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1

Γενικές οδηγίες
Χρήση του εγχειριδίου

1

Γενικές οδηγίες

1.1

Χρήση του εγχειριδίου
Η παρούσα έκδοση του εγχειριδίου είναι η πρωτότυπη.
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Το εγχειρίδιο λειτουργίας απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες τοποθέτησης, εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι
υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο
προϊόν με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε
περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην
SEW‑EURODRIVE.

1.2

Δομή των οδηγιών ασφαλείας

1.2.1

Σημασία των λέξεων σήμανσης
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ταξινόμηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
στις προειδοποιήσεις.

Λέξη σήμανσης

Σημασία

Συνέπειες από τη μη τήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Άμεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση

Ελαφροί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενδεχόμενες υλικές ζημιές

Βλάβη του προϊόντος ή του περιβάλλοντος λειτουργίας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του προϊόντος.

1.2.2

Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική
ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα
χρησιμοποιούμενα σύμβολα κινδύνου υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο
κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:
ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
24770736/EL – 11/2017
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Γενικές οδηγίες
Απαιτήσεις εγγύησης

1

Σημασία των συμβόλων κινδύνου
Τα σύμβολα κινδύνου, που υπάρχουν στις οδηγίες ασφαλείας έχουν την ακόλουθη
σημασία:
Σύμβολο κινδύνου

Σημασία
Γενικό σημείο κινδύνου

Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

Προειδοποίηση για καυτές ειφάνειες

Προειδοποίηση για κίνδυνο σύνθλιψης

Προειδοποίηση για αιωρούμενα φορτία

Προειδοποίηση για κίνδυνο αυτόματης εκκίνησης

1.2.3

Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες προειδοποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία
οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας:
ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

24770736/EL – 11/2017

1.3

Απαιτήσεις εγγύησης
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό αποτελεί
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την ικανοποίηση όλων των ενδεχόμενων απαιτήσεων εγγύησης. Προτού αρχίσετε να εργάζεστε με το προϊόν διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας!
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Γενικές οδηγίες
Αποποίηση ευθύνης

1.4

Αποποίηση ευθύνης
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία. Μόνο έτσι επιτυγχάνονται οι αναφερόμενες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος. Για τραυματισμούς
και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEWEURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η SEWEURODRIVE ακυρώνει την υποχρέωση εγγύησης.

1.5

Άλλα ισχύοντα εγχειρίδια
Για όλες τα άλλα εξαρτήματα ισχύουν τα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας.

1.6

Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

1.7

Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας

24770736/EL – 11/2017

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται
η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική.
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Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικά

2

2

Υποδείξεις ασφαλείας
Οι παρακάτω βασικές υποδείξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των
βασικών υποδείξεων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη,
έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση
αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEWEURODRIVE.

2.1

Γενικά
Μην εγκαθιστάτε και μη θέτετε σε λειτουργία προϊόντα που έχουν βλάβες. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την
ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση,
καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

2.2

Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης χρήσης, αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο (τηρείτε τα πρότυπα IEC 60364 ή
CENELEC HD 384 ή DIN VDE 0100 και IEC 60664 ή DIN VDE 0110 και τους εθνικούς
κανόνες πρόληψης ατυχημάτων).
Εξειδικευμένο προσωπικό στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και
την έναρξη λειτουργίας της συσκευής και διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και
γνώση για την εργασία που έχουν αναλάβει.

24770736/EL – 11/2017

Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας
και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί
κατάλληλα για τις εργασίες αυτές.
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2

Υποδείξεις ασφαλείας
Προβλεπόμενη χρήση

2.3

Προβλεπόμενη χρήση
Οι μετατροπείς μηχανισμού κίνησης είναι εξαρτήματα που προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα.
Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων μηχανισμού κίνησης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να
διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ. Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 60204.
H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο
εφόσον τηρείται η ευρωπαϊκή οδηγία ΗΜΣ (2014/30/ΕΕ).
Οι μετατροπείς μηχανισμού κίνησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ. Για τους μετατροπείς μηχανισμού κίνησης εφαρμόζονται τα
εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN 61800-5-1/DIN VDE Μέρος 105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60439-1/VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/
VDE 0558.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης
αναφέρονται στην πινακίδα τύπου και στον τεχνικό φάκελο και πρέπει να τηρούνται
οπωσδήποτε.

2.3.1

Λειτουργίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς μηχανισμού κίνησης MOVIDRIVE® MDX60B/61B χωρίς υπερκείμενα
συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
Για τις εφαρμογές ασφάλειας, ανατρέξτε στα στοιχεία που δίνονται στο εγχειρίδιο "Λειτουργική ασφάλεια MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

2.4

Μεταφορά, αποθήκευση
Οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη σωστή μεταχείριση θα πρέπει
να τηρούνται. Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά".

2.5

Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
και τις οδηγίες του αντίστοιχου εγχειριδίου.

Οι μετατροπείς μηχανισμού κίνησης διαθέτουν εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο
στατικό ηλεκτρισμό, και τα οποία μπορεί να καταστραφούν στην περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών βλαβών ή η
καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία!).
Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο:
•

8

Η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
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Οι μετατροπείς μηχανισμού κίνησης θα πρέπει να προστατεύονται από τη μη επιτρεπτή καταπόνηση. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό να
παραμορφωθούν τα διάφορα εξαρτήματα ή/και να τροποποιηθούν οι αποστάσεις
μόνωσης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις
επαφές.

Υποδείξεις ασφαλείας
Τοποθέτηση

Η χρήση σε περιβάλλοντα με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ.

•

H χρήση σε κινητές εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις
από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 61800-5-1.

24770736/EL – 11/2017
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Υποδείξεις ασφαλείας
Ηλεκτρολογική σύνδεση

2.6

Ηλεκτρολογική σύνδεση
Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς μηχανισμού κίνησης που φέρουν τάση, θα πρέπει
να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π. χ.
BGV A3 στη Γερμανία).
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση προστατευτικού
αγωγού). Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται στα εγχειρίδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τους πυκνωτές που δεν έχουν αποφορτιστεί πλήρως.
Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές
τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
•

Περιμένετε 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα συχνότητας από την
τάση τροφοδοσίας. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή δεν υπάρχει ηλεκτρική
τάση. Μόνο τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τις εργασίες στη συσκευή.

•

Θα πρέπει να τηρούνται οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους
μετατροπείς συχνότητας.

Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ΗΜΣ, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση καλωδίων, θα βρείτε στα εγχειρίδια των συσκευών. Αυτές οι υποδείξεις θα πρέπει να τηρούνται πάντα και στους μετατροπείς μηχανισμού κίνησης που φέρουν τη σήμανση CE. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του
κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.
Τα μέτρα προστασίας και οι διατάξεις προστασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204 ή EN 61800-5-1).
Απαραίτητα μέτρα προστασίας: Γείωση της συσκευής.
Το MOVIDRIVE® B, μεγέθους 7, περιέχει επίσης μια LED ένδειξης κάτω από το κάτω
μπροστινό κάλυμμα. Εάν η LED ένδειξης είναι αναμμένη, τότε αυτό υποδεικνύει μία
τάση ενδιάμεσου κυκλώματος. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις συνδέσεις ισχύος. Πριν
αγγίξετε τις συνδέσεις ισχύος, και ανεξάρτητα από την εκάστοτε ένδειξη της LED, θα
πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.

2.7

Ασφαλής αποσύνδεση

2.8

Λειτουργία
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται μετατροπείς μηχανισμού κίνησης θα
πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις επιτήρησης και προστασίας, σύμφωνα
με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, όπως π. χ. τη νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων κ.λ.π. Οι αλλαγές στους μετατροπείς συχνότητας μέσω του λογισμικού χειρισμού επιτρέπονται.
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Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση των συνδέσεων
ισχύος και των ηλεκτρονικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 61800-5-1. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση, όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ασφαλή απομόνωση.

Υποδείξεις ασφαλείας
Λειτουργία

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τους πυκνωτές που δεν έχουν αποφορτιστεί πλήρως.
Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές
τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
•

Περιμένετε 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα συχνότητας από την
τάση τροφοδοσίας. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή δεν υπάρχει ηλεκτρική
τάση. Μόνο τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τις εργασίες στη συσκευή.

•

Θα πρέπει να τηρούνται οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους
μετατροπείς συχνότητας.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει όλα τα καλύμματα και οι πόρτες να παραμένουν κλειστά.
Το σβήσιμο της λυχνίας LED λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης (π.χ. LED
ένδειξης στο μέγεθος 7) δεν αποτελούν ένδειξη ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από
το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν φέρει τάση.
Πριν αγγίξετε τις συνδέσεις ισχύος, και ανεξάρτητα από την εκάστοτε ένδειξη της LED,
θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
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Η μηχανική εμπλοκή ή οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να
επιφέρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή
μια επαναφορά του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο κινητήρας να τεθεί
πάλι από μόνος του σε λειτουργία. Αν για λόγους ασφαλείας αυτό δεν επιτρέπεται για
το συνδεδεμένο μηχάνημα, τότε πριν αρχίσετε με τον εντοπισμό και την επισκευή της
βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
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Εγκατάσταση
Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

3

Εγκατάσταση
Οι μετατροπείς εφαρμογής MOVIDRIVE® B, ανάλογα με τον βαθμό προστασίας που
διαθέτουν, προορίζονται αποκλειστικά για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

3.1

Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

3.1.1

Τμήμα ισχύος (μέγεθος 0 – 6) και φρένο
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)

Προστατευτικός αγωγός (θωράκιση)
L3

L1 L2

UAC

UAC

UAC

F14/F15

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

Πρόσθετο φίλτρο ηλεκτρικού
δικτύου NF...

F14/F15

L1' L2' L3'

Σύνδεση
ενδιάμεσου
κυκλώματος***

L1 L2 L3

-UZ +UZ

X1:

X4:

K11
(AC-3)

Τμήμα ισχύος
X2:

DBØØ

DGND

DBØØ
K12
(AC-3)

V

X3:

W

PE

+R -R

K12
(AC-3)

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5
Βύσμα
πέδησης**

U

DBØØ

DGND

1
BMK 2
3
4
13
14
15

PE

→ Ενότητα "Σύνδεση
αντίστασης πέδησης
BW... / BW...-T / BW...-P"

DGND
λευκό
κόκκινο
μπλε

CT/CV/DR/DT/DV:
Απενεργοποίηση στην
πλευρά συνεχούς και
εναλλασσόμενου ρεύματος

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5

λευκό
κόκκινο
μπλε

M
τριφασικό

CT/CV/DR/DT/DV:
Απενεργοποίηση στην πλευρά
εναλλασσόμενου ρεύματος

CT/CV, CM71 ... 112: Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος

12

**

Τηρείτε οπωσδήποτε τη σειρά σύνδεσης του βύσματος φρένου. Η λανθασμένη σύνδεση μπορεί
να προκαλέσει καταστροφή του φρένου. Τηρείτε, κατά τη σύνδεση του φρένου μέσω του κουτιού
ακροδεκτών, τις οδηγίες λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων ηλεκτροκινητήρων!

***

Στα μεγέθη 1, 2 και 2S δίπλα από τους σφιγκτήρες σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα
(X1, X2) δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης (PE). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη
PE δίπλα από τη σύνδεση του ενδιάμεσου κυκλώματος (X4).

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Εγκατάσταση
Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
•

Συνδέστε τον ανορθωτή φρένου με ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος.

•

Η τροφοδοσία μέσω της τάσης του κινητήρα δεν επιτρέπεται!

Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια απόζευξη στην πλευρά του συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος του φρένου σε:

3.1.2

•

σε όλες τις εφαρμογές σε ανυψωτικά μηχανήματα,

•

συγκροτήματα μετάδοσης κίνησης που απαιτούν έναν μικρό χρόνο αντίδρασης του
φρένου και

•

για τους τρόπους λειτουργίας CFC και SERVO.

Τμήμα ισχύος και τροφοδοτικό DC (μέγεθος 7)
Για τη σύνδεση του φρένου ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας για τα μεγέθη 1
– 6.
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

F11/F12/F13

F21/F22/F23

K11
(AC-3)
L1 L2

L3

Option Netzfilter NF...
L1' L2' L3'

12
10 11

X1:

DCNetzteil

9

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Leistungsteil

X2:

U

V

X3:

W

PE

+R -R

24770736/EL – 11/2017

→ Abschnitt “Anschluss
Bremswiderstand
BW.. / BW..-T / BW...-P”

M
3-phasig
9007201440755083

Τεχνικά στοιχεία τροφοδοτικού DC:
•

Ονομαστικό ηλεκτρικό ρεύμα: AC 2,4 A

•

Ρεύμα εισόρμησης AC 30 A / AC 380 - 500 V

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Εγκατάσταση
Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά τη λειτουργία ανόρθωσης μέσω τροφοδοτικού, λάβετε υπόψη ότι η σύνδεση
εξωτερικών τροφοδοτικών +24 V στον ακροδέκτη ελέγχου X10:9 απαγορεύεται. Η
λανθασμένη σύνδεση έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος!

3.1.3

Ανορθωτής φρένου στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Στην περίπτωση εγκατάστασης του ανορθωτή φρένου στο ερμάριο ζεύξης, τοποθετήστε τους αγωγούς για τη σύνδεση μεταξύ ανορθωτή φρένου και φρένου ξεχωριστά
από άλλα καλώδια ισχύος. Η κοινή τοποθέτηση είναι επιτρεπτή μόνο όταν τα καλώδια
ισχύος είναι θωρακισμένα.

3.1.4

Αντίσταση πέδησης ΒW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Leistungsteil

Leistungsteil

X3:

Leistungsteil

X3:

X3:

PE

PE

PE
+R

+R -R

+R

-R

-R

F16
Wirkt
auf K11

BW...-...-P

BW...-...-T
95

97

98
4

T2

RB1

wirkt
auf K11

F16

Wirkt
auf K11

96
T1

6

BW...

RB2

9007201060304139
Αν διεγερθεί η επαφή μηνύματος F16, το
K11 πρέπει να ανοίξει και ο ακροδέκτης
DIØØ"/Φραγή ελεγκτή" πρέπει να λάβει
ένα σήμα "0". Το κύκλωμα αντίστασης δεν
επιτρέπεται να διακοπεί!

Όταν διεγερθεί ο εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας, το K11
πρέπει να ανοίξει και ο ακροδέκτης
DIØØ "/Φραγή ελεγκτή" να λάβει ένα
σήμα "0". Το κύκλωμα αντίστασης
δεν επιτρέπεται να διακοπεί!

Αν διεγερθεί το εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ (F16), το K11 πρέπει να
ανοίξει και ο ακροδέκτης DIØØ "/
Φραγή ελεγκτή" πρέπει να λάβει
ένα σήμα "0". Το κύκλωμα αντίστασης δεν επιτρέπεται να διακοπεί!

14

Καθορίζεται
Εσωτερικός διακόπτης θερκατασκευαστι- μοκρασίας
κά
(..T), (..P)

Εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ
(F16)

BW...

-

-

Απαραίτητο

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

-

Απαιτείται μία από τις δύο επιλογές (εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας / εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ).

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

Επαρκές

-

Επιτρεπτό

BW090-P52B

Επαρκές

-

-

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Προστασία υπερφόρτισης
Τύπος αντίστασης
πέδησης

Εγκατάσταση
Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

3.1.5

3

Περιγραφή λειτουργίας των ακροδεκτών της βασικής συσκευής (τμήμα ισχύος και μονάδα
ελέγχου)

Ακροδέκτης

Λειτουργία

X1:1/2/3

L1/L2/L3 (PΙ)

Ηλεκτρική σύνδεση

X2:4/5/6

U/V/W (PE)

Σύνδεση κινητήρα

X3:8/9

+R/-R (PE)

Σύνδεση αντίστασης πέδησης

X4:

+UZ/-UZ (PE)

Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος

9,10,11,12

L1/L2/L3/PE

Σύνδεση τροφοδοτικού (μόνο στο μέγεθος 7)

S11:

Εναλλαγή σήματος ρεύματος I DC (0(4) – 20 mA) ↔ σήματος τάσης U DC (-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V),
εργοστασιακή ρύθμιση σε σήμα τάσης U.

S12:

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντίσταση απόληξης διαύλου συστήματος, εργοστασιακή ρύθμιση:
απενεργοποιημένη.

S13:

Ρύθμιση ρυθμού Baud για τη διεπαφή RS485 XT.
Δυνατότητα επιλογής 9,6 ή 57,6 kBaud, εργοστασιακή ρύθμιση: 57,6 kBaud.

S14:

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εισόδου συχνότητας, εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργ/μένη.

X12:1

DGND

Δυναμικό αναφοράς διαύλου συστήματος

X12:2

SC11

Δίαυλος συστήματος High

X12:3

SC12

Δίαυλος συστήματος Low

X11:1

REF1

DC +10 V (max. DC 3 mA) για το ποτενσιόμετρο ρύθμισης

X11:2/3

AI11/12

Είσοδος ονομαστικής τιμής n1 (διαφορική είσοδος ή είσοδος με δυναμικό αναφοράς AGND), μορφή σήματος → P11_ /S11

X11:4

AGND

Δυναμικό αναφοράς για αναλογικά σήματα (REF1, REF2, AI.., AO..)

X11:5

REF2

DC–10 V (max. DC 3 mA) για το ποτενσιόμετρο ρύθμισης

X13:1

DIØØ

Δυαδική είσοδος 1, μόνιμα συνδεδεμένη με "/Φραγή
ελεγκτή"

X13:2

DIØ1

X13:3

DIØ2

X13:4

DIØ3

Δυαδική είσοδος 4, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Ενεργοποίηση/Διακοπή"

X13:5

DIØ4

Δυαδική είσοδος 5, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"n11/n21"

X13:6

DIØ5

Δυαδική είσοδος 6, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"n12/n22"

X13:7

DCOM

Ακροδέκτης αναφοράς για δυαδικές εισόδους X13:1 έως X13:6 (DIØØ – DIØ5) και X16:1/X16:2 (DIØ6 –
DIØ7)
• Ζεύξη των δυαδικών εισόδων με εξωτερική τάση DC +24 V: Χρειάζεται σύνδεση του ακροδέκτη X13:7
(DCOM) με το δυναμικό αναφοράς της εξωτερικής τάσης.

• Οι δυαδικές είσοδοι απομονώνονται ηλεκτρικά με
τη βοήθεια οπτικών ζευκτών.
Δυαδική είσοδος 2, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε "Δε- • Δυνατότητες επιλογής για τις δυαδικές εισόδους
2 έως 6 (DIØ1 – DIØ5) → Μενού παραμέτρων
ξιά/Διακοπή"
P60_
Δυαδική είσοδος 3, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Αριστερά/Διακοπή"

–

Χωρίς βραχυκυκλωτήρα X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → δυαδικές είσοδοι άνευ δυναμικού

–

Με βραχυκυκλωτήρα X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → δυαδικές είσοδοι με δυναμικό

• Σύνδεση των δυαδικών εισόδων με DC +24 V από τον ακροδέκτη X13:8 ή X10:8 (VO24) → Απαιτείται
βραχυκυκλωτήρας X13:7-X13:9 (DCOM-DGND).
VO24

Έξοδος βοηθητικής τάσης DC +24 V (μέγιστο φορτίο X13:8 και X10:8 = 400 mA) για εξωτερικούς διακόπτες εντολών

X13:9

DGND

Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα.

X13:10

ST11

RS485+ (ταχύτητα baud μόνιμα ρυθμισμένη σε 9,6 kBaud)

X13:11

ST12

RS485-

24770736/EL – 11/2017

X13:8
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Εγκατάσταση
Διαγράμματα συνδεσμολογίας βασικής συσκευής

Ακροδέκτης

Λειτουργία

X16:1

DIØ6

Δυαδική είσοδος 7, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Χωρίς λειτουργία"

X16:2

DIØ7

Δυαδική είσοδος 8, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Χωρίς λειτουργία"

X16:3

DOØ3

Δυαδική έξοδος 3, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Έξοδος IPOS"

X16:4

DOØ4

Δυαδική έξοδος 4, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Έξοδος IPOS"

X16:5

DOØ5

Δυαδική έξοδος 5, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε
"Έξοδος IPOS"
Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση στις δυαδικές
εξόδους X16:3 (DOØ3) έως X16:5 (DOØ5)!

X16:6

DGND

Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα.

X10:1

TF1

Σύνδεση KTY+/TF/TH (συνδέστε στον ακροδέκτη X10:2 μέσω TF/TH), εργοστασιακά ρυθμισμένη σε "Καμία απόκριση" (→ P835)

X10:2

DGND

Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα / KTY–

X10:3

DBØØ

Δυαδική έξοδος DBØØ, μόνιμα συνδεδεμένη με "/Φρένο", ικανότητα φορτίου έως DC 150 mA (ανθεκτική
σε βραχυκύκλωμα και σε τροφοδοσία έως DC 30 V)

X10:4

DOØ1-C

Κοινή επαφή δυαδικής εξόδου 1, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε "Έτοιμη για λειτουργία"

X10:5

DOØ1-NO

Επαφή κανονικά ανοικτή της δυαδικής εξόδου 1, ικανότητα φορτίου των επαφών του ρελέ έως DC 30 V
και DC 0,8 A

X10:6

DOØ1-NC

Επαφή κανονικά κλειστή της δυαδικής εξόδου 1

X10:7

DOØ2

Δυαδική έξοδος DBØ2, εργοστασιακά ρυθμισμένη σε "/Βλάβη", ικανότητα φορτίου έως DC 50 mA (ανθεκτική σε βραχυκύκλωμα και σε τροφοδοσία έως DC 30 V). Δυνατότητες επιλογής για τις δυαδικές εξόδους
1 και 2 (DOØ1 και DOØ2) → Μενού παραμέτρων P62_. Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση στις δυαδικές
εξόδους X10:3 (DBØØ) και X10:7 (DOØ2)!

X10:8

VO24

Έξοδος βοηθητικής τάσης DC +24 V (μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο X13:8 και X10:8 = 400 mA) για εξωτερικούς διακόπτες εντολών

X10:9

VI24

Είσοδος τάσης τροφοδοσίας +24 V DC (εφεδρική τάση ανάλογα με τις πρόσθετες κάρτες, διάγνωση μονάδας όταν το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένο)

X10:10

DGND

Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα.
Υπόδειξη σχετικά με τον ακροδέκτη X:10.9: Εφαρμόζετε εξωτερική τάση ανόρθωσης DC +24 V
μόνο στα μεγέθη 0-6. Στο μέγεθος 7, το τροφοδοτικό DC πρέπει να τροφοδοτηθεί με τάση ηλεκτρικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τμήμα ισχύος και τροφοδοτικό DC (μέγεθος
7)" (→ 2 13).

X17:1

DGND

Δυναμικό αναφοράς για ακροδέκτη X17:2

X17:2

VO24

Έξοδος βοηθητικής τάσης DC +24 V, μόνο για τροφοδοσία του ακροδέκτη X17:4 της ίδιας συσκευής.
Επιτρέπεται να συνδεθούν το πολύ 1 BST επιπλέον

X17:3

SOV24

Δυναμικό αναφοράς για είσοδο DC +24 V "STO" (επαφή ασφαλείας)

X17:4

SVI24

Είσοδος DC +24 V "STO" (επαφή ασφαλείας)
Μόνο διεπαφή σέρβις. Θέση σύνδεσης για πρόσθετη κάρτα: DBG60B / UWS21B / USB11A
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XT

• Οι δυαδικές είσοδοι απομονώνονται ηλεκτρικά με
τη βοήθεια οπτικών ζευκτών.
• Δυνατότητες επιλογής για τις δυαδικές εισόδους
7 και 8 (DIØ6/DIØ7) → Μενού παραμέτρων
P60_
• Δυνατότητα επιλογής για τις δυαδικές εξόδους 3
έως 5 (DOØ3 – DOØ5) → Μενού παραμέτρων
P62_
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Έναρξη χρήσης
Γενικές πληροφορίες για την έναρξη λειτουργίας

4

Έναρξη χρήσης

4.1

Γενικές πληροφορίες για την έναρξη λειτουργίας

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακάλυπτες συνδέσεις ισχύος.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.

4.1.1

•

Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα με τον προβλεπόμενο τρόπο.

•

Δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν τη συναρμολόγηση του
προστατευτικού καλύμματος.

Προϋπόθεση
Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι ο σωστός σχεδιασμός της
εγκατάστασης. Τις αναλυτικές οδηγίες σχεδιασμού καθώς και την επεξήγηση των παραμέτρων θα τις βρείτε στο εγχειρίδιο συστήματος του MOVIDRIVE® MDX60/61B.

Λειτουργία
του
MOVITOOL
S
MotionStud
io

4.2

Λειτουργία του MOVITOOLS® MotionStudio

4.2.1

Μέσω του MOVITOOLS® MotionStudio

Εργασίες
Το πακέτο λογισμικού σάς παρέχει συνέπεια κατά την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
•

Δημιουργία επικοινωνίας με τις συσκευές

•

Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές

Δημιουργία επικοινωνίας με τις συσκευές
Στο πακέτο λογισμικού MOVITOOLS® MotionStudio έχει ενσωματωθεί ο διακομιστής
επικοινωνίας της SEW, για τη ρύθμιση της επικοινωνίας με τις συσκευές.
Με το διακομιστή επικοινωνίας της SEW μπορείτε να ρυθμίσετε κανάλια επικοινωνίας. Όταν τα κανάλια επικοινωνίας ρυθμιστούν, οι συσκευές επικοινωνούν μέσω αυτών
των καναλιών με τη βοήθεια των πρόσθετων καρτών επικοινωνίας που διαθέτουν.
Μπορείτε να θέσετε σε ταυτόχρονη λειτουργία το πολύ 4 κανάλια επικοινωνίας.
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Το MOVITOOLS® MotionStudio υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους καναλιών επικοινωνίας:
•

Σειριακά (RS485) μέσω προσαρμογέα διεπαφών

•

Δίαυλος συστήματος (SBus) μέσω προσαρμογέα διεπαφών

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Δίαυλος πεδίου (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

Ανάλογα με τη συσκευή και τις δυνατότητες επικοινωνίας που διαθέτει, μπορείτε να
επιλέξετε τα κανάλια επικοινωνίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Έναρξη χρήσης
Λειτουργία του MOVITOOLS MotionStudio

Εκτέλεση λειτουργιών στις συσκευές
Το πακέτο λογισμικού σάς παρέχει συνέπεια κατά την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών:
•

Παραμετροποίηση (για παράδειγμα στο βασικό κατάλογο παραμέτρων της συσκευής)

•

Έναρξη χρήσης

•

Οπτικοποίηση και διάγνωση

•

Προγραμματισμός

Για την εκτέλεση των λειτουργιών στις συσκευές, στο πακέτο λογισμικού
MOVITOOLS® MotionStudio έχουν ενσωματωθεί τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Όλες οι λειτουργίες έχουν ανταποκρίνονται με τη χρήση των στοιχείων tools (εργαλεία). Το MOVITOOLS® MotionStudio προσφέρει τα κατάλληλα "Tools" (εργαλεία) για
κάθε τύπο συσκευής.
Τεχνική υποστήριξη
Η SEW-EURODRIVE σάς παρέχει μία 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.
Καλέστε απλά τον υπεραστικό κωδικό (+49) 0 18 05 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το συνδυασμό γραμμάτων SEWHELP από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.
Φυσικά μπορείτε να καλέσετε και στο (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.
Online βοήθεια
Μετά την εγκατάσταση έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω δυνατότητες βοήθειας:
•

Το εγχειρίδιο προβάλλεται σε ένα παράθυρο βοήθειας μετά την εκκίνηση του λογισμικού.
Εάν το παράθυρο βοήθειας δεν προβληθεί κατά την εκκίνηση, τότε απενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου "Display" (Οθόνη) στο πεδίο μενού [Settings] [Ρυθμίσεις] /
[Options] [Επιλογές] / [Help] [Βοήθεια].
Εάν το παράθυρο βοήθειας προβληθεί ξανά, τότε ενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου
"Display" στο πεδίο μενού [Settings] [Ρυθμίσεις] / [Options] [Επιλογές] / [Help] [Βοήθεια].

•

Πρώτα βήματα

Εκκίνηση λογισμικού και δημιουργία έργου
Για την εκκίνηση του MOVITOOLS® MotionStudio και τη δημιουργία ενός έργου, ενεργήστε ως εξής:
1. Εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio από το παρακάτω πεδίο του μενού
έναρξης των Windows:
[Start] [Έναρξη]/ [Programs] [Προγράμματα]/
MotionStudio] / [MOVITOOLS‑MotionStudio]

18
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[SEW]

/

[MOVITOOLS-
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4.2.2

Στα πεδία του μενού στα οποία πρέπει να καταχωρηθούν τιμές ρύθμισης σάς παρέχεται μία βοήθεια ανάλογα με τη ρύθμιση που θέλετε να εκτελέσετε. Έτσι, με το
πλήκτρο <F1> προβάλλονται για παράδειγμα οι περιοχές τιμών για τις παραμέτρους της συσκευής.

Έναρξη χρήσης
Λειτουργία του MOVITOOLS MotionStudio

4

2. Καταχωρήστε ένα όνομα και ένα σημείο αποθήκευσης για τη δημιουργία του έργου.
Δημιουργία επικοινωνίας και σάρωση δικτύου
Για τη δημιουργία επικοινωνίας και τη σάρωση του δικτύου σας μέσω του
MOVITOOLS® MotionStudio, ενεργήστε ως εξής:
1. Ρυθμίστε ένα κανάλι επικοινωνίας, για την επικοινωνία με τις συσκευές σας.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός καναλιού επικοινωνίας ανατρέξτε στην ενότητα του αντίστοιχου τρόπου επικοινωνίας.
2. Διεξάγετε σάρωση στο δίκτυό σας (σάρωση συσκευών). Για το σκοπό αυτό πιέστε
το πλήκτρο [1] [Start network scan] [Έναρξη σάρωσης δικτύου] στη γραμμή συμβόλων.
3. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να διαμορφώσετε.
4. Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, ανοίξτε το συναφές μενού.
Κατόπιν προβάλλονται οι γραμμές εργαλείων για τη συγκεκριμένη συσκευή, για
την εκτέλεση λειτουργιών με τις συσκευές.
5. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να διαμορφώσετε.
6. Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, ανοίξτε το συναφές μενού.
Κατόπιν προβάλλονται οι γραμμές εργαλείων για τη συγκεκριμένη συσκευή, για
την εκτέλεση λειτουργιών με τις συσκευές.
Έναρξη λειτουργίας των συσκευών (Online)
Για την (online) έναρξη λειτουργίας των συσκευών, ενεργήστε ως εξής:
1. Μεταβείτε στην προβολή δικτύου.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο [1] "Switch to online mode" (Μετάβαση στη λειτουργία
online) στη γραμμή συμβόλων.

[1]

[1] Σύμβολο "Switch to online
mode" (Μετάβαση στη λειτουργία online)
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία.
4. Ανοίξτε το συναφές μενού και επιλέξτε την εντολή [Startup] [Έναρξη χρήσης] /
[Startup] [Έναρξη χρήσης].
Στη συνέχεια ανοίγει ο βοηθός έναρξης λειτουργίας.
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5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού έναρξης λειτουργίας και, στη συνέχεια, φορτώστε τα δεδομένα έναρξης λειτουργίας στη συσκευή που διαθέτετε.
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Λειτουργία
Ενδείξεις λειτουργίας

5

Λειτουργία

5.1

Ενδείξεις λειτουργίας

5.1.1

Ένδειξη 7 στοιχείων
Στην οθόνη 7 στοιχείων παρουσιάζεται η κατάσταση λειτουργίας του MOVIDRIVE®
και, σε περίπτωση προβλήματος, ένας κωδικός σφάλματος ή προειδοποίησης.
Ένδειξη 7 στοιχείων

Κατάσταση συσκευής Σημασία

0

0

Λειτουργία 24 V (ο μετατροπέας δεν είναι έτοιμος)

1

1

Φραγή ρυθμιστή ενεργή

2

2

Χωρίς ενεργοποίηση

3

3

Ρεύμα ακινησίας

4

4

Ενεργοποίηση

5

5

Έλεγχος στροφών (n)

6

6

Έλεγχος ροπής (Μ)

7

7

Έλεγχος κράτησης

8

8

Εργοστασιακή ρύθμιση

9

9

Προσέγγιση στον τερματικό διακόπτη

A

10

Τεχνολογική έκδοση

c

12

Διαδρομή αναφοράς IPOSplus®

d

13

Ταχεία εκκίνηση

E

14

Ρύθμιση κωδικοποιητή

F

Κωδικός σφάλματος

Ένδειξη σφαλμάτων (αναβοσβήνει)

H

Ένδειξη κατάστασης

Χειροκίνητη λειτουργία

t

16

Ο μετατροπέας αναμένει δεδομένα

U

17

"STO" ενεργό

• (Τελεία που
αναβοσβήνει)

-

Το πρόγραμμα IPOSplus® εκτελείται

(Byte 1 υψηλό)

Ένδειξη που ανα- βοσβήνει
-

ΔΙΑΚΟΠΗ μέσω χειριστηρίου DBG 60B
Ελαττωματική RAM

Λανθασμένη ερμηνεία της ένδειξης U = "STO" ενεργό.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
•

20

Η ένδειξη ενεργής λειτουργίας U = "STO" δεν σχετίζεται με την ασφάλεια του συστήματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λειτουργία ασφαλείας!
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία
Μηνύματα υποδείξεων

5.1.2

5

Ένδειξη τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος στο μέγεθος 7

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα από την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, η ένδειξη τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος σβήνει.

5.1.3

Χειριστήριο DBG60B
Βασικές ενδείξεις:
0.00rpm
0.000Amp

Ένδειξη όταν X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") =
"0".

CONTOLLER
INHIBIT
0.00rpm
0.000Amp

Ένδειξη όταν X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") =
"1" και ο μετατροπέας δεν είναι ενεργοποιημένος
("ENABLE/STOP" = "0").

NO ENABLE
950.00rpm

Ένδειξη με ενεργοποιημένο μετατροπέα.

0.990Amp
ENABLE (VFC)
NOTE 6:

Μήνυμα υπόδειξης

VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit

Ένδειξη σφαλμάτων

ERROR 9
STARTUP
PARAMET

5.2

Μηνύματα υποδείξεων
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Μηνύματα υποδείξεων στο DBG60B (περ. 2 δευτ.) ή στο MOVITOOLS® MotionStudio
(μήνυμα που μπορεί να ακυρωθεί):
Αρ Κείμενο στο
.
DBG60B/
MotionStudio

Περιγραφή

1

ILLEGAL INDEX

Ο δείκτης που προσπαθεί να προσπελάσει η διεπαφή δεν
υπάρχει.

2

NΟT IMPLEMENT. •

Έγινε προσπάθεια εκτέλεσης μιας μη διαθέσιμης λειτουργίας.

•

Επιλέχθηκε μια λανθασμένη λειτουργία επικοινωνίας.

•

Επιλέχθηκε η χειροκίνητη λειτουργία μέσω μιας μη επιτρεπτής διεπαφής (π.χ. δίαυλος πεδίου).

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Λειτουργία
Κάρτα μνήμης

5.3

Αρ Κείμενο στο
.
DBG60B/
MotionStudio

Περιγραφή

3

READ ONLY
VALUE

Έγινε προσπάθεια αλλαγής μίας τιμής που προορίζεται
μόνο για ανάγνωση.

4

PARAM. LOCKED Φραγή παραμέτρων P 803 = "ΕΝΕΡΓΟ", η παράμετρος
δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

5

SETUP ACTIVE

6

VALUE TOO HIGH Επιχειρήθηκε καταχώριση πολύ μεγάλης τιμής.

7

VALUE TOO LOW Επιχειρήθηκε καταχώρηση πολύ μικρής τιμής.

8

NOTW. REQ.
CARD MISSING

H απαιτούμενη κάρτα πρόσθετης δυνατότητας για την επιλεγμένη λειτουργία λείπει.

10

ONLY VIA ST1

Η χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να τερματιστεί μέσω της
επαφής X13:ST11/ST12 (RS485).

11

ONLY TERMINAL

Η χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να τερματιστεί μέσω τερματικού (DBG60B ή USB11A/UWS21B).

12

NO ACCESS

H πρόσβαση στην επιλεγμένη παράμετρο δεν επιτρέπεται.

13

CTRL. INHIBIT
MISSING

Χωρίς φραγή ελεγκτή: για την επιλεγμένη λειτουργία ρυθμίστε τον ακροδέκτη σε DIØØ "/φραγή ελεγκτή" = "0".

14

INVALID VALUE

Μη αποδεκτή τιμή: επιχειρήθηκε καταχώρηση μη αποδεκτής τιμής.

16

PARAM. NΟT
SAVED

Υπερκάλυψη της προσωρινής μνήμης EEPROM π.χ. λόγω
κυκλικών προσπελάσεων εγγραφής. Η παράμετρος δεν
αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM, με κίνδυνο απώλειας
κατά την απενεργοποίηση.

17

INVERTER
ENABLED

•

H παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στην κατάσταση "CONTROLLER INHIBIT".

•

Έγινε προσπάθεια εναλλαγής στη χειροκίνητη λειτουργία κατά την ενεργοποιημένη λειτουργία.

Επιχειρήθηκε τροποποίηση παραμέτρων ενώ ήταν ενεργή
η εργοστασιακή ρύθμιση.

Κάρτα μνήμης
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Η πρόσθετη κάρτα μνήμης είναι συνδεδεμένη στη βασική συσκευή. Στην κάρτα μνήμης είναι αποθηκευμένα όλα τα τρέχοντα στοιχεία της μονάδας. Αν μια μονάδα πρέπει
να αντικατασταθεί, το σύστημα μπορεί να τεθεί άμεσα σε λειτουργία συνδέοντας απλά
την κάρτα μνήμης χωρίς να χρειάζεται υπολογιστής και επαναφορά δεδομένων. Μπορούν έτσι να συνδεθούν πολλές πρόσθετες κάρτες.
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Λειτουργία
Κάρτα μνήμης

5

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει την κάρτα μνήμης MDX60B/61B.

1810728715

Κωδικός: 08248834
5.3.1

Υποδείξεις σχετικά με την αντικατάσταση της κάρτας μνήμης
•

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο όταν το
MOVIDRIVE® B είναι απενεργοποιημένο.

•

Η κάρτα μνήμης της αρχικής μονάδας μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν νέο μετατροπέα. Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασμοί:

Αρχική συσκευή MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

Νέος μετατροπέας MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

00

00 ή 0T

0T

0T

•

Στο νέο μετατροπέα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι ίδιες κάρτες πρόσθετων δυνατοτήτων που είχε και ο αρχικός.
Αν αυτό δεν ισχύει, εμφανίζεται το μήνυμα βλάβης "79 HW configuration" (διαμόρφωση υλικού εξοπλισμού). Αυτό το σφάλμα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο συναφές
μενού με κλήση του σημείου μενού "DELIVERY CONDITION" (P802 εργοστασιακή
ρύθμιση). Με αυτό τον τρόπο η μονάδα επαναφέρεται πάλι στην κατάσταση που
παραδόθηκε. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει μια νέα έναρξη λειτουργίας.

•

Οι καταστάσεις μετρητών της πρόσθετης κάρτας DRS11B και τα δεδομένα των
πρόσθετων καρτών DH..1B και DCS21B/22B/31B/32B δεν αποθηκεύονται στην
κάρτα μνήμης. Κατά την αντικατάσταση της κάρτας μνήμης, οι πρόσθετες κάρτες
DRS11B, DH..1B και DCS21B/22B/31B/32B της αρχικής μονάδας πρέπει να ενσωματωθούν στον νέο μετατροπέα.
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Σε περίπτωση που ως αρχική μονάδα χρησιμοποιείται ένα MOVIDRIVE® B μεγέθους 0 με την πρόσθετη κάρτα DHP11B, στην νέα μονάδα θα πρέπει να υπάρχει μια νέα πρόσθετη κάρτα DHP11B με εγγεγραμμένο το προηγούμενο σετ δεδομένων διαμόρφωσης (όνομα αρχείου .sewcopy).
•

Εάν χρησιμοποιηθεί ένας κωδικοποιητής απόλυτων τιμών ως κωδικοποιητής κινητήρα ή σύγχρονος κωδικοποιητής, θα πρέπει να αναφέρετε τον κωδικοποιητή μετά
την αλλαγή μονάδας.

•

Κατά την αντικατάσταση ενός κωδικοποιητή απόλυτων τιμών, η αναφορά του κωδικοποιητή θα πρέπει να οριστεί εκ νέου.

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Σέρβις

6.1

Πληροφορίες βλαβών

6.1.1

Μνήμη σφαλμάτων
Η μνήμη σφαλμάτων (P080) αποθηκεύει τα 5 τελευταία μηνύματα σφάλματος (σφάλματα t-0 – t-4). Το παλαιότερο από τα 5 μηνύματα σφάλματος διαγράφεται όταν εκδηλωθεί ένα καινούργιο σφάλμα. Τη στιγμή της βλάβης αποθηκεύονται στη μνήμη τα παρακάτω στοιχεία:
Εμφανιζόμενα σφάλματα · Κατάσταση των δυαδικών εισόδων/εξόδων · Κατάσταση
λειτουργίας του μετατροπέα · Κατάσταση μετατροπέα · Θερμοκρασία ψύκτρας · Στροφές · Ρεύμα εξόδου · Ενεργό ρεύμα · Καταπόνηση συσκευής · Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος· Ώρες ενεργοποίησης · Ώρες αποδέσμευσης · Σετ παραμέτρων · Καταπόνηση ηλεκτροκινητήρα.

6.1.2

Αντιδράσεις απενεργοποίησης
Ανάλογα με τη βλάβη υπάρχουν 3 αντιδράσεις απενεργοποίησης. Ο μετατροπέας παραμένει μπλοκαρισμένος στην κατάσταση βλάβης:

Άμεση απενεργοποίηση
Η συσκευή δεν μπορεί πλέον να φρενάρει τον ηλεκτροκινητήρα. Σε περίπτωση
βλάβης, η τελική βαθμίδα περνάει σε υψηλή αντίσταση και το φρένο εφαρμόζεται
αμέσως (DBØØ "/Φρένο" = "0").
Ταχεία διακοπή
Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει στη ράμπα διακοπής t13/t23. Μόλις επιτευχθούν οι
στροφές στοπ, εφαρμόζεται το φρένο (DBØØ "/Φρένο" = "0"). Μετά το πέρας του
χρόνου ενεργοποίησης φρένου (P732 / P735), η τελική βαθμίδα περνάει σε υψηλή
αντίσταση.
Διακοπή έκτακτης ανάγκης
Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει στη ράμπα διακοπής έκτακτης ανάγκης t14/t24. Μόλις
επιτευχθούν οι στροφές στοπ, εφαρμόζεται το φρένο (DBØØ "/Φρένο" = "0"). Μετά το
πέρας του χρόνου ενεργοποίησης φρένου (P732 / P735), η τελική βαθμίδα περνάει σε
υψηλή αντίσταση.
6.1.3

Επαναφορά
Ένα μήνυμα βλάβης μπορεί να επιβεβαιωθεί με τους εξής τρόπους:
•

Αποσύνδεση δικτύου και εκ νέου σύνδεση

24

•

Επαναφορά από τους ακροδέκτες εισόδου, δηλ. από μια δυαδική είσοδο με κατάλληλη αντιστοίχιση (DIØ1 – DIØ7 για τη βασική συσκευή, DI1Ø – DI17 για την
πρόσθετη κάρτα DIO11B)

•

Χειροκίνητη επαναφορά με το MotionStudio (P840 = "YES")

•

Χειροκίνητη επαναφορά με το χειριστήριο DBG60B

•

Η αυτόματη επαναφορά εκτελεί με ρυθμιζόμενο χρόνο επανεκκίνησης το πολύ
5 επαναφορές συσκευής.

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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– Για το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11 πρέπει να τηρείται χρόνος απενεργοποίησης τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων
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6

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης από την ανεξέλεγκτη εκκίνηση του κινητήρα από την αυτόματη
επαναφορά.
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

6.1.4

•

Μην χρησιμοποιείτε την αυτόματη επαναφορά σε εφαρμογές, στις οποίες η αυτόματη εκκίνηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους ή συσκευές.

•

Εκτελέστε χειροκίνητη επαναφορά.

Ο μετατροπέας αναμένει δεδομένα
Αν ο μετατροπέας ελέγχεται μέσω μιας διεπαφής επικοινωνίας (δίαυλος πεδίου,
RS485 ή SBus) και έγινε απενεργοποίηση ηλεκτρικού δικτύου και εν συνεχεία ενεργοποίηση ή εκτελέστηκε διαγραφή σφάλματος, η ενεργοποίηση παραμένει ανενεργή,
μέχρι που ο μετατροπέας να λάβει πάλι έγκυρα δεδομένα μέσω της διεπαφής που
επιτηρείται με χρονική υπέρβαση.

6.2

Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

6.2.1

Μήνυμα σφάλματος στην ένδειξη 7 στοιχείων
Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται σε μια ένδειξη 7 στοιχείων όπου τηρείται η παρακάτω σειρά ένδειξης (π.χ. κωδικός σφάλματος 100):
1939352587
Αναβοσβήνει για περίπου 1 δευτερόλεπτο

Ένδειξη σβηστή για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα

Εκατοντάδες (εάν υπάρχουν) για περίπου 1 δευτερόλεπτο

Ένδειξη σβηστή για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα

Δεκάδες για περίπου 1 δευτερόλεπτο

Ένδειξη σβηστή για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα
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Μονάδες για περίπου 1 δευτερόλεπτο

Ένδειξη σβηστή για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα

Μετά από την επαναφορά ή όταν ο κωδικός σφάλματος γίνει πάλι "0", η οθόνη επανέρχεται στην ένδειξη λειτουργίας.
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6.2.2

Ένδειξη υποκωδικού σφάλματος
Ο επιμέρους κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο MOVITOOLS® MotionStudio ή στο
χειριστήριο DBG60B.

6.2.3

Κατάλογος σφαλμάτων
Στη στήλη "Αντίδραση Ρ" αναφέρεται η εργοστασιακά ρυθμισμένη αντίδραση σφάλματος. Η ένδειξη (Ρ) σημαίνει ότι η απόκριση είναι προγραμματιζόμενη (μέσω της παραμέτρου P83_ Αντίδραση σφάλματος ή με το IPOSplus®). Στο σφάλμα 108, η ένδειξη (Ρ)
σημαίνει ότι η απόκριση είναι προγραμματιζόμενη μέσω της παραμέτρου P555 Αντίδραση σφάλματος DCS. Στο σφάλμα 109, η ένδειξη (Ρ) σημαίνει ότι η απόκριση είναι
προγραμματιζόμενη μέσω της παραμέτρου P556 Αντίδραση συναγερμού DCS.

Κω- Ονομασία
δικός

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

00

Κανένα σφάλμα

01

Υπερβολικά Άμεση διακο- 0
ισχυρό ρεύμα πή
1

Πιθανή αιτία

7

• Βραχυκύκλωμα στην έξοδο
Επιτήρηση UCE ή επιτήρη- • Πολύ μεγάλος κινητήρας
• Βλάβη τελικής βαθμίδας
ση ελλιπούς τάσης του
• Ηλεκτρική τροφοδοσία στον
προγράμματος πύλης
μετατροπέα ρεύματος
Ο μετατροπέας παραμένει • Αποσυνδεδεμένο όριο
στον περιορισμό ρεύματος ράμπας και ρυθμισμένος
υλικού
χρόνος κλίσης πολύ μικρός
Επιτήρηση UCE ή επιτήρη- • Ελαττωματική μονάδα φάσεων
ση ελλιπούς τάσης του
• Ασταθής τάση τροφοδοσίας
προγράμματος πύλης ή
24 V ή ασταθής παραγόμενη
υπερβολικά ισχυρό ρεύμα
τάση 24 V
στον μετατροπέα ρεύμα• Διακοπή ή βραχυκύκλωμα
τος..
στους αγωγούς αναγγελίας
..Φάση U
των μονάδων φάσεων
..Φάση V

8

..Φάση W

9

..Φάση U και V

10

..Φάση U και W

11

..Φάση V και W

12

..Φάση U και V και W

13

Τάση τροφοδοσίας στον
μετατροπέα ρεύματος
στην κατάσταση λειτουργίας ηλεκτρικού δικτύου

14

Αγωγοί αναγγελίας MFE

5

6

26

Ονομασία

Τελική βαθμίδα

03

Βραχυκύκλω- Άμεση διακο- 0
μα γείωσης
πή

Βραχυκύκλωμα γείωσης

04

Τρανζίστορ
πέδησης

Τάση ενδιάμεσου κυ•
κλώματος πολύ υψηλή στη
λειτουργία 4 τεταρτημορί- •
ων
•

Άμεση διακο- 0
πή
1

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Μέτρα

• Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος
• Σύνδεση μικρότερου κινητήρα.
• Σε περίπτωση ελαττωματικής τελικής βαθμίδας, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW.
• Ενεργοποίηση της P 138
και/ή αύξηση του χρόνου
κλίσης

Βραχυκύκλωμα γείωσης
• Επιδιορθώστε το βραχυκύ• στο καλώδιο τροφοδοσίας κι- κλωμα γείωσης
νητήρα
• Συμβουλευθείτε το τμήμα
• στο μετατροπέα
εξυπηρέτησης πελατών της
• στον κινητήρα
SEW
Πολύ μεγάλη ισχύς γεννήτριας
Διακοπή στο κύκλωμα αντίστασης πέδησης
Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα
αντίστασης πέδησης
• Πολύ υψηλή ωμική αντίσταση πέδησης
• Ελαττωματικό τρανζίστορ
φρένου

• Παρατείνετε τις κλίσεις παλμού επιβράδυνσης
• Ελέγξτε τα καλώδια τροφοδοσίας προς την αντίσταση
πέδησης
• Ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντίστασης
πέδησης
• Σε περίπτωση ελαττωματικού τρανζίστορ πέδησης,
αντικαταστήστε το
MOVIDRIVE®
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Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
06

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Διακοπή
Άμεση διακο- 0
φάσης ηλεπή
κτρικού δικτύου
3
4

07

08

Υπερβολική Άμεση διακο- 0
τάση ενδιάμε- πή
1
σου κυκλώματος
2

Επιτήρηση
στροφών

Ονομασία

Σφάλμα τάσης ηλεκτρικού
δικτύου
Σφάλμα συχνότητας ηλεκτρικού δικτύου
Τάση ενδιάμεσου κυΠολύ υψηλή τάση ενδιάμεσου
κλώματος πολύ υψηλή στη κυκλώματος
λειτουργία 2Q
Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος πολύ υψηλή στη
λειτουργία 4 τεταρτημορίων..
..Φάση U
..Φάση V

4

..Φάση W

Άμεση διακο- 0
πή (P)

4

Έναρξη χρή- Άμεση διακο- 0
σης
πή
1

Πιθανή αιτία

Η ρύθμιση ενδιάμεσου κυ- • Διακοπή φάσης
κλώματος περιοδικά είναι • Κακή ποιότητα τάσης ηλεπολύ μικρή
κτρικού δικτύου

3

3

09

6

Μετατροπέας στον περιο- • Ο ελεγκτής στροφών ή ο
ρισμό ρεύματος ή στον πε- ρυθμιστής ρεύματος (στον
ριορισμό ολίσθησης
τρόπο λειτουργίας VFC χωΥπέρβαση ορίου συστήμα- ρίς κωδικοποιητή) λειτουργεί
στο όριο ρύθμισης εξαιτίας
τος "Πραγματικές στρομηχανικής υπερφόρτισης ή
φές".
διακοπής φάσης στο ηλεκτριΗ διαφορά στροφών μετακό δίκτυο ή στον ηλεκτροκιξύ της ονομαστικής τιμής
νητήρα.
ράμπας και της πραγματι• Ο κωδικοποιητής δεν συνκής τιμής για 2×χρόνο
δέθηκε σωστά ή λανθασμένη
ράμπας είναι μεγαλύτερη
φορά περιστροφής
από την αναμενόμενη ολί• Υπέρβαση nmax κατά τον
σθηση.
έλεγχο ροπής
Υπέρβαση μέγιστων στρο- • Στον τρόπο λειτουργίας VFC:
φών περιστρεφόμενου πεΣυχνότητα εξόδου ≥ 150 Hz
δίου.
• Στον τρόπο λειτουργίας U/f:
Υπέρβαση της μέγιστης
Συχνότητα εξόδου ≥ 599 Hz
συχνότητας περιστρεφόμενου πεδίου (σε VFC το πολύ 150 Hz και σε U/f το
πολύ 599 Hz)

Μέτρα
• Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
• Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (ασφάλειες, ρελέ)
• Παρατείνετε τις κλίσεις παλμού επιβράδυνσης
• Ελέγξτε τα καλώδια τροφοδοσίας της αντίστασης
πέδησης
• Ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντίστασης
πέδησης

• Μείωση φορτίου
• Αυξήστε το ρυθμισμένο
χρόνο επιβράδυνσης (P501
ή P503)
• Ελέγξτε τη σύνδεση κωδικοποιητή, ίσως ανταλλαγή
κατά ζεύγη των A/A και B/B
• Ελέγξτε τη τάση τροφοδοσίας του κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε τον περιορισμό
ρεύματος
• Ίσως χρειάζεται επιμήκυνση των κλίσεων
• Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας κινητήρα και τον κινητήρα
• Ελέγξτε τις φάσεις ηλεκτρικού δικτύου

Δεν έχει πραγματοποιηθεί Η έναρξη του μετατροπέα στον Εκτελέστε την έναρξη χρήσης
έναρξη χρήσης
επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας για τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας
Επιλέχθηκε λανθασμένος δεν έχει εκτελεστεί
τρόπος λειτουργίας

IPOS-ILLOP Διακοπή
έκτακτης
ανάγκης

Λάθος τύπος κωδικοποιητή ή ελαττωματική πλακέτα
κωδικοποιητή

0

Μη έγκυρη εντολή IPOS

• Αναγνωρίστηκε λανθασμένη • Ελέγξτε το περιεχόμενο της
εντολή στην εκτέλεση του
μνήμης του προγράμματος
προγράμματος IPOSplus®
και αν πρέπει διορθώστε
• Λανθασμένες συνθήκες κατά • Φορτώστε στη μνήμη το
την εκτέλεση της εντολής
σωστό πρόγραμμα
• Ελέγξτε τη ροή του προγράμματος (→ Εγχειρίδιο
IPOSplus®)
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Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
11

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Υπερθέρμαν- Διακοπή
0
ση
έκτακτης
ανάγκης (Ρ)
3
6

7
8

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Πολύ υψηλή θερμοκρασία • Θερμική υπερφόρτωση του • Μειώστε το φορτίο ή/ και
ψύκτρας ή ελαττωματικός
μετατροπέα
διασφαλίστε επαρκή ψύξη
αισθητήρας θερμοκρασίας • Ελαττωματική μέτρηση θερ- • Ελέγξτε τον ανεμιστήρα
• Εάν δεν υπάρχει έκδηλη
μοκρασίας σε μία μονάδα
Υπερθέρμανση στο τροφάσης
υπερβολική θερμοκρασία
φοδοτικό
(μέγεθος 7)
και αναγγελθεί το σφάλμα
Πολύ υψηλή θερμοκρασία
F-11, τότε αυτό αποτελεί
ψύκτρας ή ελαττωματικός
μία υπόδειξη ότι η καταγρααισθητήρας θερμοκρασίφή θερμοκρασίας της μοας..
νάδας φάσης είναι ελαττω..Φάση U
ματική.
(μέγεθος 7)
Αντικαταστήστε τη μονάδα
φάσεων
..Φάση V
(μέγεθος 7)
(μέγεθος 7)
..Φάση W
(μέγεθος 7)

13

Πηγή ελέγχου Άμεση διακο- 0
πή

Η πηγή ελέγχου δεν είναι Η πηγή ελέγχου δεν έχει οριΡυθμίστε τη σωστή πηγή
διαθέσιμη, π.χ. πηγή ελέγ- στεί ή έχει οριστεί λανθασμένα. ελέγχου (P101)
χου του διαύλου πεδίου
χωρίς διεπαφή διαύλου
πεδίου

14

Κωδικοποιη- Άμεση διακο- 0
τής
πή

Μη συνδεδεμένος ή ελατ- • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
τωματικός κωδικοποιητής,
θωράκιση κωδικοποιητή.
θωράκιση για σωστή σύνελαττωματικό καλώδιο κω- • Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
δικοποιητή
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
ποιητή
Σφάλμα κωδικοποιητή
• Ο κωδικοποιητής είναι ελατX15-Υπέρβαση εύρους
τωματικός.
αριθμού στροφών
Ο κωδικοποιητής στο X15 • Κατά τη σύνδεση 2 μετατροπέων μέσω X14 και P505,
περιστρέφεται γρηγορότεορίζεται ως ΝΑΙ F14 SubC
ρα από 6542 min-1
27.
Σφάλμα κωδικοποιητή
X15-Ελαττωματική κάρτα
Σφάλμα στην αξιολόγηση
τεταρτημορίου

25

26

27

Σφάλμα κωδικοποιητή Ελαττωματικός κωδικοποιητής ή ελαττωματική σύνδεση κωδικοποιητή

28

Σφάλμα κωδικοποιητή
X15-Σφάλμα επικοινωνίας
καναλιού RS485

29

Σφάλμα κωδικοποιητή
• Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
X14-Σφάλμα επικοινωνίας
θωράκιση κωδικοποιητή.
θωράκιση για σωστή σύνκαναλιού RS485
• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
Άγνωστος τύπος κωδικοποιητή
ποιητή στο X14/X15
• Ο κωδικοποιητής είναι ελατΣφάλμα ελέγχου εγκυτωματικός.
®
ρότητας Hiperface X14/ • Κατά τη σύνδεση 2 μετατροX15
πέων μέσω X14 και P505,
Έχουν χαθεί βήματα
ορίζεται ως ΝΑΙ F14 SubC
Σφάλμα κωδικοποιητή X15 27.
Hiperface®
Ο κωδικοποιητής
Hiperface® στο X15 αναφέρει ένα σφάλμα

30
31

32

28

Ονομασία

33

Σφάλμα κωδικοποιητή X14
Hiperface®
Ο κωδικοποιητής
Hiperface® στο X14 αναφέρει ένα σφάλμα

34

Σφάλμα κωδικοποιητή X15
αναλυτή. Ελαττωματική
σύνδεση κωδικοποιητή ή
ελαττωματικός κωδικοποιητής

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Σέρβις

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
17

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Βλάβη συστή- Άμεση διακο- 0
ματος
πή

Πιθανή αιτία

Σφάλμα "Stack
overflow" (Υπερχείλιση
στοίβας μνήμης)

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονι- • Εξετάστε και διορθώστε εάν
κών κυκλωμάτων του μετατροχρειάζεται τις συνδέσεις γείπέα, πιθανώς λόγω επίδρασης
ωσης και τις θωρακίσεις.
• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
ΗΜΣ
ξανά, επικοινωνήστε με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW

Σφάλμα "Stack
underflow" (Υποχείλιση
στοίβας μνήμης)

19

Σφάλμα "External
NMI" (Εξωτερικό NMI)

20

Σφάλμα "Undefined
Opcode" (Ακαθόριστος
κωδικός ενέργειας)

21

Σφάλμα "Protection
Fault" (Σφάλμα προστασίας)

22

Σφάλμα "Illegal Word
Operand Access" (Μη επιτρεπτή πρόσβαση σε τελεστή λέξης)

23

Σφάλμα "Illegal Instruction
Access" (Μη επιτρεπτή
πρόσβαση σε οδηγία)

24

Σφάλμα "Illegal External
Bus Access" (Μη επιτρεπτή εξωτερική πρόσβαση
στο δίαυλο)
EEPROM

Ταχεία διακοπή

0

11

13

26

Εξωτερικός
ακροδέκτης

27

Απουσία
Διακοπή
οριακών δια- έκτακτης
κοπτών
ανάγκης

Έξυπνη κάρτα αποθήκευσης NV, ελαττωματική
κάρτα μνήμης

16

Μνήμη NV, σφάλμα αρχικοποίησης

Διακοπή
0
έκτακτης
ανάγκης (Ρ)
0
2

28

29

Χρονική
Ταχεία διαυπέρβαση
κοπή (P)
διαύλου πεδίου

0

Προσέγγιση Διακοπή
στον τερματι- έκτακτης
κό διακόπτη ανάγκης

0

2

Μέτρα

Σφάλμα ανάγνωσης και
Σφάλμα κατά την προσπέλαση • Ανάκτηση εργοστασιακής
εγγραφής στο τροφοδοτικό στη μνήμη EEPROM ή στην
ρύθμισης, επαναφορά και
EEPROM
κάρτα μνήμης
νέα ρύθμιση παραμέτρων.
• Αν το σφάλμα επανεμφανιΣφάλμα ανάγνωσης αποστεί, συνεννοηθείτε με το
θήκευσης NV
σέρβις της SEW
NV-RAM στο εσωτερικό
• Αντικαταστήστε την κάρτα
της συσκευής
μνήμης
Έξυπνη κάρτα αποθήκευσης NV, ελαττωματική μονάδα μνήμης

14

3
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25

6

Εξωτερικός ακροδέκτης

Ανάγνωση εξωτερικού σήματος Αποκαταστήστε τις αιτίες
σφάλματος από την προγραμ- σφάλματος και ενδεχομένως
ματιζόμενη είσοδο
επαναπρογραμματίστε τον
ακροδέκτη

Απουσία οριακών διακοπτών ή ρήξη καλωδίου

• Ρήξη καλωδίου/Απουσία και • Ελέγξτε την καλωδίωση
των δύο οριακών διακοπτών
των οριακών διακοπτών.
• Οι οριακοί τερματικοί δια• Αντιστρέψτε τις συνδέσεις
Έχουν τοποθετηθεί
κόπτες έχουν τοποθετεί
τερματικών διακοπτών
εσφαλμένα οι οριακοί διαεσφαλμένα σε σχέση με τη • Επαναπρογραμματίστε
κόπτες
τους ακροδέκτες
φορά περιστροφής κινητήρα
Και οι δύο οριακοί διακόπτες είναι ταυτόχρονα
ενεργοί
Σφάλμα "Feldbus
Timeout" (Χρονική υπέρβαση διαύλου πεδίου)

Καμία επικοινωνία μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας
μέσα στα πλαίσια της διαμορΗ διεπαφή διαύλου πεδίου φωμένης παρακολούθησης
απόκρισης
δεν ενεργοποιείται

Προσέγγιση στον οριακό
διακόπτη HW

• Ελέγξτε το υποπρόγραμμα
επικοινωνίας της κύριας μονάδας
• Αυξήστε τη χρονική υπέρβαση του διαύλου πεδίου
(P819) / απενεργοποιήστε
την παρακολούθηση

Στο τρόπο λειτουργίας IPOSplus® • Ελέγξτε το εύρος μετακίνηέγινε προσέγγιση ενός οριακού
σης.
διακόπτη.
• Διορθώστε το πρόγραμμα
εφαρμογής.

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Πιθανή αιτία

Μέτρα

• Υπερφόρτωση κινητήρα
• Πολύ σύντομος χρόνος
ράμπας διακοπής έκτακτης
ανάγκης

• Ελέγξτε τη μελέτη έργου
• Αυξήστε τον χρόνο ράμπας
διακοπής έκτακτης ανάγκης

30

Υπέρβαση
Άμεση διακο- 0
χρόνου διακο- πή
πής έκτακτης
ανάγκης

Υπέρβαση χρόνου
ράμπας διακοπής έκτακτης ανάγκης

31

Διέγερση TF/ Καμία
0
TH
απόκριση (P)

Σφάλμα θερμικής προστα- • Κινητήρας πολύ θερμός,
• Αφήστε οπωσδήποτε τον
σίας κινητήρα
διέγερση αισθητήρα TF/TH
κινητήρα να κρυώσει και
• Δεν έχει συνδεθεί ή έχει συνκάντε επαναφορά σφάλμαδεθεί λάθος ο αισθητήρας
τος.
TF/TH του κινητήρα
• Ελέγξτε τις συνδέσεις/τη
• Διακόπηκε η σύνδεση
σύνδεση μεταξύ
MOVIDRIVE® και TF/ TH
MOVIDRIVE® και αισθητήστον κινητήρα
ρα TF/ TH
• Αν δεν έχει συνδεθεί αισθητήρας TF/TH: Βραχυκυκλώστε το X10:1 με το
X10:2
• Ρυθμίστε την παράμετρο
P835 σε "Καμία αντίδραση".

32

Υπερχείλιση
ευρετηρίου
IPOS

Σφάλματα στο πρόγραμμα Η βάση του προγραμματισμού Ελέγξτε και διορθώστε το
IPOS
έχει πάθει βλάβη, γι’ αυτό και πρόγραμμα χρήστη IPOSplus®
προέκυψε υπερχείλιση εσωτε- (→ Εγχειρίδιο IPOSplus®).
ρικά του συστήματος

33

Πηγή ονομα- Άμεση διακο- 0
στικών τιμών πή

"Πηγή ονομαστικών τιμών Η πηγή τιμών ρύθμισης δεν
μη διαθέσιμη"
έχει οριστεί ή έχει οριστεί λανπ.χ. πηγή ελέγχου διαύλου θασμένα.
πεδίου χωρίς διεπαφή
διαύλου πεδίου

Καθορίστε τη σωστή πηγή τιμών ρύθμισης (P100)

34

Υπέρβαση
χρόνου
ράμπας

Άμεση διακο- 0
πή

Υπέρβαση χρόνου
Υπέρβαση χρόνου των ραράμπας ταχείας διακοπής μπών καθόδου, π.χ. λόγω
υπερφόρτωσης

• Παρατείνετε τις ράμπες καθόδου
• Αποκαταστήστε το υπερβολικό φορτίο

35

Τρόπος λειτουργίας

Άμεση διακο- 0
πή

Μη διαθέσιμος τρόπος λει- • Ο τρόπος λειτουργίας δεν
τουργίας
έχει οριστεί ή έχει οριστεί
λανθασμένα
Λανθασμένη αντιστοίχιση
τρόπου λειτουργίας – υλι- • Με την παράμετρο P916
ρυθμίστηκε μια μορφή
κού
ράμπας, που χρειάζεται
Λανθασμένη ταξινόμηση
MOVIDRIVE® τεχνολογικού
τρόπου λειτουργίας – τετύπου
χνολογικής λειτουργίας
• Με την παράμετρο P916
ρυθμίστηκε μια μορφή
ράμπας, που δεν ταιριάζει
στην επιλεγμένη τεχνολογική
λειτουργία
• Με την παράμετρο P916
ρυθμίστηκε μια μορφή
ράμπας, που δεν ταιριάζει
στο ρυθμισμένο χρόνο συγχρονισμού (P888)

• Ορίστε το σωστό τρόπο λειτουργίας με τις παραμέτρους P700 ή/και P701
• Χρησιμοποιήστε
MOVIDRIVE® τεχνολογικού
τύπου (..OT).
• Στο μενού "Έναρξη χρήσης
→ Επιλογή τεχνολογικής
λειτουργίας..." επιλέξτε την
τεχνολογική λειτουργία που
ταιριάζει στην παράμετρο
P916.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της
παραμέτρου P916 και P888

Ελλιπής ή μη επιτρεπτός
υλικός εξοπλισμός

• Μη αποδεκτός τύπος
πρόσθετης κάρτας
• Μη αποδεκτή πηγή ονομαστικών τιμών, σήματος ελέγχου ή τρόπου λειτουργίας για
αυτή την κάρτα
• Ρυθμίστηκε λάθος τύπος κωδικοποιητή για DIP11B

• Χρησιμοποιήστε τη σωστή
κάρτα
• Ρυθμίστε τη σωστή πηγή
σημείου ρύθμισης (P100)
• Ρυθμίστε τη σωστή πηγή
σήματος ελέγχου (P101)
• Ρυθμίστε το σωστό τρόπο
λειτουργίας (P700 ή P701)
• Ρυθμίστε το σωστό τύπο
κωδικοποιητή

Σφάλμα κατά την εκτέλεση του Συμβουλευθείτε το τμήμα εξυλογισμικού του συστήματος
πηρέτησης πελατών της SEW

Διακοπή
έκτακτης
ανάγκης

0

1

2

30

Ονομασία

36

Καμία
πρόσθετη
κάρτα

Άμεση διακο- 0
πή

37

Watchdog συ- Άμεση διακο- 0
στήματος
πή

Σφάλμα "Υπερφόρτωση
Watchdog συστήματος"

38

Λογισμικό συ- Άμεση διακο- 0
στήματος
πή

Σφάλμα "Λογισμικό συστή- Βλάβη συστήματος
ματος"

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Σέρβις

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

39

Διαδρομή
αναφοράς

Άμεση διακο- 0
πή (P)

40

Συγχρονισμός Άμεση διακο- 0
αρχικής εκκί- πή
νησης (Boot)

Χρονική υπέρβαση κατά • Σφάλμα συγχρονισμού αρχι- Αντικαταστήστε την πρόσθετη
τον συγχρονισμό αρχικής
κής εκκίνησης μεταξύ μετα- κάρτα εάν το σφάλμα παρουεκκίνησης με την πρόσθετροπέα και πρόσθετης κάρ- σιάζεται επανειλημμένα
τη κάρτα
τας
• Η αναγνώριση συγχρονισμού
δεν έχει αποσταλεί ή έχει
αποσταλεί λανθασμένα.

41

Προαιρετική
δυνατότητα
Watchdog

Σφάλμα χρονοδιακόπτη
Watchdog από/προς
πρόσθετη κάρτα.

• Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ • Συμβουλευθείτε το τμήμα
του λογισμικού συστήματος
εξυπηρέτησης πελατών της
και του λογισμικού πρόσθεSEW
της δυνατότητας
• Watchdog στο πρόγραμμα
IPOSplus®

Σφάλμα Watchdog IPOS

• Στο MOVIDRIVE® B φορ• Ελέγξτε το πρόγραμμα
τώθηκε μια μονάδα εφαρμοIPOS
γής χωρίς τεχνολογικό τύπο • Ελέγξτε την ενεργοποίηση
• Στη χρήση μίας μονάδας
της μονάδας για την εφαρεφαρμογής έχει ρυθμιστεί μία μογή (P079)
λανθασμένη τεχνική λειτουρ- • Ελέγξτε τη ρυθμισμένη τεγία
χνολογική λειτουργία
(P078)

Άμεση διακο- 0
πή

17
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Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Σφάλμα "Διαδρομή αναφο- • Λείπει το έκκεντρο αναφοράς •
ράς"
ή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
• Εσφαλμένη σύνδεση τερματι- •
κού διακόπτη
• Ο τύπος διαδρομής αναφο- •
ράς τροποποιήθηκε κατά τη
διαδρομή αναφοράς

Εξετάστε το έκκεντρο αναφοράς.
Ελέγξτε τη σύνδεση των
τερματικών διακοπτών
Ρυθμίστε τον τύπο διαδρομής αναφοράς και ελέγξτε
τις απαραίτητες γι’ αυτήν
παραμέτρους

42

Σφάλμα ολίσθησης

Άμεση διακο- 0
πή (P)

Σφάλμα ολίσθησης θέσης • Λάθος συνδεδεμένος κωδικοποιητής περιστροφής
• Πολύ σύντομες κλίσεις επιτάχυνσης
• Πολύ μικρή η συνιστώσα P
του ρυθμιστή θέσης
• Λάθος παράμετροι του ελεγκτή στροφών
• Πολύ μικρή ανοχή σφάλματος ολίσθησης

43

Χρονική
υπέρβαση
RS485

Ταχεία διακοπή (P)

0

Χρονική υπέρβαση επικοι- Σφάλμα επικοινωνίας μέσω της Ελέγξτε τη σύνδεση RS485
νωνίας στη διεπαφή
διεπαφής RS485
(π. χ. μετατροπέα - υπολογιRS485
στή, μετατροπέα - DBG60B).
Συμβουλευθείτε το τμήμα σέρβις της SEW.

43

Χρονική
υπέρβαση
RS485

Ταχεία διακοπή (P)

3

Χρονική υπέρβαση χειρο- Η επικοινωνία με την προέλευ- Ελέγξτε τη σύνδεση με τη πηκίνητης λειτουργίας
ση που ελέγχεται με τη χειροκί- γή ελέγχου
νητη λειτουργία έχει διακοπεί.
(ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη διεπαφή χειρισμού)

44

Καταπόνηση Άμεση διακο- 0
συσκευής
πή
8

Σφάλμα καταπόνησης συ- • Χρήση συσκευής (τιμή
σκευής
I×T) > 125 %
Σφάλμα επιτήρησης UL

• Ελέγξτε τη σύνδεση του
κωδικοποιητή
• Παράταση χρόνων κλίσης
• Ρυθμίστε μεγαλύτερη συνιστώσα P
• Ρυθμίστε πάλι τις παραμέτρους του κωδικοποιητή
• Αυξήστε την ανοχή σφάλματος καθυστέρησης
• Ελέγξτε την καλωδίωση κωδικοποιητή, μοτέρ και φάσεων ηλεκτρικού δικτύου
• Ελέγξτε τη δυνατότητα κίνησης του μηχανικού συστήματος για τυχόν εμπλοκή

• Μείωση της αποδιδόμενης
ισχύος
• Παράταση χρόνων κλίσης
• Εάν δεν είναι εφικτά τα ονομαστικά βήματα, τοποθετήστε μεγαλύτερο μετατροπέα.
• Μείωση φορτίου

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
45

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Αρχικοποίηση Άμεση διακο- 0
πή

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Γενικό σφάλμα κατά την
αρχικοποίηση

• Η EEPROM στο τμήμα τροφοδοσίας δεν έχει παραμετροποιηθεί ή έχει παραμετροποιηθεί λανθασμένα.
• Η πρόσθετη κάρτα δεν έχει
επαφή με τον δίαυλο οπίσθιου τοιχώματος

• Εκτελέστε εργοστασιακές
ρυθμίσεις. Εάν δεν γίνει
επαναφορά σφάλματος,
συνεννοηθείτε με το σέρβις
της SEW.
• Τοποθετήστε σωστά την
πρόσθετη κάρτα

3

Σφάλμα διαύλου δεδομένων κατά τον έλεγχο
RAM

6

Σφάλμα CPU Clock

7

Σφάλμα στην καταγραφή
ρεύματος

10

Σφάλμα κατά τη ρύθμιση
της προστασίας Flash

11

Σφάλμα διαύλου δεδομένων κατά τον έλεγχο
RAM

12

Σφάλμα παραμετροποίησης συγχρονισμένης λειτουργίας (Εσωτερική συγχρονισμένη λειτουργία).

46

Χρονική
υπέρβαση
διαύλου συστήματος 2

Ταχεία διακοπή (P)

0

Χρονική υπέρβαση διαύλου συστήματος CAN2

Σφάλμα επικοινωνίας μέσω του Έλεγχος σύνδεσης διαύλου
διαύλου συστήματος 2
συστήματος

47

Χρονική
υπέρβαση
διαύλου συστήματος 1

Ταχεία διακοπή (P)

0

Χρονική υπέρβαση διαύλου συστήματος CAN1

Σφάλμα επικοινωνίας μέσω του Έλεγχος σύνδεσης διαύλου
διαύλου συστήματος 1
συστήματος

48

Υλικός εξοΆμεση διακο- 0
πλισμός DRS πή

Συγχρονισμένη λειτουργία Μόνο με κάρτα DRS11B:
• Ελέγξτε τα λανθασμένα σήυλικού εξοπλισμού
• Λανθασμένο σήμα από τον
ματα από τον κωδικοποιητή
κωδικοποιητή κύριας μοκύριας μονάδας / σύγχρονο
νάδας / σύγχρονο κωδικοκωδικοποιητή
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
ποιητή
• Το λογισμικό που απαιτείται
κωδικοποιητή
για τη συγχρονισμένη λει• Αντικαταστήστε την κάρτα
τουργία δεν είναι σωστό
συγχρονισμένης λειτουργίας

57

"Κωδικοποιη- Άμεση διακο- 512
τής TTL"
πή

X15: Σφάλμα κατά τον
έλεγχο πλάτους

• Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύν• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

X14: Σφάλμα κατά τον
έλεγχο πλάτους

514

X15: Εσφαλμένη ρύθμιση Εσφαλμένες τιμές αριθμητή-πα- Διορθώστε τις τιμές αριθμητήτιμών αριθμητή-παρονο- ρονομαστή
παρονομαστή
μαστή

16898

X14: Εσφαλμένη ρύθμιση
τιμών αριθμητή-παρονομαστή
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
58

59

6

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

"Κωδικοποιη- Άμεση διακο- 512
τής ημιτονοει- πή
δής/συνημιτο514
νοειδής"

"Επικοινωνία Ταχεία διακωδικοποιη- κοπή
τή"

Ονομασία

Πιθανή αιτία

X15: Σφάλμα κατά τον
έλεγχο πλάτους

• Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύν• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
ποιητή
• Αντικαταστήστε τον κωδικο• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

X15: Σφάλμα σήματος
ίχνους

Μέτρα

16896

X14: Σφάλμα κατά τον
έλεγχο πλάτους

16897

X14: Αρχικοποίηση

16898

X14: Σφάλμα σήματος
ίχνους

513

X15: Αρχικοποίηση

515

C15: Εσφαλμένη ρύθμιση Εσφαλμένες τιμές αριθμητή-πα- Διορθώστε τις τιμές αριθμητήτιμών αριθμητή-παρονο- ρονομαστή
παρονομαστή
μαστή

16899

X14: Εσφαλμένη ρύθμιση
τιμών αριθμητή-παρονομαστή

1

X15: Σφάλμα σήματος
ίχνους

16

Σφάλμα αγωγού δεδομένων

Ελαττωματικός κωδικοποιητής Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή

64 – 576 X15: Επικοινωνία RS485
1088 –
1388

X15: Επικοινωνία EnDat

16385

X14: Σφάλμα σήματος
ίχνους

16400

X14: Σφάλμα αγωγού δεδομένων

• Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο κωδικοθωράκιση κωδικοποιητή
ποιητή και τη θωράκιση για
• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμασωστή σύνδεση και θραύση
τος στο καλώδιο του κωδικοκαλωδίου
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
τής
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

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

X15: Λάθος βαθμονόμηση Ο κωδικοποιητής δεν βαθμονο- Κατάσταση παράδοσης + νέο
κωδικοποιητή
μήθηκε σωστά ή μηχανική με- IBN
X15: Λάθος βαθμονόμηση τατόπιση ως προς τον κινητήρα

24770736/EL – 11/2017

κωδικοποιητή
1024

X15: Δεν συνδέθηκε ο
Δεν συνδέθηκε ο αγωγός παλ- Συνδέστε τον αγωγό παλμών
αγωγός παλμών ή/ και δε- μών ή/ και δεδομένων
ή/ και δεδομένων
δομένων

17408

X14: Δεν συνδέθηκε ο
αγωγός παλμών ή/ και δεδομένων

77

Λέξη ελέγχου Καμία
0
IPOS
απόκριση (P)

Μη έγκυρη λέξη ελέγχου
IPOS

78

Τερματικός
διακόπτης
SW IPOS

Προσέγγιση στους ορια- Μόνο στον τρόπο λειτουργίας • Ελέγξτε το πρόγραμμα χρήκούς διακόπτες λογισμικού IPOSplus®:
στη
Η προγραμματισμένη θέση
• Ελέγξτε τη θέση των τερμαπροορισμού βρίσκεται εκτός
τικών διακοπτών λογισμιτης διαδρομής, η οποία καθορί- κού
ζεται από τους τερματικούς διακόπτες του λογισμικού

Καμία
0
απόκριση (P)

Μόνο στον τρόπο λειτουργίας • Έλεγχος σειριακής σύνδεIPOSplus®:
σης με την εξωτερική μο• Έγινε προσπάθεια ρύθμισης
νάδα ελέγχου
μη έγκυρης αυτόματης λει• Έλεγχος τιμών καταχώρησης της εξωτερικής μοτουργίας (μέσω εξωτερικής
μονάδας ελέγχου)
νάδας ελέγχου
• Έγινε η ρύθμιση P916 = ΡΑ- • Ρυθμίστε σωστά την P916
ΜΠΑ ΔΙΑΥΛΟΥ
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

79

Διάρθρωση
υλικού εξοπλισμού

Άμεση διακο- 0
πή

Διαφορετική διάρθρωση
υλικού εξοπλισμού κατά
την αντικατάσταση της
κάρτας μνήμης

Μετά από την αντικατάσταση
της κάρτας μνήμης δεν συμφωνούν πλέον τα παρακάτω:
• Ισχύς
• Ονομαστική τάση
• Ονομασία παραλλαγών
• Σειρά συσκευών
• Τεχνολογικός τύπος./
Στάνταρ συσκευή
• Πρόσθετες κάρτες

Φροντίστε για τον ίδιο υλικό
εξοπλισμό ή εκτελέστε επαναφορά στην κατάσταση παράδοσης (παράμετρος = εργοστασιακή ρύθμιση).

80

Έλεγχος
RAM

Άμεση διακο- 0
πή

Σφάλμα "Έλεγχος RAM"

Εσωτερικό σφάλμα συσκευής, Συμβουλευθείτε το τμήμα εξυελαττωματική μνήμη RAM
πηρέτησης πελατών της SEW

81

Προϋπόθεση Άμεση διακο- 0
εκκίνησης
πή

Σφάλμα προϋπόθεσης εκ- Μόνον στον τρόπο λειτουργίας
κίνησης σε ανυψωτικό
"Ανυψωτικό VFC":
VFC
Δεν ήταν δυνατή η τροφοδοσία
του κινητήρα με το απαραίτητο
ρεύμα κατά τη διάρκεια του
χρόνου αρχικής μαγνήτισης:
• Πολύ μικρή ονομαστική
ισχύς κινητήρα σε σχέση με
την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα
• Πολύ μικρή διατομή καλωδίου τροφοδοσίας του κινητήρα.
Μόνο κατά τη λειτουργία με
γραμμικό κινητήρα (από υλικολογισμικό 18 και πάνω):
• Ο ηλεκτροκινητήρας τέθηκε
στην κατάσταση "Ενεργοποίηση", χωρίς να είναι γνωστή
η διαφορά μετατροπής μεταξύ γραμμικού κινητήρα και
γραμμικού κωδικοποιητή.
Αυτό σημαίνει πως ο μετατροπέας δεν μπορεί να ρυθμίσει σωστά την ένδειξη ρεύματος.

82

Έξοδος ανοι- Άμεση διακο- 0
κτή
πή

Έξοδος ανοικτή στο ανυψωτικό VFC

Μόνον στον τρόπο λειτουργίας • Έλεγχος σύνδεσης μεταξύ
"Ανυψωτικό VFC":
μετατροπέα και κινητήρα
• Διακοπή δύο ή όλων των
• Ελέγξτε τα δεδομένα έναρφάσεων εξόδου
ξης λειτουργίας, εάν χρεια• Πολύ μικρή ονομαστική
στεί νέα έναρξη λειτουργίας
ισχύς κινητήρα σε σχέση με
την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα

84

Προστασία κι- Διακοπή
0
νητήρα
έκτακτης
ανάγκης (Ρ) 2

Σφάλμα "Προσομοίωση
θερμοκρασίας κινητήρα"

• Αφήστε οπωσδήποτε τον
κινητήρα να κρυώσει και
κάντε επαναφορά σφάλματος.
• Μείωση φορτίου
• Παράταση χρόνων κλίσης
• Συμπεριλάβετε μεγαλύτερους χρόνους παύσης
• Έλεγχος P345/346
• Χρήση μεγαλύτερου κινητήρα

3

34

• Πολύ υψηλή καταπόνηση
του κινητήρα
Ρήξη σύρματος αισθητήρα • Ενεργοποιήθηκε η επιτήρηση IN-UL
θερμοκρασίας
• Μεταγενέστερη ρύθμιση
Δεν υπάρχει θερμικό μο"KTY" για την P530
ντέλο κινητήρα

4

Σφάλμα στην επιτήρηση
UL

11

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα
θερμοκρασίας

• Ελέγξτε τα δεδομένα έναρξης λειτουργίας, εάν χρειαστεί νέα έναρξη λειτουργίας
• Έλεγχος σύνδεσης μεταξύ
μετατροπέα και κινητήρα
• Ελέγξτε τη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας κινητήρα και εάν χρειαστεί αυξήστε την.
• Στην κατάσταση "Καμία
ενεργοποίηση" εκτελέστε
μία διαδρομή μετατροπής
και αλλάξτε στην κατάσταση "Ενεργοποίηση", όταν ο
μετατροπέας στη λέξη κατάστασης επιβεβαιώνει το
Bit 25, πως η μετατροπή
έχει γίνει.

86

Μονάδα μνή- Άμεση διακο- 0
μης
πή

Σφάλμα σε σχέση με τη
μονάδα μνήμης

87

Τεχνολογική
λειτουργία

Επιλέχθηκε η τεχνολογική Σε μια μονάδα στάνταρ τύπου Απενεργοποιήστε την τεχνολειτουργία στη στάνταρ
ενεργοποιήθηκε μια τεχνολογι- λογική λειτουργία
συσκευή
κή λειτουργία

Άμεση διακο- 0
πή

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Λείπει η κάρτα μνήμης
• Σφίξτε τις βίδες (με κεφαλή)
• Ελαττωματική κάρτα μνήμης • Τοποθετήστε και στερεώστε
την κάρτα μνήμης
• Αντικαταστήστε την κάρτα
μνήμης
• Φορτώστε την κατάσταση
παράδοσης και το σετ παραμέτρων
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Σέρβις

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

88

Ταχεία εκκίνηση

Άμεση διακο- 0
πή

92

Πρόβλημα
Ένδειξη
κωδικοποιητή σφαλμάτων
DIP
(P)

93

94

1

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Σφάλμα "Ταχεία εκκίνηση" Μόνο στον τρόπο λειτουργίας
VFC n-Ctrl.:
Πραγματικές στροφές
> 6000 min-1 κατά την ενεργοποίηση του μετατροπέα

Μέτρα
Ενεργοποιήστε μόνο σε
πραγματικές στροφές
≤ 6000 min-1

Πρόβλημα ρύπων στον
Stahl WCS3

Ο κωδικοποιητής αναφέρει ένα Πιθανή αιτία: Ρύποι στον κωσφάλμα
δικοποιητή → Καθαρίστε τον
κωδικοποιητή

Σφάλμα κωδι- Διακοπή
0
κοποιητή DIP έκτακτης
ανάγκης (Ρ)

Σφάλμα "Κωδικοποιητής
απόλυτων τιμών"

Ο κωδικοποιητής αναφέρει ένα
σφάλμα, π.χ. βλάβη συστήματος τροφοδοσίας
• Το καλώδιο σύνδεσης κωδικοποιητή DIP11B δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές (στριμμένο ανά ζεύγη,
θωρακισμένο).
• Πολύ υψηλή συχνότητα παλμού για το μήκος καλωδίου
• Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας/επιτάχυνσης του κωδικοποιητή
• Ελαττωματικός κωδικοποιητής

Άθροισμα
ελέγχου
(checksum)
EEPROM

Παράμετρος τμήματος
ισχύος

Βλάβη στα ηλεκτρονικά κυΣτείλτε τη συσκευή για επικλώματα του μετατροπέα.
σκευή
Πιθανόν λόγω επίδρασης ΗΜΣ
ή βλάβης.

Άμεση διακο- 0
πή
5

Δεδομένα μονάδας ελέγχου

6

Δεδομένα τροφοδοτικού

7

Μη έγκυρη έκδοση του σετ
δεδομένων παραμετροποίησης

• Ελέγξτε τη σύνδεση του
κωδικοποιητή απολύτων τιμών
• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης
• Ρυθμίστε τη σωστή συχνότητα παλμών
• Μειώστε τη μέγιστη ταχύτητα διαδρομής ή την ράμπα
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή απολύτων τιμών

95

Σφάλμα εγκυ- Διακοπή
0
ρότητας DIP έκτακτης
ανάγκης (Ρ)

Έλεγχος εγκυρότητας στην Δεν ήταν δυνατή η εύρεση
απόλυτη θέση
έγκυρης θέσης
• Ρυθμίστηκε λανθασμένος τύπος κωδικοποιητή
• Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου οδήγησης IPOSplus®.
• Λανθασμένη ρύθμιση συντελεστή αριθμητή/παρονομαστή
• Εκτελέστηκε μηδενική ρύθμιση
• Ελαττωματικός κωδικοποιητής

97

Σφάλμα αντι- Άμεση διακο- 0
γραφής
πή

Η μεταφορά του σετ παρα- • Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση •
μέτρων είναι ή ήταν λανή η εγγραφή στην κάρτα μνήθασμένη
μης
•
Διακοπή της ηλεκτρονικής • Σφάλμα κατά τη μετάδοση
δεδομένων
λήψης ενός σετ παρα-

1

μέτρων στη συσκευή
2
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• Ρυθμίστε το σωστό τύπο
κωδικοποιητή
• Ελέγξτε τις παραμέτρους
οδήγησης IPOSplus®
• Ελέγξτε την ταχύτητα διαδρομής
• Διορθώστε το συντελεστή
αριθμητή/παρονομαστή
• Κάντε επαναφορά μετά τη
μηδενική ρύθμιση
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή απολύτων τιμών
Επαναλάβετε τη διαδικασία
αντιγραφής
Επαναφέρετε την κατάσταση παράδοσης (P802) και
επαναλάβετε τη διαδικασία
αντιγραφής

Δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των παραμέτρων.
Η μεταφορ'α των παραμέτρων από την κάρτα
μνήμης δεν είναι εφικτή

98

Σφάλμα CRC Άμεση διακο- 0
πή

Σφάλμα "CRC μέσω εσω- Εσωτερικό σφάλμα συσκευής, Στείλτε τη συσκευή για επιτερικής Flash"
ελαττωματική μνήμη Flash
σκευή

99

Υπολογισμός Άμεση διακο- 0
ράμπας IPOS πή

Σφάλμα "Υπολογισμός
ράμπας"

Μόνο στον τρόπο λειτουργίας
IPOSplus®:
Σε ημιτονοειδή ή τετραγωνική
ράμπα οδήγησης σε θέση επιχειρήθηκε αλλαγή των χρόνων
κλίσης και των ταχυτήτων διαδρομής με ενεργοποιημένο τον
μετατροπέα.

Αλλάξτε το πρόγραμμα
IPOSplus®, έτσι ώστε οι χρόνοι
κλίσης και οι ταχύτητες διαδρομής να μπορούν να τροποποιηθούν μόνον όταν ο μετατροπέας είναι κλειδωμένος.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

100

Προειδοποίη- Ένδειξη
ση ταλάντω- σφάλματος
σης
(P)

0

Προειδοποίηση διάγνωσης Ο αισθητήρας ταλάντωσης παταλάντωσης
ρέχει προειδοποιητικό σήμα
(→ Οδηγίες λειτουργίας
"DUV10A").

101

Σφάλμα κρα- Ταχεία διαδασμών
κοπή (P)

0

Σφάλμα διάγνωσης κραδασμών

Ο αισθητήρας κραδασμών ανα- Η SEW-EURODRIVE συνιστά
φέρει ένα σφάλμα
την άμεση αποκατάσταση της
αιτίας ταλάντωσης

102

Προειδοποίη- Ένδειξη
ση παλαίω- σφάλματος
σης λαδιού
(P)

0

Προειδοποίηση παλαίωσης λαδιού

Ο αισθητήρας παλαίωσης λα- Προγραμματίστε αλλαγή λαδιού εξέπεμψε ένα προειδοποι- διού
ητικό μήνυμα

103

Σφάλμα παλαίωσης λαδιού

Ένδειξη
σφάλματος
(P)

0

Σφάλμα παλαίωσης λαδιού

Ο αισθητήρας παλαίωσης λαδιού εξέπεμψε ένα μήνυμα
σφάλματος

Η SEW-EURODRIVE συνιστά
την άμεση αλλαγή λαδιού
μειωτήρων.

104

Παλαίωση λα- Ένδειξη
διού - Υπερ- σφάλματος
θέρμανση
(P)

0

Υπερθέρμανση αισθητήρα Ο αισθητήρας παλαίωσης λαπαλαίωσης λαδιού
διού ανέφερε υπερθέρμανση

• Αφήστε το λάδι να κρυώσει
• Έλεγχος της σωστής ψύξης
μειωτήρα

105

Σήμα ετοιμότητας παλαίωσης λαδιού

Ένδειξη
σφάλματος
(P)

0

Σήμα ετοιμότητας παλαίω- Ο αισθητήρας παλαίωσης λα- • Έλεγχος της τροφοδοσίας
σης λαδιού
διού δεν είναι έτοιμος προς λειτάσης του αισθητήρα πατουργία
λαίωσης λαδιού
• Ελέγξτε τον αισθητήρα γήρανσης λαδιού και αντικαταστήστε τον, εάν χρειάζεται.

106

Φθορά
φρένου

Ένδειξη
σφάλματος
(P)

0

Σφάλμα φθοράς φρένου

107

Εξαρτήματα Άμεση διακο- 1
ηλεκτρικού δι- πή
κτύου

Το τακάκι (θερμουίτ) φρένου
έχει φθαρεί

Αλλάξτε το τακάκι (θερμουίτ)
φρένου (→ Οδηγίες λειτουργίας "Ηλεκτροκινητήρες").
• Ελέγξτε το κύριο ρελέ
• Ελέγξτε τους αγωγούς ελέγχου

24770736/EL – 11/2017

Μόνο για αναγεννητικές
Ελαττωματικό κύριο ρελέ
μονάδες τροφοδοσίας: Το
κύριο ρελέ δεν έχει αποστείλει σήμα απόκρισης

Εντοπισμός αιτίας κραδασμών. Η λειτουργία εξακολουθεί να είναι δυνατή μέχρι να
εμφανιστεί το μήνυμα F101.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
108

6

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

0

Σφάλμα DCS

1

Τα δεδομένα παραμετρο- Σφάλμα σύνδεσης κατά τη φόρ- • Φορτώστε εκ νέου τα αρποίησης φορτώθηκαν με τωση του προγράμματος στο
χεία παραμετροποίησης.
λανθασμένο τρόπο στο
προαιρετικό εξάρτημα DCS..B • Στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξαπροαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
νά το προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.

2

Τα δεδομένα διαμόρφω- Το προαιρετικό εξάρτημα
• Παραμετροποιήστε το προσης δεν ισχύουν για την
DCS..B διαμορφώθηκε με
αιρετικό εξάρτημα DCS..B
έκδοση λογισμικού του
εσφαλμένη έκδοση λογισμικού.
με την εγκεκριμένη έκδοση
προαιρετικού εξαρτήματος
του λογισμικού
DCS..B.
MOVISAFE®.
• Στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.

3

Η συσκευή δεν προγραμ- Τα δεδομένα προγράμματος ή • Ελέγξτε το προαιρετικό
ματίστηκε με τη σωστή
παραμετροποίησης φορτώθηεξάρτημα DCS..B και παραεπιφάνεια λογισμικού.
καν με λανθασμένο λογισμικό
μετροποιήστε ξανά με ένα
MOVISAFE® στη συσκευή.
έγκυρο λογισμικό
MOVISAFE®.
• Στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.

4

Λανθασμένη τάση αναφο- • Λανθασμένη τάση αναφοράς • Ελέγξτε την τάση τροφοδοράς
• Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας του προαιρετικού
εξαρτήματος DCS..B.
σίας προαιρετικού εξαρτήμα• Απενεργοποιήστε και ενερτος DCS..B
• Λανθασμένο εξάρτημα στο
γοποιήστε ξανά το προαιρεπροαιρετικό εξάρτημα
τικό εξάρτημα DCS..B.
DCS..B

5

6
7

Μέτρα

Λανθασμένη τάση συστή- • Λανθασμένη τάση τροφοδο- • Ελέγξτε την τάση τροφοδοματος
σίας προαιρετικού εξαρτήμασίας του προαιρετικού
τος DCS..B
εξαρτήματος DCS..B.
• Λανθασμένο εξάρτημα στο • Απενεργοποιήστε και ενερπροαιρετικό εξάρτημα
γοποιήστε ξανά το προαιρεDCS..B
τικό εξάρτημα DCS..B.
Λανθασμένη τάση τροφο- • Η τάση τροφοδοσίας DC 24
δοσίας.
V του προαιρετικού εξαρτήματος DCS..B είναι λανθασμένη.
• Σφάλμα εξαρτήματος στο
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B

• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας του προαιρετικού
εξαρτήματος DCS..B.
• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προαιρετικό εξάρτημα DCS..B.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
108

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

11

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος της συσκευής δε
βρίσκεται στην καθορισμένη περιοχή τιμών

Η θερμοκρασία στο χώρο λει- Ελέγξτε τη θερμοκρασία περιτουργίας δε βρίσκεται εντός της βάλλοντος
επιτρεπόμενης περιοχής τιμών

12

Σφάλμα εγκυρότητας εναλ- Στην εναλλαγή θέσης το ZSC,
λαγής θέσης
το JSS ή το DMC είναι μόνιμα
ενεργοποιημένο

• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
ZSC
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
JSS
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
DMC (μόνο σε παρακολούθηση μέσω θέσης)

13

Λανθασμένη σύνδεση του Βραχυκύκλωμα στην έξοδο
προγράμματος οδήγησης
LOSIDE DO02_P/
DO02_M

Ελέγξτε το κύκλωμα στην έξοδο

14

Λανθασμένη σύνδεση του
προγράμματος οδήγησης
HISIDE DO02_P/
DO02_M

15

Λανθασμένη σύνδεση του
προγράμματος οδήγησης
LOSIDE DO0_M

16

Λανθασμένη σύνδεση του
προγράμματος οδήγησης
HISIDE DO0_P

17

Λανθασμένη σύνδεση του
προγράμματος οδήγησης
LOSIDE DO01_M

18

Λανθασμένη σύνδεση του
προγράμματος οδήγησης
HISIDE DO01_P

19

Η συσκευή δεν προγραμ- Τα δεδομένα προγράμματος ή • Ελέγξτε το προαιρετικό
ματίστηκε με τη σωστή
παραμετροποίησης φορτώθηεξάρτημα DCS..B και παραεπιφάνεια λογισμικού.
καν με λανθασμένο λογισμικό
μετροποιήστε ξανά με ένα
MOVISAFE® στη συσκευή.
έγκυρο λογισμικό
MOVISAFE®.
• Στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.

20

21

Ο κυκλικός έλεγχος πλεο- Τα δεδομένα παραμετροποίηνασμού των δεδομένων
σης φορτώθηκαν με λανθαπαραμετροποίησης δεν εί- σμένο τρόπο στη συσκευή.
ναι έγκυρος.

Φορτώστε ξανά τα δεδομένα
παραμετροποίησης στη συσκευή.
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Μέτρα
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
108

6

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

23

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά των δεδομένων παραμετροποίησης.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά τον υπολογι- σμό των δεδομένων παραμετροποίησης υλικολογισμικού.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Μη έγκυρος κυκλικός έλεγ- χος πλεονασμού των δεδομένων παραμετροποίησης υλικολογισμικού.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά των δεδομένων παραμετροποίησης
υλικολογισμικού.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

24

25
26

27
28

29
30

Ο έλεγχος περιοχής της
περιγραφής συσκευής είναι λανθασμένος.

Μέτρα

Λανθασμένα δεδομένα παρα- • Επαναλάβετε τη φόρτωση
μετροποίησης στην περιγραφή
των δεδομένων παραμεσυσκευής.
τροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.
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Πιθανή αιτία
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

32

Ο έλεγχος περιοχής των Λανθασμένα δεδομένα παρα- • Επαναλάβετε τη φόρτωση
δεδομένων πρόσβασης εί- μετροποίησης στην περιγραφή
των δεδομένων παραμεναι λανθασμένος.
συσκευής.
τροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

33

Ο έλεγχος περιοχής EMU Λανθασμένα δεδομένα παραείναι λανθασμένος.
μετροποίησης της λειτουργίας
EMU.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση EMU.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

34

Ο έλεγχος περιοχής PSC
είναι λανθασμένος.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση PSC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

Πιθανή αιτία

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
PSC.

Μέτρα
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Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)
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35

Ο έλεγχος περιοχής ESS
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
ESS.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση ESS.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

36

Ο έλεγχος περιοχής ELC
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
ELC.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση ELC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

37

Ο έλεγχος περιοχής OLC
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
OLC.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση OLC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

38

Ο έλεγχος περιοχής ZSC
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
ZSC.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση ZSC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

39

Ο έλεγχος περιοχής MSC Λανθασμένα δεδομένα παραείναι λανθασμένος.
μετροποίησης της λειτουργίας
MSC.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση MSC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

40

Ο έλεγχος περιοχής DMC Λανθασμένα δεδομένα παραείναι λανθασμένος.
μετροποίησης της λειτουργίας
DMC.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση DMC.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.
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Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)
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41

Ο έλεγχος περιοχής JSS
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παραμετροποίησης της λειτουργίας
JSS.

• Αναιρέστε ή επαναλάβετε
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση JSS.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

42

Ο έλεγχος περιοχής PLC
είναι λανθασμένος.

Λανθασμένο πρόγραμμα εφαρ- • Επαναλάβετε τη μετάφραμογής AWL.
ση και φόρτωση του προγράμματος χρήστη και, στη
συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

43

Ο έλεγχος της περιοχής
καναλιού απενεργοποίησης είναι λανθασμένος.

Εσωτερικό σφάλμα δεδομένων • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
παραμετροποίησης.
τις αλλαγές στην αποσύνδεση (παραμετροποίηση).
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

44

Ο έλεγχος της περιοχής
δυαδικών εισόδων είναι
λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παρα- • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
μετροποίησης στις δυαδικές ειτις αλλαγές στον πίνακα
σόδους.
αποσύνδεσης των δυαδικών εισόδων.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

45

Ο έλεγχος της περιοχής
δυαδικών εισόδων είναι
λανθασμένος.

Λανθασμένα δεδομένα παρα- • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
μετροποίησης στις δυαδικές ειτις αλλαγές στον πίνακα
σόδους.
αποσύνδεσης των δυαδικών εισόδων.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

46

Ο έλεγχος περιοχής τύπου Λανθασμένη παραμετροποίηση • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
κωδικοποιητή είναι λανθα- του τύπου κωδικοποιητή.
τις αλλαγές στην παραμεσμένος.
τροποίηση κωδικοποιητή.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

Μέτρα

24770736/EL – 11/2017

108

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

44

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός

Επιμέρους σφάλμα
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σφάλματος

Κωδικός
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47

Ο έλεγχος περιοχής τυπο- Λανθασμένη παραμετροποίηση • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
ποίησης κωδικοποιητή εί- της διαδρομής κωδικοποιητή.
τις αλλαγές στη διαδρομή
ναι λανθασμένος.
κωδικοποιητή (μήκος
μέτρησης, ανάλυση ή μέγ.
ταχύτητα).
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

48

Ο έλεγχος περιοχής θέσης Λανθασμένη παραμετροποίηση • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
κωδικοποιητή είναι λανθα- της διαδρομής κωδικοποιητή.
τις αλλαγές στη διαδρομή
σμένος.
κωδικοποιητή (μήκος
μέτρησης, ανάλυση ή μέγ.
ταχύτητα).
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

49

Ο έλεγχος περιοχής PDM Λανθασμένη παραμετροποίηση • Αναιρέστε ή επαναλάβετε
είναι λανθασμένος.
της λειτουργίας PDM.
τις αλλαγές στην παραμετροποίηση PDM.
• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

Πιθανή αιτία
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Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
108

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

50

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα προγράμματος.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Λανθασμένος έλεγχος
Watchdog.

Λανθασμένη απόκριση του
εσωτερικού καναλιού απενεργοποίησης των ψηφιακών
εξόδων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Λανθασμένα δεδομένα
διεργασίας.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επε- ξεργασίας προγράμματος
χρήστη.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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108

6
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Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

64

Εσωτερικό σφάλμα επε- ξεργασίας προγράμματος
χρήστη.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επε- ξεργασίας προγράμματος
χρήστη.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επεξεργασίας στοιχείου εισόδου

-

• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επεξεργασίας στοιχείου εισόδου

-

• Επαναλάβετε τη φόρτωση
των δεδομένων παραμετροποίησης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά το
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B.
• Αν το σφάλμα παραμένει,
προσαρμόστε την έκδοση
λογισμικού MOVISAFE® κατόπιν επικοινωνίας με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επε- ξεργασίας προγράμματος
εφαρμογής

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
108

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

Κωδικός

Ονομασία

74

Σφάλμα διάρκειας λειτουρ- γίας.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

80

Σφάλμα διάρκειας λειτουρ- γίας

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

82

Σφάλμα διακοπής στη
χρονική επιτήρηση.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

86

Σφάλμα διάρκειας λειτουρ- γίας.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

87

Σφάλμα προγράμματος.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα CPU.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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91

Εσωτερικό σφάλμα CPU.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα CPU.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα RAM. -

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα Flash. -

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα CPU

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επεξεργασίας PROFIsafe.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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103

Εσωτερικό σφάλμα επεξεργασίας PROFIsafe.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Εσωτερικό σφάλμα επεξεργασίας PROFIsafe.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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Κωδικός
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113

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

119

Σφάλμα κατά την εσωτερι- κή μεταφορά δεδομένων.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

140

Λανθασμένη τάση πυρήνα • Η τάση πυρήνα του προαιρε- • Αλλάξτε το προαιρετικό
DMP1.
τικού εξαρτήματος DCS..B
εξάρτημα DCS..B.
δεν είναι σωστή.
• Στείλτε το ελαττωματικό
• Σφάλμα εξαρτήματος στο
προαιρετικό εξάρτημα
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
DCS..B
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

114

117
118

141

142
143

156
157

Σφάλμα DCS Προβολή
σφάλματος

160
161

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Λανθασμένη τάση πυρήνα • Η τάση πυρήνα του προαιρε- • Αλλάξτε το προαιρετικό
DMPM.
τικού εξαρτήματος DCS..B
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
δεν είναι σωστή.
• Σφάλμα εξαρτήματος στο
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
προαιρετικό εξάρτημα
σφάλματος για τη διάγνωση
DCS..B
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
Λανθασμένος έλεγχος
RAM.

-

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Λανθασμένος έλεγχος του στατικού καταχωρητή.

• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

0

Συναγερμός DCS

1

Σφάλμα επικοινωνίας του Το προαιρετικό εξάρτημα
διαύλου οπίσθιου τοιDCS..B δεν λαμβάνει έγκυρα
χώματος MOVIDRIVE® B. δεδομένα από το του
MOVIDRIVE® B.

2

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI1 (X81:2) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI1.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI1 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.

Συναγερμός
DCS

3

4
5

6
7

8

Μέτρα

• Ελέγξτε τη σύνδεση του
υλικού εξοπλισμού στο
MOVIDRIVE® B
• Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του
MOVIDRIVE® B.
• Εφαρμόστε το πλέγμα θωράκισης του καλωδίου κωδικοποιητή, κινητήρα και TF
με τη μεγαλύτερη δυνατή
επιφάνεια επαφής.
• Φροντίστε για την εξισορρόπηση δυναμικού.

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI2 (X81:3) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI2.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI2 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI3 (X81:4) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI3.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI3 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI4 (X81:5) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI4.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI4 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

10

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI5 (X81:7) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI5.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI5 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.

Συναγερμός
DCS

6

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Μέτρα

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI6 (X81:8) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI6.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI6 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI7 (X81:9) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 1 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI7.
ποιημένη τάση παλμού 1.
DI7 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI8
•
μού 1 στη δυαδική είσοδο (X81:10) δεν εφαρμόζεται η παDI8.
ραμετροποιημένη τάση παλμού
1.

Ελέγξτε την παραμετροποίηση της δυαδικής εισόδου
DI8 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI1 (X81:2) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI1.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI1 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI2 (X81:3) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI2.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI2 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI3 (X81:4) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI3.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI3 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI4 (X81:5) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI4.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI4 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

26

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI5 (X81:7) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI5.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI5 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.

Συναγερμός
DCS

27

28
29

30
31

32
33

34

Μέτρα

Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI6 (X81:8) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI6.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI6 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI7 (X81:9) • Ελέγξτε την παραμετροποίμού 2 στη δυαδική είσοδο δεν εφαρμόζεται η παραμετροηση της δυαδικής εισόδου
DI7.
ποιημένη τάση παλμού 2.
DI7 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.
Σφάλμα εγκυρότητας παλ- Στη δυαδική είσοδο DI8
•
μού 2 στη δυαδική είσοδο (X81:10) δεν εφαρμόζεται η παDI8.
ραμετροποιημένη τάση παλμού
2.

Ελέγξτε την παραμετροποίηση της δυαδικής εισόδου
DI8 σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης
και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
• Ελέγξτε την καλωδίωση.

Σφάλμα εγκυρότητας καταγραφής ταχύτητας.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αι- • Ελέγξτε ξανά τη διαδρομή
σθητήρων ταχύτητας είναι υψη- με τα ρυθμισμένα δεδομένα
λότερη από το διαμορφωμένο
της παραμετροποίησης κωκατώφλι απενεργοποίησης για
δικοποιητή.
• Ελέγξτε τον αισθητήρα τατην ταχύτητα.
χύτητας.
• Με τη λειτουργία SCOPE
ρυθμίστε τα σήματα ταχύτητας, έτσι ώστε να καλύπτονται.
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Σφάλμα
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δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία
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109

Προβολή
σφάλματος

36

Σφάλμα εγκυρότητας καταγραφής θέσης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ση- • Ελέγξτε τη διαδρομή με τα
μάτων θέσης είναι υψηλότερη
διαμορφωμένα δεδομένα
από τα διαμορφωμένα βήματα
της ρύθμισης κωδικοποιητου κατωφλίου απενεργοποίητή.
σης.
• Ελέγξτε το σήμα θέσης.
• Έχουν συνδεθεί όλα τα σήματα στο 9-πολικό βύσμα
του κωδικοποιητή;
• Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση
του βύσματος κωδικοποιητή.
• Με τη λειτουργία SCOPE
ρυθμίστε τα σήματα θέσης,
έτσι ώστε να καλύπτονται.
• Αν χρησιμοποιείται η
απόλυτη τιμή μέσω του
διαύλου οπίσθιου τοιχώματος, ενδέχεται να απαιτείται
προσαρμογή της παραμέτρου Κατώφλι απενεργοποίησης Βαθμ.

Συναγερμός
DCS

6

37

38
39

40

• Ελέγξτε τη διαδρομή με τα
διαμορφωμένα δεδομένα
της ρύθμισης κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε το σήμα θέσης,
διορθώστε την απόκλιση αν
χρειάζεται.
• Με τη λειτουργία SCOPE
ρυθμίστε τα σήματα θέσης,
έτσι ώστε να καλύπτονται.

Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα ταχύτητα βρίσκεται • Ο κινητήρας κινείται εκτός
θασμένη ταχύτητα.
εκτός της διαμορφωμένης τιμής της επιτρεπόμενης και διαγια τη μέγιστη ταχύτητα.
μορφωμένης περιοχής ταχύτητας.
• Ελέγξτε την παραμετροποίηση (μάσκα κωδικοποιητή:
μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα).
• Με τη λειτουργία SCOPE,
αναλύστε την εξέλιξη της
ταχύτητας.
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Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα θέση βρίσκεται
θασμένη περιοχή θέσης. εκτός του διαμορφωμένου μήκους μέτρησης.
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Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

42

Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα επιτάχυνση βρίθασμένη επιτάχυνση.
σκεται εκτός της διαμορφωμένης μέγιστης επιτάχυνσης.

Συναγερμός
DCS

43

44
45

46
47

48

51

52
53

54

• Ελέγξτε την παραμετροποίηση (μάσκα κωδικοποιητή:
μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα).
• Με τη λειτουργία SCOPE,
αναλύστε την εξέλιξη της
ταχύτητας/ επιτάχυνσης.
Ελέγξτε τον τύπο κωδικοποιητή και τη διαμόρφωση
(SSI / βαθμικός)
Ελέγξτε τη σύνδεση / καλωδίωση του κωδικοποιητή
Ελέγξτε την πολικότητα των
δεδομένων του κωδικοποιητή
• Ελέγξτε τη λειτουργία του
κωδικοποιητή

Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας κωδικοποιητή
(A3403 = κωδικοποιητής 1
και A3404 = κωδικοποιητής 2).

Η τάση τροφοδοσίας του κωδι- • Υπερφόρτωση στην τάση
κοποιητή βρίσκεται εκτός της
τροφοδοσίας του κωδικοκαθορισμένης περιοχής (ελάχ.
ποιητή, αποκρίθηκε η εσωDC 20 V / μέγ. DC 29 V).
τερική ασφάλεια τήξης
Polyswitch.
• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας του προαιρετικού
εξαρτήματος DCS..B.

Σφάλμα τάσης αναφοράς

Η είσοδος τάσης αναφοράς του Ελέγξτε την είσοδο της τάσης
συστήματος κωδικοποιητή βρί- αναφοράς του συστήματος
σκεται εκτός καθορισμένης πε- κωδικοποιητών
ριοχής

Διαφορική στάθμη προ• Καμία σύνδεση κωδικοποιη- • Ελέγξτε τη σύνδεση κωδιγράμματος οδήγησης
τή.
κοποιητή.
RS485 1. Σφάλμα: Λανθα- • Έχει συνδεθεί λανθασμένος • Ελέγξτε την καλωδίωση κωσμένο σήμα "B" ή σήμα
τύπος κωδικοποιητή.
δικοποιητή.
"Παλμός".
Διαφορική στάθμη προγράμματος οδήγησης
RS485 2. Σφάλμα: Λανθασμένο σήμα "Α" ή σήμα
"DATA".
Απόκλιση βαθμικού μετρητή
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Μέτρα

Σφάλμα εγκυρότητας από Η διασύνδεση του κωδικοποιη- •
τη διεπαφή του κωδικοποι- τή δεν αντιστοιχεί στα δεδομένα
ητή (A3401 = κωδικοποιη- διαμόρφωσης
τής 1 και A3402 = κωδικο•
ποιητής 2)
•

49

50

Πιθανή αιτία

56

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα
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56

Σφάλμα εγκυρότητας από Η διασύνδεση του κωδικοποιη- •
τη διεπαφή του κωδικοποι- τή δεν αντιστοιχεί στα δεδομένα
ητή (A3401 = κωδικοποιη- διαμόρφωσης
•
τής 1 και A3402 = κωδικοποιητής 2)
•

Συναγερμός
DCS

6

57

58
59

60
61
62
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Μέτρα
Ελέγξτε τον τύπο κωδικοποιητή και τη διαμόρφωση
(SSI / βαθμικός)
Ελέγξτε τη σύνδεση / καλωδίωση του κωδικοποιητή
Ελέγξτε την πολικότητα των
δεδομένων του κωδικοποιητή
• Ελέγξτε τη λειτουργία του
κωδικοποιητή

Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Έχει συνδεθεί λανθασμένος τύ- Ελέγξτε τη σύνδεση και την
δεσης κωδικοποιητή ΗΜΙ- πος κωδικοποιητή.
καλωδίωση του κωδικοποιηΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ/ΣΥΝΗΜΙτή.
ΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ.
Σφάλμα εγκυρότητας στη Σφάλμα φάσης του βαθμικού
• Ελέγξτε τη σύνδεση κωδισύνδεση του βαθμικού κω- κωδικοποιητή ή του ημιτονοεικοποιητή
δικοποιητή
δούς/συνημιτονοειδούς κωδικο- • Αντικαταστήστε τον ελαττωποιητή
ματικό κωδικοποιητή

63
64
65

66
67

68
69

70
71

72

Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Ο συνδεδεμένος τύπος κωδικο- • Ελέγξτε την παραμετροποίδεσης κωδικοποιητή SSI ποιητή δεν συμφωνεί με τη διαηση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
(λειτουργία υποτελούς μο- μόρφωση.
νάδας).
κωδικοποιητή.
Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO0_P (X82:1). δική έξοδο.
οδήγησης High-Side
DO0_P.
Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO0_M (X82:2). δική έξοδο.
οδήγησης Low-Side
DO0_M.
Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO1_P (X82:3). δική έξοδο.
οδήγησης High-Side
DO1_P.

24770736/EL – 11/2017

73

Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Ο συνδεδεμένος τύπος κωδικο- • Ελέγξτε την παραμετροποίδεσης κωδικοποιητή SSI ποιητή δεν συμφωνεί με τη διαηση.
(λειτουργία κύριας μομόρφωση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
νάδας).
κωδικοποιητή.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

74

Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO1_M (X82:4). δική έξοδο.
οδήγησης Low-Side
DO1_M.

Συναγερμός
DCS

75

76
77

78
79

80
81

82
83
84
85
86

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Ενεργοποιήθηκαν ταυΠερισσότερες ενεργοποιήσεις
τόχρονα η επιτήρηση αρι- της λειτουργίας ασφαλείας
στερόστροφης και δεDMC.
ξιόστροφης περιστροφής
στη λειτουργία ασφαλείας
της μονάδας DMC.

Κατά τον έλεγχο της λειτουργίας ασφαλείας του DMC,
ενεργοποιείτε πάντα μόνο μία
επιλογή "Enable" (Ενεργοποίηση).

Η περιοχή επιτήρησης αρι- Περισσότερες ενεργοποιήσεις
στερά και δεξιά της λειτης λειτουργίας ασφαλείας
τουργίας ασφαλείας OLC OLC.
ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα.

Κατά τον έλεγχο της λειτουργίας ασφαλείας του OLC,
ενεργοποιείτε πάντα μόνο μία
επιλογή "Enable" (Ενεργοποίηση).

Ενεργοποιήθηκαν ταυΠερισσότερες ενεργοποιήσεις
τόχρονα η επιτήρηση αρι- της λειτουργίας ασφαλείας JSS.
στερόστροφης και δεξιόστροφης περιστροφής
στη λειτουργία ασφαλείας
της μονάδας JSS.

Κατά τον έλεγχο της λειτουργίας ασφαλείας του JSS, ενεργοποιείτε πάντα μόνο μία επιλογή "Enable" (Ενεργοποίηση).

Σφάλμα χρονικής υπέρβα- Το στοιχείο εισόδου με χρονική Ελέγξτε την καλωδίωση του
σης MET.
επιτήρηση είναι λανθασμένο.
στοιχείου εισόδου.
Σφάλμα χρονικής υπέρβα- Ο χειρισμός με δύο χέρια με
Ελέγξτε την καλωδίωση του
σης MEZ.
χρονική επιτήρηση είναι λανθα- στοιχείου εισόδου.
σμένος.

87

Σφάλμα επιτήρησης
EMU1.

88

Σφάλμα επιτήρησης EMU2

• Λανθασμένος έλεγχος της
εξόδου
• Λανθασμένη ανάδραση

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

89
90

Σφάλμα εγκυρότητας εναλ- Η εναλλαγή θέσης είναι μόνιμα • Ελέγξτε την ενεργοποίηση
λαγής θέσης.
ενεργοποιημένη στο ZSC, το
ZSC (SOS).
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
JSS ή το DMC.
JSS (SDI).
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
DMC (SDI) μόνο σε επιτήρηση της θέσης.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

109

Προβολή
σφάλματος

92

Σφάλμα κωδικοποιητή
SSI.

Η τιμή SSI για τη μεταπήδηση
κωδικοποιητή είναι πολύ μεγάλη εντός ενός κύκλου.

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.

Σφάλμα κωδικοποιητή
SSI.

Σφάλμα εγκυρότητας για τη
διάταξη θέσης.

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.

Συναγερμός
DCS

6

93

94
95

96
97

98
99

100
101

110
111

112

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε τη στάθμη των σημάτων κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε τη μέγιστη συχνότητα μέτρησης του βαθμικού κωδικοποιητή.

Σφάλμα εγκυρότητας σύ- • Ο συνδεδεμένος τύπος κωδιγκρισης αναλογικού/ψηκοποιητή δεν συμφωνεί με τη
φιακού σήματος στην έξοδιαμόρφωση.
δο Schmitt-Trigger – είσο- • Λανθασμένα σήματα κωδικοδο κωδικοποιητή X84.
ποιητή
• Ελαττωματικός υλικός εξοπλισμός

• Ελέγξτε την παραμετροποίηση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
κωδικοποιητή.
• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα εγκυρότητας σύ- • Ο συνδεδεμένος τύπος κωδιγκρισης αναλογικού/ψηκοποιητή δεν συμφωνεί με τη
φιακού σήματος στην έξοδιαμόρφωση.
δο Schmitt-Trigger – είσο- • Λανθασμένα σήματα κωδικοδο κωδικοποιητή X85.
ποιητή
• Ελαττωματικός υλικός εξοπλισμός

• Ελέγξτε την παραμετροποίηση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
κωδικοποιητή.
• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Έλεγχος περιοχής επεξερ- Στα προαιρετικά εξαρτήματα
γασίας θέσης στο
DCS22B/32B, η επεξεργασία
DCS22B/32B.
θέσης είναι ενεργοποιημένη.

• Ελέγξτε τα δεδομένα διαμόρφωσης.
• Απενεργοποιήστε την επεξεργασία θέσης.

Λανθασμένος έλεγχος εισόδου OSSD.

• Ελέγξτε την τάση εισόδου
DC 24 V όλων των εισόδων
OSSD.
• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προαιρετικό εξάρτημα DCS..B.

Λανθασμένος έλεγχος OSSD.
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Σφάλμα εγκυρότητας των • Διαφορετικά σήματα μέτρηιχνών του βαθμικού κωδισης των ιχνών κωδικοποιητή
κοποιητή.
Α/Β/
• Ελαττωματικό εξάρτημα στη
διεπαφή RS485.
• Ο κωδικοποιητής λειτουργεί
εκτός των ορίων ανοχής της
διεπαφής κωδικοποιητή.
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

114

Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO2_P (X83:1). δική έξοδο.
οδήγησης High-Side
DO2_P.

Συναγερμός
DCS

115

116
117

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Λανθασμένη συμπεριφορά Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαζεύξης του προγράμματος δυαδική έξοδο DO2_M (X83:2). δική έξοδο.
οδήγησης Low-Side
DO2_M.

118

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
High-Side DO0_P.

Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
δυαδική έξοδο DO0_P.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

119

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
Low-Side DO0_M.

Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
δυαδική έξοδο DO0_M.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

120

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
High-Side DO1_P.

Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
δυαδική έξοδο DO1_P.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

121

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
Low-Side DO1_M.

Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
δυαδική έξοδο DO1_M.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

122

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
High-Side DO2_P.

Βραχυκύκλωμα DC 24 V στη
δυαδική έξοδο DO2_P.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

123

Δυναμικός έλεγχος για το
πρόγραμμα οδήγησης
Low-Side DO2_M.

Βραχυκύκλωμα DC 0 V στη
δυαδική έξοδο DO2_M.

Ελέγξτε το κύκλωμα στη δυαδική έξοδο.

124

Ο έλεγχος της απενεργο- Οι είσοδοι εξακολουθούν να εί- • Ελέγξτε την καλωδίωση
ποίησης των δυαδικών ει- ναι ενεργές μετά την απενεργοτων δυαδικών εισόδων.
σόδων είναι λανθασμένος. ποίηση.
• Απενεργοποιήστε το
DCS..B και ενεργοποιήστε
το ξανά.
• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.

125

134

Η διαφορά μεταξύ των δύο αι- • Ελέγξτε ξανά τη διαδρομή
σθητήρων ταχύτητας είναι υψη- με τα ρυθμισμένα δεδομένα
λότερη από το διαμορφωμένο
της παραμετροποίησης κωκατώφλι απενεργοποίησης για
δικοποιητή.
• Ελέγξτε τον αισθητήρα τατην ταχύτητα.
χύτητας.
• Με τη λειτουργία SCOPE,
ρυθμίστε τα σήματα ταχύτητας, έτσι ώστε να καλύπτονται.
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Σφάλμα εγκυρότητας καταγραφής ταχύτητας
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

109

Προβολή
σφάλματος

136

Σφάλμα εγκυρότητας καταγραφής θέσης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ση- • Ελέγξτε τη διαδρομή με τα
μάτων θέσης είναι υψηλότερη
διαμορφωμένα δεδομένα
από τα διαμορφωμένα βήματα
της ρύθμισης κωδικοποιητου κατωφλίου απενεργοποίητή.
σης.
• Ελέγξτε το σήμα θέσης.
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα
τα σήματα στο 9-πολικό βύσμα του κωδικοποιητή;
• Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση
του βύσματος κωδικοποιητή
• Με τη λειτουργία SCOPE
ρυθμίστε τα σήματα θέσης,
έτσι ώστε να καλύπτονται.

Συναγερμός
DCS

6

137

138
139

140
141

142

• Ελέγξτε τη διαδρομή με τα
διαμορφωμένα δεδομένα
της ρύθμισης κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε το σήμα θέσης,
διορθώστε την απόκλιση αν
χρειάζεται.
• Με τη λειτουργία SCOPE
ρυθμίστε τα σήματα θέσης,
έτσι ώστε να καλύπτονται.

Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα ταχύτητα βρίσκεται • Ο κινητήρας κινείται εκτός
θασμένη ταχύτητα.
εκτός της διαμορφωμένης τιμής της επιτρεπόμενης και διαγια τη μέγιστη ταχύτητα.
μορφωμένης περιοχής ταχύτητας.
• Ελέγξτε την παραμετροποίηση (μάσκα κωδικοποιητή:
μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα).
• Με τη λειτουργία SCOPE,
αναλύστε την εξέλιξη της
ταχύτητας.
Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα επιτάχυνση βρί•
θασμένη επιτάχυνση.
σκεται εκτός της διαμορφωμένης περιοχής επιτάχυνσης. Ο
κινητήρας έχει υπερβεί την επιτρεπόμενη περιοχή τιμών επι- •
τάχυνσης.

Ελέγξτε την παραμετροποίηση (μάσκα κωδικοποιητή:
μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα).
Με τη λειτουργία SCOPE,
αναλύστε την εξέλιξη της
ταχύτητας/ επιτάχυνσης.
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Σφάλμα εγκυρότητας, λαν- Η τρέχουσα θέση βρίσκεται
θασμένη περιοχή θέσης. εκτός του διαμορφωμένου μήκους μέτρησης.

Μέτρα
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Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

109

Προβολή
σφάλματος

146

Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας κωδικοποιητή
(E3405 = κωδικοποιητής 1
και E3406 = κωδικοποιητής 2).

Η τάση τροφοδοσίας του κωδι- • Υπερφόρτωση στην τάση
κοποιητή βρίσκεται εκτός της
τροφοδοσίας του κωδικοκαθορισμένης περιοχής (ελάχ.
ποιητή, αποκρίθηκε η εσωDC 20 V / μέγ. DC 29 V).
τερική ασφάλεια τήξης
Polyswitch.
• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας του προαιρετικού
εξαρτήματος DCS..B.

Διαφορική στάθμη προγράμματος οδήγησης
RS485. Σφάλμα: Λανθασμένο σήμα "B" ή σήμα
"Παλμός".

• Καμία σύνδεση κωδικοποιη- • Ελέγξτε τη σύνδεση κωδιτή.
κοποιητή.
• Έχει συνδεθεί λανθασμένος • Ελέγξτε την καλωδίωση του
τύπος κωδικοποιητή.
κωδικοποιητή.

Διαφορική στάθμη προγράμματος οδήγησης
RS485. Σφάλμα: Λανθασμένο σήμα "Α" ή σήμα
"DATA".

• Καμία σύνδεση κωδικοποιη- • Ελέγξτε τη σύνδεση κωδιτή.
κοποιητή.
• Έχει συνδεθεί λανθασμένος • Ελέγξτε την καλωδίωση του
τύπος κωδικοποιητή.
κωδικοποιητή.

Συναγερμός
DCS

147

150
151

152
153

158
159

164
165

166
167

186
187

188

Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Έχει συνδεθεί λανθασμένος τύ- Ελέγξτε τη σύνδεση και την
δεσης κωδικοποιητή ΗΜΙ- πος κωδικοποιητή.
καλωδίωση του κωδικοποιηΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ/ΣΥΝΗΜΙτή.
ΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ.
Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Ο συνδεδεμένος τύπος κωδικο- • Ελέγξτε τη σύνδεση και την
δεσης κωδικοποιητή SSI ποιητή δεν συμφωνεί με τη διακαλωδίωση του κωδικοποι(λειτουργία κύριας μομόρφωση.
ητή.
νάδας).
• Ελέγξτε τον κωδικοποιητή.
Σφάλμα εγκυρότητας σύν- Ο συνδεδεμένος τύπος κωδικο- • Ελέγξτε τη σύνδεση και την
δεσης κωδικοποιητή SSI ποιητή δεν συμφωνεί με τη διακαλωδίωση του κωδικοποι(λειτουργία υποτελούς μο- μόρφωση
ητή.
νάδας).
• Ελέγξτε τον κωδικοποιητή.
Σφάλμα επιτήρησης
EMU1.

Λανθασμένη επιτήρηση ενός
• Ελέγξτε τις συνδέσεις υλιεξωτερικού καναλιού απενεργο- κού εξοπλισμού.
• Πολύ μικρός χρόνος
ποίησης.
ανόδου ή πτώσης.
• Ελέγξτε τις επαφές μεταγωγής.

Σφάλμα επιτήρησης
EMU2.

Λανθασμένη επιτήρηση ενός
• Ελέγξτε τις συνδέσεις υλιεξωτερικού καναλιού απενεργο- κού εξοπλισμού.
ποίησης.
• Πολύ μικρός χρόνος
ανόδου ή πτώσης.
• Ελέγξτε τις επαφές μεταγωγής.
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Μέτρα

62

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Ονομασία

109

Προβολή
σφάλματος

190

Σφάλμα εγκυρότητας εναλ- Η εναλλαγή θέσης είναι μόνιμα • Ελέγξτε την ενεργοποίηση
λαγής θέσης.
ενεργοποιημένη στο ZSC, το
ZSC (SOS).
JSS ή το DMC.
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
JSS (SDI).
• Ελέγξτε την ενεργοποίηση
DMC (SDI) μόνο σε επιτήρηση της θέσης.

Συναγερμός
DCS

191

192
193

194
195

196
197

198
199

200
201
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6

Διακοπή
έκτακτης
ανάγκης

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Σφάλμα κωδικοποιητή
SSI.

Η τιμή SSI για τη μεταπήδηση
κωδικοποιητή είναι πολύ μεγάλη εντός ενός κύκλου.

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.

Σφάλμα κωδικοποιητή
SSI.

Σφάλμα εγκυρότητας για τη
διάταξη θέσης.

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.

Σφάλμα εγκυρότητας των • Διαφορετικά σήματα μέτρηιχνών του βαθμικού κωδισης των ιχνών κωδικοποιητή
κοποιητή.
Α/Β/
• Ελαττωματικό εξάρτημα στη
διεπαφή RS485.
• Ο κωδικοποιητής λειτουργεί
εκτός των ορίων ανοχής της
διεπαφής κωδικοποιητή.

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του
κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε τη στάθμη των σημάτων κωδικοποιητή.
• Ελέγξτε τη μέγιστη συχνότητα μέτρησης του βαθμικού κωδικοποιητή.

Σφάλμα εγκυρότητας σύ- • Ο συνδεδεμένος τύπος κωδιγκρισης αναλογικού/ψηκοποιητή δεν συμφωνεί με τη
φιακού σήματος στην έξοδιαμόρφωση.
δο Schmitt-Trigger – είσο- • Λανθασμένα σήματα κωδικοδο κωδικοποιητή X84.
ποιητή
• Ελαττωματικός υλικός εξοπλισμός

• Ελέγξτε την παραμετροποίηση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
κωδικοποιητή.
• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

Σφάλμα εγκυρότητας σύ- • Ο συνδεδεμένος τύπος κωδιγκρισης αναλογικού/ψηκοποιητή δεν συμφωνεί με τη
φιακού σήματος στην έξοδιαμόρφωση.
δο Schmitt-Trigger – είσο- • Λανθασμένα σήματα κωδικοδο κωδικοποιητή X85.
ποιητή
• Ελαττωματικός υλικός εξοπλισμός

• Ελέγξτε την παραμετροποίηση.
• Ελέγξτε το συνδεδεμένο
κωδικοποιητή.
• Αλλάξτε το προαιρετικό
εξάρτημα DCS..B.
• Στείλτε το ελαττωματικό
προαιρετικό εξάρτημα
DCS..B με τον αριθμό
σφάλματος για τη διάγνωση
σφάλματος στη SEWEURODRIVE.

110

Σφάλμα
"Προστασία
Ex-e"

0

Υπέρβαση της χρονικής
διάρκειας λειτουργίας
κάτω από τα 5 Hz

Υπέρβαση της χρονικής διάρ- • Έλεγχος μελέτης
κειας λειτουργίας κάτω από τα • Ελάττωση της χρονικής
διάρκειας λειτουργίας κάτω
5 Hz
από τα 5 Hz

113

Ρήξη καλωδί- Καμία
0
ου αναλογι- απόκριση (P)
κής εισόδου

Ρήξη καλωδίου αναλογικής εισόδου AI1

Ρήξη καλωδίου αναλογικής εισόδου AI1

116

Σφάλμα "Χρο- Ταχεία δια- 0
νική υπέρβα- κοπή/Προειση MOVIδοποίηση
PLC"

Χρονική υπέρβαση επικοινωνίας MOVI-PLC®

Ελέγξτε την καλωδίωση

• Έλεγχος έναρξης λειτουργίας
• Ελέγξτε την καλωδίωση
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Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
122

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

"Προαιρετικό Άμεση διακο- 2
εξάρτημα,
πή
κωδικοποιη16386
τής απολύτων
τιμών"
1

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

X15: Άγνωστος τύπος κω- Έχει συνδεθεί άγνωστος τύπος Αντικαταστήστε τον κωδικοδικοποιητή
κωδικοποιητή
ποιητή
X14: Άγνωστος τύπος κωδικοποιητή

X15: Έλεγχος εγκυρότητας • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνX15: Αναλογικές τάσεις
• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
εκτός ανοχής
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
41 – 45 X15: Επικοινωνία RS485
ποιητή
• Αντικαταστήστε τον κωδικο• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
60
X15: Αναλογικές τάσεις
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
εκτός ανοχής
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
33

63

256
257
258
261
513
768
770

122

"Προαιρετικό Άμεση διακο- 16385
εξάρτημα,
πή
16417
κωδικοποιητής απολύτων
16444
τιμών"
16447

X15: Σφάλμα θέσης, πολύ • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
υψηλές στροφές, δεν είναι
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνδυνατός ο προσδιορισμός • Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
θέσης
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
X15: Διακοπή τάσης
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
X15: Διακοπή αγωγού
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
τής
παλμών ή δεδομένων
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
X15: Παράλειψη θέσης
X15: Δεν διατίθεται υψηλή • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
στάθμη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνδεση, βραχυκύκλωμα ή
X15: Έλεγχος εγκυρότητας • Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρματος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
X15: Χρονική υπέρβαση
ποιητή
• Αντικαταστήστε τον κωδικοPDO
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
X15: Παράλειψη θέσης
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
X14: Έλεγχος εγκυρότητας • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνX14: Αναλογικές τάσεις
• Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρμαδεση, βραχυκύκλωμα ή
εκτός ανοχής
τος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
X14: Αναλογικές τάσεις
ποιητή
• Αντικαταστήστε τον κωδικοεκτός ανοχής
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
X14: Σφάλμα θέσης, πολύ
υψηλές στροφές, δεν είναι • Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
δυνατός ο προσδιορισμός
θέσης

16640
16641
16642
16645
16897
17152
17154

• Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνδεση, βραχυκύκλωμα ή
X14: Ορίστηκε bit σφάλμα- • Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρματος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
τος του κωδικοποιητή
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
X14: Διακοπή αγωγού
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
παλμών ή δεδομένων
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβοX14: Παράλειψη θέσης
λή
X14: Δεν διατίθεται υψηλή • Λάθος συνδεμένο καλώδιο ή • Ελέγξτε το καλώδιο και τη
στάθμη
θωράκιση κωδικοποιητή
θωράκιση για σωστή σύνδεση, βραχυκύκλωμα ή
X14: Έλεγχος εγκυρότητας • Βραχυκύκλωμα/ρήξη σύρματος στο καλώδιο του κωδικοθραύση σύρματος
X14: Χρονική υπέρβαση
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
PDO
• Ελαττωματικός κωδικοποιηποιητή
τής
• Λάβετε μέτρα ΗΜΣ
X14: Παράλειψη θέσης
• Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

34 – 40 X15: Εσωτερικό σφάλμα
46 – 50 κωδικοποιητή
64 – 67
514 –
544
772 –
774

64
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Εσωτερικό σφάλμα κωδικοποι- Αντικαταστήστε τον κωδικοητή
ποιητή
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16425 – X14: Επικοινωνία RS485
16429

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
122

6

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

"Προαιρετικό Άμεση διακοεξάρτημα,
πή
κωδικοποιητής απολύτων
τιμών"

Κωδικός

Ονομασία

Πιθανή αιτία

16418 – X14: Εσωτερικό σφάλμα
16424 κωδικοποιητή

Μέτρα

Εσωτερικό σφάλμα κωδικοποι- Αντικαταστήστε τον κωδικοητή
ποιητή

16430 – X14: Εσωτερικό σφάλμα
16434 κωδικοποιητή
16448 – X14: Εσωτερικό σφάλμα
16451 κωδικοποιητή
16898 – X14: Εσωτερικό σφάλμα
16928 κωδικοποιητή
17156 – X14: Εσωτερικό σφάλμα
17158 κωδικοποιητή

122

"Προαιρετικό Άμεση διακο- 61
εξάρτημα,
πή
κωδικοποιη16445
τής απολύτων
τιμών"
62
16446

X15: Κρίσιμο ρεύμα πομπού

Ρύπανση, θραύση πομπού

Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή

X14: Κρίσιμο ρεύμα πομπού
X15: Κρίσιμη θερμοκρασία Πολύ υψηλή θερμοκρασία κω- Μειώστε τη θερμοκρασία του
κωδικοποιητή
δικοποιητή
κινητήρα και του περιβάλλοντος
X14: Κρίσιμη θερμοκρασία

24770736/EL – 11/2017

κωδικοποιητή
259

X15: Πολύ χαμηλή συχνότητα παλμού

260

X15: Ο κωδικοποιητής
αναφέρει σφάλμα προγραμματισμού

576

X15: Εσωτερική προειδοποίηση κωδικοποιητή

769

X15: Ο κωδικοποιητής
αναφέρει σφάλμα προγραμματισμού

16643

X14: Πολύ χαμηλή συχνότητα παλμού

16644

X14: Ο κωδικοποιητής
αναφέρει σφάλμα προγραμματισμού

16960

X14: Εσωτερική προειδοποίηση κωδικοποιητή

17153

X14: Ο κωδικοποιητής
αναφέρει σφάλμα προγραμματισμού

771

X15: Μήνυμα έκτακτης
ανάγκης

17155

X14: Μήνυμα έκτακτης
ανάγκης

Εσφαλμένη παραμετροποίηση Ελέγξτε την παραμετροποίηκωδικοποιητή
ση κωδικοποιητή

123

Διακοπή οδή- Διακοπή
0
γησης σε
έκτακτης
θέση
ανάγκης (Ρ)

Σφάλμα οδήγησης σε
Παρακολούθηση τερματικής
Εκτελέστε μια διαδικασία οδήθέση / διακοπής οδήγησης θέσης κατά την επανέναρξη μί- γησης σε θέση χωρίς διακοσε θέση
ας διακεκομμένης οδήγησης σε πές
θέση. Η τερματική θέση προσπεράστηκε.

124

Συνθήκες πε- Διακοπή
1
ριβάλλοντος έκτακτης
ανάγκης (Ρ)

Υπέρβαση επιτρεπτής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
θερμοκρασίας περιβάλλο- > 60 °C
ντος

• Βελτιώστε τις συνθήκες
εξαερισμού και ψύξης
• Βελτιώστε την παροχή αέρα
στον ηλεκτρολογικό πίνακα
και ελέγξτε τα στρώματα
του φίλτρου
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
196

66

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Τμήμα ισχύος Άμεση διακο- 1
πή

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Αντίσταση αποφόρτισης

Υπερφόρτωση αντίστασης
αποφόρτισης

Τηρήστε το χρόνο αναμονής
για την ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση

2

Αναγνωριστικό υλικού εξο- Λανθασμένος τύπος συστήμα- • Συμβουλευθείτε το τμήμα
πλισμού συστήματος ελέγ- τος ελέγχου αρχικής φόρτισης/
εξυπηρέτησης πελατών της
χου αρχικής φόρτισης/
αποφόρτισης
SEW
αποφόρτισης
• Αντικαταστήστε το σύστημα
ελέγχου αρχικής φόρτισης/
αποφόρτισης

3

Σύνδεση μετατροπέα ρεύ- Ελαττωματικός σύνδεσμος με- • Συμβουλευθείτε το τμήμα
ματος DC/AC
τατροπέα ρεύματος DC/AC
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW
• Αντικαταστήστε τη ζεύξη
του μετατροπέα ρεύματος
DC/AC

4

Τάση αναφοράς συνδέσμου μετατροπέα ρεύματος DC/AC

Ελαττωματικός σύνδεσμος με- • Συμβουλευθείτε το τμήμα
τατροπέα ρεύματος DC/AC
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW
• Αντικαταστήστε τη ζεύξη
του μετατροπέα ρεύματος
DC/AC

5

Διαμόρφωση τμημάτων
ισχύος

Στη συσκευή έχουν ενσωματω- • Ενημερώστε το τμήμα εξυθεί διαφορετικές μονάδες φάσε- πηρέτησης πελατών της
ων
SEW
• Ελέγξτε και αντικαταστήστε
τις μονάδες φάσεων

6

Διαμόρφωση μονάδας
ελέγχου

Λανθασμένη μονάδα ελέγχου Αντικαταστήστε ή αντιστοιχίμετατροπέα ηλεκτρικού δικτύου στε σωστά τη μονάδα ελέγχου
ή μετατροπέα κινητήρα
του μετατροπέα ηλεκτρικού
δικτύου και του μετατροπέα
κινητήρα

7

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Καμία επικοινωνία

8

Επικοινωνία ζεύξης μετα- Καμία επικοινωνία
τροπέα ρεύματος DC/AC
συστήματος ελέγχου αρχικής φόρτισης/ αποφόρτισης

10

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Ο σύνδεσμος μετατροπέα ρεύ- Αντικαταστήστε τη ζεύξη του
ματος DC/AC δεν υποστηρίζει μετατροπέα ρεύματος DC/AC
κάποιο πρωτόκολλο

11

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Κατά την ενεργοποίηση, η επι- Αντικαταστήστε τη ζεύξη του
κοινωνία προς το σύνδεσμο
μετατροπέα ρεύματος DC/AC
του μετατροπέα ρεύματος DC/
AC παρουσιάζει προβλήματα
(σφάλμα κυκλικού ελέγχου πλεονασμού)

12

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Ο σύνδεσμος μετατροπέα ρεύ- Αντικαταστήστε τη ζεύξη του
ματος DC/AC χρησιμοποιεί ένα μετατροπέα ρεύματος DC/AC
διαφορετικό πρωτόκολλο για τη
μονάδα ελέγχου

13

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Κατά τη λειτουργία, η επικοινω- Αντικαταστήστε τη ζεύξη του
νία προς το σύνδεσμο του με- μετατροπέα ρεύματος DC/AC
τατροπέα ρεύματος DC/AC παρουσιάζει προβλήματα: εμφάνιση σφάλματος κυκλικού ελέγχου πλεονασμού περισσότερο
από 1× ανά δευτερόλεπτο
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Ελέγξτε τη συναρμολόγηση
της μονάδας ελέγχου
• Ελέγξτε την καλωδίωση
• Συμβουλευθείτε το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της
SEW
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Σέρβις

Σέρβις
Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

Σφάλμα
Κω- Ονομασία
δικός
196

197

Επιμέρους σφάλμα
Απόκριση
(P)

Κωδικός

Τμήμα ισχύος Άμεση διακο- 14
πή

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Διαμόρφωση μονάδας
ελέγχου

Στο σετ δεδομένων EEPROM Αντικαταστήστε τη μονάδα
για μέγεθος 7 λείπει η λειτουρ- ελέγχου
γία PLD

Μέτρα

15

Σφάλμα συνδέσμου μετα- Ο επεξεργαστής στο σύνδεσμο • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
τροπέα ρεύματος DC/AC μετατροπέα ρεύματος DC/AC
ξανά, επικοινωνήστε με το
ανέφερε ένα εσωτερικό σφάλμα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW
• Αντικαταστήστε τη ζεύξη
του μετατροπέα ρεύματος
DC/AC

16

Σφάλμα συνδέσμου μετατροπέα ρεύματος DC/AC:
Μη συμβατή έκδοση PLD

17

Σφάλμα στο σύστημα
Ο επεξεργαστής στο σύστημα • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
ελέγχου αρχικής φόρτισης/ ελέγχου αρχικής φόρτισης/απο- ξανά, επικοινωνήστε με το
αποφόρτισης
φόρτισης ανέφερε ένα εσωτεριτμήμα εξυπηρέτησης πελακό σφάλμα
τών της SEW
• Αντικαταστήστε το σύστημα
ελέγχου αρχικής φόρτισης/
αποφόρτισης

18

Σφάλμα βλάβης στον ανε- Ο ανεμιστήρας ενδιάμεσου κυ- • Συμβουλευθείτε το τμήμα
μιστήρα ενδιάμεσου κυκλώματος έχει υποστεί βλάβη
εξυπηρέτησης πελατών της
κλώματος
SEW
• Ελέγξτε, εάν έχει συνδεθεί
ο ανεμιστήρας του στραγγαλιστικού πηνίου ενδιάμεσου κυκλώματος ή εάν έχει
υποστεί βλάβη

19

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Κατά τη λειτουργία, η επικοινω- • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
νία προς το σύνδεσμο του μεξανά, επικοινωνήστε με το
τατροπέα ρεύματος DC/AC πατμήμα εξυπηρέτησης πελαρουσιάζει προβλήματα: εμφάνιτών της SEW
ση εσωτερικού σφάλματος πε- • Αντικαταστήστε τη ζεύξη
ρισσότερο από 1× ανά δευτετου μετατροπέα ρεύματος
DC/AC
ρόλεπτο

20

Επικοινωνία μονάδας
ελέγχου τμήματος ισχύος

Η μονάδα ελέγχου δεν έχει
• Εάν το σφάλμα εμφανιστεί
αποστείλει μηνύματα στο WRK
ξανά, επικοινωνήστε με το
για μεγάλο χρονικό διάστημα
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW
• Αντικαταστήστε τη ζεύξη
του μετατροπέα ρεύματος
DC/AC

21

Μέτρηση Uz μη έγκυρη
Φάση R

22

Μέτρηση Ur μη έγκυρη
Φάση S

Ελαττωματική μονάδα φάσεων Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
της SEW

23

Μέτρηση Uz μη έγκυρη
Φάση T

Ηλεκτρικό δί- Άμεση διακο- 1
κτυο
πή

2
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Αντικαταστήστε τη ζεύξη του
μετατροπέα ρεύματος DC/AC

Υπερβολική τάση ηλεκτρι- Κακή ποιότητα τάσης ηλεκτρικού δικτύου (μετατροπέας κού δικτύου
κινητήρα μόνο κατά την
έναρξη της αρχικής φόρτισης)

• Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (ασφάλειες, ρελέ)
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση του
δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Ελλιπής τάση ηλεκτρικού
δικτύου (μόνο στο μετατροπέα ηλεκτρικού δικτύου)

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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6

Σέρβις
Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW

Σφάλμα

Επιμέρους σφάλμα

Κω- Ονομασία
δικός
199

Απόκριση
(P)

Κωδικός

Φόρτωση εν- Άμεση διακο- 4
διάμεσου κυ- πή
κλώματος

Ονομασία

Πιθανή αιτία

Διακοπή διαδικασίας αρχι- Η φόρτιση του ενδιάμεσου κυκής φόρτισης
κλώματος δεν είναι δυνατή

6.3

Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW

6.3.1

Αποστολή για επισκευή

Μέτρα
• Υπερφόρτωση αρχικής
φόρτισης
• Η συνδεδεμένη χωρητικότητα του ενδιάμεσου κυκλώματος είναι υπερβολικά
υψηλή
• Βραχυκύκλωμα στο ενδιάμεσο κύκλωμα.
Ελέγξτε τη σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος σε
περίπτωση ύπαρξης πολλών συσκευών

Εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ενός σφάλματος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW-EURODRIVE (→ "Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και ανταλλακτικών").
Κατά την επικοινωνία με το τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW θα πρέπει να αναφέρετε πάντοτε τα ψηφία της ετικέτας στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά.
Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω:
Αριθμός σειράς (→ Πινακίδα τύπου)

•

Ονομασία τύπου

•

Βασική έκδοση ή τεχνική έκδοση

•

Ψηφία της ετικέτας κατάστασης

•

Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής (ηλεκτροκινητήρας, έλεγχος μέσω ακροδεκτών
ή σειριακός)

•

Συνδεδεμένος ηλεκτροκινητήρας (τύπος, τάση, σύνδεση W ή m)

•

Είδος σφάλματος

•

Επικρατούσες συνθήκες

•

Δικές σας εκτιμήσεις αιτίας βλάβης

•

Προηγηθέντα ασυνήθιστα συμβάντα κ.λ.π.

Μακροχρόνια αποθήκευση
Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε τάση
ηλεκτρικού δικτύου κάθε 2 χρόνια για τουλάχιστον 5 λεπτά. Διαφορετικά μειώνεται η
διάρκεια ζωής της συσκευής.
Διαδικασία εάν έχει παραληφθεί η συντήρηση:
Στους μετατροπείς χρησιμοποιούνται ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, οι οποίοι παλιώνουν
όταν βρίσκονται σε κατάσταση άνευ τάσης. Αυτή η επίδραση μπορεί να οδηγήσει σε
ζημιά των ηλεκτρολυτικών πινάκων, αν συνδεθεί η μονάδα ύστερα από μακροχρόνια
αποθήκευση ξανά άμεσα σε δίκτυα με ονομαστική τάση.
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6.4

•

Σέρβις
Απόρριψη

6

Εάν η συντήρηση παραλειφθεί, η SEW-EURODRIVE προτείνει να αυξήσετε αργά την
τάση ηλεκτρικού δικτύου μέχρι το μέγιστο όριο. Αυτό μπορεί π.χ. να γίνει με τη βοήθεια ενός μετασχηματιστή ελέγχου, η τάση εξόδου του οποίου ρυθμίζεται σύμφωνα με
τα παρακάτω στοιχεία.
Προτείνονται οι εξής διαβαθμίσεις:
Συσκευές AC 400/500 V:
•

Βαθμίδα 1: AC 0 V έως AC 350 V εντός μερικών δευτερολέπτων

•

Βαθμίδα 2: AC 350 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 3: AC 420 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 4: AC 500 V για 1 ώρα

Συσκευές AC 230 V:
•

Βαθμίδα 1: AC 170 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 2: AC 200 V για 15 λεπτά

•

Βαθμίδα 3: AC 240 V για 1 ώρα

Μετά από αυτήν την αναγέννηση, η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως ή με
την κατάλληλη συντήρηση να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6.5

Απόρριψη
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί. Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς και ανάλογα με τα υλικά π.χ.:
Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων)

•

Πλαστικά (περίβλημα)

•

Λαμαρίνες

•

Χαλκός

24770736/EL – 11/2017
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7

Δηλώσεις συμμόρφωσης
MOVIDRIVE

7

Δηλώσεις συμμόρφωσης

7.1

MOVIDRIVE®

7.1.1

Δήλωση συμμόρφωσης

MOVIDRIVE

EU-Konformitätserklärung
Originaltext

900230310/DE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
Frequenzumrichter der Produktfamilie

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

nach
Maschinenrichtlinie

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

Dies schließt die Erfüllung der Schutzziele für "Elektrische Energieversorgung" gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 nach
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ein -- Anmerkung: aktuell gültig ist 2014/35/EU
EMV-Richtlinie

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

RoHS-Richtlinie

2011/65/EU
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

angewandte harmonisierte Normen:

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

4)

Bruchsal

21.06.2017

Ort

Datum

Johann Soder
Geschäftsführer Technik

a)
b)
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Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers
Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen mit identischer Adresse des Herstellers
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4) Die aufgeführten Produkte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren Produkte. Erst nach Einbindung der
Produkte in ein Gesamtsystem wird dieses bezüglich der EMV bewertbar. Die Bewertung des Produktes wurde in einer typischen
Anlagenkonstellation nachgewiesen.

Δηλώσεις συμμόρφωσης
MOVIDRIVE με DFS11B/DFS21B

7

MOVIDRIVE
με DFS11B/
DFS21B

7.2

MOVIDRIVE® με DFS11B/DFS21B

7.2.1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης EΕ
Μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου

900010510/EL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
δηλώνει με δική της ευθύνη τη συμμόρφωση των παρακάτω προϊόντων
Μετατροπείς συχνότητας της οικογένειας
προϊόντων

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

Έχει τοποθετηθεί

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

Σύμφωνα με
Οδηγία περί μηχανημάτων

2006/42/EΚ
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Αυτή περιλαμβάνει την εκπλήρωση των στόχων προστασίας για την "Ηλεκτρική τροφοδοσία" σύμφωνα με το Παράρτημα
I αρ. 1.5.1 και σύμφωνα με την Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ -- Παρατήρηση: αυτήν τη στιγμή ισχύει η 2014/35/ΕΕ.
Ευρωπαϊκή οδηγία ΗΜΣ

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

Οδηγία RoHS

2011/65/EE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα:

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

άλλα εφαρμοσμένα πρότυπα:

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

4)

24770736/EL – 11/2017

4) Τα αναφερόμενα προϊόντα δεν αποτελούν αυτόνομα προϊόντα κατά την έννοια της ευρωπαϊκής οδηγίας ΗΜΣ. Η ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μετά την ενσωμάτωση των προϊόντων σε ένα συνολικό σύστημα. Η αξιολόγηση του
προϊόντος τεκμηριώθηκε σε μια τυπική εγκατάσταση.

Bruchsal

19/6/2017

Τόπος

Ημερομηνία

Johann Soder
Τεχνικός διευθυντής

a)
b)

a) b)

Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη αυτής της δήλωσης στο όνομα του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου
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7

Δηλώσεις συμμόρφωσης
MOVIDRIVE με DCS2.B/DCS3.B

MOVIDRIVE
με DCS2.B/
DCS3.B

7.3

MOVIDRIVE® με DCS2.B/DCS3.B

7.3.1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης EΕ
Μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου

901920513/EL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
δηλώνει με δική της ευθύνη τη συμμόρφωση των παρακάτω προϊόντων
Μετατροπείς συχνότητας της οικογένειας
προϊόντων

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

Έχει τοποθετηθεί

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

Σύμφωνα με
Οδηγία περί μηχανημάτων

2006/42/EΚ
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Αυτό περιλαμβάνει την εκπλήρωση των στόχων προστασίας για την "Ηλεκτρική τροφοδοσία" σύμφωνα με το Παράρτημα
I αρ. 1.5.1 κατά την Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ -- Παρατήρηση: αυτήν τη στιγμή ισχύει η οδηγία 2014/35/EE
Ευρωπαϊκή οδηγία ΗΜΣ

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

Οδηγία RoHS

2011/65/EE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα:

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

άλλα εφαρμοσμένα πρότυπα:

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

4)

4) Τα αναφερόμενα προϊόντα δεν αποτελούν αυτόνομα προϊόντα κατά την έννοια της ευρωπαϊκής οδηγίας ΗΜΣ. Η ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μετά την ενσωμάτωση των προϊόντων σε ένα συνολικό σύστημα. Η αξιολόγηση του
προϊόντος τεκμηριώθηκε σε μια τυπική εγκατάσταση.

Bruchsal

23/6/2017

Τόπος

Ημερομηνία

Johann Soder
Τεχνικός διευθυντής

a)
b)

72

Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη αυτής της δήλωσης στο όνομα του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

a) b)
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Ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου ασφαλείας για την επιτήρηση συστημάτων κίνησης κατάλληλη για SIL 3
IEC 61508:2010 ή PL e κατά EN ISO 13849-1:2008. Για το εξάρτημα ασφαλείας εκτελέστηκε μια δοκιμή εξέτασης τύπου
ΕΕ από το ακόλουθο ινστιτούτο δοκιμών: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Βερολίνο.
Κωδικός κοινοποιημένου φορέα NB 0035

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

