnej Sprawdzić wejście wartości
napięcia
napięcia układu enkodera poza referencyjnej napięcia układu
zdefiniowanym zakresem
enkodera.
Nieprawidłowy poziom róż- • Brak połączenia enkodera.
nicowy 1. sterownika
• Podłączono nieprawidłowy
RS485. Błąd: nieprawidłotyp enkodera.
wy sygnał "B" lub sygnał
"Takt".

• Sprawdzić połączenie enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Nieprawidłowy poziom różnicowy 2. sterownika
RS485. Błąd: nieprawidłowy sygnał "A" lub sygnał
"DATA".
Odchyłka licznika przyrostowego

24770663/PL – 11/2017
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa Podłączenie enkodera nie od- • Sprawdzić typ enkodera
interfejsu enkodera
powiada skonfigurowanym dai konfigurację (SSI/inkre(A3401 = enkoder 1 oraz nym
mentalny).
A3402 = enkoder 2)
• Sprawdzić podłączenie/
okablowanie enkodera.
• Sprawdzić polaryzację danych enkodera.
• Sprawdzić działanie enkodera.

56
57

58
59
60
61
62

Możliwa przyczyna

Działanie

Błąd prawdopodobieństwa Podłączono nieprawidłowy typ Sprawdzić podłączenie i okaprzyłącza enkodera SIN/ enkodera.
blowanie enkodera.
COS.
Błąd prawdopodobieństwa Błąd fazy enkodera inkremenprzyłącza enkodera inkre- talnego lub sin/cos
mentalnego

• Sprawdzić połączenie enkodera.
• Wymienić uszkodzony enkoder.

Błąd prawdopodobieństwa Typ podłączonego enkodera
przyłącza enkodera SSI
nie zgadza się z konfiguracją.
(tryb nadrzędny).

• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.

Błąd prawdopodobieństwa Typ podłączonego enkodera
przyłącza enkodera SSI
nie zgadza się z konfiguracją.
(tryb podrzędny).

• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

74
75
76
77

78
79

80
81

82

Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
czenia sterownika High Si- narnym DO0_P (X82:1).
wyjściu binarnym.
de DO0_P.
Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 0 V na wyjściu biczenia sterownika Low Si- narnym DO0_M (X82:2).
de DO0_M.

Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
czenia sterownika High Si- narnym DO1_P (X82:3).
wyjściu binarnym.
de DO1_P.
Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 0 V na wyjściu biczenia sterownika Low Si- narnym DO1_M (X82:4).
de DO1_M.

Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.

Jednocześnie aktywowano Kilkakrotne aktywowanie funkcji Dopilnować, aby przy sterokontrolę obrotów w lewo bezpieczeństwa DMC.
waniu funkcją bezpieczeńi w prawo funkcji bezpiestwa DMC zawsze aktywować
czeństwa DMC.
tylko jedną opcję "Enable".
Jednocześnie aktywowano Kilkakrotne aktywowanie funkcji Dopilnować, aby przy sterozakres kontroli obrotów
bezpieczeństwa OLC.
waniu funkcją bezpieczeńw lewo i w prawo funkcji
stwa OLC zawsze aktywować
bezpieczeństwa OLC.
tylko jedną opcję "Enable".
Jednocześnie aktywowano Kilkakrotne aktywowanie funkcji Dopilnować, aby przy sterokontrolę obrotów w lewo bezpieczeństwa JSS.
waniu funkcją bezpieczeńi w prawo funkcji bezpiestwa JSS zawsze aktywować
czeństwa JSS.
tylko jedną opcję "Enable".
Błąd przekroczenia limitu
czasu MET.

Nieprawidłowy element wejściowy z kontrolą czasu.

Sprawdzić okablowanie elementu wejściowego.

85

Błąd przekroczenia limitu
czasu MEZ.

Nieprawidłowa obsługa dwuręczna z kontrolą czasu.

Sprawdzić okablowanie elementu wejściowego.

86

Błąd kontroli EMU1.

• Nieprawidłowe wysterowanie Sprawdzić okablowanie na
wyjścia
wyjściu binarnym.
• Nieprawidłowe sprzężenie
zwrotne

83
84

87
88
24770663/PL – 11/2017

Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.

Błąd kontroli EMU2

89
90
91

Błąd prawdopodobieństwa Przełączanie pozycji dla ZSC, • Sprawdzić aktywację ZSC
przełączania pozycji.
JSS lub DMC jest ciągle aktyw(SOS).
ne.
• Sprawdzić aktywację JSS
(SDI).
• Sprawdzić aktywację DMC
(SDI) tylko przy kontroli położenia.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

49

6

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd enkodera SSI.

Skok enkodera, wartość SSI za • Sprawdzić konfigurację enwysoka w obrębie jednego cykodera.
• Sprawdzić okablowanie enklu.
kodera.

Błąd enkodera SSI.

Błąd prawdopodobieństwa
ustawienia pozycji.

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

110
111

112

• Sprawdzić konfigurację enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Błąd prawdopodobieństwa • Różne sygnały zliczania na
ścieżek enkodera inkreścieżkach enkodera A/B.
mentalnego.
• Uszkodzony komponent
w złączu RS485.
• Enkoder działania poza zakresem tolerancji złącza enkodera.

• Sprawdzić konfigurację enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.
• Sprawdzić poziom sygnałów enkodera.
• Sprawdzić maksymalną
częstotliwość zliczania enkodera inkrementalnego.

Błąd prawdopodobieństwa • Typ podłączonego enkodera
porównania analog./cyfr.
nie zgadza się z konfigurana wyjściu przerzutnika
cją.
Schmitta i wejściu enkode- • Nieprawidłowe sygnały enkora X84.
dera.
• Uszkodzenie sprzętowe

• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.
• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Błąd prawdopodobieństwa • Typ podłączonego enkodera
porównania analog./cyfr.
nie zgadza się z konfigurana wyjściu przerzutnika
cją.
Schmitta i wejściu enkode- • Nieprawidłowe sygnały enkora X85.
dera.
• Uszkodzenie sprzętowe

• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.
• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

Kontrola zakresu przetwa- W opcjach DCS22B/32B akty- • Sprawdzić dane konfigurarzania pozycji
wowano przetwarzanie pozycji.
cyjne.
w DCS22B/32B.
• Dezaktywować przetwarzanie pozycji.
Nieprawidłowa kontrola
wejścia OSSD.

Nieprawidłowy test OSSD.

• Sprawdzić napięcie wejściowe DC 24 V na wszystkich wejściach OSSD.
• Wyłączyć i ponownie włączyć opcję DCS..B.

24770663/PL – 11/2017
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
czenia sterownika High Si- narnym DO2_P (X83:1).
wyjściu binarnym.
de DO2_P.

114
115
116
117

Możliwa przyczyna

Nieprawidłowy sposób łą- Zwarcie DC 0 V na wyjściu biczenia sterownika Low Si- narnym DO2_M (X83:2).
de DO2_M.

Działanie

Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.

118

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
ka High Side DO0_P.
narnym DO0_P.
wyjściu binarnym.

119

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 0 V na wyjściu bika Low Side DO0_M.
narnym DO0_M.

120

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
ka High Side DO1_P.
narnym DO1_P.
wyjściu binarnym.

121

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 0 V na wyjściu bika Low Side DO1_M.
narnym DO1_M.

122

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 24 V na wyjściu bi- Sprawdzić okablowanie na
ka High Side DO2_P.
narnym DO2_P.
wyjściu binarnym.

123

Test dynamiczny sterowni- Zwarcie DC 0 V na wyjściu bika Low Side DO2_M.
narnym DO2_M.

124

Test dezaktywacji wejść
Po dezaktywacji wejścia są na- • Sprawdzić okablowanie
binarnych jest nieprawidło- dal aktywne.
wejść binarnych.
• Wyłączyć i ponownie włąwy.
czyć DCS..B.
• Wymienić opcję DCS..B.

125

134

Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.

Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.

Błąd prawdopodobieństwa Różnica między dwoma czujni- • Jeszcze raz sprawdzić
podczas odczytywania
kami prędkości jest większa niż
przebieg odcinka w konfiguprędkości.
skonfigurowana dla prędkości
racji enkodera przy ustawartość graniczna wyłączania.
wionych danych.
• Sprawdzić czujnik prędkości.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały
prędkości.

24770663/PL – 11/2017
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Sprawdzić okablowanie na
wyjściu binarnym.
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa Różnica między dwoma sygna- • Sprawdzić przebieg odcinpodczas odczytywania po- łami pozycji jest większa niż
ka przy wykorzystaniu dałożenia.
skonfigurowana dla przyrostów
nych skonfigurowanych
wartość graniczna wyłączania.
w ustawieniach enkodera.
• Sprawdzić sygnał pozycji.
• Czy wszystkie sygnały są
prawidłowo podłączone na
9-pinowej wtyczce enkodera?
• Sprawdzić prawidłowe okablowanie wtyczki enkodera.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały pozycji.

136
137

138
139

140
141

142

Działanie

Aktualna pozycja znajduje się • Sprawdzić przebieg odcinpoza skonfigurowaną długością ka przy wykorzystaniu dapomiarową.
nych skonfigurowanych
w ustawieniach enkodera.
• Sprawdzić sygnał pozycji,
w razie potrzeby skorygować przesunięcie.
• Za pomocą funkcji SCOPE
ustawić zgodne sygnały pozycji.

Błąd prawdopodobieńAktualna prędkość poza skonfi- • Napęd porusza się poza
stwa, nieprawidłowa pręd- gurowaną prędkością maksydopuszczalnym i skonfigukość.
malną.
rowanym zakresem prędkości.
• Sprawdzić konfigurację
(okno enkodera: maks.
ustawiona prędkość).
• Przeanalizować przebieg
prędkości za pomocą funkcji SCOPE.
Błąd prawdopodobieńAktualne przyspieszenie jest
stwa, nieprawidłowe przy- poza skonfigurowanym zakrespieszenie.
sem przyspieszenia. Napęd
przekroczył dopuszczalny zakres przyspieszenia.

• Sprawdzić konfigurację
(okno enkodera: maks.
ustawiona prędkość).
• Przeanalizować przebieg
prędkości/przyspieszenia
za pomocą funkcji SCOPE.

24770663/PL – 11/2017
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Błąd prawdopodobieństwa, nieprawidłowy zakres pozycji.
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109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Nieprawidłowe napięcie
zasilające enkoder
(E3405 = enkoder 1 oraz
E3406 = enkoder 2).

Napięcie zasilające enkoder
• Przeciążenie napięcia zasipoza zdefiniowanym zakresem
lającego enkoder i zadziała(min. DC 20 V /
nie wewnętrznego bezmaks. DC 29 V).
piecznika typu polyswitch.
• Sprawdzić napięcie zasilające opcję DCS..B.

146
147

150
151

152
153

158
159
164

Nieprawidłowy poziom róż- • Brak połączenia enkodera.
nicowy sterownika RS485. • Podłączono nieprawidłowy
Błąd: nieprawidłowy sytyp enkodera.
gnał "B" lub sygnał "Takt".

• Sprawdzić połączenie enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Nieprawidłowy poziom róż- • Brak połączenia enkodera.
nicowy sterownika RS485. • Podłączono nieprawidłowy
Błąd: nieprawidłowy sytyp enkodera.
gnał "A" lub sygnał "DATA".

• Sprawdzić połączenie enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Błąd prawdopodobieństwa Podłączono nieprawidłowy typ Sprawdzić podłączenie i okaprzyłącza enkodera SIN/ enkodera.
blowanie enkodera.
COS.
• Sprawdzić podłączenie
i okablowanie enkodera.
• Sprawdzić enkoder.

167

Błąd prawdopodobieństwa Typ podłączonego enkodera
przyłącza enkodera SSI
nie zgadza się z konfiguracją.
(tryb podrzędny).

• Sprawdzić podłączenie
i okablowanie enkodera.
• Sprawdzić enkoder.

186

Błąd kontroli EMU1.

Nieprawidłowa kontrola ze• Sprawdzić połączenia
wnętrznego kanału wyłączania.
sprzętowe.
• Za krótki czas załączenia
lub wyłączenia.
• Sprawdzić styki łącznika.

Błąd kontroli EMU2.

Nieprawidłowa kontrola ze• Sprawdzić połączenia
wnętrznego kanału wyłączania.
sprzętowe.
• Za krótki czas załączenia
lub wyłączenia.
• Sprawdzić styki łącznika.

166

187

188
189

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

190
191

192

Błąd prawdopodobieństwa Przełączanie pozycji dla ZSC, • Sprawdzić aktywację ZSC
przełączania pozycji.
JSS lub DMC jest ciągle aktyw(SOS).
ne.
• Sprawdzić aktywację JSS
(SDI).
• Sprawdzić aktywację DMC
(SDI) tylko przy kontroli położenia.
Błąd enkodera SSI.

Skok enkodera, wartość SSI za • Sprawdzić konfigurację enwysoka w obrębie jednego cykodera.
klu.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Błąd enkodera SSI.

Błąd prawdopodobieństwa
ustawienia pozycji.

193

194
195

196
197
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Działanie

Błąd prawdopodobieństwa Typ podłączonego enkodera
przyłącza enkodera SSI
nie zgadza się z konfiguracją.
(tryb nadrzędny).

165

109

6

198
199

• Sprawdzić konfigurację enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.

Błąd prawdopodobieństwa • Różne sygnały zliczania na
ścieżek enkodera inkreścieżkach enkodera A/B.
mentalnego.
• Uszkodzony komponent
w złączu RS485.
• Enkoder działania poza zakresem tolerancji złącza enkodera.

• Sprawdzić konfigurację enkodera.
• Sprawdzić okablowanie enkodera.
• Sprawdzić poziom sygnałów enkodera.
• Sprawdzić maksymalną
częstotliwość zliczania enkodera inkrementalnego.

Błąd prawdopodobieństwa • Typ podłączonego enkodera
porównania analog./cyfr.
nie zgadza się z konfigurana wyjściu przerzutnika
cją.
Schmitta i wejściu enkode- • Nieprawidłowe sygnały enkora X84.
dera.
• Uszkodzenie sprzętowe

• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.
• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.
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Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

Opis

109

Alarm DCS

Wskazanie
błędu

Błąd prawdopodobieństwa • Typ podłączonego enkodera
porównania analog./cyfr.
nie zgadza się z konfigurana wyjściu przerzutnika
cją.
Schmitta i wejściu enkode- • Nieprawidłowe sygnały enkora X85.
dera.
• Uszkodzenie sprzętowe

200
201

Możliwa przyczyna

Działanie
• Sprawdzić konfigurację.
• Sprawdzić podłączony enkoder.
• Wymienić opcję DCS..B.
• Wysłać uszkodzoną opcję
DCS..B wraz z numerem
błędu w celach diagnostycznych do firmy
SEW‑EURODRIVE.

110

Błąd "Ochro- Zatrzymanie 0
na przeciw- awaryjne
wybuchowa"

Przekroczony czas pracy
poniżej 5 Hz.

Przekroczony czas pracy poni- • Sprawdzić projekt.
• Skrócić czas pracy poniżej
żej 5 Hz.
5 Hz.

113

Przerwanie
Brak reakcji 0
przewodu na (P)
wejściu analogowym

Przerwanie przewodu na
wejściu analogowym AI1

Przerwanie przewodu na wejściu analogowym AI1

116

Błąd "Przekroczenie limitu czasu
MOVI‑PLC"

Przekroczenie limitu czasu
komunikacji MOVI‑PLC®

122

"Opcja enko- Natychmia- 2
dera absolut- stowe zatrzynego"
manie
16386

Szybkie zatrzymanie/
ostrzeżenie

0

Sprawdzić okablowanie.

• Sprawdzić uruchamianie.
• Sprawdzić okablowanie.

X15: nieznany typ enkode- Podłączono nieznany typ enko- Wymienić enkoder.
ra
dera.
X14: nieznany typ enkodera

1

X15: kontrola prawdopodobieństwa

• Nieprawidłowo podłączony
kabel enkodera lub ekran
•
Zwarcie w kablu enkodera /
33
X15: napięcie analogowe
przerwanie kabla enkodera
poza zakresem tolerancji
• Enkoder uszkodzony
41 – 45 X15: komunikacja RS485 • Zakłócenie EMC
60
X15: napięcie analogowe
poza zakresem tolerancji

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

63

X15: błąd pozycji, za duża • Nieprawidłowo podłączony
prędkość obrotowa, nie
kabel enkodera lub ekran
jest możliwe odwzorowa- • Zwarcie w kablu enkodera /
nie pozycji
przerwanie kabla enkodera
X15: przepięcie łączenio- • Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC
we

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

256

X15: przerwany przewód
taktowania lub szyna danych.

258

X15: przeskok pozycji

261

X15: brak poziomu High

513

X15: kontrola prawdopodobieństwa

768

X15: przekroczenie limitu
czasu PDO

770

X15: przeskok pozycji

• Nieprawidłowo podłączony
kabel enkodera lub ekran
• Zwarcie w kablu enkodera /
przerwanie kabla enkodera
• Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.
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Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

6

Błąd podrzędny

Kod

Opis

122

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

"Opcja enko- Natychmia- 16385
dera absolut- stowe zatrzynego"
manie
16417

X14: kontrola prawdopodobieństwa

16444

X14: napięcie analogowe
poza zakresem tolerancji

• Nieprawidłowo podłączony
kabel enkodera lub ekran
• Zwarcie w kablu enkodera /
przerwanie kabla enkodera
• Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC

16447

X14: błąd pozycji, za duża
prędkość obrotowa, nie
jest możliwe odwzorowanie pozycji

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

16425 – X14: komunikacja RS485 • Nieprawidłowo podłączony
16429
kabel enkodera lub ekran
• Zwarcie w kablu enkodera /
16640 X14: bit błędu enkodera
przerwanie kabla enkodera
w stanie wysokim
• Enkoder uszkodzony
16641 X14: przerwany przewód • Zakłócenie EMC
taktowania lub szyna danych.

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.

X14: napięcie analogowe
poza zakresem tolerancji

16642

X14: przeskok pozycji

16645

X14: brak poziomu High

16897

X14: kontrola prawdopodobieństwa

17152

X14: przekroczenie limitu
czasu PDO

17154

X14: przeskok pozycji

• Nieprawidłowo podłączony
kabel enkodera lub ekran
• Zwarcie w kablu enkodera /
przerwanie kabla enkodera
• Enkoder uszkodzony
• Zakłócenie EMC

34 – 40 X15: wewnętrzny błąd en- Wewnętrzny błąd enkodera
46 – 50 kodera

• Sprawdzić, czy kabel enkodera i ekran jest prawidłowo
podłączony, czy nie ma
zwarcia i czy nie nastąpiło
przerwanie przewodu.
• Wymienić enkoder.
• Podjąć działania w zakresie
EMC.
Wymienić enkoder.

64 – 67
514 –
544
772 –
774
122

"Opcja enko- Natychmia- 16418 –
dera absolut- stowe zatrzy- 16424
nego"
manie
16430 –
16434

X14: wewnętrzny błąd en- Wewnętrzny błąd enkodera
kodera

Wymienić enkoder.

X14: wewnętrzny błąd enkodera

16448 – X14: wewnętrzny błąd en16451 kodera
16898 – X14: wewnętrzny błąd en16928 kodera

24770663/PL – 11/2017

17156 – X14: wewnętrzny błąd en17158 kodera

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

55

6

Serwis
Komunikaty o błędach i lista błędów

Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

Reakcja (P) Kod

122

"Opcja enko- Natychmia- 61
dera absolut- stowe zatrzynego"
manie
16445

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

X15: krytyczny prąd nadaj- Zabrudzenie, awaria nadajnika Wymienić enkoder.
nika
X14: krytyczny prąd nadajnika

62

X15: krytyczna temperatu- Za wysoka temperatura enkora enkodera
dera

16446

X14: krytyczna temperatura enkodera

259

X15: za niska częstotliwość taktowania

260

X15: enkoder zgłasza
błąd, na który można zaprogramować reakcję

576

X15: wewnętrzne ostrzeżenie enkodera

769

X15: enkoder zgłasza
błąd, na który można zaprogramować reakcję

16643

X14: za niska częstotliwość taktowania

16644

X14: enkoder zgłasza
błąd, na który można zaprogramować reakcję

16960

X14: wewnętrzne ostrzeżenie enkodera

17153

X14: enkoder zgłasza
błąd, na który można zaprogramować reakcję

771

X15: komunikat alarmowy

17155

X14: komunikat alarmowy

Obniżyć temperaturę silnika
i otoczenia.

Nieprawidłowa parametryzacja Sprawdzić parametryzację enenkodera
kodera.

Przerwanie
Zatrzymanie 0
pozycjonowa- awaryjne (P)
nia

Błąd pozycjonowania /
Kontrola celu przy podjęciu
Wykonać bez przerw proces
przerwanie pozycjonowa- przerwanego pozycjonowania. pozycjonowania aż do jego
nia
Cel zostałyby przejechany.
zakończenia.

124

Warunki oto- Zatrzymanie 1
czenia
awaryjne (P)

Przekroczona dopuszczal- Temperatura otoczenia > 60°C • Poprawić warunki wentylana temperatura otoczenia
cji i chłodzenia.
• Poprawić dopływ powietrza
do szafy rozdzielczej,
sprawdzić maty filtracyjne.
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196

Moduł zasila- Natychmia- 1
jący
stowe zatrzymanie

Reakcja (P) Kod

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Rezystor rozładowujący

Przeciążony rezystor rozładowujący

Przestrzegać czasu oczekiwania przy włączaniu i wyłączaniu.

2

Wykrywanie sprzętu stero- Nieprawidłowy wariant sterowa- •
wania wstępnego / stero- nia wstępnego / sterowania
wania rozładowaniem
rozładowaniem
•

3

Moduł sprzężenia falowni- Uszkodzenie modułu sprzęże- • Skonsultować się z serwika
nia falownika
sem firmy
SEW‑EURODRIVE.
• Wymienić moduł sprzężenia falownika.

4

Wartość referencyjna na- Uszkodzenie modułu sprzęże- • Skonsultować się z serwipięcia modułu sprzężenia nia falownika
sem firmy
falownika
SEW‑EURODRIVE.
• Wymienić moduł sprzężenia falownika.

5

Konfiguracja modułów za- W urządzeniu są zamontowane • Poinformować serwis firmy
silających
różne moduły faz
SEW‑EURODRIVE
• Sprawdzić i wymienić moduły faz.

6

Konfiguracja modułu sterowania

Nieprawidłowy moduł sterowa- Wymienić lub dobrać prawinia falownika sieciowego lub fa- dłowo moduł sterowania falownika silnika
lownika sieciowego i falownika silnika.

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Brak komunikacji

Moduł zasila- Natychmia- 7
jący
stowe zatrzymanie

Skonsultować się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.
Wymienić moduł sterowania wstępnego / sterowania
rozładowaniem.

Sprawdzić montaż modułu
sterowania.

8

Komunikacja pomiędzy
Brak komunikacji
modułem sterowania
wstępnego / modułem sterowania rozładowaniem
modułu sprzężenia falownika.

• Sprawdzić okablowanie.
• Skonsultować się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

10

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Moduł sprzężenia falownika nie Wymienić moduł sprzężenia
obsługuje żadnego protokołu. falownika.

11

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Nieprawidłowa komunikacja
Wymienić moduł sprzężenia
z modułem sprzężenia falowni- falownika.
ka podczas włączania (Power
up) (błąd CRC)

12

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Moduł sprzężenia falownika
wysyła odmienny protokół do
modułu sterowania

13

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Nieprawidłowa komunikacja
Wymienić moduł sprzężenia
z modułem sprzężenia falowni- falownika.
ka podczas pracy: błąd CRC
występuje więcej niż 1× na sekundę

Wymienić moduł sprzężenia
falownika.
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Błąd

Błąd podrzędny

Kod

Opis

196

196

197

Opis

Możliwa przyczyna

Działanie

Moduł zasila- Natychmia- 14
jący
stowe zatrzymanie
15

Konfiguracja modułu sterowania

Brak funkcji PLD dla zestawu
danych EEPROM, wielkość 7

Wymienić moduł sterowania.

Błąd modułu sprzężenia
falownika

Procesor modułu sprzężenia
falownika zgłasza błąd wewnętrzny

• W przypadku ponownego
wystąpienia błędu skonsultować się z serwisem firmy
SEW-EURODRIVE.
• Wymienić moduł sprzężenia falownika.

16

Błąd modułu sprzężenia
falownika: niekompatybilna wersja PLD

17

Błąd modułu sterowania
wstępnego / sterowania
rozładowaniem

18

Błąd, uszkodzenie wenty- Uszkodzony wentylator obwodu •
latora obwodu pośrednie- pośredniego
go
•

19

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Nieprawidłowa komunikacja
• W przypadku ponownego
z modułem sprzężenia falowniwystąpienia błędu skonsulka podczas pracy: błąd wetować się z serwisem firmy
wnętrzny występuje więcej niż
SEW-EURODRIVE.
• Wymienić moduł sprzęże1× na sekundę.
nia falownika.

Moduł zasila- Natychmia- 20
jący
stowe zatrzymanie

Komunikacja pomiędzy
modułem zasilającym
a modułem sterowania

Moduł sterowania przez dłuż- • W przypadku ponownego
szy czas nie wysłał wiadomości wystąpienia błędu skonsuldo modułu sprzężenia falownitować się z serwisem firmy
ka.
SEW-EURODRIVE.
• Wymienić moduł sprzężenia falownika.

21

Nieprawdopodobny pomiar Uz
Faza R

Uszkodzony moduł faz

22

Nieprawdopodobny pomiar Ur
Faza S

23

Nieprawdopodobny pomiar Uz
Faza T

Sieć

Reakcja (P) Kod

Natychmia- 1
stowe zatrzymanie
2

Wymienić moduł sprzężenia
falownika.
Procesor modułu sterowania
wstępnego / sterowania rozładowaniem zgłasza błąd wewnętrzny.

• W przypadku ponownego
wystąpienia błędu skonsultować się z serwisem firmy
SEW-EURODRIVE.
• Wymienić moduł sterowania wstępnego / sterowania
rozładowaniem.
Skonsultować się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.
Sprawdzić, czy wentylator
obwodu pośredniego dławika jest podłączony i czy nie
jest uszkodzony.

W przypadku ponownego wystąpienia błędu skonsultować
się z serwisem firmy
SEW‑EURODRIVE.

Przepięcie w sieci (łado- Zła jakość napięcia sieciowego • Sprawdzić zasilanie (bezwanie wstępne falownika
pieczniki topikowe, styczsilnika tylko podczas starnik).
tu)
• Sprawdzić parametry
w projekcie sieci zasilająNiskie napięcie w sieci (tylcej.
ko w przypadku falownika

58

Naładowanie Natychmia- 4
obwodu po- stowe zatrzyśredniego
manie

Proces ładowania wstępnego został przerwany.

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Nie można naładować obwodu • Przeciążenie układu ładopośredniego
wania wstępnego
• Za duża podłączona pojemność obwodu pośredniego
• Zwarcie w obwodzie pośrednim;
sprawdzić połączenie obwodu pośredniego w przypadku kilku urządzeń.
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Serwis elektroniki SEW

6.3

Serwis elektroniki SEW

6.3.1

Wysyłka do naprawy

6

Jeśli nie uda się usunąć błędu, należy skontaktować się z serwisem elektronicznym SEW-EURODRIVE (→ "Serwis i sprzedaż części zamiennych").
Kontaktując się z serwisem elektronicznym SEW należy podawać zawsze cyfry z etykiety stanu. Dzięki temu nasz serwis będzie w stanie zapewnić efektywniejszą pomoc.
Wysyłając urządzenie do naprawy należy podać:

6.4

•

Numer seryjny (→ tabliczka znamionowa)

•

Oznaczenie typu

•

Wersja standardowa czy wersja technologiczna

•

Cyfry z etykiety stanu

•

Krótki opis aplikacji (przeznaczenie napędu, sterowanie przez zaciski czy szeregowo)

•

Podłączony silnik (typ silnika, napięcie silnika, układ W czy m)

•

Rodzaj błędu

•

Okoliczności towarzyszące

•

Własne przypuszczenia

•

Wcześniejsze nietypowe zdarzenia itp.

Magazynowanie długoterminowe
W przypadku magazynowania długoterminowego należy podłączać urządzenie co
2 lata na co najmniej 5 minut do napięcia sieciowego. W przeciwnym razie żywotność
urządzenia ulegnie skróceniu.
Sposób postępowania w przypadku niewykonania konserwacji:
W falownikach stosowane są kondensatory elektrolityczne, które w przypadku braku
napięcia ulegają efektowi starzenia. Efekt ten może prowadzić do uszkodzenia kondensatorów, jeśli po długim magazynowaniu do urządzenia podłączone zostanie bezpośrednio napięcie znamionowe.
W przypadku niewykonania konserwacji, firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby napięcie sieciowe zwiększać stopniowo aż do osiągnięcia maksymalnej wartości. Można
w tym celu zastosować transformator regulacyjny, którego napięcie wyjściowe ustawiane jest zgodnie z poniższym zestawieniem.
Zalecane są następujące stopnie:

24770663/PL – 11/2017

Urządzenia AC 400/500 V:
•

Stopień 1: od AC 0 V do AC 350 V w ciągu kilku sekund

•

Stopień 2: AC 350 V na 15 minut

•

Stopień 3: AC 420 V na 15 minut

•

Stopień 4: AC 500 V na 1 godzinę

Urządzenia AC 230 V:
•

Stopień 1: AC 170 V na 15 minut

•

Stopień 2: AC 200 V na 15 minut

•

Stopień 3: AC 240 V na 1 godzinę
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6

Serwis
Złomowanie

Po takiej regeneracji można od razu podjąć eksploatację urządzenia lub kontynuować
magazynowanie długoterminowe.

6.5

Złomowanie
Przestrzegać aktualnych przepisów. Złomowanie przeprowadzać zgodnie z właściwościami i według obowiązujących przepisów np. jako:
złom elektroniczny (płytki drukowane)

•

tworzywa sztuczne (obudowa)

•

blacha

•

miedź

24770663/PL – 11/2017

•
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Deklaracje zgodności
MOVIDRIVE

7

Deklaracje zgodności

7.1

MOVIDRIVE®

7.1.1

Deklaracja zgodności

7

MOVIDRIVE

Deklaracja zgodności UE
Tłumaczenie tekstu oryginalnego

900230310/PL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

deklaruje z pełną odpowiedzialnością zgodność następujących produktów

Falowniki z rodziny produktów

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

zgodnie z:
dyrektywą maszynową

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

Obejmuje to spełnienie wymagań dot. ochrony w zakresie „zasilania w energię elektryczną” zgodnie z załącznikiem I
nr 1.5.1 wg dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EWG – uwaga: aktualnie obowiązuje dyrektywa 2014/35/UE.
Dyrektywa ws. kompatybilności
elektromagnetycznej

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

Dyrektywa RoHS

2011/65/UE
(L 174, 2011-07-01, 88-110)

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4)

24770663/PL – 11/2017

4) Ww. produkty nie są przeznaczone do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy EMC. Dopiero po włączeniu ich do
całego systemu możliwa jest ocena zgodności z dyrektywą EMC. Ocena produktu została potwierdzona w typowym układzie
urządzeń.

Bruchsal

2017-06-21

Miejscowość

Data

Johann Soder

Dyrektor zarządzający ds. technicznych
a)
b)

a) b)

Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
Osoba upoważniona do kompletacji dokumentacji technicznej, o adresie identycznym z adresem producenta
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7

Deklaracje zgodności
MOVIDRIVE z DFS11B/DFS21B

MOVIDRIVE
z DFS11B/
DFS21B

7.2

MOVIDRIVE® z DFS11B/DFS21B

7.2.1

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE
Tłumaczenie tekstu oryginalnego

900010510/PL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

deklaruje z pełną odpowiedzialnością zgodność następujących produktów

Falowniki z rodziny produktów

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

wbudowany

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

zgodnie z:
dyrektywą maszynową

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

Obejmuje to spełnienie wymagań dot. ochrony w zakresie „zasilania w energię elektryczną” zgodnie z załącznikiem I
nr 1.5.1 wg dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EWG – uwaga: aktualnie obowiązuje dyrektywa 2014/35/UE.
Dyrektywa ws. kompatybilności
elektromagnetycznej

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

Dyrektywa RoHS

2011/65/UE
(L 174, 2011-07-01, 88-110)

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

dalsze zastosowane normy:

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

4)

Bruchsal

2017-06-19

Miejscowość

Data

Johann Soder

Dyrektor zarządzający ds. technicznych
a)
b)
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Osoba upoważniona do wystawienia niniejszej deklaracji w imieniu producenta
Osoba upoważniona do kompletacji dokumentacji technicznej, o adresie identycznym z adresem producenta

Kompaktowa instrukcja obsługi – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

a) b)
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4) Ww. produkty nie są przeznaczone do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy EMC. Dopiero po włączeniu ich do
całego systemu możliwa jest ocena zgodności z dyrektywą EMC. Ocena produktu została potwierdzona w typowym układzie
urządzeń.

Deklaracje zgodności
MOVIDRIVE z DCS2.B/DCS3.B

7

MOVIDRIVE
z DCS2.B/
DCS3.B

7.3

MOVIDRIVE® z DCS2.B/DCS3.B

7.3.1

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE
Tłumaczenie tekstu oryginalnego

901920513/PL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

deklaruje z pełną odpowiedzialnością zgodność następujących produktów

Falowniki z rodziny produktów

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

wbudowany

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

zgodnie z:
dyrektywą maszynową

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

Obejmuje to spełnienie wymagań dot. ochrony w zakresie „zasilania w energię elektryczną” zgodnie z załącznikiem I
nr 1.5.1 wg dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EWG – uwaga: aktualnie obowiązuje dyrektywa 2014/35/UE.
Dyrektywa ws. kompatybilności
elektromagnetycznej

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

Dyrektywa RoHS

2011/65/UE
(L 174, 2011-07-01, 88-110)

Zastosowane normy zharmonizowane:

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

Dalsze stosowane normy:

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

4)

4) Ww. produkty nie są przeznaczone do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy EMC. Dopiero po włączeniu ich do
całego systemu możliwa jest ocena zgodności z dyrektywą EMC. Ocena produktu została potwierdzona w typowym układzie
urządzeń.
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Dowolnie programowalny sterownik bezpieczeństwa do kontroli systemów napędowych, nadaje się do SIL 3 IEC
61508:2010, wzgl. PL e wg EN ISO 13849-1:2008. W przypadku podzespołu bezpieczeństwa badanie typu WE
przeprowadziła następująca instytucja kontrolna: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin.
Numer identyfikacyjny Notified Body NB 0035

Bruchsal

2017-06-23

Miejscowość

Data

Johann Soder

Dyrektor zarządzający ds. technicznych
a)
b)

a) b)

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

