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85 lat doskonałości w technice
napędowej
85 lat to długi okres czasu, a zarazem doskonała okazja, zarówno do oceny
tego, co udało nam się osiągnąć jak i spojrzenia w najbliższą przyszłość.
Nasz katalog „Produkty i rozwiązania” z datą 2016 to specjalna jubileuszowa
edycja – i jednocześnie dowód naszego zaangażowania w ciągły rozwój.
SEW-EURODRIVE świętuje 85-lecie powstania. To 85 lat pełne innowacji, pomysłów
i inspiracji. Każdego dnia staramy się nadać nowy impet tej pasji do nieustannego
postępu poprzez nasze działania, rozwój a nawet firmową kolorystykę. Czerwony
kolor symbolizuje energię, z jaką podejmujemy nowe wyzwania, a także wyraża
entuzjazm, który pomógł nam stać się światowym liderem w dziedzinie techniki
napędowej i automatyzacji napędów. Wszystko zaczęło się w 1931 roku a dzisiaj
mamy ponad 16.000 pracowników na całym świecie, skoncentrowanych
na was, naszych klientach.
Do Państwa dyspozycji jest także nasze szerokie portfolio produktów.
Zaprojektowaliśmy na nowo i udoskonaliliśmy nasze produkty, rozwiązania
i usługi i niniejszy katalog przedstawia Państwu efekt końcowy – rozwiązania, które
mogą być dowolnie komponowane stosownie do indywidualnych wymagań dzięki
modułowej budowie. Dopasowane do Państwa potrzeb, dostosowane do Państwa
preferencji.
Skorzystaj z naszej wiedzy i technologii i zaufaj wiarygodnemu partnerowi i dostawcy
innowacyjnych rozwiązań. Pracujemy z Państwem jak z równorzędnym partnerem,
mając na pierwszym względzie Państwa interesy.
Może mają Państwo jakiś pomysł? Jeśli tak, zapraszamy do skontaktowania
się z nami! Razem możemy kształtować przyszłość. I poruszać świat.
Życzymy powodzenia we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach!
Z poważaniem,

Jürgen Blickle
Dyrektor Zarządzający
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85 lat w ruchu

WSZYSTKO JEST
RUCHEM
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85 lat w ruchu

1931 Wszystko zaczęło się od odwagi
i pionierskiego ducha

Christian Pähr założył firmę SEW, Süddeutsche Elektromotorenwerke, w dniu 13
czerwca 1931 w mieście Bruchsal. 16 pracowników zajmowało się produkcją silników
i motoreduktorów, elektrycznych pił taśmowych i tarczowych oraz silników do szlifierek.
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Wprowadzenie w 1965 roku modułowego
systemu motoreduktorów było przełomowym
dokonaniem w technice napędowej i kluczem

do sukcesu firmy. Szereg innowacji i nowych
produktów wprowadzonych w kolejnych latach
stanowiły kontynuację historii sukcesu firmy.

Lat SEW-EURODRIVE

12

85 lat w ruchu

KAMIENIE MILOWE
Historia firmy

Christian Pähr,

Ernst Blickle,

Edeltraut Blickle,

Jürgen Blickle,

Rainer Blickle,

założyciel SEW

dyrektor firmy

żona Ernsta Blickle

wspólnik zarządzający

wspólnik

1931
13 czerwca 1931 Założenie przedsiębiorstwa
„Süddeutsche Elektromotoren-Werke” przez
Christiana Pähr.

1945
Na czele przedsiębiorstwa staje

Ernst Blickle, zięć Christiana Pähra

1948

Wmurowanie kamienia węgielnego pod
budowę pierwszego zakładu produkcyjnego
o powierzchni 10.000 m² w Graben-Neudorf

1968
Od 1968 roku, zakładanie i rozbudowa

międzynarodowych zakładów produkcyjnych

1960
Założenie pierwszego zagranicznego

zakładu produkcyjnego SEWUSOCOME SA.,
Haguenau / Francja

i montowni

1971
01 lipca 1971 nazwa firmy została zmieniona
na SEW-EURODRIVE
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Otwarcie oddziałów
1968 Szwecja

1983	USA

1992 Francja

1969	Austria, Włochy

1984 Dania

1993 Hiszpania, Czechy, Rosia

1970	Wielka Brytania

1985 Malezja

1994 Chiny, Argentyna

1974 Kanada

1986	Republika Południowej Afryki

1975 Brazylia

1987 Japonia

1975	Finlandia, USA, Szwajcaria

1988	Nowa Zelandia

1977 Norwegia

1990 Portugalia, Korea Południowa

1982	Australia, Singapur

1991	Chile

1972

Bruchsal, nabycie grupy Obermoser

1989

1993

Certyfikat ISO 9001 dla SEW - EURODRIVE

Założenie fundacji SEW-EURODRIVE przez

1987
1987/89, Jürgen i Rainer Blickle przejmą

zarządzanie partnerami SEW-EURODRIVE
grupę

Edeltraut Blickle

1990

1994

Nabycie udziałów w spółce Santasalo Ltd.,
Helsinki / Finlandia

Nabycie większościowych udziałów w spółce
Pfeffer & Partner Getriebebau GmbH, Wiesloch

. t u v.
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85 lat w ruchu

KAMIENIE MILOWE
Historia firmy

Graben-Neudorf / Niemcy

1999

SEW-USOCOME, Haguenau / Francja

2003

Obroty SEW-EURODRIVE po raz pierwszy
przekraczają miliard euro

SEW-EURODRIVE, Łódź / Polska

2005

SEW-EURODRIVE zatrudnia ponad
10.000 osób

Budowa i otwarcie nowej fabryki elektroniki

2004

napędowej w Bruchsal

2003

Oddanie nowego „Service Competence Center”
i Europejskiego Centrum Części Zamiennych
w Graben-Neudorf

Oddanie i otwarcie

„Ernst-Blickle-Innovation-Center” w Bruchsal

2006
Oddanie i otwarcie centrum

szkoleniowego DriveAcademy®

SEW -EURODRIVE S.A. Forbach / Francja

Ernst Blickle Innovation Center (EBIC), Bruchsal /
Niemcy

Zakład produkujący duże przekładnie Bruchsal / Niemcy
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SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda, Sao Paulo /

SEW-EURODRIVE INC., Lyman, Południowa Karolina /

Brazylia

USA

2006

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin / Chiny

2013

75-lecie SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE współzałożycielem
stowarzyszenia „New Automation”

2010

2010

Otrzymanie certyfikatu TÜV
dla systemu zarządzania

bezpieczeństwem funkcjonalnym

2016
Przełomowa uroczystość Bruchsal, Niemcy:

Oddanie zakładu produkującego duże

Nowa produkcja elektroniki, przełomowa ceremonia

przekładnie w Bruchsal

Graben-Neudorf, Niemcy: Rozbudowa zakładu
produkcyjnego

Otwarcie oddziałów
1995 Kolumbia, Turcja

2001 Białoruś

1996 Tajlandia, Polska

2003 Słowacja

1997 Indie

2004 Belgia

2011 Maroko

1998 Peru, Meksyk

2005 Ukraina

2013 Paragwaj, Tanzania

1999 Węgry

2006 Urugwaj

2014 Wybrzeże Kości Słoniowej

2000 Holandia

2009 Kazachstan

2010 Zakład produkujący duże
przekładnie, Niemcy

Lat SEW-EURODRIVE
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85 lat ruchu

KAMIENIE MILOWE
Produkty i rozwiązania
1931	Portfolio produktów Silniki i motoreduktory

MOVI-SWITCH® z wbudowanym elektronicznym

elektryczne, elektryczne piły taśmowe „Millicut”,

wyłącznikiem i zabezpieczeniami, silników

frezarki „Simplitt”, elektryczne piły tarczowe

asynchronicznych serwo serii CT/CV oraz

„Circuit” i silniki do szlifierek „Poliglitt”
1965	Opracowanie modułowego systemu
motoreduktorów
1994	Wprowadzenie na rynek motoreduktorów
SPIROPLAN®
1995 Wprowadzenie na rynek przekładni serii 7
1997	Wprowadzenie na rynek motoreduktorów

motoreduktorów planetarnych SEW-SANTASALO
1999	Wprowadzenie na rynek kabli hybrydowych
i rozdzielaczy obiektowych
2002	Wprowadzenie na rynek silników synchronicznych
serwo serii DS/CM
2002	Wprowadzenie kompleksowego programu
usług serwisowych CDM® (Complete Drive

2002	Nagroda za połączenie zaciskowe TorqLOC®
(Produkt Roku)
2003	SEW-EURODRIVE przedstawia energooszczędne
silniki z wirnikiem miedzianym
2004	Wprowadzenie na rynek przekładni walcowostożkowych serwo serii BSF, przekładni
planetarnych serwo serii PSF/PSKF oraz
synchronicznych silników liniowych
2005	Wprowadzenie na rynek mechatronicznego
systemu napędowego MOVIGEAR®,

z falownikiem MOVIMOT®, falowników

Management), wprowadzenie na rynek

wieloosiowych falowników serwo MOVIAXIS®,

MOVITRAC® 31C, MOVIDRIVE®, MOVIDYN®

bezkontaktowego systemu przesyłu energii

MOVI-PLC® sterowników MOVITOOLS®,

MOVITRANS®

modułowego oprogramowania inżynierskiego

1998	Wprowadzenie na rynek motoreduktorów

1931
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MOVITOOLS® MotionStudio oraz falowników

MAXOLUTION® dla automatycznie

MOVIPRO® do instalacji zdecentralizowanych

kierowanych pojazdów transportowych (AGV),

2006	Wprowadzenie na rynek falowników MOVITRAC® B,
silników synchronicznych serwo serii CMP..
2006	Prezentacja rozwiązania systemowego
MAXOLUTION® dla systemów transportu
podwieszanego
2007	Wprowadzenie na rynek modułowego systemu
silników DR.., przekładni planetarnych serwo

oprogramowania systemowego MOVIVISION®
2007	Wprowadzenie modułowego systemu usług CDS®
(Complete Drive Service)
2007	Nagroda dla sterownika MOVIFIT®: Najlepszy
Produkt roku 2007
2008	Globalne wprowadzenie modułowego systemu
silników DR..

serii PSC, elektrocylindrów serii CMS, przekładni

2009	Wprowadzenie systemu korzyści DriveBenefits

przemysłowych serii X, sterownika napędu

2010	Rozszerzenie portfolio produktów o układy

MOVIFIT®
2007	Prezentacja rozwiązania systemowego

rozwiązania aplikacyjne MAXOLUTION®
2013	Wprowadzenie na rynek silników
synchronicznych DR...J (technologia LSPM,
klasa sprawności IE2, IE3 i IE4)
2014	Wprowadzenie na rynek falownika MOVI4R-U®,
przyznanie dla MOVI4R-U® nagrody Sustainable
Production Award 2014
2015	Wprowadzenie na rynek silników DRN..
(IE3) i podwójnego hamulca z wbudowanym
bezpieczeństwem funkcjonalnym

sterowania
2011	Dedykowane pakiety aplikacji oraz indywidualne

2017
Lat SEW-EURODRIVE

18

Twoje korzyści

TWOJE KORZYŚCI
PRZESTÓJ NIE WCHODZI W GRĘ – UTRZYMANIE CIĄGŁEGO RUCHU
JEST NASZYM PRIORYTETEM
NASZYM PRIORYTETEM SĄ PAŃSTWA KORZYŚCI

DRIVING THE WORLD
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Twoje korzyści

Państwa korzyści –
wiele rozwiązań, jeden niezawodny partner.

Utrzymanie ciągłego ruchu – to zasada, której trzymamy się zawsze i w każdym miejscu.
Zasada, która stanowi siłę napędową naszego sukcesu. Państwo najlepiej wiecie,
co przyczynia się do waszego sukcesu. Jak również to, że SEW-EURODRIVE zapewnia
prawdziwą wartość dodaną. Dlaczego warto zainwestować w naszą firmę, naszą technikę
napędową i nasze usługi?

Ponieważ nasza elastyczność napędza rozwój Państwa przedsiębiorstwa.
To bardzo proste – ten, kto może sprostać
krótkim terminom dostaw, presji kosztów oraz
rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności
w szybki i zindywidualizowany sposób ma
przewagę nad innymi firmami. Zarówno ludzie
jak i systemy muszą działać elastycznie,
aby spełnić rosnące oczekiwania – ale to

jeszcze nie wszystko. Myślenie o przyszłości
i dokonywanie długofalowych, zrównoważonych
wyborów jest również bardzo ważne. Na tych
właśnie kwestiach koncentrujemy naszą uwagę.
Dostarczane przez SEW-EURODRIVE rozwiązania
systemowe są specjalnie zaprojektowane, aby
dostosować się do zmieniających się wymagań.

Ponieważ nasze doświadczenie gwarantuje Państwa sukces.
Z entuzjazmem – w 2016 roku patrzymy
wstecz na 85 lat doświadczeń w dziedzinie
techniki napędowej. Przez ten czas zdobyliśmy
wiele cennych umiejętności – lecz to nie koniec.
Przeciwnie, jesteśmy w pełni świadomi,
jak ważne jest, aby cały czas poszerzać naszą
wiedzę w tych dynamicznie zmieniających

się czasach. I jesteśmy zaangażowani
w przekazywanie naszego doświadczenia poprzez
ciągły rozwój naszych pracowników, co znajduje
odzwierciedlenie w naszych produktach
i usługach. Ponieważ w firmie SEW-EURODRIVE,
ruch jest wszystkim.
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Ponieważ wysoka jakość zawsze przynosi Państwu korzyści
Nie uznajemy żadnych kompromisów –
a wysokie standardy, które sobie stawiamy
działają na Państwa korzyść. Gwarantujemy
nasze bezwarunkowe zaangażowanie
w dostarczanie produktów i usług, które
spełniają zarówno nasze jak i Państwa

oczekiwania. Nie jest to pusta obietnica,
ponieważ nasze standardy są co roku badane
i certyfikowane przez niezależne instytucje.
Wyniki mówią same za siebie – SEW-EURODRIVE
posiada certyfikat TÜV ISO 9001.

Dlaczego wybrać SEW-EURODRIVE? Zeskanuj
kod i dowiedz się, dlaczego możesz zaufać nam
i naszej technice napędowej.

22

Twój partner

TWÓJ
PARTNER
Z NASZYM NAPĘDEM PAŃSTWA BIZNES ROZWIJA SIĘ.
JESTEŚMY PARTNEREM, Z KTÓRYM ROZWINIESZ
SKRZYDŁA.
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Twój partner

Napęd, ruch, zmiana – po tym zawsze można
poznać, że coś się dzieje.

A kiedy coś naprawdę idzie we właściwym kierunku, nabiera coraz większej dynamiki.
Wykorzystaj tę energię do osiągnięcia własnego sukcesu. Jeśli patrzysz w przyszłość,
SEW-EURODRIVE będzie towarzyszyć Ci przez całą drogę – jako doświadczony
i równorzędny partner. Razem z serwisem dostępnym na całym świecie oraz wsparciem
naszych specjalistów z Państwa branży i rynku.

Wspólnie zaplanujmy przyszłość
Możemy być siłą napędową Państwa
firmy – i to obiecujemy. Nasza gęsta sieć
oddziałów zapewnia szereg korzyści. Nasze
produkty charakteryzują krótkie terminy dostaw
i możliwość indywidualnego dostosowania

do potrzeb użytkowników. Nasza jakość jest
wyjątkowa i sprawdzona w praktyce. A nasza
wiedza jest na wyciągnięcie ręki – w postaci
globalnie współdzielonych doświadczeń oraz
szczegółowej wiedzy specjalistycznej.
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Odpowiedzialny pionier
Bycie przygotowanym na przyszłość to jedno
z kluczowych wyzwań – zarówno dla nas jak
i dla Państwa. To dlatego jesteśmy zaangażowani
w odpowiedzialne korzystanie z dostępnych
zasobów, aż w najdrobniejszych detalach.
I dlatego przywiązujemy tak wielką wagę
do zasad zrównoważonego rozwoju – począwszy

od projektowania i produkcji zrównoważonych
rozwiązań napędowych dla naszych klientów
aż do najnowszych metod zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy.
W pełni doceniamy wartość naszych
pracowników, klientów, partnerów biznesowych
i naszego środowiska.

Myślenie o przyszłości w sposób uwzględniający
zarówno nasze działania, a przede wszystkim
naszych partnerów, jest integralną częścią filozofii
naszej firmy. Relacje oparte na partnerstwie
zapewniają długofalowy, wspólny sukces, który

przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym
stronom. Dotyczy to wszystkich procesów
decyzyjnych i produkcyjnych, aby uzyskać
kompletne rozwiązania napędowe przystosowane
do dzisiejszych i przyszłych potrzeb.

SEW-EURODRIVE jest członkiem
inicjatywy zrównoważonego rozwoju Blue
Competence Stowarzyszenia Niemieckich
Producentów Maszyn (VDMA),
co potwierdza nasze konsekwentne
zaangażowanie w tworzeniu zrównoważonych
rozwiązań napędowych. Zeskanuj kod,
aby uzyskać więcej informacji na temat
tej inicjatywy na rzecz innowacyjnych technologii
przyjaznych dla środowiska.
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Twój partner

Wiedza, dzięki której idziesz naprzód.

Zrównoważony rozwój to również ciągłe rozwijanie naszej obecnej wiedzy. Wymagania
specyficzne dla Państwa branż motywują nas do tworzenia dobrze zaprojektowanych
i skutecznych rozwiązań automatyki, które sprawdzą się w rzeczywistych warunkach.

A co więcej – przy tworzeniu idealnego
rozwiązania bierzemy pod uwagę nie tylko
same produkty, ale także indywidualne
uwarunkowania. Jak to działa w praktyce?
Jak jesteśmy w stanie wyprodukować miliony
różnych wariantów napędowych? Sekret tkwi
w komunikowaniu się z naszymi klientami.
Dialog tworzy wiedzę, która uzupełnia nasze

wieloletnie doświadczenie. Modułowa koncepcja
naszego szerokiego portfolio produktów
oparta jest na tej prostej zasadzie i zapewnia
elastyczność i swobodę wyboru, której Państwo
potrzebują. Złożyliśmy poszczególne elementy
jak klocki w jedną całość, aby umożliwić naszym
klientom rozwijanie się i osiąganie założonych
celów.

Dzień po dniu poszerzamy naszą wiedzę
w wielu różnych branżach na całym świecie,
ustanawiając nowe standardy rynkowe
i pomagając Państwu w ekspansji w nowych
obszarach z gwarancją szybkich i trwałych

efektów. Rozwiązania SEW-EURODRIVE
dla różnych branż przemysłowych zapewniają
płynne i efektywne działanie oraz minimalizują
czasy przestoju. W końcu funkcjonalność
i bezpieczeństwo inwestycji są najważniejsze.
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Produkty i systemy firmy SEW-EURODRIVE
są stosowane na całym świecie, w tym
w przemyśle motoryzacyjnym, napojów i dóbr
konsumpcyjnych.
Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się o innych
branżach.
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Twój partner

Argentyna

50 krajów

Australia
Austria
Belgia
Białoruś
Brazylia
Chile
Chiny
Czechy
Dania
Dubaj
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Japonia
Kanada
Kamerun
Kazachstan
Kolumbia
Korea Południowa
Malezja
Maroko
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia

15
zakładów
produkcyjnych

Paragwaj
Peru
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Rosja
Singapur
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tanzania
Turcja
Stany Zjednoczone Ameryki
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej

Ponad 16.000
pracowników

77
Centrów TechnicznoSzkoleniowych

Globalna sieć
serwisowa
Wiodąca pozycja
w wielu branżach
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Twój sukces

TWÓJ SUKCES
TO DLATEGO PODĄŻAMY W TYM SAMYM KIERUNKU.
NASZYM CELEM JEST PAŃSTWA SUKCES.
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Twój sukces

Osiągnij sukces przez optymalizację bilansu
energetycznego z naszymi energooszczędnymi
rozwiązaniami

Oszczędzanie energii stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Przemysł odgrywa
tu kluczową rolę do odegrania i w SEW-EURODRIVE jesteśmy tego w pełni świadomi.
Dlatego też opracowaliśmy specjalnie zaprojektowane portfolio opcjonalnych rozwiązań,
które pomagają w oszczędzaniu energii.

Dokładniej rzecz biorąc, oznacza to,
że nasze energooszczędne produkty
spełniają wszystkie odnośne wymagania oraz
najnowsze kryteria dotyczące efektywności
energetycznej. Produkty te także są oferowane
w postaci systemu modułowego, jako
specjalnie zaprojektowana energooszczędna
linia produktowa. Aby zapewnić pełną
elastyczność, nasze usługi związane
z doradztwem energetycznym mają również

strukturę modułową. Bardzo ścisła współpraca
z naszymi klientami pozwala dostosować
nasze zalecenia dotyczące oszczędzania
energii do Państwa indywidualnych potrzeb,
tym samym przyczyniając się do zwiększenia
przejrzystości kosztów, efektywności procesu
i uzyskania ostatecznego sukcesu. Te wszystkie
wymierne efekty można osiągnąć dzięki
energooszczędnym rozwiązaniom „Made by
SEW-EURODRIVE”.

Mówiąc o wymiernych rezultatach –
zidentyfikowanie głównych konsumentów
energii, takich jak linie czy maszyny
produkcyjne jest dość łatwe. W ten sposób
możliwe jest ich monitorowanie i, w idealnym
przypadku, zoptymalizowanie. A co z „ukrytymi”
konsumentami energii? Bardzo często trudno
jest zidentyfikować potencjał oszczędności
energii w codziennych, rutynowych działaniach.
Zwłaszcza, jeśli oczekujemy naprawdę

wymiernych oszczędności. My umożliwiamy
to, udostępniając nasze praktyczne narzędzia
do analizy zużycia energii. Począwszy od
naszego kalkulatora oszczędności energii
przez raport energetyczny aż do aplikacji
mobilnej „IE Guide”, te przydatne narzędzia
mogą pomóc we wspólnym stworzeniu dla
Państwa kompleksowego i energooszczędnego
rozwiązania.

SEW-EURODRIVE jest niezawodnym partnerem
w rozwiązywaniu problemów. Zeskanuj kod
i dowiedz się o rozwiązaniach oferowanych
od etapu projektowania aż do uruchomienia
i serwisowania systemu.

DRIVING THE WORLD
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Łączymy w jedną całość
•
•
•
•

efektywne produkty z naszej modułowej, energooszczędnej linii produktowej
kompleksowe doradztwo energetyczne
indywidualne rozwiązania effiDRIVE® do oszczędzania energii
praktyczne narzędzia i zasoby pozwalające uzyskać wiarygodne dane do analizy
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Twój sukces

Osiągnij sukces za pomocą niezawodnych systemów
wyposażonych w nasze bezpieczne rozwiązania

Twój sukces zależy od bezawaryjnego, niezawodnego i efektywnego kosztowo działania.
W tym zakresie zapewniamy wsparcie na dwa sposoby: poprzez kompleksową koncepcję
bezpieczeństwa funkcjonalnego Państwa systemów i urządzeń oraz ofertę produktów w wersji
przeciwwybuchowej, które są zgodne z najważniejszymi wytycznymi i normami na całym
świecie.

Monitorowanie pozwala zmniejszyć
liczbę przestojów do minimum. Koncepcja
safetyDRIVE obejmuje produkty i rozwiązania
z bezpieczeństwem funkcjonalnym (FS), które
można łatwo integrować w różnych maszynach

Zeskanuj kod i dowiedz się, jak produkty
i usługi systemu safetyDRIVE mogą zwiększyć
bezpieczeństwo Twoich pracowników i procesów
roboczych.

i systemach. Dotyczy to także Państwa branży –
skorzystaj z systemu safetyDRIVE, aby zwiększyć
bezpieczeństwo swoich pracowników i procesów
roboczych oraz zmniejszyć do minimum liczbę
przestojów.
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Środki ochrony przeciwwybuchowej w naszych
komponentach techniki napędowej spełniają
wymagania międzynarodowych norm dla
stref zagrożonych wybuchem. Innymi słowy:
oferujemy pełną zgodność naszych wyrobów

z tymi wymaganiami. Nasza technologia jest
już stosowana w zakładach chemicznych,
elektrociepłowniach, lakierniach, zakładach
przerobu drewna oraz wielu innych dziedzinach
związanych z logistyką.

Ochrona przeciwwybuchowa „made by SEWEURODRIVE” – zeskanuj kod i dowiedz się więcej
o wytycznych i normach oraz obszarach ich
stosowania.
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4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0
4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 · 4.0 = SEW-EURODRIVE

Przemysł jako całość stoi aktualnie u progu nowej rewolucji, będącej efektem coraz
większego rozwoju sieci komunikacyjnych oraz Internetu. Rozwój ten stał się tak istotny
i przełomowy, że wielu ekspertów określa to jako czwartą rewolucję przemysłową
lub inaczej „Przemysł 4.0”. Na kolejnych stronach chcemy podzielić się naszą wizją
fabryki przyszłości 2020.

Świat rzeczywisty i wirtualny połączą się.
Ten fakt spowoduje powstanie zupełnie nowych
metod i procesów produkcyjnych. Nowym
aspektem w tym podejściu jest to, że nie
tylko maszyny i zintegrowane systemy będą
komunikować się ze sobą. Jednym z założeń
Przemysłu 4.0 jest tworzenie inteligentnych
sieci maszyn, które będą w czasie rzeczywistym

wymieniać informacje z wytwarzanymi
produktami. Maszyny te będą zdolne
do autonomicznego myślenia i wykrywania
w trakcie cyklu produkcyjnego konieczności
uzupełnienia określonych materiałów. W takich
przypadkach zostanie wysłane żądanie
do odpowiednich systemów, które
automatycznie wygenerują zamówienie.

Zwiększona inteligencja sieci produkcyjnych
zapewni znaczące oszczędności kosztów, czasu
i wydajności firmom, które zaadoptują
to kompleksowe podejście. Szacuje się,

że w porównaniu z tradycyjnymi sposobami
produkcji możliwe będzie osiągnięcie
oszczędności wynoszących około 30 procent.
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Przemysł 4.0 – Nasza wersja Inteligentnej F@bryki 2020:
Całkowite wdrożenie zasad „lean manufacturing” oraz rozwiązań technologicznych
koncepcji Przemysł 4.0, tworząc w ten sposób fabryki oparte na filozofii „Inteligentnej
interakcji ludzi i technologii w procesach pracy”. Realizowanie opartych na wiedzy,
bezodpadowych, elastycznych i motywujących procesów pracy, które wykorzystują
zintegrowane, inteligentne rozwiązania automatyki we wszystkich obszarach działania.
Aktualnie niezależne od siebie procesy, takie jak produkcja, montaż i logistyka będą
inteligentnie połączone w jeden integralny system oparty na idei Przemysł 4.0
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Twój sukces

Zwiększona wydajność w logistyce
wewnątrzzakładowej

Wprowadzenie idei zintegrowanego przemysłu
(Integrated Industry) pozwoli zrewolucjonizować
zarządzanie rozwojem produktu i łańcuchem
tworzenia wartości. Sztywne struktury
produkcyjne w fabrykach zostaną

przekształcone w aktywne, autonomiczne
i samoorganizujące się jednostki produkcyjne.
Wymaga to mobilnych urządzeń pomocniczych
do operacji montażowych i logistycznych.

Aktualnie realizujemy projekt
związany z modernizacją
i optymalizacją transportu
materiałów we własnym zakładzie
produkcyjnym w Graben-Neudorf,
który uwzględnia zasady tworzenia
wartości takie jak „przepływ jednej
sztuki” oraz „mała jednostka
produkcyjna”.
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SEW-EURODRIVE prowadzi prace nad nowym
modułowym systemem, który umożliwi
tworzenie inteligentnych, innowacyjnych
i zoptymalizowanych kosztowo rozwiązań
aplikacyjnych. Nowe możliwości techniczne
w dziedzinie systemów logistycznych, takich
jak zrobotyzowane układy transportu bliskiego,
były i będą związane głównie z innowacjami

w zakresie indukcyjnych i optycznych
systemów kierowania pojazdami, bezstykowego
przesyłu i magazynowania energii, technologii
bezpieczeństwa, komunikacji radiowej
i nawigacji, technologii czujników, techniki
napędowej i parametryzowanych systemów
sterowania. Efektywne procesy oszczędzają czas
i pieniądze
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Efektywne procesy oszczędzają czas i pieniądze

W zakładach SEW-EURODRIVE korzystamy
z własnych rozwiązań w obszarach produkcji
i logistyki – w ten sposób codziennie testujemy
nasze produkty w rzeczywistych warunkach.
Dlatego przywiązujemy dużą wagę do sposobu
dostarczania energii w naszych rozwiązaniach
aplikacyjnych.

Już w 1990 roku opracowaliśmy technologię
bezstykowego systemu przesyłu energii
MOVITRANS®. Od tamtej pory dostosowujemy
ten system do zmieniających się wymagań
rynku a aktualnie pracujemy nad jego
adaptacją do koncepcji Przemysł 4.0.
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System MOVITRANS® składa się
z nieruchomych i ruchomych elementów,
które umożliwiają bezstykowy przesył energii
do mobilnych odbiorników elektrycznych.
Wymagana energia jest przekazywana
za pośrednictwem pola elektromagnetycznego
(bezkontaktowo) z cewki lub izolowanego
przewodu stacjonarnego przez szczelinę
powietrzną do ruchomych odbiorników
(pojazdów) selektywnie lub wzdłuż całego
toru. W porównaniu do tradycyjnego sposobu

przesyłania energii, na przykład przy użyciu
przewodów sieci trakcyjnej lub stacji ładowania
system MOVITRANS® charakteryzuje się
brakiem zużywania się części składowych
i tym samym nie wymaga konserwacji.
System bezstykowego przesyłu energii
pozwala wyeliminować stosowanie dużych
akumulatorów, które zwiększają gabaryty
urządzeń mobilnych. Przewody sieciowe ułożone
na trasach przejazdowych zasilają pojazdy
energią podczas jazdy. To eliminuje konieczność

ładowania akumulatora. Pojazdy mogą być
wykorzystywane w pracy 3-zmianowej z uwagi
na brak przerw potrzebnych na ładowanie
akumulatora. Jednocześnie ten sposób zasilania
umożliwia zredukowanie liczby mobilnych
układów pomocniczych w porównaniu
do systemów z pojazdami zasilanymi
bateryjnie. Brak konieczności wymiany zużytych
akumulatorów w tradycyjnych pojazdach
zapewnia odpowiedzialne wykorzystywanie
zasobów.

Kolejnym przykładem jest nasz system
chwilowego magazynowania energii
dla elastycznych układów transportowych.
Moduły akumulacyjne pracujące na napięcie
stałe są wyposażone w innowacyjne
kondensatory dwuwarstwowe, w których
gromadzona jest energia elektryczna.
Zastosowanie przetwornika napięcia stałego
podłączonego pomiędzy przyłączem zasilającym

a modułami akumulacyjnymi pozwala
na indywidualne kontrolowanie magazynowanej
energii. Moduł akumulacyjny jest ładowany
w cyklu ciągłym a zmagazynowana energia może
być wykorzystywana przez podłączone odbiorniki.
Stosowanie w instalacjach systemu SEWEURODRIVE do chwilowego magazynowania
energii zapewnia ich niewrażliwość na przerwy
w zasilaniu i wysoką elastyczność działania.

W odniesieniu do koncepcji fabryki cyfrowej
oraz rosnącego znaczenia inteligencji
rozproszonej system ten będzie odgrywać
kluczową rolę w tworzeniu przyszłych systemów.
Minimalne nakłady związane z instalacją takich
systemów stanowią przydatną cechę zwłaszcza
w przypadku wystąpienia awarii zasilania
lub przerwania obwodów.
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Nasze usługi

NASZE USŁUGI
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PAŃSTWA POTRZEB – MOŻLIWOŚĆ
DOWOLNEGO ŁĄCZENIA NASZYCH USŁUG POZWALA NA TWORZENIE
ZINDYWIDUALIZOWANYCH PAKIETÓW SERWISOWYCH.

USŁUGI
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Nasze usługi

Wsparcie
inżynieryjne
i dobór
• Doradztwo projektowe
• Narzędzia inżynierskie
• Szkolenia przez SEW-EURODRIVE
• Usługi w zakresie bezpieczeństwa
• Doradztwo energetyczne

Uruchomienie
i serwisowanie
• Linia serwisowa Hotline (24/7)
• Doradztwo instalacyjne
• Uruchomienie
• Przeglądy i konserwacja
• Inne
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Zapytania
ofertowe
i zamówienia
• Koszyk
• Historia transakcji
• Elektroniczna wymiana danych

Dostawa
i gospodarka
materiałowa
• Elektroniczne powiadomienie o wysyłce
• Inteligentne przepływy materiałowe
z systemem oznakowania DriveTag

Usługi w łańcuchu tworzenia wartości dodanej
Bycie liderem w branży techniki napędowej oznacza, że nigdy nie możemy spocząć na laurach.
Dlatego oprócz ciągłego optymalizowania własnych procesów oferujemy klientom szeroki zakres
usług w całym łańcuchu tworzenia wartości dodanej. Usługi te koncentrują się na poszczególnych
etapach procesu tworzenia wartości.

USŁUGI

• Fakturowanie elektroniczne
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Etap 1:
Wsparcie inżynieryjne i dobór

Już na tym pierwszym etapie nasze usługi wykraczają daleko poza zwykły dobór
produktów. Kompleksowe doradztwo, dostosowane szkolenia i zindywidualizowane
narzędzia projektowe zapewniają skuteczne wsparcie dokładnie tam, gdzie jest
to potrzebne.
Twoja wartość dodana: optymalizacja
codziennych działań – jeszcze przed złożeniem
zamówienia monitorowanych przez naszych
ekspertów technicznych, którzy posiadają
szczegółową wiedzę na temat Państwa branży
i zastosowań. Oferujemy wsparcie personalne
z bezpośrednim doradztwem w kwestiach
technicznych, skutecznych metodach obniżania
kosztów energii czy sposobu korzystania

z naszych narzędzi inżynierskich.
Skorzystaj z naszych kompleksowych szkoleń
praktycznych, aby być na bieżąco z najnowszymi
rozwiązaniami technicznymi oraz z naszych
usług w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić
odpowiednie bezpieczeństwo swoich systemów.
Nasza oferta obejmuje usługę zarządzania
wariantami produktu:

Zarządzanie wariantami
Aby mieć w każdej chwili optymalny przegląd
sytuacji. Przy zarządzaniu wariantami w systemie
DriveBenefits, wprowadzamy do bazy danych
produkty SEW-EURODRIVE, na które składali
Państwo zapytania lub zamówienia. To pozwala
na standaryzację i ograniczenie liczby wariantów
produktów oraz uproszczenie zarządzania
parametrami systemu. Szeroki zakres opcji

filtrowania i porównywania pozwala na dobór
odpowiedniego urządzenia z produktów, które
były już używane. Produkty można wyszukiwać
według różnych parametrów technicznych, takich
jak moc silnika, prędkość wyjściowa czy moment
obrotowy. Zapewnia to szybsze podejmowanie
decyzji i oszczędność czasu w porównaniu do
wyszukiwania w innych systemach.

Państwa korzyści
– Szczegółowy przegląd dzięki liście użytych
komponentów napędowych nawet w różnych
miejscach.
– Szybki dobór urządzeń z produktów,
na które składali Państwo zapytania
lub zamówienia.

Ukierunkowany proces selekcji dzięki
– 
wielu opcjom filtrowania i porównywania
według różnych parametrów technicznych.
Oszczędność kosztów przez unikanie
– 
nowych wariantów produktów.
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Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o rozwiązaniach
technologicznych oferowanych przez DriveBenefits.

● 
Narzędzia inżynierskie systemu DriveBenefits zapewniają właściwe
parametry systemu. Narzędzia SEW Workbench, DriveConfigurator,
funkcje zarządzania wariantami produktu lub doboru zamienników
umożliwiają prawidłowy dobór lub zaprojektowanie systemu
napędowego.
● 
Doradztwo związane z oszczędzaniem energii pozwala określić
istniejący potencjał. Począwszy od ogólnego doradztwa oraz akwizycji
danych aż do przeprowadzenia analiz efektywności energetycznej
i audytów wydajności, oferujemy pomoc w identyfikacji i wykorzystaniu
potencjału związanego z oszczędnością energii. Państwa korzyści:
całościowe podejście oferuje możliwość wykorzystania uzyskanych
danych do analizy innych inwestycji.

● 
Szkolenia pozwalają podnosić kwalifikacje pracowników na
najwyższy możliwy poziom. Kompetencje są kluczowym sposobem
wyróżniania się na tle konkurencji. Nasze szerokie portfolio szkoleń
zapewnia praktyczne postępy w nabywaniu umiejętności. Sprawdź,
jakie szkolenia oferuje SEW-EURODRIVE.
● 
Nasze doradztwo w zakresie bezpieczeństwa daje dużo więcej
niż tylko spokojny sen. Program safetyDRIVE oferuje komponenty
i funkcje bezpieczeństwa zaś nasze modułowe pakiety usług
bezpieczeństwa certyfikowane przez TÜV Rheinland są oparte na 16
etapach cyklu życia bezpieczeństwa systemu określonych w normie
PN-EN 61508. Usługa zapewni Państwu efektywne kosztowo
projektowanie, wdrożenie bezpiecznych praktyk inżynierskich,
zwiększenie wydajności oraz mniejsze nakłady pracy.
● 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.sew-eurodrive.pl/uslugi/uslugi.html

USŁUGI

● 
Doradztwo projektowe projektowe to gwarancja prawidłowej
struktury systemu. W ramach usługi, która obejmuje etap
opracowania wstępnego projektu rozwiązań napędowych oferujemy
wsparcie przy doborze właściwych komponentów. Państwa korzyści:
zgodność z normami, ograniczenie liczby błędów i długofalowe
korzyści.
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Etap 2:
Zapytania ofertowe i zamówienia

Drugim etapem jest poprawa przebiegu i jakości procesu realizacji zamówień. To Państwo
decydują, która usługa związana ze składaniem zapytań i zamówień jest najbardziej
odpowiednia i gdzie możliwe jest uproszczenie czy nawet zautomatyzowanie przebiegu
procesów.
Twoja wartość dodana: możliwość korzystania
z know-how i wsparcia doświadczonego
partnera we wszystkich kwestiach związanych
z zamówieniami drogą elektroniczną. Dzięki
szerokiej ofercie indywidualnych, dostosowanych
usług doradzamy i pomagamy Państwu
w zwiększeniu efektywności przebiegu realizacji
zamówień.

Lecz jest on oczywiście zawsze
podporządkowany Państwa strategicznym
celom i procesom biznesowym. Na przykład
w celu łatwiejszej integracji w Państwa systemie
aplikacji Online Support oferujemy nowy pakiet
usług ESIS (Easy Supplier Integration Services).

NOWOŚĆ: ESIS® – Easy Supplier Integration
Services
Tracisz większość swojego cennego czasu
na szukanie właściwego oprogramowania online
stosowanego przez dostawców? Przesyłanie
danych do systemu podczas przetwarzania
zapytań i zamówień trwa stanowczo zbyt długo?
Jeśli tak, to mamy dla Ciebie rozwiązanie:
skorzystaj z usług ESIS®, aby połączyć zalety
Internetu, nowoczesnych rozwiązań zakupów

internetowych oraz możliwości konfiguracji
online w Państwa systemach. Razem z firmami
Festo i Sick stworzyliśmy efektywny kanał
komunikacji systemowej z wygodnym dostępem
do informacji oferowanych przez Państwa
dostawców w spójny i logiczny sposób.
Przegląd usług ESIS:

ESIS® INFORM
Łatwy dostęp do informacji:
– Spójna struktura połączeń zapewniających
dostęp do informacji
– Łatwa integracja w dowolnym systemie
– Bezpośredni dostęp do informacji przy
pomocy hiperłączy

ESIS® COMFORT
Łatwy proces realizacji zamówień:
– Wyceny i zamówienia są składane przez
usługę koszyk SEW-EURODRIVE
– Dane są następnie przesyłane do
informacji o towarze

Wspólna inicjatywa firm:
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Oszczędzaj czas i pieniądze – z modułami
DriveBenefits! W jaki sposób? Zeskanuj
kod i dowiedz się więcej o rozwiązaniach
technologicznych oferowanych przez DriveBenefits.

Usługa Przegląd transakcji systemu
● 
DriveBenefits
oferuje kompleksowe zarządzanie
elektronicznymi zamówieniami od
momentu złożenia zamówienia aż do jego
potwierdzenia, powiadomienia o wysyłce
i zafakturowania. Zautomatyzowana
wymiana danych może być realizowana przy
użyciu platform, takich jak MyOpenFactory,
Basware i Seeburger AG lub standardowych
formatów, takich jak EDIFACT lub XML.

Usługa Elektroniczna wymiana danych
● 
(EDI) systemu DriveBenefits zoferuje
kompleksowe zarządzanie elektronicznymi
zamówieniami od momentu złożenia
zamówienia aż do jego potwierdzenia,
powiadomienia o wysyłce i zafakturowania.
Zautomatyzowana wymiana danych może
być realizowana przy użyciu platform, takich
jak MyOpenFactory, Basware i Seeburger
AG lub standardowych formatów, takich jak
EDIFACT lub XML.
Usługa Elektroniczne fakturowanie
● 
systemu DriveBenefits zapewnia
szybką dostępność faktur, oszczędza czas
i chroni środowisko. Zarządzaj obsługą
przychodzących faktur i procesami
administracyjnymi, niezależnie od tego,
czy faktury są wysyłane pocztą elektroniczną,
w pliku XML czy za pomocą usługi EDI.
● Więcej informacji dostępnych jest
na stronie:
www.sew-eurodrive.pl/uslugi/uslugi.html

USŁUGI

● 
Usługa Koszyk systemu DriveBenefits
oferuje szereg informacji o produkcie.
W każdej chwili możesz wysłać zapytanie
i zamówienie na wszystkie standardowe
produkty SEW-EURODRIVE i części zamienne
Państwa korzyści: bezpośredni dostęp
do wszystkich istotnych informacji.
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Etap 3:
Dostawy i gospodarka materiałowa
Zoptymalizuj procesy logistyczne za pomocą usług dostępnych dla tego etapu procesu.
Możesz skrócić czas związany z obsługą towarów przychodzących, zwiększyć
dynamikę swoich wewnętrznych przepływów materiałów i w bardziej efektywny sposób
kontrolować wszystkie dostawy oraz ich późniejsze wykorzystanie. Ty decydujesz,
co najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
Twoja wartość dodana: efektywne planowanie
wykorzystania zasobów dzięki szybkiemu
powiadamianiu o wysłaniu towarów lub bardziej
ukierunkowanej kontroli wszystkich dostaw.
Nasze zindywidualizowane usługi zapewniają
prawidłową organizację zadań, oszczędność
cennego czasu oraz właściwe wykorzystanie
naszych produktów.

Przekonaj się, jakie korzyści uzyskasz dzięki
tej wartości dodanej. Portfolio usług obejmuje
system etykiet DriveTag z kodami kreskowymi
umieszczanych na opakowaniach lub napędach,
które pomagają w optymalizacji przepływu
towarów.

DriveTag
Usługa DriveTag systemu DriveBenefits –
funkcjonalne etykiety z kodami kreskowymi, które
są umieszczane na opakowaniach lub napędach
w celu ich szybkiej elektronicznej identyfikacji.
Państwa korzyści
– Łatwa identyfikacja produktów i dostaw
za pomocą skanera kodów kreskowych.
– Prosta obsługa dzięki funkcjonalnym
etykietom z nadrukowanym kodem
kreskowym i opisem tekstowym.

Oznacza to możliwość łatwego zautomatyzowania
procesów odbioru towarów przychodzących
i zwiększenia dynamiki wewnętrznego przepływu
materiałów.

– Zminimalizowanie liczby błędów z uwagi
na wyeliminowanie ręcznego wprowadzania
danych.
– Skrócenie czasu operacji dzięki
zautomatyzowaniu procesów odbioru
towarów przychodzących i bardziej
efektywnemu przepływowi materiałów.
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Oszczędzaj czas i pieniądze – z modułami
DriveBenefits! W jaki sposób? Zeskanuj
kod i dowiedz się więcej o rozwiązaniach
technologicznych oferowanych przez DriveBenefits

● 
Elektroniczne awizo dostawy dostępne w systemie
DriveBenefits informuje o wysyłce towarów. Wyślemy do Państwa
zawiadomienie odnośnie każdej dostawy, gdy tylko przesyłka
opuści naszą fabrykę. W ten sposób będą Państwo zawsze dobrze
poinformowani oraz będą mogli podjąć odpowiednie kroki związane
z odbiorem towarów. Awizo dostawy umożliwi Państwu optymalne
planowanie wykorzystania zasobów, dokładne dostosowanie procesów
produkcyjnych do oczekiwanej dostawy i szybszy proces jej odbioru.

USŁUGI

● 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.sew-eurodrive.pl/uslugi/uslugi.html
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Etep 4:
Uruchomienie i konserwacja

Czwarty etap obejmuje modułowy pakiet usług CDS® – Complete Drive Service.
Poszczególne moduły systemu CDS® mogą być w dowolny sposób łączone w celu
tworzenia własnych pakietów usług CDS® dostosowywanych do indywidualnych
potrzeb. Możesz sam wybrać wymagany zestaw usług lub skonsultować się z naszymi
specjalistami serwisowymi.

Twoja wartość dodana: z systemem CDS® –
Complete Drive Service mają Państwo zawsze
wymagany zakres usług. W każdym momencie

i miejscu. Wiemy, że wymagania naszych
klientów są bardzo różne i dlatego zawsze
możemy zaoferować odpowiednie rozwiązanie.
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Moduły systemu CDS®

Linia serwisowa Hotline (24/7)

Doradztwo instalacyjne zapewnia

Uruchomienie nowych lub

Programowanie aplikacji dla

dostępna całą dobę. Pod bezpłatnym

właściwy przebieg etapu instalacji.

modernizowanych systemów w szybki

złożonych systemów. Indywidualnie

numerem telefonu połączą się

Nasi eksperci oferują swoją wiedzę

i zapewniający oszczędności sposób.

opracowane oprogramowanie może

Państwo ze specjalistą serwisowym

i doświadczenie, począwszy od etapu

Dodatkowo korekta ustawień

zapewnić wymaganą elastyczność.

firmy SEW-EURODRIVE. Usługa jest

doboru produktów i projektowania,

komponentów techniki napędowej

Zoptymalizuj przepływy procesowe

dostępna przez 365 dni w roku.

aż do uruchomienia systemu.

zapewni zwiększenie produktywności.

i skorzystaj z darmowych programów

Przeglądy i konserwacja,

Naprawy z gwarancją szybkiego usu-

Części zamienne z gwarancją mak-

Szybki montaż do natychmiastowej

aby zapobiec awariom systemu.

wania usterek, także dla produktów

symalnej dostępności. Aż 95 procent

dostawy. Wysoka dyspozycyjność

Zminimalizuj koszty eksploatacji dzięki

innych producentów. Zapewniamy dys-

wszystkich zamówień jest wysyłanych

dzięki zdecentralizowanym

minimalizacji przestojów systemu.

pozycyjność i produktywność Państwa

tego samego dnia. Gwarantowana naj-

magazynom części i krótkim czasom

Skorzystaj z naszej oferty także w

systemów na stałym, wysokim poziomie

szybsza dostawa części zamiennych,

wymiany, nawet w przypadku

odniesieniu do produktów innych

- dzięki ekspertom posiadającym

zestawów naprawczych i zestawów

produktów innych producentów.

producentów.

najbardziej aktualną wiedzę.

do adaptacji systemów.

Serwis przekładni przemysłowych

Logistyka odbiorcza i dostawcza

Modernizacja do optymalizacji

Analiza stanu napędu dla potrzeb

oparty na doświadczeniu i wiedzy

dla szybkich efektów. Szybki odbiór

dyspozycyjności i niezawodności

konserwacji zapobiegawczej.

eksperckiej. Zredukowane koszty dzięki

i dostawa produktów, zredukowana

przebiegu procesów w istniejących

Państwa korzyści: wysoka dyspozy-

kompleksowym usługom od jednego

liczba przestojów i większa niezawod-

systemach. Nowe systemy napędowe

cyjność systemu, możliwość harmo-

dostawcy. Usługa dostępna globalnie

ność operacyjna. Oferujemy również

pozwalają oszczędzać energię

nogramowania planowanych posto-

obejmuje również produkty innych

czynności demontażu i montażu

i zwiększyć produktywność.

jów i kosztów oraz redukcja kosztów

producentów.

komponentów i podzespołów.

CDM® Zarządzanie konserwacją

Doskonalenie zawodowe do efek-

do zapewnienia dyspozycyjności

tywnej obsługi rozwiązań napędo-

maszyn i systemów. Zmniejszenie

wych. Dopilnuj, aby kompetencje

liczby nieplanowanych przestojów,

pracowników były na najwyższym

optymalizacja planów serwisowych,

poziomie. Oferujemy bogaty program

niższe koszty magazynowania części

szkoleniowy, z zakresu szerokiej

zamiennych i pełna transparentność.

techniki napędowej.

magazynowania części zamiennych.

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej o systemie
CDS® – Kompleksowe usługi
serwisowe

USŁUGI

narzędziowych.
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Moduł systemu CDS®: Analiza stanu napędu

Czas to pieniądz i konserwacja z pewnością nie jest tu wyjątkiem. Skorzystaj,
więc z doskonałego połączenia produktów i usług z układami do diagnostyki napędów
z modułowego systemu CDS®. Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami
do łatwego monitorowania i rozwiązywania problemów podczas pracy urządzeń,
prosimy o kontakt z naszymi specjalistami serwisowymi w celu uzyskania bliższych
informacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.sew-eurodrive.pl/uslugi/uslugi.html
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Układ diagnostyki DUO
Układ diagnostyki stanu oleju
Diagnostyka oleju na podstawie
analizy termicznej

Charakterystyka
– Określanie pozostałego czasu pracy oleju
przekładniowego i wiarygodne obliczanie czasu
wymiany oleju za pomocą precyzyjnego czujnika
– Zainstalowany w przekładni zębatej czujnik
temperatury mierzy temperaturę oleju i przekazuje
ją do modułu analizatora, który oblicza czas
pozostały do wymiany oleju.
– Układ diagnostyki uwzględnia charakterystyki
utleniania różnych olejów w warunkach naprężeń
termicznych

Korzyści
– Redukcja kosztów gospodarki olejowej
– Optymalne wykorzystanie całego okresu
eksploatacji oleju
– Możliwość konfiguracji bezpośrednio na układzie
diagnostycznym (bez użycia komputera)
– Proste określanie i odczyt czasu pozostałego
do kolejnej wymiany oleju
– Możliwość parametryzacji układu dla 5 różnych
typów olejów
– Generowanie komunikatu ostrzegawczego
w przypadku przekroczenia ustawionych wartości
dopuszczalnych, np. maks. temperatura oleju
– Ciągłe monitorowanie procesu starzenia się oleju
– Możliwość indywidualnego planowania okresów
konserwacji

Układ diagnostyki prądów wirowych
Układ diagnostyczny do monitorowania zużycia okładzin hamulcowych
i stanu załączenia hamulca

Charakterystyka
– Precyzyjny czujnik do monitorowania zużycia
okładzin i stanu załączenia hamulca (typu BE.. /
BF.. / BT..)
– Bezstykowy system pomiarowy do monitorowania
roboczej szczeliny powietrznej
– Niezawodna kontrola prawidłowej pracy hamulca
i zużycia okładzin hamulcowych przy użyciu
jednego czujnika

Korzyści
– Wykrywanie w odpowiednim czasie zużycia
okładzin hamulcowych
– Niezawodne monitorowanie sprawności
hamowania
– Bezdotykowy system pomiarowy, co gwarantuje
brak zużywania się części składowych
– Bezpośrednia analiza przez falownik SEWEURODRIVE z odpowiednim protokołem błędów
– Możliwość stosowania w warunkach zwiększonej
wilgotności ze stopniem ochrony do IP66
– Możliwość indywidualnego planowania okresów
konserwacji stosowanie do stopnia zużycia

Układ diagnostyki hamulca (opcja /DUB)
Układ diagnostyki hamulca
Monitorowanie stanu hamulca

Charakterystyka
– Precyzyjny czujnik do monitorowania zużycia
okładzin i stanu załączenia hamulca
– Generowany sygnał napięciowy może być
analizowany przez falownik SEW-EURODRIVE
lub sterownik nadrzędny
– Niezawodna kontrola prawidłowej pracy hamulca
i zużycia okładzin hamulcowych przy użyciu
dwóch czujników

Korzyści
– Wykrywanie w odpowiednim czasie zużycia
okładzin hamulcowych
– Niezawodne monitorowanie sprawności
hamowania
– Możliwość implementacji sygnału
z mikroprzełącznika, jako zestyku rozwiernego
lub zwiernego
– Łatwe przetwarzanie wyjściowego sygnału
napięciowego
– Bezpośrednia analiza przez falownik SEWEURODRIVE z odpowiednim protokołem błędów
– Możliwość stosowania w warunkach zwiększonej
wilgotności ze stopniem ochrony do IP65
– Samoczyszczące styki wewnątrz czujnika
– Możliwość indywidualnego planowania okresów
konserwacji

USŁUGI

NOWOŚĆ: Układ diagnostyki opcja /DUE
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Moduł systemu CDS®: Logistyka odbiorcza i dostawcza
Pick-Up Box Serwis

SEW-EURODRIVE zajmuje się obsługą wszystkich działań logistycznych związanych
z transportem. Nasza usługa Logistyka odbioru i dostawy umożliwia Państwu odbiór,
fabryczne sprawdzenie i ponowną dostawę mechanicznych komponentów napędowych
zarówno SEW-EURODRIVE jak i innych producentów. Cały proces będzie wkrótce jeszcze
łatwiejszy po wprowadzeniu nieodpłatnych pojemników Pick-Up Box.

1

Proces realizacji usługi

Odesłanie naprawionych
napędów do klienta
w uzgodnionym terminie

Nieodpłatne dostarczenie
pojemnika Pick-Up Box
do klienta

5

Sprawdzenie komponentów
napędowych i wykonanie
naprawy po uzyskaniu zgody
klienta

2

4

3

Załadunek do pojemnika
mechanicznych komponentów
napędowych zarówno
SEW-EURODRIVE jak i innych
producentów

Odbiór załadowanego pojemnika
Pick-Up Box i jednoczesne
dostarczenie nowego, pustego
pojemnika

USŁUGI

57

Korzyści ze stosowania pojemnika Pick-Up Box

– Oprócz realizacji usługi Naprawa SEWEURODRIVE realizuje również obsługę
wszystkich działań logistycznych związanych
z transportem. Odbieramy i dostarczamy
komponenty techniki napędowej.
– Użyczamy Państwu nieodpłatnie pojemnik
Pick-Up Box. Można go używać, jako
pojemnik zbiorczy do załadunku przekładni
mechanicznych SEW-EURODRIVE
przewidzianych do sprawdzenia (także
pochodzących od innych producentów).
– Państwo decydują tylko skąd i jak szybko
pojemnik ma zostać odebrany przez naszego
partnera logistycznego.

– Podczas odbioru załadowanego pojemnika
otrzymają Państwo jednocześnie nowy, pusty
pojemnik. W ten sposób pojemnik jest zawsze
dostępny do wykorzystania.
– Mechaniczne komponenty napędowe
przewidziane do sprawdzenia zostaną
dokładnie zbadane przez doświadczonych
techników serwisu SEW-EURODRIVE
i naprawione po uzyskaniu zgody klienta.
– Pojemnik Pick-Up Box można używać
do załadunku mechanicznych komponentów
napędowych zarówno SEW-EURODRIVE jak
i innych producentów.
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Aplikacja Online Support

Witamy w zupełnie nowym wymiarze: aplikacja Online Support to nowy sposób
korzystania z wszystkich usług SEW-EURODRIVE dostępnych online. Oferuje ona szereg
nowych korzyści. Logicznie uporządkowana struktura jest podzielona na poszczególne
etapy procesu i zapewnia łatwy, bezpośredni dostęp do potrzebnych funkcji.

1

Najwyższy poziom wsparcia:
Aplikacja oferuje szereg nowych funkcji
dostępnych bez konieczności logowania się.
Po zalogowaniu z użyciem hasła użytkownik
będzie mógł skorzystać z mnóstwa opcji
personalizacji oraz dodatkowych funkcji,
które będą mogły być aktywowane zgodnie
z życzeniem.

1 
2

1. NOWOŚĆ: funkcja Usuwanie usterek
oferuje wsparcie przy usuwaniu błędów
ze wskazywaniem możliwych przyczyn oraz
dostępnych działań naprawczych. Dostęp
do funkcji Usuwanie usterek jest możliwy
przy pomocy odpowiedniej aplikacji mobilnej
i podaniu identyfikatora produktu SEW.

2 
2. Funkcja Dane i dokumenty oferuje
najszybszy sposób na wyszukanie informacji
o produktach. W bazie danych dostępne
są pliki CAD, dane techniczne produktów,
oprogramowanie oraz dokumentacja
techniczna.

Wiele możliwości, jeden dostęp:
zeskanuj kod i odkryj Online Support –
nowe narzędzie SEW-EURODRIVE.
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Aplikacje mobilne
Potrzebujesz pomocy w doborze produktu
lub chcesz pobrać dane techniczne
komponentów napędowych? Nasze aplikacje
zapewnią Ci wszystkie żądane informacje.

USŁUGI

Jesteś ciągle w ruchu? Dzięki naszym
użytecznym aplikacjom praktyczne informacje
dotyczące techniki napędowej mogą być
dostępne w telefonie komórkowym.
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Nasze rozwiązania

NASZE ROZWIĄZANIA
MYŚL AMBITNIE, ABY OSIĄGAĆ AMBITNE CELE.
NASZE ROZWIĄZANIA DLA JUTRA – DOSTĘPNE JUŻ TERAZ.

ROZWIĄZANIA
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Rozwiązania od SEW-EURODRIVE

Czy masz dla nas całkowicie nowe lub bardzo nietypowe wyzwania? Bez względu
na branżę, w której Państwo działają jesteśmy do dyspozycji na całym świecie,
zapewniając systematyczny, ciągły rozwój naszych komponentów, naszego modułowego
systemu i naszych rozwiązań.

SEW-EURODRIVE już tworzy i wdraża
rozwiązania dla przyszłych zastosowań:

– Dedykowane pakiety aplikacyjne,
– Indywidualne rozwiązania systemowe,
– Przemysłowe przekładnie o wysokiej mocy.

To pozwoli nam sprostać wyzwaniom, które stoją
przed nami i zawsze oferować Państwu to,
co jest potrzebne – dziś, jutro i w przyszłości.

ROZWIĄZANIA
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Możliwości w zasięgu ręki –
przykładowe zastosowania.

Pakiety MAXOLUTION® opracowane przez firmę SEW-EURODRIVE to zindywidualizowane
rozwiązania aplikacyjne z gwarancją sukcesu. Nasze rozwiązania systemowe
MAXOLUTION® oferują wszystkie elementy niezbędne do wdrożenia rozwiązań
dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Począwszy od elektromechanicznych napędów,
sterowników, systemów do komunikacji,
wizualizacji oraz bezstykowego przesyłu
energii aż do szerokiego portfolio usług, które
zapewniają szybkie i niezawodne wsparcie

ze strony doświadczonych specjalistów.
Z personelem działów sprzedaży i serwisu ściśle
współpracują nasi specjaliści z doświadczeniem
w określonych branżach przemysłu.

Twoja wartość dodana: Wszystko od jednego
dostawcy. W ten sposób zapewniamy naszym
klientom optymalne doradztwo i wsparcie

od etapu projektowania systemu aż do jego
serwisowania – w kompetentny, szybki
i kompleksowy sposób.

Systemy automatycznie kierowanych
pojazdów transportowych
− Dla zsynchronizowanych linii montażowych
− Do zadań transportowych w logistyce
produkcji i dystrybucji

Platformowe systemy transportowe
− Zdecentralizowany sterownik napędu
i pozycjonowanie bezwzględne
− Ekranowana komunikacja w sieci WLAN
− Bezstykowy przesył energii

Systemy z samojezdnymi platformami
− Z bezstykowym przesyłem energii
i zdecentralizowanym sterownikiem napędu

Systemy transportu podwieszanego
do małych obciążeń
− Kompaktowe rozwiązanie systemowe
dla prostych zadań transportowych
ze sterowaniem półokresowym
i konfigurowanymi funkcjami

Systemy transportu podwieszanego
do dużych obciążeń
− Sterownik napędu z pozycjonowaniem
i ekranowaną komunikacją w sieci WLAN
− Elastyczna, prosta konfiguracja

Systemy transportu podwieszanego
z bezpieczeństwem funkcjonalnym
− Sterownik napędu z pozycjonowaniem
i ekranowaną komunikacją w sieci WLAN
− Zaawansowane rozwiązanie systemowe
z prostą, elastyczną konfiguracją
− Innowacyjny i kompleksowy system
bezpieczeństwa

Magazyny wysokiego składowania
− Całkowicie zautomatyzowany system
z optymalizacją zużycia energii

Systemy transportu bliskiego
− Otwarta platforma dla pełnej automatyzacji
− Interfejsy do obsługi mobilnych urządzeń
transportowych

Systemy obsługi bagażu na lotniskach
− Zautomatyzowane rozwiązania
infrastrukturalne dla lotnisk

ROZWIĄZANIA
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Nasze rozwiązania

Sukces szyty na miarę –
rozwiązania systemowe dla każdego rodzaju ruchu.

Nasze rozwiązania systemowe MAXOLUTION®
są tak samo wyjątkowe jak pomysły i wymagania
naszych klientów. O ile przedstawione przykłady
dają obraz potencjalnych zastosowań, osobista
dyskusja jest najlepszym sposobem na
udzielenie bardziej szczegółowych informacji

o możliwościach, jakie oferują indywidualne
rozwiązania MAXOLUTION®. Zmniejszenie
złożoności systemów dzięki zastosowaniu
optymalnie dopasowanych do siebie
i standaryzowanych komponentów zapewnia
dodatkowe korzyści.
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Indywidualność i wieloletnie doświadczenie na całym świecie
Oprócz zindywidualizowanych rozwiązań
systemowych MAXOLUTION® oferuje również
kompleksowy, elastyczny i modułowy
system usług. W oparciu o nasze wieloletnie
doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań
systemowych dla różnych projektów

inżynierskich na całym świecie, stworzyliśmy
modułową koncepcję usług w celu
zoptymalizowania procesu wdrażania projektów.
Portfolio usług obejmuje wszystkie fazy cyklu
życia produktu – od doradztwa, projektowania
i konfiguracji aż do wdrażania, uruchamiania

i monitorowania produkcji. Oferujemy Państwu
kompleksową ofertę usług dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i skoordynowanych
z naszymi rozwiązaniami systemowymi.

Indywidualne
doradztwo
i projektowanie

Zarządzanie projektem zorientowane
na klienta

Oprogramowanie
Opracowywanie
i wdrożenie

Szkolenia

Adaptacje systemów
do określonych
projektów i próby

Symulacja pracy
systemów
i urządzeń

Emulacja i wirtualny
rozruch

Symulacja
i wizualizacja
procesów

Usługi w zakresie
bezpieczeństwa

Doradztwo
energetyczne

Logistyka dostaw
na całym świecie

Monitorowanie
produkcji

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o rozwiązaniach
systemowych MAXOLUTION®.

ROZWIĄZANIA

modułowa koncepcja usług

68

Nasze rozwiązania

Moc i inteligentne rozwiązania –
przekładnie przemysłowe od jednego dostawcy.

Za każdym zapytaniem dotyczącym przekładni przemysłowych stoi coś więcej niż
tylko samo zainteresowanie urządzeniem. Producenci ciężkiego sprzętu dla górnictwa,
przemysłu cementowego czy sektora budowlanego mają specyficzne wymagania i szukają
zindywidualizowanych rozwiązań, które mogą je spełnić. I tutaj także SEW-EURODRIVE
oferuje dużo więcej niż tylko same produkty. Do Państwa dyspozycji jest nasze know-how
oraz doświadczenie z zakresu technologii i logistyki, począwszy od etapu projektowania
aż do serwisowania urządzeń.

Naszym atutem jest to, że praktycznie
żaden inny dostawca na rynku nie oferuje
tak szerokiej gamy komponentów techniki
napędowej. Dostarczane przez nas rozwiązania
oparte są nie tylko na zaawansowanej technice
zawartej w mechanicznych, elektrycznych
i elektronicznych komponentach napędowych
„made by SEW-EURODRIVE”, ale przede

wszystkim na naszej specjalistycznej wiedzy
w obszarach techniki sterowania, narzędzi
projektowych, oprogramowania systemowego,
bezpieczeństwa maszyn i efektywności
energetycznej. W przypadku rozwiązań
przekładni przemysłowych, liczy się całość.
I to jest dokładnie to, co oferujemy.
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SEW-EURODRIVE jest niezawodnym partnerem
w rozwiązywaniu problemów. Zeskanuj kod
i dowiedz się o rozwiązaniach oferowanych
od etapu projektowania aż do uruchomienia
i serwisowania systemu.
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Nasze rozwiązania

SEW-EURODRIVE jako dostawca systemów.

Jednym z elementów naszej kompleksowej
obsługi klienta jest doradztwo eksperckie
– dostępne na całym świecie. Chętnie
zmierzymy się z wyzwaniami Państwa branż
przy realizacji projektów, czy to w formule
montażu na zamówienie (assemble to order) czy
projektowania na zamówienie (engineered to
order). Zamówienia, które nie obejmują żadnych
prac konstrukcyjnych stanowią, szczególnie
w przemyśle ciężkim, zdecydowaną mniejszość.

Przy wyborze SEW-EURODRIVE jako partnera,
nasz lokalny personel sprzedaży będzie
uczestniczył w rozwiązywaniu potencjalnych
problemów, na przykład poprzez analizę
złożoności systemu. Oferujemy Państwu
również doświadczenie i know-how personelu
wsparcia technicznego pracującego w naszej
międzynarodowej sieci centrów wsparcia
technicznego zawsze, gdy będzie to potrzebne.

Twoja wartość dodana: możesz
polegać na naszych specjalistach, którzy
wysłuchają Państwa uwag, aby zapoznać
się ze specyficznymi wymaganiami i dobiorą
właściwe rozwiązanie. Nasi konsultanci będą
współpracować z Państwem przy opracowywaniu

projektu już od początkowego etapu.
Zapewniamy również globalną koordynację usług
doradczych przy międzynarodowych projektach,
uwzględniając udział lokalnych użytkowników
końcowych.
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Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.sew-eurodrive.pl
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Nasze produkty

NASZE PRODUKTY
CAŁKOWICIE NOWY POZIOM ELASTYCZNOŚCI.
NASZE INNOWACYJNE PRODUKTY Z UNIKALNEGO SYSTEMU MODUŁOWEGO.

PRODUKTY
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Nasze produkty

Informacje o produktach:
szybkie, aktualne,
dostępne online

Przekładnie

76

Motoreduktory

98

Silniki

118

Przekładnie przemysłowe

162

Zdecentralizowane i mechatroniczne
systemy napędowe

178

Falowniki

198

Systemy napędowe serwo

240

Przemysłowe sieci komunikacyjne

290

Technika sterowania

302

Obsługa i uruchamianie systemów

314

Technika bezpieczeństwa

326

Bezstykowy system przesyłu energii

334
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PRZEKŁADNIE
ZĘBATE
1.1 Przekładnie standardowe
Przekładnie walcowe serii R
Przekładnie walcowe płaskie serii F
Przekładnie walcowo-stożkowe serii K
Przekładnie walcowo-ślimakowe serii S
Przekładnie kątowe SPIROPLAN® serii W
1.2 Przekładnie serwo
Przekładnie planetarne serwo
serii PS.F, PS.C	
Przekładnie walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F

78
79
80
82
83

84
86

1.3 Przekładnie ze stali nierdzewnej
Przekładnie walcowe serii RES
Przekładnie walcowo-stożkowe serii KES

88
88

1.4 Przekładnie w wersji
przeciwwybuchowej
Przekładnie standardowe serii R, F, K, S, W	
Przekładnie serwo serii PS.F, BS.F

90
91

1.5 Akcesoria i opcje:
Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa
Połączenie zaciskowe TorqLOC®
Układ diagnostyki DUO
(Układ diagnostyki stanu oleju)

92

96
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Przekładnie

1.1 Przekładnie zębate standardowe
Przekładnie walcowe

Seria RX (przekładnie jednostopniowe)
Wielkości 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107

Charakterystyka

– Przekładnie walcowe o wysokiej sprawności
– Wysokie prędkości obrotowe
– Wersja na łapach lub z kołnierzem

Przełożenie przekładni

i

1.30 – 8.65

Maks. moment obrotowy

Nm

69 – 830

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 45

Seria R (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)
Wielkości 07 / 17 / 27 / 37 / 47 / 57 /
67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 137 / 147 / 167

Charakterystyka

–
–
–
–

Przełożenie przekładni

i

3.21 – 289.74

Przełożenie przekładni wielostopniowej

i

90 – 27 001

Maks. moment obrotowy

Nm

50 – 18 000 *

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 90

* Również dla wersji ze zredukowanym luzem

Optymalna relacja pomiędzy wydajnością a przestrzenią wymaganą do zabudowy
Szeroki zakres wielkości i przełożeń przekładni
Wersja na łapach lub z kołnierzem
Dostępna wersja ze zredukowanym luzem
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Seria RM (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)
Wielkości 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 137 / 147 / 167

Charakterystyka

– Przekładnie walcowe z wydłużoną piastą łożyska wału wyjściowego
– Zaprojektowane specjalnie do napędu mieszadeł
– Do pracy przy dużych obciążeniach poprzecznych i osiowych oraz momentach gnących

Przełożenie przekładni

i

4.29 – 289.74

Przełożenie przekładni wielostopniowej

I

134 – 27 001

Maks. moment obrotowy

Nm

450 – 18 000

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 90

Przekładnie walcowe płaskie

Seria F (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)
Wielkości 27 / 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157

Charakterystyka

– Zwarta budowa do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
– Dostępna wersja ze zredukowanym luzem
– Szczególnie odpowiednie do aplikacji związanych z transportem materiałów i inżynierią
procesową
– Dostępne warianty:
 Wersja na łapach lub z kołnierzem, Wersja z kołnierzem B5 lub B14, Wał pełny lub drążony,
Wał drążony łączony wpustem, tarczą zaciskową, wielowypustem lub systemem TorqLOC®

Przełożenie przekładni

i

3.77 – 281.71

Przełożenie przekładni wielostopniowej

i

87 – 31 434

Maks. moment obrotowy

Nm

130 – 18 000 *

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 90

* Również dla wersji ze zredukowanym luzem
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Przekładnie

1.1 Przekładnie zębate standardowe
Przekładnie walcowo-stożkowe

Seria K (przekładnie trzystopniowe)
Wielkości 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 / 167 / 187

Charakterystyka

– Wysoka sprawność przekładni pozwala uzyskać energooszczędne napędy kątowe
– Koła zębate o wysokiej wytrzymałości zapewniają wysoki moment obrotowy i niskie zużycie
napędu
– Długi okres eksploatacji i bezobsługowa praca
– Dostępna wersja ze zredukowanym luzem
– Dostępne warianty:
- Wersja na łapach lub z kołnierzem
- Wersja z kołnierzem B5 lub B14
- Wał pełny lub drążony
- Wał drążony łączony wpustem, tarczą zaciskową, wielowypustem lub systemem TorqLOC®

Przełożenie przekładni

i

3.98 – 197.37

Przełożenie przekładni wielostopniowej

i

94 – 32 625

Maks. moment obrotowy

Nm

200 – 50 000 *

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 90

* Również dla wersji ze zredukowanym luzem
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NOWOŚĆ: Przekładnie walcowo-stożkowe dwustopniowe
Wielkości K..19, K..29, K..39 i K..49

Charakterystyka

– Przeznaczone do różnych sektorów przemysłu i zastosowań, na przykład w napędach wind
lub systemów przenośnikowych
– Dwustopniowa budowa przekładni (zazębienie spiralne/hipoidalne) zapewnia niskie straty energii
– Uzębienia o nieskończonej trwałości zmęczeniowej, co oznacza praktycznie brak zużywania
się napędu
– Możliwość łączenia ze wszystkimi silnikami SEW-EURODRIVE
– Efektywność energetyczna:
- Sprawność zazębienia wynosząca powyżej 96% i niskie zużycie energii
- Wysoka sprawność przekładni pozwala na stosowanie mniejszych silników i bardziej
kompaktowa budowa
- Możliwość stosowania silników o klasach sprawności od IE1 do IE4
- Szeroki zakres dostępnych wersji pozwala dobrać optymalne połączenie z urządzeniem
roboczym, nawet w utrudnionych warunkach montażowych
Wielkość K..19

Wielkość K..29

Wielkość K..39

Wielkość K..49

Maks. moment obrotowy napędu

Nm

80

130

300

500

Wał pełny

mm

20

25

30

35

Wał drążony z wpustem KA..

mm

20

30/35
25/30
(30 wg DIN 68853)

35/40

Średnica kołnierza K.F..

mm

120 / 160

160 / 200

160

200

Przełożenie przekładni

i

4.50 – 58.68

3.19 – 71.93

2.8 – 58

3.5 –75

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 1.1

0.12 – 2.2

0.12 – 4.0

0.12 – 7.5
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1.1 Standardowe przekładnie zębate
Przekładnie walcowo-ślimakowe

Seria S (przekładnie dwustopniowe)
Wielkości 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97

Charakterystyka

– Dużo wyższa sprawność w porównaniu do samej przekładni ślimakowej dzięki połączeniu
przekładni walcowej i ślimakowej
– Bardzo cicha praca
– Dostępne warianty:
- Wersja na łapach lub z kołnierzem
- Wersja z kołnierzem B5 lub B14
- Wał pełny lub drążony
- Wał drążony łączony wpustem, tarczą zaciskową, wielowypustem lub systemem TorqLOC®

Przełożenie przekładni

i

3.97 – 288.00

Przełożenie przekładni wielostopniowej

i

110 – 33 818

Maks. moment obrotowy

Nm

92 – 4 000

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 30
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Przekładnie kątowe SPIROPLAN®

Seria W (przekładnie jednostopniowe i dwustopniowe)
Wielkości 10 / 20 / 30 / 37 / 47

Charakterystyka

– Przekładnie o wytrzymałej i lekkiej konstrukcji z uzębieniem typu SPIROPLAN® zapewniającym
niskie zużycie części
– Oba koła współpracujące przekładni wykonane ze stali
– Zazębienie o podwyższonym stopniu pokrycia
– Lekka, aluminiowa obudowa
– Możliwość użytkowania w dowolnej pozycji z uwagi na stałą objętość oleju w przekładni
bez względu na położenie
– Dostępne warianty:
- Wersja na łapach lub z kołnierzem
- Wersja z kołnierzem B5 lub B14
- Wał pełny lub drążony

Przełożenie przekładni

i

3.20 – 75.00

Maks. moment obrotowy

Nm

25 – 180

Zakres mocy silnika
(montaż przez przyłącze silnikowe AM)

kW

0.12 – 3.0

Ú Akcesoria i opcje dla standardowych przekładni zębatych:

– Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: strony 92 - 94
– Połączenie zaciskowe TorqLOC®: strona 95
– Układy diagnostyczne: strony 96 + 97

Przekładnie
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1.2 Przekładnie serwo
Przekładnie planetarne serwo

Seria PS.F

Charakterystyka

Typ

PS(K)F

PSBF

1)

– Przekładnie planetarne serwo PS.F o zredukowanym luzie obwodowym
– Przeznaczone do eksploatacji przy znamionowych momentach obciążenia w zakresie
od 25 do 3000 Nm
– Dostępne trzy wersje:
- PSF: kołnierz B5, wał pełny gładki (bez wpustu)
- PSKF: PSKF: kołnierz B5, wał pełny z wpustem
- PSBF: kołnierz B5, wał zakończony kołnierzem wg PN-EN ISO 9409
– Smarowanie na cały okres eksploatacji
– Wysokie dopuszczalne obciążenia poprzeczne
Moment obrotowy
Nm

Wielkość
1-stopniowa/
2-stopniowa

Zakres obciążeń
poprzecznych
N

Przełożenia
przekładni
i

Luz obwodowy
(1-stopniowa/2-stopniowa)
Standardowy

Opcjonalnie
Zredukowany
(../R)

Minimalny (../M)

121 / 122

25

1 900 – 2 000

1-stopniowa1)

8' / 10'

4' / 6'

2' / 3'

221 / 222

55

1 720 – 2 680

32), 4, 5, 7, 10

6' / 8'

3' / 4'

1' / 2'

321 / 322

110

4 380 – 5 480

521 / 522

300

6 150 – 9 610

621 / 622

600

13 400 – 14 200

2-stopniowa1)

4' / 6'

2' / 3'

1' / 1'

721 / 722

1 000

25 700 – 35 900

16, 20, 25, 28,

821 / 822

1 750

51 400 – 62 800

35, 40, 49, 70,

921 / 922

3 000

55 000 – 83 300

100

221 / 222

55

1 530 – 5 000

1-stopniowa

6' / 8'

3' / 4'

1' / 2'

321 / 322

110

8 580 – 25 000

5, 7, 10

521 / 522

300

13 900 – 40 000

621 / 622

600

20 800 – 60 000

2-stopniowa

4' / 6'

2' / 3'

1' / 1'

721 / 722

1 000

37 900 – 120 000

153), 20, 25, 35,

821 / 822

1 750

66 100 – 180 000

49, 70, 100

Inne przełożenia przekładni dostępne na życzenie

2)

Tylko dla PS(K)F 121 / 521

3)

Tylko dla PSBF 322 / 522
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Seria PS.C

Charakterystyka

Typ

– Przekładnie planetarne serwo
– Przeznaczone do eksploatacji przy znamionowych momentach obciążenia w zakresie od 30
do 320 Nm
– Podstawa dla różnorodnych i dynamicznych rozwiązań, a głównie zoptymalizowanych kosztowo
– Konstrukcja o niewielkich gabarytach i masie
– Dowolna pozycja pracy
– Smarowanie na cały okres eksploatacji
– Dostępne cztery wersje
- PSC: kołnierz B5, wał pełny
- PSKC: kołnierz B5, wał pełny z wpustem
- PSCZ: kołnierz B14, wał pełny
- PSKCZ: kołnierz B14, wał pełny z wpustem
Wielkość
1-stopniowa/2-stopniowa

Moment obrotowy
Nm

Zakres obciążeń
poprzecznych
N

Przełożenia
przekładni
i

Luz obwodowy
(1-stopniowa/2-stopniowa)
Standard

PS(K)C
PS(K)CZ

221 / 222

30

1 170 – 2 000

1-stopniowa

321 / 322

65

1 710 – 4 000

31), 5, 7, 10

521 / 522

160

2 900 – 6 750

621 / 622

320

5 390 – 11 000

2-stopniowa
151), 211), 25,
301), 35, 49, 50,
70, 100

1)

Nie dotyczy PS(K)C, PS(K)CZ 621 / 622

10‘ / 15‘

Przekładnie
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1.2 Przekładnie serwo
Przekładnie walcowo-stożkowe serwo

Seria BS.F

Charakterystyka

– Przekładnie walcowo-stożkowe serwo o zredukowanym luzie obwodowym
– Przeznaczone do eksploatacji z momentami obciążenia w zakresie od 40 do 1220 Nm
– Dostępne pięć wersji:
- BSF: wał pełny
- BSKF: wał pełny z wpustem
- BSBF: wał zakończony kołnierzem (wg PN-EN ISO 9409)
- BSHF: wał drążony z tarczą zaciskową
- BSAF: wał drążony z wpustem (przekładnia montowana na wale)
– Wszystkie wersje z kołnierzem mocującym B5, mocowaniem na łapach i ramieniem reakcyjnym
są opcjonalne (i możliwość optymalnego dostosowania do określonych aplikacji)
– Niska wartość luzu obwodowego utrzymywana przez cały okres eksploatacji przekładni

Wielkość

Moment obrotowy Nm

Przełożenia przekładni i

Luz obwodowy

202

40

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

6 9) / 3 10)

302

80

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

402

160

502

320

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35

602

640

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

802

1 220

9)

Standardowy

10)

Zredukowany
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Opcje dla przekładni serwo
Bezpośredni montaż silnika

Bezpośrednie połączenie luźne (bez przyłącza) z serwomotorami SEW serii CMP i CM

Przyłącza silnikowe

Przyłącza silnikowe EPH dla przekładni planetarnych serwo PS.F i PS.C, przyłącza silnikowe ECH
dla przekładni planetarnych serwo PS.C i przyłącza EBH dla przekładni walcowo-stożkowych serwo
BS.F

Zredukowany luz obwodowy

Opcjonalna redukcja luzu obwodowego dla przekładni planetarnych serwo PS.F i przekładni
walcowo-stożkowych serwo BS.F

Zminimalizowany luz obwodowy

Opcjonalna jeszcze większa redukcja luzu obwodowego dla przekładni planetarnych serwo PS.F

Ú Akcesoria i opcje dla przekładni serwo:

– Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: strony 92 - 94
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1.3 Motoreduktory ze stali nierdzewnej
Motoreduktory ze stali nierdzewnej

Charakterystyka

– Do zastosowań w miejscach z częstymi procesami mycia:
- Transport wewnętrzny
- Zastosowania wymagające wysokiej higieny
- Przemysł spożywczy i produkcji napojów
- Przemysł farmaceutyczny
- Obszary o stałej wilgotności
– Długi okres eksploatacji i bezobsługowa praca
– Energooszczędne
– Dostępne w wersji KES37 jako motoreduktory walcowo-stożkowe i w wersji RES37 jako
motoreduktory walcowe
– Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
– Odpowiedni kształt obudowy zapewnia łatwe czyszczenie
– Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów
– Zredukowana liczba zagłębień w obudowie, w których mogą gromadzić się brud i resztki cieczy
– Przyłącza IEC i NEMA wykonane również ze stali nierdzewnej umożliwiają montaż rożnego typu
silników

Typ

Maks. moment obrotowy Nm

Przełożenie przekładni
i

KES37

200

3.98 – 106.38

RES37

200

3.41 – 134.83
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Motoreduktor ze stali nierdzewnej
Charakterystyka

– Motoreduktor o zwartej budowie umożliwiającej montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni
– Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej w skuteczny sposób chroni przed korozją
– Silniki ze stali nierdzewnej do bezpośredniego mocowania są zaprojektowane bez wentylatora,
co zapewnia ich łatwe i efektywne czyszczenie

Zakres mocy silnika kW

0.37 – 0.75
(wyższe moce znamionowe do montażu za pomocą adaptera są dostępne na życzenie)

Ú Akcesoria i opcje dla przekładni ze stali nierdzewnej:
– Połączenie zaciskowe TorqLOC®: strona 95
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1.4 Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej
Przekładnie zębate standardowe

Przekładnie walcowe serii RX, R, RM w wersji
przeciwwybuchowej
Przekładnie walcowe płaskie serii F
Przekładnie walcowo-stożkowe serii K
Przekładnie walcowo-ślimakowe serii S
Przekładnie kątowe SPIROPLAN® serii W

Ú Dane techniczne: Strona 78 - 83

Certyfikowane przekładnie

Certyfikowana ochrona
przeciwwybuchowa

– Na rynku europejskim: przekładnie spełniają
wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX) dla
grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2, II2GD
– Posiadają również dopuszczenia wymagane
w Chinach
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU
Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu
z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

– Ochrona przeciwwybuchowa typu „c”:
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą
bezpieczeństwa konstrukcyjnego, PN-EN
13463-1 i –5
– Ochrona przeciwwybuchowa typu „k”:
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony
cieczowej, PN-EN 13463-1 i –8
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Przekładnie serwo

Certyfikowane przekładnie
Przekładnie planetarne serwo serii PS.F

Przekładnie walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F

Ú Dane techniczne: Strona 84 + 86

Certyfikowana ochrona przeciwwybuchowa

– Na rynku europejskim: przekładnie spełniają – Ochrona przeciwwybuchowa typu „c”:
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą
wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
bezpieczeństwa konstrukcyjnego, PN-EN
dla grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2,
13463-1 i –5
II2GD
– Ochrona przeciwwybuchowa typu „k”:
– Posiadają również dopuszczenia wymagane
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony
w Chinach
cieczowej, PN-EN 13463-1 i –8
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU
Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu
z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)
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1.5 Akcesoria i opcje
Ochrona antykorozyjna (KS) i powierzchniowa (OS)

dla wszystkich standardowych silników i przekładni

Charakterystyka

Firma SEW-EURODRIVE oferuje możliwość zwiększenia odporności wysoko obciążonych
powierzchni w celu zapewnienia optymalnej ochrony silników i przekładni pracujących
w szczególnych warunkach otoczenia.

Ochrona antykorozyjna typu KS

Ochrona antykorozyjna typu KS:
– Wszystkie śruby mocujące, odkręcane podczas przeglądów lub konserwacji są wykonane ze stali
nierdzewnej
– Tabliczki znamionowe są wykonane ze stali nierdzewnej a różne części silnika posiadają powłokę
ochronną
– Powierzchnie kołnierzy montażowych oraz czopy wałów są zakonserwowane środkiem
antykorozyjnym.
– Silniki z hamulcem posiadają obejmy zaciskowe jako dodatkowe zabezpieczenie

Ochrona powierzchniowa (OS)

Oprócz standardowego zabezpieczenia powierzchni dostępna jest również dla silników i przekładni
opcjonalna ochrona powierzchniowa typu OS1, OS2, OS3 lub OS4. Umożliwia to odpowiednie
dostosowanie motoreduktora do pracy w różnych warunkach otoczenia.

Sposoby zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych i części standardowe
Specjalna powłoka

Hamulce z tarczą

na powierzchniach

dociskową

wewnętrznych

z nierdzewnego
materiału

Nierdzewne tabliczki
Elementy mocujące
ze stali nierdzewnej

Łożysko RS

Specjalna powłoka

odporne na

na powierzchniach

przecieki dla IP56

wewnętrznych

Specjalna powłoka

Nierdzewne zawory

na powierzchniach

odpowietrzające

wewnętrznych

Warstwa
inhibitora korozji
NOCO®

Opcjonalna powłoka na czopie
Wał wyjściowy

wału napędowego (w obszarze

ze stali nierdzewnej

styku z promieniowym
pierścieniem uszczelniającym)
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Ochrona powierzchniowa (OS)
Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Standardowy

Dla maszyn i urządzeń pracujących w budynkach i pomieszczeniach wewnętrznych
o neutralnej atmosferze.
– Kategoria korozyjności C1 (pomijalna)*
Przykładowe zastosowania:
– Maszyny i urządzenia w przemyśle motoryzacyjnym
– Systemy transportowe w obszarach logistycznych
– Urządzenia transportowe na lotniskach

OS1

Przeznaczona do miejsc z możliwą kondensacją, o małej wilgotności lub zanieczyszczeniem
powietrza, np. do prac na powietrzu z zadaszeniem lub odpowiednimi osłonami.
– Kategoria korozyjności C2 (niska) *
Przykładowe zastosowania:
– Urządzenia w tartakach
– Bramy w halach
– Mieszadła

OS2

Przeznaczona do miejsc o dużej wilgotności powietrza lub średnim zanieczyszczeniem,
np. do prac na powietrzu z bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w parkach rozrywki
– Kolejki linowe i wyciągi krzesełkowe
– Zastosowania w żwirowniach
– Urządzenia w elektrowniach jądrowych

OS3

Przeznaczona do miejsc o wysokiej wilgotności i sporadycznym dużym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Sporadyczne mycie preparatami kwasowymi lub  zasadowymi.
Również do zastosowań w obszarach nadmorskich o umiarkowanym zasoleniu powietrza.
– Kategoria korozyjności C4 (wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Oczyszczalnie ścieków
– Żurawie portowe
– Urządzenia w kopalniach

OS4

Przeznaczona do miejsc o stałej, wysokiej wilgotności i silnym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Regularne mycie preparatami kwasowymi lub zasadowymi
oraz chemicznymi środkami dezynfekującymi.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Napędy w słodowniach
– Strefy mokre w przemyśle produkcji napojów
– Taśmy transportowe w przemyśle spożywczym
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1.5 Akcesoria i opcje
Ochrona powierzchniowa (OS)
Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Silniki aseptyczne
serii DAS
Opcjonalnie OS2-OS4

Przeznaczona do stref suchych lub wilgotnych o wysokich wymaganiach norm higienicznych
i średnim zanieczyszczeniem powietrza. Odpowiednia również do obszarów o wysokim
zapyleniu.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w pomieszczeniach sterylnych
– Maszyny i urządzenia w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
– Urządzenia do przetwórstwa zboża i mąki (bez ochrony Ex)
– Taśmy transportowe w cementowniach

Silniki aseptyczne
serii DAS z pakietem
opcji napędu
ASEPTICplus®
OS4

Przeznaczona do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi oraz chemicznymi środkami
dezynfekującymi oraz myciem ciśnieniowym.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Powłoka ochronna
„High Protection”
HP200

Przeznaczona do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi. Właściwości antyadhezyjne ułatwiają
proces czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Motoreduktor
ze stali nierdzewnej

Przeznaczony do obszarów o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i ekstremalnych
parametrach mycia chemicznymi środkami myjącymi.
Przykładowe zastosowania:
– Wszystkie higieniczne i aseptyczne zastosowania
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– Maszyny do przemysłu spożywczego na rynek amerykański

* według kategorii korozyjności podanych w normie DIN EN ISO 12944-2
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Połączenie zaciskowe TorqLOC®

Efektywne kosztowo

System TorqLOC® służy do montażu wału urządzenia roboczego z wałem drążonym przekładni
z połączeniem wciskowym i stanowi wyposażenie opcjonalne dla przekładni walcowych płaskich,
walcowo-stożkowych lub walcowo-ślimakowych.
TorqLOC® jest alternatywą dla dotychczas stosowanego wału drążonego z tarczą zaciskową,
wału drążonego z wpustem pasowanym oraz wału z wielowypustem.

Proste

Konstrukcja umożliwia prosty montaż i demontaż napędu nawet po długim okresie eksploatacji.
Napęd jest dostarczany z odpowiednio dopasowaną tuleją. Na wale urządzenia roboczego
montowany jest pierścień oporowy, który zapewnia łatwe mocowanie napędu.

Ekonomiczne

Połączenie zaciskowe TorqLOC® może być stosowane do nieobrobionych, ciągnionych wałów
urządzeń roboczych o klasie dokładności do h11 co pozwala na jeszcze większe obniżenie kosztów
instalacji. Montaż nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki wału.

Elastyczne

Połączenie pozwala na montaż do 4 różnych średnic wałów dla każdej wielkości przekładni.

Nagrody

Nagroda „Produkt Roku 2002” przyznana przez czasopismo branżowe „Plant Engineering”.
Nagroda przyznawana jest innowacyjnym produktom, stanowiącym istotne usprawnienia
w procesach produkcji.

Wał urządzenia roboczego
Pierścień oporowy
Pierścień oporowy
Wał urządzenia roboczego
Tuleja stożkowa
Tarcza zaciskowa
Tuleja stożkowa
Tuleja stożkowa wyjściowa
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1.5 Akcesoria i opcje
Układ diagnostyki DUO

Układ diagnostyki stanu oleju
Diagnostyka oleju na podstawie analizy termicznej

Charakterystyka

– Określanie pozostałego czasu pracy oleju przekładniowego i wiarygodne obliczanie czasu
wymiany oleju za pomocą precyzyjnego czujnika
– Zainstalowany w przekładni zębatej czujnik temperatury mierzy temperaturę oleju i przekazuje
ją do modułu analizatora, który oblicza czas pozostały do wymiany oleju.
– Układ diagnostyki uwzględnia charakterystyki utleniania różnych olejów w warunkach naprężeń
termicznych

Zalety

– Redukcja kosztów gospodarki olejowej
– Optymalne wykorzystanie całego okresu eksploatacji oleju
– Możliwość konfiguracji bezpośrednio na układzie diagnostycznym (bez użycia komputera)
– Proste określanie i odczyt czasu pozostałego do kolejnej wymiany oleju
– Możliwość parametryzacji układu dla 5 różnych typów olejów
– Alarm przy przekroczeniu zadanych wartości dopuszczalnych, takich jak maks. temperatura oleju
– Ciągłe monitorowanie procesu starzenia się oleju
– Możliwość indywidualnego planowania okresów konserwacji

Współpracujące przekładnie

– Przekładnie walcowe, wielkości R67 - R167
– Przekładnie walcowe płaskie, wielkości F57 - F157
– Przekładnie walcowo-stożkowe, wielkości K37 - K187
– Przekładnie walcowo-ślimakowe, wielkości S67 - S97
W przypadku montażu na przekładniach o małych wielkościach lub przekładniach przemysłowych
skontaktować się z SEW-EURODRIVE.
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Dane techniczne

Wartość

Typ oleju

– Mineralny olej przekładniowy typu CLP lub olej biodegradowalny
– Tmaks = 100 °C
– Syntetyczny olej przekładniowy typu CLP HC lub CLP PAO
– Tmax = 130 °C
– Olej przekładniowy na bazie poliglikolu typu CLP PG
– Tmax = 130 °C
– Olej spożywczy
– Tmax = 100 °C

Dopuszczalna temperatura oleju

-40 to +130 °C

Dozwolone czujniki temperatury

PT100 lub PT1000

Kompatybilność EMC

– PN-EN 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne: stykowe do 4 kV / powietrzne
do 8 kV
– PN-EN 61000-4-3 Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej: 10 V/m
– PN-EN 61800-4-4 Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych: do 2 kV
– PN-EN 61800-4-6 Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o częstotliwości radiowej: do 10 V

Temperatura otoczenia

-25 do +70 °C

Napięcie zasilania

DC 18 – 28 V1)

Pobór prądu przy zasilaniu 24 V DC

< 90 mA (przy włączonym wyświetlaczu)

Klasa zabezpieczenia

III

Stopień ochrony

IP67 (opcjonalnie IP69K)

Materiał obudowy

Układ diagnostyczny

V2A; EPDM/X (Santoprene); PBT (Pocan); FPM

Czujnik temperatury

V4A

Układ diagnostyczny

Złącze wtykowe M12

Czujnik temperatury

– PT1000: Złącze wtykowe M12
– PT100: Złącze wtykowe zgodne z DIN 43650

Podłączenie elektryczne

1)

Spełniające wymogi PN-EN 50178 dotyczące SELV, PELV
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MOTOREDUKTORY
2.1 Motoreduktory standardowe
Motoreduktory walcowe serii RX../R..DR..
Motoreduktory walcowe płaskie serii F..DR..
Motoreduktory walcowo-stożkowe serii K..DR..
Motoreduktory walcowo-ślimakowe S..DR..	
Motoreduktory kątowe SPIROPLAN® serii W..DR..

100
101
101
102
103

2.2 Motoreduktory do elektrycznych
przenośników podwieszonych
Seria HW do małych obciążeń
Seria HK do dużych obciążeń

104
105

2.3 Motoreduktory bezstopniowe
VARIBLOC® (z szerokim pasem klinowym)
VARIMOT® (z pierścieniami ciernymi)

106
107

2.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory planetarne serwo
serii PS.F..CMP.. / PS.C..CMP..	
108
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F..CMP..
109
Motoreduktory walcowe serwo serii RX../R..CMP.. 109
Motoreduktory walcowe płaskie serwo serii F..CMP.. 110
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
111
serii K..CMP..
Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo
serii S..CMP..
112
®
Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN
serii W..CMP.. 
113

2.5 Motoreduktory ze stali nierdzewnej
Motoreduktory walcowe serii RES.. 
Motoreduktory walcowo-stożkowe serii KES..

114
114

2.6 Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej
Motoreduktory walcowe serii RX../R..EDR..	
115
Motoreduktory walcowe płaskie serii F..EDR..
115
Motoreduktory walcowo-stożkowe serii K..EDR..
115
Motoreduktory walcowo-ślimakowe S..EDR..
115
Motoreduktory kątowe SPIROPLAN® serii W..EDR.. 115
Motoreduktory planetarne serwo PS.F..CMP..
117
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F..CMP..
117
Motoreduktory walcowe serwo serii R..CMP..
117
Motoreduktory walcowe płaskie serwo serii F..CMP.. 117
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
serii K..CMP..
117
Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo
serii S..CMP..
117
Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN®
serii W..CMP..
117
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Motoreduktory

2.1 Motoreduktory standardowe
Motoreduktory walcowe

Seria RX (przekładnie jednostopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

RX57 – RX107

69 – 830

–, z silnikiem 4-biegunowym DR63

0.12 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 55

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 45

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 55

IE4, with 4-pole DRU.. motor

0.18 – 3

Seria R (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

R07 – R167

50 – 18 000

–, z silnikiem 4-biegunowym DT56/DR63

0.09 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 200

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 200

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 200

IE4, z silnikiem 4-biegunowym DRU..

0.18 – 3
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Motoreduktory płaskie

02
Seria F (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

F27 – F157

130 – 18 000

–, z silnikiem 4-biegunowym DR63

0.12 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 200

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 200

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 200

IE4, z silnikiem 4-biegunowym DRU..

0.18 – 3

Motoreduktory walcowo-stożkowe

Seria K (przekładnie dwustopniowe i trzystopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

K19 – K187

80 – 50 000

–, z silnikiem 4-biegunowym DR63

0.12 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 200

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 200

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 200

IE4, z silnikiem 4-biegunowym DRU..

0.18 – 3
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2.1 Motoreduktory standardowe
Motoreduktory walcowo-ślimakowe

Seria S (przekładnie dwustopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

S37 – S97

92 – 4 000

–, z silnikiem 4-biegunowym DR63

0.12 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 45

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 45

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 37
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Motoreduktory kątowe SPIROPLAN®

02

Seria W (przekładnie jednostopniowe i dwustopniowe)

Przekładnia

Silnik

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Klasa efektywności energetycznej

Zakres mocy
kW

W10 – W47

25 – 180

–, z silnikiem 4-biegunowym DT56/DR63

0.09 – 0.25

IE1, z silnikiem 4-biegunowym DRS..

0.18 – 5.5

IE2, z silnikiem 4-biegunowym DRE..

0.37 – 4

IE3, z silnikiem 4-biegunowym DRN..

0.75 – 4

IE4, z silnikiem 4-biegunowym DRU..

0.18 – 2.2

Ú Akcesoria i opcje dla motoreduktorów standardowych:

– Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa Strony 92 - 94
– Połączenie zaciskowe TorqLOC®: Strona 95
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2.2 Motoreduktory do elektrycznych przenośników
podwieszonych
Seria HW do małych obciążeń

Seria HW

Charakterystyka

–
–
–
–
–

Wielkość

HW10

HW30

Maks. moment obrotowy napędu
Nm

20

70

Dopuszczalny nacisk kół
N

2 500

5 600

Przełożenie przekładni
i

6.75 – 16.5

8.2 – 75

Wymiary wału d x l
mm

14 x 28

20 x 35
25 x 35

Zgodność z wytyczną VDI 3643 (norma C1)
Niskie koszty konserwacji
Płynna praca bez drgań
Niski poziom hałasu czyni je szczególnie odpowiednimi do stanowisk pracy ręcznej
Zwarta budowa umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni
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Seria HK do dużych obciążeń

02

Seria HK

Charakterystyka

– Wysoka sprawność dzięki zastosowaniu przekładni walcowo-stożkowej
– Niskie zużycie energii w połączeniu z bezstykowym systemem przesyłu energii MOVITRANS®
– Możliwość bezpiecznego załączania za pomocą sprzęgła umieszczonego na stopniu wyjściowym
przekładni

Wielkość

HK37

HK40

HK50

HK60

Maks. moment obrotowy napędu
Nm

220

400

600

820

Dopuszczalny nacisk kół
N

14 500

18 500

25 000

40 000

Przełożenie przekładni
i

13.08 – 106.38

12.2 – 131.87

13.25 – 145.14

13.22 – 144.79

Wymiary wału d x l
mm

25 x 35

30 x 60
35 x 70

45 x 90

55 x 110

Ú Akcesoria i opcje dla motoreduktorów do elektrycznych przenośników podwieszonych:
Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: strony 92 - 94
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2.3 Motoreduktory bezstopniowe
Motoreduktory bezstopniowe z szerokim pasem klinowym

VARIBLOC®
Motoreduktory bezstopniowe z szerokim pasem klinowym

Charakterystyka

– Układ przekazania napędu w kształcie litery „U” lub „Z”
– Szereg dostępnych wersji z różnymi przekładniami redukcyjnymi
– Łatwość adaptacji do wielu różnych maszyn roboczych
– Wersje na łapach lub z kołnierzem mogą być stosowane do bezpośredniego napędu maszyny
bez użycia przekładni redukcyjnej
– Możliwość łączenia z silnikami o klasach sprawności od IE1 do IE4 z modułowego systemu SEW
– Szeroki zakres wielkości i przełożeń przekładni zapewnia elastyczność przy doborze układu
– Łatwa nastawa prędkości obrotowej pokrętłem ręcznym lub zdalnie

VARIBLOC®
wielkość

Maks. moc silnika 4-biegunowego Możliwy układ
przekazania
napędu
IE1
IE2
IE3
kW
kW
kW

Maksymalny zakres regulacji
dla wersji
Wentylowany

Zamknięty

VU / VZ 01

0.55

–

0.75

U+Z

1:6

–

VU / VZ 11

1.1

0.75

1.5

U+Z

1:8

1:6

VU / VZ 21

3

2.2

3

U+Z

1:8

1:6

VU / VZ 31

5.5

4

4

U+Z

1:8

1:6

VU / VZ 41

11

9.2

-

U+Z

1:6

1:4

VU 51

22

22

-

tylko U

1:6

–

VU 6

45

45

-

tylko U

1:4

–
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Motoreduktory bezstopniowe z tarczami ciernymi

02

VARIMOT®
Motoreduktory bezstopniowe z tarczami ciernymi

Charakterystyka

– Regulowana samoczynnie siła docisku pomiędzy tarczą napędową i pierścieniem ciernym
wymagana do przeniesienia momentu obrotowego
– Możliwość nastawy prędkości obrotowej również przy zatrzymanym urządzeniu
– Wersje na łapach lub z kołnierzem mogą być stosowane do bezpośredniego napędu maszyny
bez użycia przekładni redukcyjnej
– Możliwość łączenia z silnikami o klasach sprawności od IE1 do IE4 z modułowego systemu SEW
– Szeroki zakres wielkości i przełożeń przekładni zapewnia elastyczność przy doborze układu
– Łatwa nastawa prędkości obrotowej pokrętłem ręcznym lub zdalnie

VARIMOT®
wielkość

Maks. moc silnika
kW

Maksymalny zakres regulacji

D16

1.1

1:5

D26

2.2

1:5

Ú Akcesoria i opcje dla standardowych motoreduktorów bezstopniowych:
-

Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: strony 92 - 94
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2.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory planetarne serwo

Seria PS.F..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni PS.F..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 4 200

PS.F121 – PS.F922

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

49 – 4 200

PS.F321 – PS.F922

Seria PS.C..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni PS.C..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 425

PS.C221 – PS.C622

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

49 – 425

PS.C321 – PS.C622
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Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo

02

Seria BS.F..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni BS.F..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 1 680

BS.F202 – BS.F802

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

46 – 1 680

BS.F302 – BS.F802

Motoreduktory walcowe serwo

Seria RX / R

Charakterystyka

– Przekładnie jednostopniowe serii RX57 do RX107 posiadają zwartą budowę umożliwiającą
montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wysokie prędkości wyjściowe
– Dzięki obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego przekładnie wielostopniowe R07, R17
i R27 mogą być stosowane jako napędy satelitarne lub w maszynach wymagających małej masy
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
Z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkości przekładni

RX57 –
RX77

R07 –
R107

RX57 –
RX107

R27 –
R107

RX57 – RX107

R17 – R167

Przełożenia
i

1.3 –
7.63

3.21 –
216.54

1.3 –
8.23

3.37 –
216.28

1.3 – 8.23

3.37 – 255.71

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

6.6 –
1 120

12 –
4 360

63 –
830

45 –
4 300

63 – 830

45 – 18 000

Luz obwodowy (opcja /R)
`

–

5 – 14

–

5 – 14

–

5 – 14
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2.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory płaskie serwo

Seria F

Charakterystyka

– Standardowy napęd, którego zaletą jest nie tylko wysoka moc, lecz również kompaktowa budowa
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkości przekładni

F27 – F107

F27 – F107

F27 – F157

Przełożenia
i

3.77 – 276.77

3.77 – 276.77

3.77 – 276.77

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

15 – 8 860

67 – 8 860

87 – 18 000

Luz obwodowy (opcja /R)
`

5 – 12

5 – 12

5 – 12
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Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo

02

Seria K

Charakterystyka

– Motoreduktory walcowo-stożkowe firmy SEW-EURODRIVE zapewniają wysoką sprawność
w obu kierunkach obciążenia i przy każdej prędkości wejściowej
– Wysoka wytrzymałość uzębienia zapewnia wysoki moment obrotowy i niski stopień zużycia
napędu
– Dzięki bardzo wysokiej sprawności motoreduktory walcowo-stożkowe firmy SEW-EURODRIVE
zapewniają oszczędność energii
– Długi i bezobsługowy okres eksploatacji umożliwia ich stosowanie z asynchronicznymi silnikami
AC, asynchronicznymi i synchronicznymi serwomotorami w każdej aplikacji
Synchroniczne motoreduktory serwo
Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Wielkości przekładni

K37 –
K107

NOWOŚĆ: K37 – K107
K..19 –
K..49

K37 – K187

NOWOŚĆ:
K..19 – K..49

Przełożenia
i

3.98 –
174.19

2.8 –
75.0

3.98 – 176.05

3.98 – 179.86

2.8 – 75.20

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

15 –
9 090

16 –
605

63 – 9 090

125 – 50 000

54 – 605

Luz obwodowy (opcja /R)
`

5 – 13

–

5 – 13

5 – 13

–
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2.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo

Seria S

Charakterystyka

– Przekładnie kątowe zajmują szczególnie mało miejsca
– Wysokie charakterystyki tłumienia hałasu
– Tłumienie uderzeń momentu obrotowego z uwagi na liniowe przenoszenie obciążeń na wał
napędowy
– Poziom hałasu tego typu przekładni jest bardzo niski, nawet podczas pracy z pełnym
obciążeniem
– Możliwość stosowania w windach
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkość przekładni

S37 – S67

S37 – S67

S37 – S67

Przełożenia
i

3.97 – 75.06

6.80 – 75.06

3.97 – 75.06

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

18 – 580

43 – 480

32 – 480
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Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN®

02

Seria W

Charakterystyka

– Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN® z montowanymi bezpośrednio silnikami
synchronicznymi serwo typu CMP.. są bardzo wydajne, ciche i oferują największą możliwą
elastyczność pracy
– Przekładnie kątowe SPIROPLAN® W37 / W47 zapewniają wysokie prędkości obrotowe
już przy najmniejszych przełożeniach
– Komponenty o niskim zużyciu dają minimalne straty tarcia i optymalną sprawność mechaniczną
– Obszary zastosowań: idealne napędy w prostych aplikacjach pozycjonowania
lub przenośnikowych
– Wersje przekładni:
- Mocowanie na łapach lub kołnierzowe
- Kołnierz B5
- Kołnierz B14
- Wał pełny / wał drążony
- Bezpośredni montaż serwomotoru
- Montaż z przyłączem
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem serwo DRL..

Z silnikiem serwo
CMP.. (wysoka
dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkość przekładni

W10 – W47

W37 – W47

W37 – W47

Przełożenia
i

3.2 – 75

3.2 – 51.12

3.2 – 74.98

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

11 – 215

49 – 215

16 – 215

Ú Akcesoria i opcje dla motoreduktorów serwo:

Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: strony 92 - 94
Połączenie zaciskowe TorqLOC®: strona 95
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2.5 Motoreduktory ze stali nierdzewnej

Charakterystyka przekładni ze stali
nierdzewnej

–
–
–
–
–
–
–

Typ

KES37

RES37

Maks. moment obrotowy
Nm

200

200

Przełożenie przekładni
i

3.98 – 106.38

3.41 – 134.83

Charakterystyka motoreduktorów ze stali
nierdzewnej

– Zwarta budowa umożliwiająca bezpośredni montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni
– Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej w skuteczny sposób chroni przed korozją
– Silniki ze stali nierdzewnej do mocowania bezpośrednio są zaprojektowane bez wentylatora,
co zapewnia ich łatwe i efektywne czyszczenie

Zakres mocy silnika
kW

0,37 – 0,75
(wyższe moce znamionowe do montażu za pomocą adaptera są dostępne na życzenie)

Do zastosowań w miejscach z częstymi procesami mycia
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Energooszczędne
Odpowiedni kształt obudowy zapewnia łatwe czyszczenie
Długi okres eksploatacji i bezobsługowa praca
Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów
Zredukowana liczba zagłębień w obudowie, w których mogą gromadzić się brud i resztki cieczy

Ú Akcesoria i opcje dla motoreduktorów ze stali nierdzewnej:
Połączenie zaciskowe TorqLOC®: strona 95
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2.6 Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej
Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej

Przekładnie walcowe serii RX, R
Przekładnie walcowe płaskie serii F
Przekładnie walcowo-stożkowe serii K
Przekładnie walcowo-ślimakowe serii S

– Na rynku europejskim: przekładnie spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
dla grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2, II2GD
– Posiadają również dopuszczenia wymagane w Chinach
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

Przekładnie kątowe SPIROPLAN® serii W
Motoreduktory planetarne serwo
serii PS.F..CMP.. / PS.C..CMP..
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F..CMP..
Motoreduktory walcowe serwo serii R..CMP..
Motoreduktory walcowe płaskie serwo
serii F..CMP..
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo
serii K..CMP..
Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo
serii S..CMP..
Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN®
serii W..CMP..

– Na rynku europejskim: przekładnie spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
dla grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2, II2GD
– Posiadają również dopuszczenia wymagane w Chinach
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

02
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2.6 Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej
Silniki w wersji przeciwwybuchowej

Seria EDR.. (z silnikiem AC)

Spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX) oraz IECEx IECEx
– Dostępne w kategoriach 2GD, 2GD oraz 3GD, 3D dla stref 1/21 i 2/22
– Dostępne również jako silnik z hamulcem w kategorii 3
– Spełniają wymagania dla klasy sprawności IE2
– Spełniają wymogi IECEx dla poziomu zabezpieczenia urządzeń EPL Gb i Db oraz Gc i Dc
– Silniki typu EDRS i EDRE zostały poddane audytowi PTB i uzyskały certyfikaty ExTr, QAR i
CoC zgodnie ze „Schematem certyfikacji IECEx”; Szczegółowe informacji na temat systemu
certyfikacji można uzyskać na stronie Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej.
– Praca z falownikiem, również w obszarze osłabionego pola dla kategorii 2 i 3 i/lub poziomu EPL
bic
– Aprobata koreańskiego instytutu KOSHA obowiązująca w Korei Południowej
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)
Certyfikat HazLoc-NA® (NEC500/C22.1)
– Silniki posiadają wydany przez CSA certyfikat zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwwybuchowej dla rynku północnoamerykańskiego.
– Dostępne jako typ CID2 dla obszaru 2 klasy I dla grup gazów A, B, C i D
– Dostępne jako typ CIID2 dla obszaru 2 klasy II dla grup pyłów F i G
– Dostępne jako typ CI/CIID2 dla obszaru 2 klasy I dla grup gazów A, B, C i D oraz grup pyłów F i G
– Dostępne również jako silnik z hamulcem
– Możliwość pracy z przemiennikami częstotliwości

Seria CMP
(silnik synchroniczny serwo)

Spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX) dla grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 3
– Kategoria II 3GD, dla stref 2/22
– Kategoria II 3GD, dla strefy 22
– W kategorii 3D dostępne również z hamulcem i enkoderem HIPERFACE® (z elektroniczną
tabliczką znamionową)
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

117

Standardowe motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej

Przekładnia

02

Silnik EDR..

Wielkości przekładni

Mamax przekładni
Nm

Zakres mocy
kW

Motoreduktory walcowe RX57 – RX107 (1-stopniowe)

69 – 830

0.12 – 45

Motoreduktory walcowe R07 – R167 (2- i 3-stopniowe)

50 – 18 000

*

Motoreduktory walcowe płaskie F27 – F157 (2- i 3-stopniowe)

130 – 18 000

*

Motoreduktory walcowo-stożkowe K..19 – K..49 (2-stopniowe)

80 – 500

0.12 – 7.5

Motoreduktory walcowo-stożkowe K..37 – K..187 (3-stopniowe)

200 – 50 000

*

Motoreduktory walcowo-ślimakowe S37 – S97 (2-stopniowe)

92 – 4 000

0.12 – 45

Motoreduktory kątowe SPIROPLAN® W20 – W47
(1-stopniowe i 2-stopniowe)

40 – 180

0.12 – 4

* Moce znamionowe standardowych motoreduktorów w wersji przeciwwybuchowej różnią się w zależności od odnośnych stosowanych dyrektyw i norm ATEX, HazLoc-NA®,
IECEx, KOSHA lub CSA. Maksymalna moc jest określona w danych technicznych silnika, dostępnych na przykład na stronie www.sew-eurodrive.pl.

Motoreduktory serwo w wersji przeciwwybuchowej

Przekładnia

Z silnikiem CMP.. (wysoka dynamika)

Wielkości przekładni

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Motoreduktory planetarne serwo PS.F121 – PS.F922

15 – 4 200

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo BS.F202 – BS.F802

15 – 1 680

Motoreduktory walcowe serwo RX57 – RX107

6.6 – 910

Motoreduktory walcowe serwo R07 – R107

12 – 4 360

Motoreduktory płaskie serwo F27 – F107

15 – 8 860

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo K..19 – K..49

16 – 605

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo K..37 – K..107

15 – 9 090

Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo S37 – S67

18 – 580

Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN® W10 – W47

12 – 215

118

Silniki

03

SILNIKI
3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki prądu przemiennego
serii DR.. / NOWOŚĆ: seria DRN..
Silniki prądu przemiennego
serii DR...J (z magnesami trwałymi)
Silniki momentowe serii DRM...
NOWOŚĆ: silniki 1-fazowe serii DRK..
Wykaz wybranych wersji dodatkowych
Silniki aseptyczne serii DAS..
Silniki w wersji przeciwwybuchowej
serii EDR.
3.2 Silniki serwo
Silniki serwo synchroniczne
serii CMP.. (wysoka dynamika)
Silniki serwo synchroniczne
serii CM.. (wysoka bezwładność)
Silniki serwo asynchroniczne serii DRL..
Silniki serwo w wersji przeciwwybuchowej
serii CMP..
Opcje montażu i połączeń kablowych 

120
124
126
127
128
130
132

138
140
141
142
144

3.3. Napęd liniowy
Silniki liniowe synchroniczne serii SL2
Elektrocylindry standardowe CMS..
i elektrocylindry modułowe CMSM.. 
3.4 Akcesoria i opcje
Hamulce i układy kontroli hamulca
NOWOŚĆ: hamulec podwójny BF../BT..
Enkodery wbudowane	
Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa
NOWOŚĆ: Układ diagnostyczny DUE
(Układ diagnostyki prądów wirowych)	

146
147

154
155
156
157
160

03

120

Silniki

3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki prądu przemiennego serii DR..

Standardowe Silniki prądu przemiennego
o klasach sprawności od IE1 do IE4

Charakterystyka

Klasa IE

Bez klasyfikacji IE

IE1

IE2

IE3

IE4

* w przygotowaniu

– Silniki serii DR.. spełniają wszystkie globalne standardy oparte na normie IEC 60034
– Szeroki zakres dostępnych dla wszystkich poziomów sprawności opcji lub wersji silników DR..,
niezależnie od wymaganej klasy sprawności
– Nowy modułowy system silników DR.. oferuje:
– Cztery wersje silników energooszczędnych w klasie IE1, IE2, IE3 oraz IE4 zgodnych
z PN-EN 60034-30-1
– Nawet do trzech różnych wielkości hamulca przewidzianych dla każdej wielkości silnika
– Ekonomiczne rozwiązanie z wbudowanym w silnik enkoderem
– Znaczne oszczędności czasu dzięki zoptymalizowanym procesom doboru, zamawiania
i dostaw

Liczba biegunów

Typ silnika

Z częstotliwością
50 Hz

Z częstotliwością 60 Hz oraz 50/60 Hz

Zakres mocy
kW

Zakres mocy
kW

Zakres mocy
hp

2-biegunowy

DR63..

0.18 – 0.37

0.18 – 0.37 (60 Hz)

0.25 – 0.5

4-biegunowy

DT56.. / DR63..

0.09 – 0.25

0.09 – 0.25 (60 Hz)

0.1 – 0.34

6-biegunowy

DR63..

0.09– 0.18

0.09 – 0.18 (60 Hz)

0.1 – 0.25

2-biegunowy

DRS.. Wielkości 71 – 315 0.37 – 9.2

0.37 – 9.2

0.5 – 12.5

4-biegunowy

0.18 – 200

0.18 – 225

0.25 – 300

6-biegunowy

0.18 – 7.5

0.18 – 7.5

0.25 – 10

2-biegunowy

DRE.. Wielkości 71 – 315 0.75 – 9.2

0.75 – 7.5

1 – 10

4-biegunowy

0.25 – 200

0.25 – 225

0.34 – 300

6-biegunowy

0.25 – 5.5

0.75 – 5.5

1 – 7.5

2-biegunowy

DRN..* Wielkości 80 – 132 0.75 – 7.5

0.75 – 7.5

1 – 10

4-biegunowy

DRN.. Wielkości 80 – 315 0.75 – 200

0.75 – 200

1 – 275

6-biegunowy

DRN..* Wielkości 90 – 160 0.75 – 7.5

0.75 – 7.5

1 – 10

4-biegunowy

DRU...J Wielkości
71 – 100

–

–

0.18 – 3
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Klasa efektywności
energetycznej
podana na tabliczce

− Oznaczenie IE z cyfrą oznaczającą wartość sprawności przy pracy z zasilaniem sieciowym 50 i 60 Hz
− USA: znak ee (wg DoE, Ministerstwo Energii, EISA 2007)
− Kanada: znak CSA (Energy Verified) (EER 2010)
− Chiny: znak CEL (GB 18613)
− Brazylia: znak ENCE
− Korea Południowa: znak KEL zgodnie z REELS

Dodatkowe informacje
na tabliczce znamionowej

− Według normy NEMA-MG1 (USA)
- Oznaczenie TEFC, TEBC, TENV w zależności od sposobu wentylacji
- Literowe oznaczenie mocy zwarciowej pozornej, kod K.V.A,
- M.L. (Mounting Location), czterocyfrowy kod pozycji pracy wg normy UL
- Oznaczenie typu budowy, kod literowy dla momentu rozruchowego i krytycznego oraz współczynnik prądu
rozruchowego
− Zakres temperatur, według normy CSA C22.2 (Kanada), zakres dopuszczalny przez SEW-EURODRIVE do + 40 ° C,
klasa sprawności wg CSA C390, warunki dla pracy z falownikiem
− Oznaczenie zgodności i certyfikacji
- Europa: znak CE
- USA: znak UR
- Kanada: znak CSA
- Chiny: znak CCC, jeśli wymagane
- EAC: znak zgodności

Dodatkowe informacje

Przestrzegać wymagań dla wersji silników DR... J w technologii LSPM o klasach sprawności IE2, IE3 i IE4
(strony 124 + 125).
Stosować się również do wprowadzonych zmian w rozporządzeniu nr 640/2009 dla obszaru UE oraz innych planowanych
zmian przepisów i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej wchodzących w życie po 1 stycznia 2015 r.
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki prądu przemiennego serii DR..

Wymagane napięcia robocze i klasy sprawności są różne w poszczególnych
krajach, ale jeden silnik może być stosowany wszędzie

The
GLOBAL MOTOR
for global players

Charakterystyka

– Dzięki możliwości pracy przy częstotliwościach sieciowych 50 i 60 Hz oraz rozbudowy
konstrukcji o elementy, które są wymagane dla poszczególnych krajów (z odnośną informacją
na tabliczce znamionowej) silniki serii DRS.., DRE.. oraz NOWOŚĆ serii DRN.. oferują szereg
różnych wykonań w jednej konstrukcji napędu
– Duży zakres dostępnych napięć roboczych pozwala na eksploatację silnika w dowolnym miejscu
na świecie bez względu na poziomy napięć sieci zasilających
– Ten „globalny silnik” SEW-EURODRIVE spełnia wiele międzynarodowych norm, zwłaszcza IEC
60034, NEMA MG1, CSA C22.2, ABNT, NCh 3086 oraz regulacje dotyczące efektywności
energetycznej w Europie: Dyrektywa 2009/125/WE (ErP), USA: EISA 2007, Kanadzie: EER,
Brazylii: PN° 553, Chinach: GB 18613
– Znaczne oszczędności czasu dzięki zoptymalizowanym procesom doboru, zamawiania i dostaw

Napięcie zasilające
Silniki DRS../DRE..

220 – 242 / 380 – 420 V
lub
380 – 420 / 660 – 725 V

254 – 277 / 440 – 480 V
lub
440 – 480 V

Napięcie zasilające
NOWOŚĆ: Silniki DRN..

220 – 230 / 380 – 400 V
lub
380 – 400 / 660 – 690 V

254 – 260 / 440 – 460 V
lub
440 – 460 V

Częstotliwość

50 Hz

60 Hz

Zakres mocy

4-biegunowy:
DRS..: 0,18 kW (0,25 KM) – 0,55 kW (0,75 KM)
DRE.. 0,75 kW (1,0 KM) – 5,5 kW (7,5 KM)
NOWOŚĆ DRN..: 0.75 kW (1.0 hp) – 200 kW (275 hp)
AW wykonaniu „globalnym” dostępne są również silniki 2-biegunowe i 6-biegunowe.
Dodatkowe informacje dostępne na życzenie.

Regulacje w wielu krajach zawierają wyjątki dla motoreduktorów, silników z hamulcem i silników w wersji Ex.
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Napięcie
zasilające
(3 x ...)

Częstotliwość
sieciowa

Obowiązuje Klasa efektywności
od
energetycznej

Europa

400 V

50 Hz

1 stycznia
2015

Szwajcaria

400 V

50 Hz

Stosowanie
„globalnego
silnika” IE3

W
przyszłości

Klasa
efektywności
energetycznej

– od 7,5 kW: IE3
lub IE2 z regulacją
falownikiem
– od 0,75 kW: IE2

1 stycznia
2017

od 0,75 kW: IE3 lub Tak
IE2 z falownikiem

1 stycznia
2015

– od 7,5 kW: IE3
lub IE2 z regulacją
falownikiem
– od 0,75 kW: IE2

1 stycznia
2017

od 0,75 kW: IE3 lub Tak
IE2 z falownikiem

1 stycznia
2017

od 0,75 kW: IE3 lub Tak
IE2 z falownikiem

Turcja

380 V
400 V

50 Hz

1 stycznia
2015

– od 7,5 kW: IE3
lub IE2 z regulacją
falownikiem
– od 0,75 kW: IE2

USA

480 V

60 Hz

19 grudnia
2010

1 czerwca
– Do 150 kW:
2016
Najwyższa (~IE3)
> 150 kW:
– Podwyższona (~IE2)

Kanada

480 V
575 V

60 Hz

1 stycznia
2011

Nieplanowane
– Do 150 kW:
Najwyższa (~IE3)
> 150 kW:
– Podwyższona (~IE2)

Brazylia

220 V
380 V
440 V

60 Hz

1 grudnia
2009

IR2 (~IE2)

IR3
W
przygotowaniu (~IE3)
(2018)

Tak

Australia /
Nowa
Zelandia

400 V
415 V

50 Hz

2006

IE2

IE3
W
przygotowaniu
(2016)

Tak

Korea
Południowa

220 V
380 V
440 V

60 Hz

1 lipca 2010 – IE2

– IE3
W
przygotowaniu
(2015-2017)

Chiny

380 V

50 Hz

1 września
2012

Klasa 3 (~ IE2)

Klasa 2
W
przygotowaniu (~IE3)
(2016/2017)

Indie

415 V

50 Hz

31 lipca
2014

IE3 (certyfikacja
dobrowolna)

Nieplanowane

Chile

380 V

50 Hz

4 stycznia
2011

Do 7,5 kW:
IE1

Nieplanowane

Tak

Meksyk

440 V

60 Hz

19 grudnia
2010

IE3

Nieplanowane

Tak

Japonia

200 V
400 V
220 V
440 V

50/60 Hz

1 kwietnia
2015

IE3

Nieplanowane

60 Hz

Najwyższa
(~IE3)

Tak

Tak

Tak
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki prądu przemiennego serii DR..J (LSPM*)

Seria DR..: Wersja DR…J (w technologii LSPM*)
*Z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim
(z ang. Line Start Permanent Magnet Motor)

Charakterystyka

– Wersja silnika synchronicznego DR..J wykonana w technologii LSPM stanowi rozszerzenie
systemu modułowego silników typu DR i jest oferowana w wielkościach od 71S do 100L.
Silnik oparty jest na konstrukcji klatkowej stosowanej w silnikach asynchronicznych prądu
przemiennego z wbudowanymi magnesami trwałymi
– Jeden silnik w trzech wersjach oferujących trzy różne klasy efektywności energetycznej:
– Silniki DR…J są dostępne w energooszczędnych wersjach DRE..J (IE2), DRP..J (IE3) oraz DRU..J
(IE4) z technologią LSPM
– Wersja ta jest wyróżniona literą „J” umieszczoną w oznaczeniu typu silnika za kodem długości
– W porównaniu z seryjnymi silnikami o tym samym zakresie mocy silniki typu DR ... J
(z technologią LSPM) pozwalają uzyskać tę samą klasę sprawności przy mniejszej wielkości
obudowy
– Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
– Synchroniczna praca silników względem częstotliwości roboczej
– Regulacja prędkości obrotowej bez użycia sygnału sprzężenia zwrotnego z enkodera i bez efektu
poślizgu wirnika
– Brak strat związanych z wirnikiem podczas eksploatacji:
- Wysoka sprawność od IE2 do IE4
- Zwarta konstrukcja w porównaniu do standardowych silników asynchronicznych
– Silniki DR.. J typu LSPM mogą pracować z falownikami MOVITRAC® LTE B i MOVITRAC® LTP B,
MOVITRAC® B, MOVIFIT® FC oraz motoreduktorami MOVIMOT® D
– Może być stosowany razem z falownikiem jako napęd indywidualny lub grupowy
– Szereg dostępnych opcji z systemu modułowego silników
– Możliwość łączenia z przekładniami zębatymi firmy SEW-EURODRIVE serii 7
– Stały moment obrotowy (CT) w zakresie regulacji prędkości obrotowej bez wymuszonego
chłodzenia wentylatorem
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Dane techniczne
Praca z regulacją falownikiem / 50 Hz
Stały moment obrotowy od 300 do 1 500 min-1 [CT 1:5]
Budowa

Klasa efektywności
energetycznej

Wielkość

Moc znamionowa PN
kW

DRE..J

IE2

71S – 100M

0.37 – 4.0

DRP..J

IE3

71S – 100L

0.37 – 4.0

DRU..J

IE4

71S – 100L

0.18 – 3.0

Praca z regulacją falownikiem / 87 Hz
Stały moment obrotowy od 300 do 2610 min-1 CT 1:8:7
Budowa

Klasa efektywności
energetycznej

Wielkość

Moc znamionowa PN
kW

DRE..J

–*

71S – 100M

0.55 – 5.5

DRP..J

–*

71S – 100L

0.55 – 5.5

DRU..J

–*

71S – 100L

0.25 – 4.0

Line operation / 50 Hz
Nominalna prędkość obrotowa: 1500 min-1
Budowa

Klasa efektywności
energetycznej

Wielkość

Moc znamionowa PN
kW

DRE..J

IE2

71S – 100M

0.37 – 4.0

DRP..J

IE3

71S – 100L

0.37 – 4.0

DRU..J

IE4

71S – 100L

0.18 – 3.0

* Oznaczenie IE według IEC 60034-30-1:2014 dotyczy jedynie pracy z zasilaniem sieciowym 50 i 60 Hz
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki momentowe serii DRM..

Seria DR..: wersja DRM..

Charakterystyka

Wersja DRM.. (powszechnie określana jako „silnik momentowy”) jest silnikiem 12-biegunowym,
który przy zasilaniu trójfazowym zapewnia ciągłą pracę i brak przeciążeń termicznych nawet
w przypadku blokady wirnika. Każdy silnik momentowy oferowany jest z trzema wartościami
znamionowymi momentu obrotowego.
Pozwala to w łatwy sposób dobrać odpowiedni model spełniający wymagania różnych zastosowań
– Szereg dostępnych opcji z systemu modułowego silników AC
– Możliwość łączenia z przekładniami zębatymi firmy SEW-EURODRIVE serii 7

Moment krytyczny,
Wartość znamionowa
1 M0 Nm

0.7 – 3.6 / 50 Hz
0.6 – 2.7 / 60 Hz

Współczynnik czasu pracy
Wartość znamionowa 1

S1, praca ciągła

Moment krytyczny,
Wartość znamionowa 2 M0 Nm

2.6 – 17.3 / 50 Hz
2.1 – 12.2 / 60 Hz

Współczynnik czasu pracy
Wartość znamionowa 2

S3 / 15%, praca przerywana ze współczynnikiem czasu pracy 15%

Moment krytyczny,
Wartość znamionowa 3 M0 Nm

1.9 – 8.7 / 50 Hz
5.9 / 60 Hz

Współczynnik czasu pracy
Wartość znamionowa 3

S1, praca ciągła z wentylatorem zewnętrznym

Wielkości

71 – 132

Długości

S, M, L

Częstotliwość [Hz]

50, 60
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Silniki 1-fazowe serii DRK..

NOWOŚĆ: Seria DR..: wersja DRK..

03

Charakterystyka

Wersja DRK.. może być zasilana z sieci jednofazowych o napięciu 1× 230 lub 1× 220 V
Zamontowany w skrzynce zaciskowej silnika kondensator roboczy pozwala na pracę w trudnych
warunkach otoczenia.
SEW-EURODRIVE oferuje również wersje silników ET56 i ER63.

Wielkości

Zakres mocy
kW

Częstotliwość
Hz

Klasa efektywności
energetycznej1)

DRK71S4

0.18

50 lub 60

IE1

DRK71M4

0.25

IE1

DRK80S4

0.37

IE1

DRK80M4

0.55

IE1

DRK90M4

0.75

IE1

DRK90L4

1.1

IE1

ET56

90 watów

Z kondensatorem roboczym

ER63

90 / 120 / 180 watów

Bez kondensatora

1)

zgodnie z normą IEC 60034-30-1
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Wykaz wybranych wersji dodatkowych
Dla silników oraz silników z hamulcem serii DR.. dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji, takich jak
Opcje

Opis

Mechaniczne
komponenty
zewnętrzne

Funkcje, które można zamontować w silnikach DR… przy użyciu dodatkowych elementów :

Pomiar / kontrola
temperatury

Wentylacja

BE..

Pojedynczy hamulec sprężynowy ze stopniowanym szeregiem wielkości

NOWOŚĆ: BF..

Podwójny hamulec sprężynowy ze stopniowanym szeregiem wielkości do zastosowań
przemysłowych

NOWOŚĆ: BT..

Podwójny hamulec sprężynowy ze stopniowanym szeregiem wielkości do zastosowań teatralnych

HF, HR

Dźwignia ręcznego zwalniania hamulca, z blokadą lub automatycznym rozłączeniem

/RS

Blokada ruchu zwrotnego zamiast hamulca

/MSW

MOVI-SWITCH®, wbudowany elektroniczny wyłącznik i zabezpieczenia

/MM..

MOVIMOT®, wbudowany falownik

Wzory, oferowane z dodatkowymi elementami uzwojenia
/TF

3 czujniki temperatury (termistor lub rezystor PTC) połączone szeregowo

/TH

3 termostaty (przełączniki bimetalowe) połączone szeregowo

/KY

1 czujnik temperatury KTY84-130

/PT

1 lub 3 czujniki temperatury PT100

Wzory w połączeniu z funkcjami chłodzenia/wentylacji silnika DR…
/V

Wentylator zewnętrzny, stopień ochrony IP66, napięcie zasilające AC lub DC

/Z

Dodatkowe koło zamachowe (wentylatora)

/AL

Wentylator metalowy

/U

Bez wentylacji (bez wentylatora)

/OL

Bez wentylacji (zamknięta strona B)

/C

Daszek ochronny
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/NS

Zespół smarujący

/ERF

Wzmocnione ułożyskowanie do dużych obciążeń (tylko razem z opcją NS)

/NIB

Uszczelnione łożysko (od strony B)

/IS

Wbudowane złącze wtykowe

/AS.. itd.

Zamontowane złącza wtykowe innych typów

/KCC

Listwa zaciskowa z zaciskami sprężynowymi

/KC1

Przyłącze zgodne z normą C1 dla elektrycznych przenośników podwieszonych (wytyczna VDI 3643)

/ES7.

Enkodery typu DR..71 ... 132

/EG7.

Enkodery typu DR..160 ... 225

/XV..

Gniazdo przyłączeniowe dla montażu enkoderów innych niż znajdujące się w ofercie SEW-EURODRIVE

Analiza stanu napędu

NOWOŚĆ:
Opcja /DUE

Układ diagnostyczny do ciągłego monitorowania zużycia okładzin hamulcowych i stanu załączenia
hamulca

Inne wersje
(wybrane)

/DH

Otwór odpływu skroplin

/2W

Silnik / silnik z hamulcem z drugą końcówką wału

/RI

Wzmocniona izolacja uzwojenia do pracy z falownikiem przy napięciach powyżej 500 V AC

/RI 2

Wzmocniona izolacja uzwojenia ze zwiększoną odpornością na wyładowania niezupełne

Łożyska

Podłączenie

Enkodery

03
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki aseptyczne

Seria DAS..

Charakterystyka

Do higienicznych stref suchych
Motoreduktory aseptyczne serii DAS.. z obudową o gładkich powierzchniach i bez wentylatora:
– Stopień ochrony silników IP66 (IP65 dla silników z hamulcem)
– Ochrona antykorozyjna silnika: powłoka wewnętrzna typu KS
– Ochrona powierzchniowa typu OS2 do OS4
– Zabezpieczenie silnika termistorem TF w klasie termicznej F, opcjonalnie termokontakt TH
– Złącza wtykowe typu IS

Typ

Moc [kW] w cyklu pracy
S1 =
praca ciągła

S3 = praca przerywana
60%

40%

25%

DAS80K4

0.25

0.3

0.37

0.55

DAS80M4

0.37

0.45

0.55

0.75

DAS90S4

0.55

0.75

0.9

1.1

DAS90L4

0.75

0.98

1.1

1.5

DAS100M4

1.1

1.35

1.7

2.2

DAS100L4

1.5

1.85

2.3

3.0
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ASEPTICplus® Pakiet opcji napędu

dla obszarów produkcyjnych o wysokich wymaganiach norm higienicznych
Silniki aseptyczne serii DAS.. z pakietem opcji napędu ASEPTICplus®:
– Stopień ochrony silników IP66 (IP65 dla silników z hamulcem)
– Ochrona powierzchniowa klasy OS4
– Wgłębienia obudowy wypełnione tworzywem gumowym
– Podwójne pierścienie uszczelniające (jeśli to technicznie możliwe) z Vitonu (FKM)
– Zawór odpowietrzający ze stali nierdzewnej
– Membrana do kompensacji ciśnienia w skrzynce zaciskowej silnika
– Wloty kablowe z dławikami gwintowymi ze stali nierdzewnej
– Wał wyjściowy przekładni wykonany ze stali nierdzewnej jako wał pełny, wał drążony
z połączeniem wpustowym lub połączeniem zaciskowym TorqLOC® dla następujących typów
przekładni: R17-97, F37-97, K37-97, S37-97 i W30
– Wszystkie elementy mocujące na wale wyjściowym, takie jak śruby, wpust, tarcza zaciskowa
itp. wykonane ze stali nierdzewnej
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki w wersji przeciwwybuchowej

Seria EDR..
zgodna z wymaganiami dyrektywy 2014/34/WE (ATEX) oraz IECEx

Charakterystyka

– Silniki EDRE.. spełniają wymagania dla klasy sprawności IE2 według normy IEC 60034-30-1,
co umożliwia ich stosowanie we wszystkich krajach
– Spełniają wymagania dla klas sprawności określone w normach MEPS (Minimum Energy
Performance Standards) obowiązujących w wielu krajach
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników z hamulcem spełniające wymagania dyrektywy
UE 2014/34/WE wg IECEx
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników spełniające wymogi IECEx dla poziomu
zabezpieczenia urządzeń EPL Gb i Db oraz Gc i Dc
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników w wykonaniu ATEX w kategoriach 2GD i 3GD,
3D dla stref 1/21 i 2/22
– Dostępne również jako silnik z hamulcem w kategorii 3
– Firma SEW-EURODRIVE została poddana audytowi i uzyskała certyfikat zgodności z normą
2014/34/WE
– Silniki SEW-EURODRIVE typu EDRS.. i EDRE.. zostały poddane audytowi PTB i uzyskały
certyfikaty ExTr, QAR i CoC zgodnie ze „Schematem certyfikacji IECEx”. Certyfikaty są dostępne
do pobrania pod adresem http://iecex.iec.ch
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)
– Aprobata koreańskiego instytutu KOSHA obowiązująca w Korei Południowej
– Praca z falownikiem, również w obszarze osłabionego pola dla kategorii 2 i 3 i/lub poziomu
EPL .b i .c
– Dopuszczenia dla silnika przeprowadzono zgodnie z aktualnymi europejskimi normami
dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej: wymagania ogólne norm PN-EN 60079-0, PN-EN
60079-7, EN 60079-15 dla gazów i PN-EN 60079-31 dla pyłów.
– Zgodność z uznawanym międzynarodowo poziomem zabezpieczenia urządzenia
EPL (Equipment Protection Level).
– Silniki EDR.. są zgodne z najważniejszymi normami i spełniają wymagania normy IEC 60034
dla silników
– Przekładnie w wersji ATEX spełniają wymagania norm PN-EN 13463-1, 5 i 8
– Kompaktowa budowa i wysokie zakresy mocy takie same jak w napędach standardowych
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Budowa
ATEX

IECEx

Ochrona przed wybuchem

Strefa

Typ silnika
Klasa IE
4-bieg. / wielkość

/3D oraz /3GD

/3Gc oraz /3GDc

II3G, EPL Gc, T3, “nA”

2

II3D, EPL Dc, IIIB, IIIC
T120 °C / T140 °C, “tc”

22

DR63*
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225
EDRE 250 – 315*

–
IE1
IE2
IE2

0.12 – 0.25
0.25 – 0.55
0.75 – 45
55 – 200

II2G, EPL Gb, T3, “e”

1

EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225

IE1
IE2

0.25 – 0.55
0.75 – 37

EDRS 71 – 80
EDRE 80

IE1
IE2

0.25 – 0.55
0.75

/2G oraz /2GD

/2Gb oraz /2GDb

II2D, EPL Db, IIIC T120 °C “tb” 21
/2G oraz /2GD

/2Gb oraz /2GDb

II2G, EPL Gb, T4, “e”

1

II2D, EPL Db, IIIC T120 °C “tb” 21
* Tylko zgodne z ATEX

Zakres mocy
kW
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki w wersji przeciwwybuchowej

Seria EDR.. zgodna z normą HazLoc-NA® (Hazardous Locations North America)

Charakterystyka

– Silniki EDRE.. oraz EDRN.. nie tylko spełniają wymagania klasy efektywności energetycznej IE2
i IE3 określone w normie IEC 60034-30-1, lecz także określone w normach EISA 2007 i CSA
C390-10 dla rynku Ameryki Północnej, dzięki czemu mogą być stosowane w krajach, w których
normy te obowiązują.
– Silniki posiadają certyfikat zgodności z wymaganiami ochrony przeciwwybuchowej dla rynku
północnoamerykańskiego oraz wymaganiami ogólnych norm CSA 22.2 i NEC 500
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników typu CID2 dla strefy 2 klasy I dla grup gazów
A, B, C i D
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników jako typu CIID2 dla strefy 2 klasy II dla grup pyłów
FiG
– Dostępne wersje motoreduktorów i silników typu CI/CIID2 dla strefy 2 klasy I dla grup gazów
A, B, C i D oraz grup pyłów F i G
– Dostępne również wersje silnika z hamulcem z blokadą
– SEW-EURODRIVE uzyskała certyfikaty zgodności z normami UL i CSA
– Możliwość pracy z falownikami dla obu klas silników, również w obszarach osłabiania pola
– Kompaktowa budowa i wysokie zakresy mocy takie same jak w napędach standardowych
– Silniki z przekładniami w wersji ATEX (zgodnymi z dyrektywą 2014/34/WE) dostępne na życzenie

Strefa 2

Typ silnika 4-biegunowego

Klasa IE

Zakres mocy
kW

Klasa I
Grupa A, B, C i D
T3 przy zasilaniu falownikiem
T3C przy zasilaniu z sieci
T3B/C silnik z hamulcem przy zasilaniu z sieci

EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225
EDRN 80 – 280
EDRN 315*

IIE1
Podwyższona (IE2)
Najwyższa (IE3)
Najwyższa (IE3)

0.18 – 0.55
0.75 – 45
0.75 – 90
110 – 200

Klasa II
Grupy F i G
* w przygotowaniu
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Silniki asynchroniczne AC w wersji przeciwwybuchowej
w połączeniu z falownikami

03

Charakterystyka

Korzyści uzyskiwane w porównaniu do asynchronicznych silników AC z ochroną przeciwwybuchową
typu „d” (obudowa ognioszczelna wg PN-EN 60079-1):
– Wysoka sprawność
– Mniejsza masa
– Najkrótsze możliwe terminy dostaw, wysoka dostępność
– Certyfikowane do pracy z falownikami SEW
– Przeznaczone również do napędów pomp i wentylatorów
– Dostawa od jednego producenta, oferującego oba komponenty
– Wyższe prędkości obrotowe
Ścisłe przestrzeganie wytycznych jest szczególnie istotne w atmosferach wybuchowych
zawierających mieszaniny powietrze/gaz i gaz/pył/powietrze. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i wiedzy w tej dziedzinie SEW-EURODRIVE gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi normami.
Wiedza ta jest stale rozszerzana o nowe doświadczenia.

Certyfikaty

– Silniki 4-biegunowe SEW-EURODRIVE spełniają wymogi dla pracy z falownikami określone
w normach ATEX, IECEx i HazLoc-NA®
– Certyfikacja dla kategorii 2 oraz poziomu zabezpieczenia urządzeń EPL b i c uzyskana podczas
badania typu
– Silniki posiadają wydany przez CSA certyfikat zgodności z normą HazLoc-NA®
– Dostępne wersje silników z hamulcem dla kategorii 3 i strefy 2
– Możliwość pracy z falownikami jest podana na tabliczce znamionowej
– Druga tabliczka znamionowa zawiera wartości parametrów wymaganych do pracy

Strefa

Typ silnika

Ochrona
przeciwwybuchowa

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

MOVIMOT®

1

EDR../2GD

„e” (PN-EN 60079-7,
budowa wzmocniona)

✓*

✓

–

2

EDR../3GD

„na” (PN-EN 60079-15, ✓*
obudowa nieiskrząca)

✓*

–

21

EDR../2GD

„tb” (PN-EN 60079-31,
zabezpieczenie przed
zapłonem pyłu)

✓*

✓

–

22

EDR../3GD

„tc” (PN-EN 60079-31,
zabezpieczenie przed
zapłonem pyłu)

✓*

✓*

✓*

EDR../3D
* praca również w obszarach osłabiania pola
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3.1 Silniki prądu przemiennego
Silniki w wersji przeciwwybuchowej w połączeniu z falownikami

Charakterystyka

SEW-EURODRIVE oferuje szeroki zakres falowników do projektowania elektronicznie sterowanych
układów napędowych:
– MOVITRAC® MC07B: kompaktowy i niedrogi standardowy falownik dla zakresu mocy
0,25... 75 kW. Zasilanie 3-fazowe napięciem 380 – 500 V AC.
– 
MOVIDRIVE® MDX60/61B: wysokowydajny falownik dla dynamicznych napędów dla zakresu
mocy 0,55 ... 315 kW. Duża liczba zastosowań dzięki możliwościom rozbudowy przy użyciu
szerokiego zakresu dostępnych opcji. Zasilanie 3-fazowe napięciem 380 – 500 V AC.
– 
MOVIMOT® jest wyjątkowym produktem z grupy zdecentralizowanej techniki napędowej.
Jest to niezwykle proste połączenie motoreduktora i cyfrowego falownika.
MOVIMOT® w kategorii urządzeń 3D składa się z silnika serii EDR.. oraz wbudowanego
falownika. Urządzenia te są przeznaczone specjalnie do pracy w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych (strefa 22) i są dostępne w zakresie mocy
od 0,25 kW do 3 kW, z hamulcem lub bez hamulca i do napięć zasilania od 400 do 500 V.
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Projektowanie systemu

Prawidłowy proces projektowania jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpiecznej pracy
silników przeciwwybuchowych.
Silniki EDRS.. i EDRE.. spełniają wymagania dla stosowania w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem określone w Dyrektywie 2014/34/WE (ATEX), normach IECEx i HazLoc-NA®
dla strefy 2. Zastosowanie urządzenia do bezpośredniego monitorowania temperatury w połączeniu
z odpowiednimi nastawami falownika zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed nadmiernym
nagrzewaniem silnika spowodowanym przeciążeniem.

Dane techniczne

Silniki EDR.. 230/400 V

Kategoria 2G / 2D / EPL b / Strefa 2

Połączenie

Gwiazda

Trójkąt

PFaz
kW

MFaI
Nm

MFaI
Nm

0.25 – 37

1.7 – 240

1.7 – 240

0.25 – 3.0

1.7 – 20,5

1.2 – 9.9

Kategoria 3G / 3D / EPL c / Strefa 2
Kategoria 3D z motoreduktorem MOVIMOT®

Przy pracy z falownikiem nie występuje redukcja wartości obciążenia względem momentu znamionowego, aby uniknąć przeciążeń termicznego,
co jest z reguły stosowane.

138

Silniki

3.2 Silniki serwo
Silniki serwo synchroniczne

Serii CMP.. (wysoka dynamika)

Charakterystyka

– Wysoka dynamika pracy dzięki niskiej bezwładności wirnika oraz wysokiej zdolności przeciążeniowej
silnika
– Konstrukcja o zoptymalizowanych osiągach wydajności i wyjątkowo kompaktowych gabarytach
dzięki zastosowaniu najnowszych technologii uzwojeń i magnesów trwałych
– Wartości momentów krytycznych od 0,5 do 95 Nm
– Opcjonalna wersja CMPZ.. silnika przeznaczona do zastosowań charakteryzujących się wysokimi
momentami bezwładności obciążenia
– Bezpośredni montaż silnika do przekładni z modułowego systemu przekładni zębatych SEW
– Europa: znak CE
– USA: znak UR
– Kanada: znak CSA
– EAC: znak zgodności
− Silniki typu CMP../CMPZ.. o wielkościach od 40S do 100L są dostępne w wersji
przeciwwybuchowej zgodnej z wymaganiami dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
− Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny
graniczny
moment
obrotowy
Mpk
Nm

Moment bezwładności silnika
Jsilnik
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP40S

3 000 / 4 500 / 6 000

0.5

1.9

0.10

–

CMP40M

3 000 / 4 500 / 6 000

0.8

3.8

0.15

–

CMP50S

3 000 / 4 500 / 6 000

1.3

5.2

0.42

–

CMP50M

3 000 / 4 500 / 6 000

2.4

10.3

0.67

–

CMP50L

3 000 / 4 500 / 6 000

3.3

15.4

0.92

–

CMP63S

3 000 / 4 500 / 6 000

2.9

11.1

1.15

–

CMP63M

3 000 / 4 500 / 6 000

5.3

21.4

1.92

–

CMP63L

3 000 / 4 500 / 6 000

7.1

30.4

2.69

–
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Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny
graniczny
moment
obrotowy
MpK
Nm

Moment bezwładności silnika
Jsilnik
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP71S / CMPZ71S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

6.4

19.2

3.1

9.32

CMP71M / CMPZ71M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

9.4

30.8

4.1

10.37

CMP71L / CMPZ71L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13.1

46.9

6.1

12.47

CMP80S / CMPZ80S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13.4

42.1

8.8

27.18

CMP80M / CMPZ80M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

18.7

62.6

11.9

30.3

CMP80L / CMPZ80L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

27.5

107

18.1

36.51

CMP100S / CMPZ100S

2 000 / 3 000 / 4 500

25.5

68.3

19.59

79.76

CMP100M / CMPZ100M

2 000 / 3 000 / 4 500

31

108

26.49

86.66

CMP100L / CMPZ100L

2 000 / 3 000 / 4 500

47

178.8

40.24

100.41

NOWOŚĆ: CMP112S

2 000 / 3 000 / 4 500

30

88

74

–

NOWOŚĆ: CMP112M

2 000 / 3 000 / 4 500

45

136

103

–

NOWOŚĆ: CMP112L

2 000 / 3 000 / 4 500

69

225

163

–

NOWOŚĆ: CMP112H

2 000 / 3 000 / 4 500

83

270

193

–

NOWOŚĆ: CMP112E

2 000 / 3 000 / 4 500

95

320

222

–

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Opcjonalnie: zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dla silników CMP...
Enkoder ze zintegrowanym bezpieczeństwem
funkcjonalnym (FS)

Do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1

AK0H(FS), AK1H(FS)

Hamulec ze zintegrowanym bezpieczeństwem
funkcjonalnym (FS), funkcje bezpieczeństwa
– SBA (Bezpieczne załączenie hamulca)
– SBH (Bezpieczne unieruchomienie hamulcem)

Do PL c wg
PN-EN ISO 13849-1

BY(FS)
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3.2 Silniki serwo
Silniki serwo synchroniczne

Seria CM.. (wysoka bezwładność)

Charakterystyka

– Wartości momentów krytycznych od 5 do 68 Nm
– Kompaktowa budowa o wysokim stopniu gęstości mocy dzięki optymalnemu rozłożeniu obwodu
magnetycznego
– Wysoka przeciążalność oraz zredukowany poziom strat
– Elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwiająca szybki rozruch
– Opcjonalnie: skalowalny enkoder HIPERFACE® oraz mocny hamulec roboczy
– Europa: znak CE
– USA: znak UR
– Kanada: znak CSA
– EAC: znak zgodności

Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny graniczny moment
obrotowy
MpK
Nm

5

CM71M

Moment bezwładności
kgcm2
Moment bezwładności
silnika
Jsilnik
Nm

Moment bezwładności
silnika
z hamulcem
Jsilnik z ham
Nm

16.5

4.99

6.72

6.5

21.5

6.4

8.13

CM71L

9.5

31.4

9.21

10.94

CM90S

11

39.6

18.2

22

CM90M

14.5

52.2

23.4

27.2

CM90L

21

75.6

33.7

37.5

23.5

82.3

68.9

84.2

CM112M

31

108.5

88.9

104.2

CM112L

45

157.5

128.8

144.1

CM112H

68

238

188.7

204

CM71S

CM112S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

2 000 / 3 000 / 4 500
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3.2 Silniki serwo
Silniki serwo asynchroniczne

Seria DRL..

03

Charakterystyka

– Zakres momentu obrotowego od 0,5 do 290 Nm
– Dzięki wysokim wartościom momentu znamionowego silniki te szczególnie nadają się do
wysokich obciążeń zmiennych przy zachowaniu typowych cech silników asynchronicznych serwo
– Możliwość przenoszenia obciążeń do 3,5-krotnej wartości momentu znamionowego silnika
– Bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie w połączeniu z wieloosiowymi falownikami serwo
MOVIAXIS® lub falownikami MOVIDRIVE®

Znamionowy moment obrotowy
Nm

Prędkość obrotowa
min-1

Moment bezwładności
kgcm²

2.7 – 290

1 200

5.13 – 4 360

2.7 – 280

1 700

5.13 – 4 360

2.6 – 265

2 100

5.13 – 4 360

2.5 – 220

3 000

5.13 – 4 360

Pakiety Dynamics
Pakiet Dynamics 1

190% – 220% Mdyn / MN: normalna końcówka zębnika do bezpośredniego montażu przekładni

Pakiet Dynamics 2

300% – 350% Mdyn / MN: wzmocniona końcówka zębnika do bezpośredniego montażu przekładni
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3.2 Silniki serwo
Silniki serwo w wersji przeciwwybuchowej

Seria CMP40 – 100

Spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/
WE (ATEX) dla grupy urządzeń II, kategorii
urządzeń 3

– Kategoria II 3GD, dla stref 2/22
– Kategoria II 3GD, dla strefy 22
– W kategorii 3D dostępne również z hamulcem i enkoderem Hiperface® (z elektroniczną tabliczką
znamionową)
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

Ochrona przeciwwybuchowa

Atmosfera pyłowa: Ochrona przeciwwybuchowa typu „t” oznacza:
– Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy zgodne z normą
PN-EN 60079-0 i -31
Atmosfera gazowa: Ochrona przeciwwybuchowa typu „na” oznacza:
– Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem za pomocą obudowy nieiskrzącej zgodne z normą
PN-EN 60079-0 i -15
– Cechy konstrukcyjne i wymagania dotyczące wymiarów takie same jak dla ochrony typu
„e”, lecz z założeniem bezawaryjnej pracy napędu (bez błędów)

Atmosfera pyłowa: Stopień ochrony IP65

Oznacza:
– Obudowę pyłoszczelną zgodną z normą PN-EN 60079-31
– Całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu do wnętrza obudowy
– Ciągłe monitorowanie temperatury powierzchni w celu wyeliminowania jej jako źródła zapłonu
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Silniki serwo w wersji przeciwwybuchowej serii CMP spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
Kategoria

Oznakowanie Ex

Charakterystyka produktu

Opcje

Prędkość
obrotowa

II3D

II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

Hamulec
Hiperface
Resolwer

2 000
3 000
4 500

II3GD

II3G Ex nA IIC T3 X** Gc
II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

– Charakterystyki silnika (termiczna + dynamiczna)
zgodna z ATEX
– Przeciążalność prądowa 3 × I0
– Śruba uziemiająca
– IP65
– Instrukcja obsługi zgodna z ATEX
– Brak wymuszonego chłodzenia wentylatorem

** W połączeniu z pasującym modelem temperatury w falowniku

Resolwer`
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3.2 Silniki serwo
Opcje montażu i połączeń kablowych

Połączenia kablowe dla silników serwo CMP..

Typ silnika

Złącze zasilania

Sposób montażu kabla

Elektronika napędowa

CMP40 – 63

Silnik: SM1

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Silnik z hamulcem: SB1
CMP71 – 100

Silnik: SM1, SMB
Silnik z hamulcem: SB1, SBB

CMP112

Silnik: SM1, SMB, SMC
Silnik z hamulcem: SB1, SBB, SBC

Typ silnika

Złącze zasilania

Sposób montażu kabla

Elektronika napędowa

CMP40 – 112

RH1M resolver

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

CMP40 – 63

HIPERFACE® AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

CMP71 – 112

HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®
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Połączenia kablowe dla silników AC serii DR.. Bezpośrednie połączenie
Typ silnika

Typ enkodera

Podłączenie enkodera

Podłączenie falownika

DR71 – DR132

EI7C, EI76, EI72, EI71

Końcówki zaciskowe żył

Końcówki zaciskowe żył
Falownik MOVIDRIVE®

Złącze wtykowe M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y

Końcówki zaciskowe żył
Przyłącza w pokrywie

DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y

Złącza wtykowe D-sub
Falownik MOVIDRIVE®

Końcówki zaciskowe żył
Przyłącza w pokrywie

DR315

EH7S

Złącza wtykowe M23

AH7Y

Końcówki zaciskowe żył

Połączenia kablowe dla silników AC serii DR.. Połączenie za pomocą gniazd pośrednich
Typ silnika

Typ enkodera

Podłączenie enkodera

Wtyczka adaptera

DR71 – DR132

ES7S, ES7R, AS7W

Końcówki zaciskowe żył

Złącze wtykowe M23
(żeńskie)

Przyłącza w pokrywie
DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W

Końcówki zaciskowe żył
Przyłącza w pokrywie

Gniazdo pośrednie
Złącze wtykowe M23 (męskie)

Moduł rozszerzający

Gniazdo pośrednie
Złącze wtykowe M23 (męskie)

Złącze wtykowe M23
(żeńskie)

Inverter connection
Moduł rozszerzający

Złącza wtykowe
D-sub Falownik MOVIDRIVE®

03
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3.3 Napęd liniowy
Silniki liniowe synchroniczne

Seria SL2

Charakterystyka

– Możliwe obszary zastosowań: elastyczne urządzenia obróbcze o wysokiej dynamice; systemy
transportu bliskiego; manipulatory
– Bezpośrednie generowanie przesuwu liniowego i siły nie wymaga części mechanicznych
do przenoszenia mocy, a tym samym elementów zużywających się
– Optymalny stosunek siły do gęstości mocy dzięki użytym najnowszym technologiom
wykonywania uzwojeń oraz laminowanemu rdzeniowi ferromagnetycznemu
– Praktycznie bezobsługowe
– Wysoka jakość regulacji, dynamika i precyzja
– Dostępne w trzech wersjach (SL2 Basic, SL2 Advance System, SL2 Power System)
– Szyny magnetyczne są dostępne w różnych długościach, z możliwością łatwego łączenia

Wersje produktu

Znamionowy zakres mocy
N

Nominalna prędkość liniowa
m/s

SL2 Basic

125 – 6 000

1/3/6

SL2 Advance System

280 – 3 600

SL2 Power System

400 – 5 500

Opcje dla silników liniowych
SL2 Advance System
i SL2 Power System

– Końcówki kabli od strony silnika wyposażone w dopasowane złącza wtykowe
– Obudowa złącza spełniająca warunki zgodności EMC
– Złącze jest uszczelnione na kablu za pomocą uszczelki z nacięciami w celu zabezpieczenia przed
wyrwaniem zgodnie z PN-EN 61884
– Szeroki zakres akcesoriów do dostosowania drugiej końcówki kabla do podłączenia do falownika
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Elektrocylindry standardowe CMS.. ze smarowaniem środkiem smarnym

Seria CMS71 (ze smarowaniem środkiem smarnym)

03

Charakterystyka

– Wyposażone w wirniki z magnesami trwałymi
– Dynamika, precyzja i szybkość działania
– W połączeniu z elektroniką napędową firmy SEW-EURODRIVE powstają ekonomiczne,
energooszczędne rozwiązania napędowe, które zapewniają wysoką niezawodność.
Elektrocylindry mogą być w prosty sposób zintegrowane z istniejącymi układami automatyki

Dane elektryczne
Typ

CMS71L

Maks. moment obrotowy
Nm

31.4

Moment krytyczny
Nm

9.5

22.1 1)

24.4 1)

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1

Typ wrzeciona

KGT2) 32×10

KGT2) 32×6

PGT3) 24×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

3 600

6 700

7 200

Maks. siła pchająca
N

17 000

20 000

15 000
20 000 5)

20 000

Długość skoku
mm

200

200

350

200

Maks. prędkość
mm/s

500

300

200

250

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

3)

Śruba z planetarną przekładnią rolkową

4)

W zależności od średniej prędkości przesuwu

5)

Przy naprężeniach rozciągających
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3.3 Napęd liniowy
Elektrocylindry standardowe CMS.. ze smarowaniem kąpielą olejową

Seria CMSB50/63/71 (ze smarowaniem kąpielą olejową)

Charakterystyka

– Opatentowany bezobsługowy układ smarowania kąpielą olejową
– Bardzo wysoka gęstość mocy cieplnej
– Cicha praca
– Bardzo krótkie skoki robocze (< 1 mm)
– W połączeniu z elektroniką napędową firmy SEW-EURODRIVE powstają ekonomiczne,
energooszczędne rozwiązania napędowe, które zapewniają wysoką niezawodność.
Elektrocylindry mogą być w prosty sposób zintegrowane z istniejącymi układami automatyki

Dane elektryczne
Typ

NOWOŚĆ: CMSB50S

NOWOŚĆ: CMSB50M

NOWOŚĆ: CMSB50L

Maks. moment obrotowy
Nm

5.2

7.6 1)

7.6 1)

Moment krytyczny
Nm

1.3

2.5

3.5

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 20×5

KGT 2) 20×5

KGT 2) 20×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

1 200

2 300

3 200

Maks. siła pchająca
N

5 300

8 000

8 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

375

375

375
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Dane elektryczne
Typ

CMSB63S

CMSB63M

Maks. moment obrotowy
Nm

11.1

11.1 1)

Moment krytyczny
Nm

2.9

5.3

03

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 25×6

PGT 3) 20×5

KGT 2) 25×6

PGT 3) 20×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

2 400

2 800

4 100

5 200

Maks. siła pchająca
N

10 000

10 000

Długość skoku
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 100 / 200
200 / 400 / 600

60 / 100 / 160 / 180 / 100 / 200
200 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

450

450

375

375

Dane elektryczne
Typ

CMSB71S

CMSB71M

CMSB71L

Maks. moment obrotowy
Nm

19.2

25 4)

25 4)

Moment krytyczny
Nm

6.4

9.4

13.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 32×6

KGT 2) 32×6

KGT 2) 32×6

Maks. stała siła pchająca 4)
N

6 200

8 200

12 000

Maks. siła pchająca
N

18 000

24 000

24 000

Długość skoku
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

3)

Śruba z planetarną przekładnią rolkową

4)

W zależności od średniej prędkości przesuwu

450

450

Silniki
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3.3 Napęd liniowy
Elektrocylindry modułowe CMSM..

Seria CMSMB50 – 71 / ACH lub ACA (osiowo wzdłużne)

Charakterystyka

– Dostępna osobno przekładnia liniowa jako jednostka modułowa, oparta na sprawdzonym
elektrocylindrze standardowym serii CMSB.. ze smarowaniem kąpielą olejową
– Możliwość łączenia ze standardowymi silnikami serwo SEW-EURODRIVE (CMP50 / 63 / 71)
przy użyciu adapterów ACH / ACA

Dane techniczne
Typ

NOWOŚĆ :
CMSMB50 / ACH lub ACA

CMSMB63 / ACH lub ACA

CMSMB71 / ACH lub ACA

Maks. dopuszczalny wejściowy
moment obrotowy
Nm

7

11.1

25

Maks. dopuszczalna wejściowa
prędkość obrotowa
min-1

4 500

4 500

4 500

Maks. siła pchająca
N

8 000

10 000

24 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 60 / 100 / 160 / 180 / 200 /
/ 600
400 / 600

100 / 160 / 200 / 400 / 600
/ 800 / 1 000 / 1 200

Typ wrzeciona

KGT 1) 20×5

KGT 1) 32×6

1)

Napęd ze śrubą kulową

KGT 1) 25×6
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Seria CMSMB50 – 71 / AP (osiowo równoległe)

03

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–

Kompaktowa budowa
Opatentowany bezobsługowy układ smarowania kąpielą olejową
Bardzo wysoka gęstość mocy cieplnej
Bardzo cicha praca
Opcjonalne chłodzenie wodą
Możliwość łączenia standardowych silników serwo CMP50 / 63 / 71

Dane elektryczne
Typ

NOWOŚĆ: CMSMB50/AP oraz
CMP50S

CMP50M

CMP50L

Maks. moment obrotowy
Nm

5.2

7.6 1)

7.6 1)

Moment krytyczny
Nm

1.2

2.3

2.6

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 20×5

Maks. stała siła pchająca
N

1 100

2 100

2 700

Maks. siła pchająca
N

5 300

8 000

8 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

375

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

375

375
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3.3 Napęd liniowy
Elektrocylindry modułowe CMSM..

Seria CMSMB50 – 71 / AP (osiowo równoległe)

Dane elektryczne
Typ

CMSMB63/AP oraz
CMP63S

CMP63M

CMP63L

Maks. moment obrotowy
Nm

11.1

11.1 1)

11.1 1)

Moment krytyczny
Nm

2.9

5.3

7.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 25×6

Maks. stała siła pchająca
N

2 100

3 500

5 000

Maks. siła pchająca
N

10 000

10 000

10 000

Długość skoku
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

450

450
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Dane elektryczne
Typ

CMSMB70/AP oraz
CMP71S

CMP71M

CMP71L

Maks. moment obrotowy
Nm

19.2

25 1)

25 1)

Moment krytyczny
Nm

6.4

9.4

13.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 32×6

Maks. stała siła pchająca
N

5 000

7 500

10 500

Maks. siła pchająca
N

18 000

24 000

24 000

Długość skoku
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

450

450
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3.4 Akcesoria i opcje
Modułowy system hamulców

Hamulec Państwa wyboru –
z szerokiego zakresu dostępnych opcji

BE5
BE2
BE1
Typ silnika

Typ hamulca

Wcałkow
106J

Stopniowanie momentów hamowania
Nm

…

…

…

…

DR..90

BE1

120

5

BE2

165

BE5

260

BE2

165

BE5

260

…

…

DR..100

…

7

10

7

10

7

10

14

20

14

20

14

20

14

20

28

40

55

28

40

55

…

Dostępne opcje hamulców
W zależności od wymaganego momentu lub energii hamowania każdy silnik DR można wyposażyć w odpowiednio dopasowany rodzaj hamulca BE.
W silnikach o wielkości 90 i większych sposób montażu hamulca oferuje jeszcze jedną istotną zaletę. Zespół hamulca montowany jest niezależnie
do tarczy ciernej, która jest przymocowana do tarczy łożyskowej silnika. Hamulec można więc wymontować i wymienić na większy lub mniejszy zespół
hamulcowy bez konieczności demontażu obudowy silnika.

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

– Hamulec BE.. ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym FS(FS02) przy pracy w osi poziomej
do PL d a w osi pionowej do PL c zgodnie z PN-EN ISO 13849-1 ze stopniowaniem wielkości
– NOWOŚĆ: Diagnostyka statyczna i dynamiczna hamulca dla sterownika MOVI-PLC®
– Funkcje bezpieczeństwa hamulców SEW
- SBC – Bezpieczne sterowanie hamulcem
- SBA – Bezpieczne załączenie hamulca
- SBH – Bezpieczne unieruchomienie hamulcem
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NOWOŚĆ: Hamulec podwójny BF../BT.. dla silników DR..
Hamulec Państwa wyboru – dostępne opcje hamulców

03

Typ silnika

Typ hamulca

Wcałkow
106J

Stopniowanie momentów hamowania
Nm

DR.112/132

BF11
BT11

2×285
2×190

2×20

DR.160

BF20
BT20

2×445
2×300

DR.180

BF30
BT30

2×670
2×450

2×28

2×40

2×55

2×80

2×110

2×40

2×55

2×80

2×110

2×150

2×200

2×75

2×100

2×150

2×200

2×300

Dostępne opcje hamulców
W zależności od wymaganego momentu lub energii hamowania każdy silnik DR można wyposażyć w odpowiednio dopasowany rodzaj hamulca BF../BT..
Dzięki kompaktowej konstrukcji hamulca silniki wyposażone w podwójny hamulec SEW-EURODRIVE charakteryzują się wyjątkowo zwartą budową.
Podwójny hamulec może być stosowany w środowiskach o dużym zapyleniu i może być wyposażony w zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.
Bardzo cicha praca wersji BT.. oraz wbudowane bezpieczeństwo funkcjonalne pozwala na jej wykorzystanie w zastosowaniach teatralnych.
NOWOŚĆ: hamulec podwójny typu BF.. / BT.. może być wyposażony w bezdotykowy układ diagnostyczny DUE do monitorowania zużycia okładzin
hamulcowych i siły hamowania. Układ w sposób ciągły wskazuje
– aktualny stan załączenia hamulca lub osiągnięcie dopuszczalnego stopnia zużycia
– aktualną wartość szczeliny powietrznej.

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

– NOWOŚĆ: H
 amulec BF.. ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym (FS02)
Do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
– NOWOŚĆ: H
 amulec BT.. ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym (FS02)
Do PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1 oraz DIN 56950-1
– NOWOŚĆ: D
 iagnostyka statyczna i dynamiczna hamulca dla sterownika SEW-EURODRIVE (MOVI-PLC® / CCU)
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3.4 Akcesoria i opcje
Enkodery wbudowane

Zaleta

Enkodery wbudowane dostępne dla silników serii DR.. cechują się unikalnym sposobem mocowania
pomiędzy tarczą łożyskową a wentylatorem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć pozostawiania
dodatkowej przestrzeni do montażu enkodera zewnętrznego i tym samym zwiększania długości
zabudowy.
Standardowy falownik MOVITRAC® w połączeniu z modułem aplikacyjnym do pojedynczego
pozycjonowania mogą zastąpić aplikacje oparte dotąd na przełączaniu pomiędzy przesuwami
wolnymi i szybkimi z użyciem czujnika.

Enkodery wbudowane

EI7C, EI76, EI72, EI71

Rodzaj sygnału

HTL (push-pull)

Napięcie zasilania

DC 9 – 30 V

Impulsy na obrót

A, B

EI7C: 24
EI76: 6
EI72: 2
EI71: 1

Wielkości silników serii DR..

– DRE../DRS../DRP..: 71 – 132
– DRN..: 80 – 132S
– DRU..: 71 – 100

Połączenie

– Listwa zaciskowa w skrzynce zaciskowej
– 8-pinowa wtyczka M12
– 4-pinowa wtyczka M12

safety

Enkoder wbudowany z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1: EI7C FS..

Bezpieczeństwo funkcjonalne

*Enkodery montowane zewnętrznie

Typy:
– ES7S, EG7S, EH7S, EV7S: ze złączem sygnału Sin/Cos
– ES7R, EG7R, EH7R: ze złączem TTL (RS-422)
– AS7W, AG7Y: ze złączem RS-485 (wieloobrotowe)
– AS7Y, AG7Y, AH7Y: ze złączem SSI (wieloobrotowe)
– ES7A, EG7A: Adapter montażowy dla enkoderów SEW-EURODRIVE
– XV.A: Adapter montażowy dla enkoderów kompatybilnych z enkoderami SEW-EURODRIVE
– XV..: Adapter do montażu enkoderów innych producentów

safety

Enkodery z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
Typy:
– ES7S, EG7S: ze złączem sygnału Sin/Cos
– AS7W, AG7Y: ze złączem RS-485 (wieloobrotowe)
– AS7Y, AG7Y, AH7Y: ze złączem SSI (wieloobrotowe)

Bezpieczeństwo funkcjonalne
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Ochrona antykorozyjna (KS) i powierzchniowa (OS)
dla wszystkich standardowych silników i przekładni

03

Charakterystyka

Firma SEW-EURODRIVE oferuje możliwość zwiększenia odporności wysoko obciążonych
powierzchni w celu zapewnienia optymalnej ochrony silników i przekładni pracujących
w szczególnych warunkach otoczenia.

Ochrona antykorozyjna typu KS

Ochrona antykorozyjna typu KS:
– Wszystkie śruby mocujące, odkręcane podczas przeglądów lub konserwacji są wykonane ze stali
nierdzewnej
– Tabliczki znamionowe są wykonane ze stali nierdzewnej a różne części silnika posiadają powłokę
ochronną
– Powierzchnie kołnierzy montażowych oraz czopy wałów są zakonserwowane środkiem
antykorozyjnym.
– Silniki z hamulcem posiadają obejmy zaciskowe jako dodatkowe zabezpieczenie

Ochrona powierzchniowa (OS)

Oprócz standardowego zabezpieczenia powierzchni dostępna jest również dla silników i przekładni
opcjonalna ochrona powierzchniowa typu OS1, OS2, OS3 lub OS4. Umożliwia to odpowiednie
dostosowanie motoreduktora do pracy w różnych warunkach otoczenia.

Sposoby zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych i części standardowe
Specjalna powłoka

Hamulce z tarczą doci-

na powierzchniach

skową z nierdzewnego

wewnętrznych

materiału

Nierdzewne tabliczki
Elementy mocujące
ze stali nierdzewnej

Łożysko RS

Specjalna powłoka

odporne na

na powierzchniach

przecieki dla IP56

wewnętrznych

Specjalna powłoka

Nierdzewne zawory

na powierzchniach

odpowietrzające

wewnętrznych

Warstwa
inhibitora korozji
NOCO®

Opcjonalna powłoka na czopie
Wał wyjściowy

wału napędowego (w obszarze

ze stali nierdzewnej

styku z promieniowym
pierścieniem uszczelniającym)
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3.4 Akcesoria i opcje
Ochrona powierzchniowa (OS)
Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Standardowy

Dla maszyn i urządzeń pracujących w budynkach i pomieszczeniach wewnętrznych o
neutralnej atmosferze.
– Kategoria korozyjności C1 (pomijalna)*
Przykładowe zastosowania:
– Maszyny i urządzenia w przemyśle motoryzacyjnym
– Systemy transportowe w obszarach logistycznych
– Urządzenia transportowe na lotniskach

OS1

Przeznaczona do miejsc z możliwą kondensacją, o małej wilgotności lub zanieczyszczeniem
powietrza, np. do prac na powietrzu z zadaszeniem lub odpowiednimi osłonami.
– Kategoria korozyjności C2 (niska) *
Przykładowe zastosowania:
– Urządzenia w tartakach
– Bramy w halach
– Mieszadła

OS2

Przeznaczona do miejsc o dużej wilgotności powietrza lub średnim zanieczyszczeniem,
np. do prac na powietrzu z bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w parkach rozrywki
– Kolejki linowe i wyciągi krzesełkowe
– Zastosowania w żwirowniach
– Urządzenia w elektrowniach jądrowych

OS3

Przeznaczona do miejsc o wysokiej wilgotności i sporadycznym dużym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Sporadyczne mycie preparatami kwasowymi lub zasadowymi.
Również do zastosowań w obszarach nadmorskich o umiarkowanym zasoleniu powietrza.
– Kategoria korozyjności C4 (wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Oczyszczalnie ścieków
– Żurawie portowe
– Urządzenia w kopalniach

OS4

Przeznaczona do miejsc o stałej, wysokiej wilgotności i silnym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Regularne mycie preparatami kwasowymi lub zasadowymi
oraz chemicznymi środkami dezynfekującymi.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Napędy w słodowniach
– Strefy mokre w przemyśle produkcji napojów
– Taśmy transportowe w przemyśle spożywczym
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Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Silniki aseptyczne
serii DAS
Opcjonalnie OS2-OS4

Przeznaczona do stref suchych lub wilgotnych o wysokich wymaganiach norm higienicznych
i średnim zanieczyszczeniem powietrza. Odpowiednia również do obszarów o wysokim zapyleniu.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w pomieszczeniach sterylnych
– Maszyny i urządzenia w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
– Urządzenia do przetwórstwa zboża i mąki (bez ochrony Ex)
– Taśmy transportowe w cementowniach

Silniki aseptyczne
serii DAS z pakietem
opcji napędu
Aseptic®plus
OS4

Przeznaczone do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi oraz chemicznymi środkami
dezynfekującymi oraz myciem ciśnieniowym.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Powłoka ochronna
„High Protection”
HP200

Przeznaczona do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi. Właściwości antyadhezyjne ułatwiają
proces czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Motoreduktor
ze stali nierdzewnej

Przeznaczony do obszarów o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i ekstremalnych
parametrach mycia chemicznymi środkami myjącymi.
Przykładowe zastosowania:
– Wszystkie higieniczne i aseptyczne zastosowania
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– Maszyny do przemysłu spożywczego na rynek amerykański

* według kategorii korozyjności podanych w normie DIN EN ISO 12944-2

03
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3.4 Akcesoria i opcje
NOWOŚĆ: Układ diagnostyki opcja /DUE

Układ diagnostyki prądów wirowych
Układ diagnostyczny do ciągłego monitorowania zużycia okładzin
hamulcowych i stanu załączenia hamulca

Charakterystyka

– Precyzyjny czujnik do monitorowania zużycia okładzin i stanu załączenia hamulca
(typu BE.. / BF.. / BT..)
– Bezstykowy system pomiarowy do monitorowania roboczej szczeliny powietrznej
– Opcjonalny układ diagnostyczny DUE jest dostarczany w silniku z hamulcem całkowicie
zamontowany i skalibrowany
– Przełączniki typu dip-switch umożliwiają ustawienie wielkości czujnika oraz maksymalnego
dopuszczalnego zużycia okładzin w celu optymalnego dostosowania do indywidualnych
zastosowań
– W przypadku konieczności wymiany tarczy hamulcowej lub regulacji wielkości szczeliny
powietrznej w przypadku przekroczenia dopuszczalnego zużycia nie jest wymagana ponowna
kalibracja czujnika prądów wirowych, ponieważ położenie montażowe czujnika nie ulega zmianie.
– I wiele innych

Zalety

– Układ pomiarowy realizuje dwie funkcje:
- Monitorowanie stanu załączenia hamulca
- Pomiar zużycia okładzin hamulcowych
– Realizacja obu funkcji jest możliwa poprzez ciągłe monitorowanie wielkości szczeliny powietrznej
hamulca
– Wykrywanie w odpowiednim czasie zużycia okładzin hamulcowych
– Wiarygodne monitorowanie stanu załączenia hamulca
– Bezdotykowy system pomiarowy, co gwarantuje brak zużywania się części składowych
– Bezpośrednia analiza przez falownik SEW-EURODRIVE z odpowiednim protokołem błędów
– Możliwość stosowania w warunkach zwiększonej wilgotności ze stopniem ochrony do IP66
– Możliwość precyzyjnego planowania okresów konserwacji w zależności od zużycia

161

Typ silnika DRN..

Typ hamulca BE..

80M,
90S, 90L,
100L, 100LS,
112M,
132S, 132M, 132L

BE1, BE2, BE5, BE11

132M, 132L,
160M, 160L,
180M, 180L

BE20

160M, 160L,
180M, 180L,
200L,
225S, 225M,

BE30, BE32

200L,
225S, 225M,
250M, 250ME,
280S, 280M

BE60, BE62

250M, 250ME,
280S, 280M,
315S, 315M, 315ME, 315L, 315H

BE120, BE122

Moduł analizatora

DUE-1K-00 dla hamulca BE..

DUE-2K-00 dla hamulca BF.. / BT..

Wyjścia sygnałowe (2 kanały)

Hamulec BE..
Out1: 4 – 20 mA
FCT1: 24 V DC (150 mA)
WEAR1: 24 V DC (150 mA)

Tarcza hamulcowa 1 w hamulcu BF.. / BT..
Out1: 4 – 20 mA
FCT1: 24 V DC (150 mA)
WEAR1: 24 V DC (150 mA)

Możliwe kombinacje silników i hamulców
Układ diagnostyczny DUE jest dostępny dla
silników serii DR.. wyposażonych zarówno
w hamulec pojedynczy jak i nowy hamulec
podwójny. Obecnie dostępne są następujące
kombinacje.

03

Dane techniczne

Tarcza hamulcowa 2 w hamulcu BF.. / BT..
Out2: 4 – 20 mA
FCT2: 24 V DC (150 mA)
WEAR2: 24 V DC (150 mA)
Pobór prądu

Maks. mA

190

360

Min. mA

40

80

Napięcie zasilania

DC 24 V (± 15 %)

Kompatybilność elektromagnetyczna

DIN EN 61800 3

Zakres temperatur pracy modułu analizatora

-40 do +105 °C

Wilgotność

≤ 90% wilgotności względnej

Stopień ochrony

IP20 (w szczelnej skrzynce zaciskowej maks. IP66)

Czujniki

DUE-d6-00

Stopień ochrony

IP66

Zakres temperatur pracy
czujnika i przewodu sygnałowego

-50 do +150 °C

DUE-d8-00
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Przekładnie przemysłowe
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4.1 Przekładnie walcowe i stożkowo-walcowe
Seria X

Charakterystyka

– Przekładnie przemysłowe do swobodnej zabudowy dostępne w 23 wielkościach
– Jednoczęściowe i dzielone korpusy przekładni
– Odwracalna obudowa przekładni
– Uniwersalne pozycje montażowe
– Unikalna modułowa konstrukcja
– Różnorodne, dedykowane wyposażenie i opcje
– Możliwość adaptacji do wymagań użytkownika
– Obszary zastosowań: systemy transportowe w różnych sektorach przemysłu,
mieszadła i mieszalniki itp.

Korzyści

– Obniżenie kosztów i masy urządzeń dzięki wysokiej gęstości mocy oraz dużemu zakresowi
dostępnych wielkości
– Wysoka sztywność korpusu przekładni
– Wydajne układy chłodzenia
– Elastyczność pod względem sposobu montażu

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie walcowe X.F..

2, 3 i 4-stopniowe

6.3 – 450

6.8 – 475

Przekładnie stożkowo-walcowe X.K..

2, 3 i 4-stopniowe

6.3 – 450

6.8 – 475 1)

Przekładnie stożkowo-walcowe X.T..

3 i 4-stopniowe

12.5 – 450

6.8 – 175

1)

2-stopniowe MN2 = 6. 8 to 175 kNm

Na życzenie dostępne są rozwiązania przekładni dedykowane do określonych zastosowań z momentem znamionowym z zakresu od 475 do 1200 kNm.
Bliższe szczegóły można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.
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Seria X dla napędów przenośników

04
Charakterystyka

– Rozwiązanie napędowe oparte na sprawdzonych przekładniach z serii X
– Trzystopniowa przekładnia stożkowo-walcowa z użebrowaniem obudowy do montażu poziomego
i do lepszego odprowadzania ciepła
– Specjalna konstrukcja wentylatora zapewniająca lepsze chłodzenie przekładni
– Szeroka gama dostępnych akcesoriów ze standardowej serii X
– Różne wersje wykonania wału
– Uszczelnienie Taconite
– Smarowanie ciśnieniowe lub rozbryzgowe
– Dostępne również w wersji ATEX
– Standardowo zamontowana blokada ruchu zwrotnego; opcjonalnie blokada ruchu zwrotnego
z ograniczeniem momentu obrotowego
– Dostępne jako kompletne zestawy wyposażone, na przykład w hamulec, podpory
kompensacyjne, sztywne sprzęgło kołnierzowe, układ monitorowania stanu, itp.

Korzyści

– Efektywne odprowadzanie ciepła eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych układów
chłodzenia, które zwiększają gabaryty przekładni
– Niezawodne działanie, zwłaszcza w ciężkich warunkach pracy
– Uproszczona konserwacja
– Korpus dzielony, dwuczęściowy

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie stożkowo-walcowe X3K.. / HT / B

3-stopniowe

12.5 – 90

58 – 475
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4.1 Przekładnie walcowe i stożkowo-walcowe
Seria X

Seria X – dla napędów przenośników kubełkowych

Charakterystyka

– Dostępnych 19 wielkości
– Rozwiązanie napędowe oparte na sprawdzonych przekładniach z serii X
– Dodatkowy pośredniczący kołnierz napędowy ze sprzęgłem jednokierunkowym i enkoderem
przyrostowym
– Zamontowana blokada ruchu zwrotnego
– Obszary zastosowań: systemy przenośnikowe w różnych branżach przemysłu, w szczególności
do napędu przenośników kubełkowych w systemach transportu materiałów sypkich

Korzyści

–
–
–
–

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie stożkowo-walcowe X3K.B..

3-stopniowe

28 – 80

6.8 – 270

Wszystkie komponenty napędu są idealnie dopasowane
Niezawodna praca dzięki monitorowaniu prędkości
Wysoka dyspozycyjność eksploatacyjna dzięki modułowej budowie
Bogate wyposażenie dodatkowe dostępne na życzenie
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NOWOŚĆ: Seria X dla napędów mieszalników

04
Charakterystyka

– Dostępnych 8 wielkości
– Rozwiązanie napędowe oparte na sprawdzonych przekładniach z serii X
– Specjalnie zaprojektowane ułożyskowanie toczne przenoszące siły zewnętrzne i momenty gnące
– Trzystopniowa przekładnia walcowa ze specjalnym korpusem do montażu pionowego z
optymalnym odprowadzaniem ciepła
– Modułowa konstrukcja przekładni walcowej i stożkowo-walcowej, oparta na uniwersalnym
korpusie serii X, dla wszechstronnych zastosowań
– Dostępne wersje na łapach lub z kołnierzem
– Efektywny system uszczelnień obejmujący uszczelnienia typu Drywell
– Dostępne w wersji ze smarowaniem ciśnieniowym lub kąpielą olejową
– Dostępne również w wersji ATEX
– Obszary zastosowań: mieszadła, napowietrzacze powierzchniowe, flotatory, itp.

Korzyści

– Obudowa przekładni jest zaprojektowana specjalnie do napędów mieszadeł
– Modułowa budowa oraz wykorzystanie komponentów popularnej serii X zapewniają wysoką
dyspozycyjność
– Możliwość przenoszenia dużych obciążeń bezpośrednio na wał przekładni. Nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych łożysk tocznych w układzie napędowym

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie walcowe z obudową
do montażu pionowego

3-stopniowe

20 – 100

22 – 90

Przekładnie walcowe i stożkowo-walcowe
z obudową uniwersalną

2, 3 i 4-stopniowe

6.3 – 450

22 – 90
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4.1 Przekładnie walcowe i stożkowo-walcowe
Seria MC

Charakterystyka

– Przekładnie przemysłowe dostępne w 8 wielkościach
– Modułowa budowa
– Specjalne wersje dostępne na życzenie
– Jednolity korpus bez linii podziału
– Uniwersalne pozycje montażowe
– Możliwość montażu po stronie wejściowej i wyjściowej handlowych elementów przyłączeniowych
– Dostępne różne typy łożysk wału wyjściowego dla rozwiązania EBD w zależności od rodzaju
aplikacji
– Opcjonalne wersje z różnymi kołnierzami montażowymi oraz uszczelnieniem typu Drywell
– Obszary zastosowań: systemy transportowe w różnych sektorach przemysłu, mieszadła
i mieszalniki, rozdrabniacze, kruszarki, itp.

Korzyści

– Wysoki stopień gęstości mocy
– Sztywna konstrukcja dzięki jednolitej obudowie

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie walcowe MC.P..

2 i 3-stopniowe

7.1 – 112

6 – 65

Przekładnie stożkowo-walcowe MC.R..

2 i 3-stopniowe

7.1 – 112

6 – 65
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Seria MACC

04
Charakterystyka

– 5 dostępnych wielkości
– Ulepszony kołnierz montażowy silnika
– Uszczelnienie typu Drywell
– Pompa napędzana wałem do smarowania ciśnieniowego
– Wentylator chłodzący
– Blokada ruchu zwrotnego, wewnętrzna zabudowa
– Obszary zastosowań:
- przekładnie tej serii zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania w agregatach
skraplających chłodzonych powietrzem
– Opcjonalnie:
- Inne przełożenia dostępne na zamówienie
- Wersja przeciwwybuchowa

Korzyści

– Wysoka moc cieplna
– Obudowa o zwiększonej sztywności
– Wysokie dopuszczalne siły osiowe działające na wał wyjściowy
– Niezawodna ochrona powierzchni do pracy w agresywnych środowiskach

Typ przekładni
Seria MACC

Wys.

Sz.

Dł.

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

05

484

480

897

9 – 25

21

06

516

530

992

28

07

540

570

1 055

37

08

585.5

716

1 187

51

09

606

730

1 267

66
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4.1 Przekładnie walcowe
Seria M1N

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–
–
–

Korzyści

– Ułatwione prace konserwacyjne dzięki dzielonemu w płaszczyźnie poziomej korpusowi przekładni
– Wysoka moc cieplna
– Przekładnie o mniejszych przełożeniach zapewniają wyższą efektywność energetyczną
i kosztową w wielu zastosowaniach

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie walcowe serii M1N

1-stopniowe

1.25 – 7.1

4.5 – 168

Dostępnych 11 wielkości
Przekładnie walcowe w wersji na łapach
Dostępne wersje z grzałką oleju
System uszczelnienia do pracy w trudnych warunkach otoczenia
Chłodzenie wentylatorem lub wężownicą
Wysoka sztywność korpusu
Dostępne wyposażenie opcjonalne
Obszary zastosowań: do napędu pomp oraz walców i młynów w przemyśle papierniczym.
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Seria ML

04
Charakterystyka

– Dostępnych 5 wielkości
– Spawana konstrukcja korpusu z linią podziału
– Pozioma pozycja pracy
– Obszary zastosowań: wyciągarki w konstrukcjach dźwigowych, napędy młynów do przerobu
surowców naturalnych, maszyny specjalnego przeznaczenia i urządzenia wolno stojące itp.

Korzyści

– Elastyczność dzięki spawanej konstrukcji obudowy
– Łatwa konserwacja z uwagi na dzielony korpus

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie walcowe ML.P..

2, 3 i 4-stopniowe

5.6 – 315

180 – 680

Przekładnie stożkowo-walcowe ML.R..

3, 4 i 5-stopniowe

14 – 1 250

180 – 680
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4.2 Motoreduktory planetarne
Seria P

Charakterystyka

– Dostępnych 11 wielkości
– Przenoszenie dużych momentów obrotowych pozwala na przemieszczanie dużych ilości
materiałów masowych
NOWOŚĆ: ze wzmocnieniem momentu
– NOWOŚĆ: dodatkowe wersje wałów wyjściowych
– Wyjątkowo kompaktowa budowa do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
– Wysokie dopuszczalne obciążenia promieniowe
– Możliwość montażu przekładni planetarnej z motoreduktorami walcowymi i stożkowo-walcowymi
– Obszary zastosowań: przemysł materiałów budowlanych, cementowy, inżynieria procesowa,
przemysł metalurgiczny, systemy transportu bliskiego czy oczyszczalnie ścieków

Korzyści

– Optymalnie dopasowane podzespoły (przekładnia i silnik)
– Szeroki zakres dostępnych opcji dzięki modułowej koncepcji produktów SEW-EURODRIVE
– Kompaktowa budowa dzięki wyeliminowaniu sprzęgieł i kołnierzy pośredniczących
– Standaryzowane rozwiązania zapewniają optymalny stosunek ceny do wydajności oraz krótkie
terminy dostaw
– Wersje ze zwiększonym przełożeniem dostępne na życzenie

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie (motoreduktory) planetarne
walcowe P.RF..

4 i 5-stopniowe

100 – 4 000

24 – 630

Przekładnie (motoreduktory) planetarne
stożkowo-walcowe P.KF..

5-stopniowe

140 – 4 000

24 – 630
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4.3 Motoreduktory planetarne
NOWOŚĆ: Seria P-X

04
Charakterystyka

– Dostępnych 7 wielkości
– Wysokie wartości przenoszonego momentu i bardzo zwarta budowa
– Duża elastyczność odnośnie dostępnych zakresów przełożeń
– Zoptymalizowana masa napędu
– Wysokie dopuszczalne siły osiowe działające na wał wyjściowy
– Odwracalna obudowa
– Wysoka moc cieplna
– Wspólna komora olejowa
– Obszary zastosowań: napędy przenośników płytowych, ładowarek z kołem czerpakowym,
napędy żurawi, linie produkcji płyt wiórowych w przemyśle drzewnym

Korzyści

– Dostępne różne systemy uszczelnień i smarowania dostosowane do specyficznych zastosowań
– Zmniejszone gabaryty i masa dzięki użyciu wspornika lub przyłącza silnikowego
– Odwracalna obudowa eliminuje konieczność składowania zapasowych przekładni (w napędach
podwójnych)
– Możliwość pracy w niskich temperaturach

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Bevel-helical planetary gear units P-X

4 stopniowe

160 – 550 *

100 – 500 *

* Przy wymaganych przełożeniach spoza tego zakresu skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
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4.3 Przekładnie planetarne
NOWOŚĆ: Seria XP

Charakterystyka

– Dostępnych 13 wielkości
– Przenoszenie dużych momentów obrotowych
– Dostosowane do silników o wysokiej mocy wyjściowej
– Wysoki stopień gęstości mocy
– NOWOŚĆ: przekładnia wstępna stożkowa
– NOWOŚĆ: przekładnia wstępna walcowa
– Różne wersje sprzęgieł
– Uniwersalne pozycje pracy
– Możliwość montażu przekładni wstępnej
– Obszary zastosowań: układy przeładunkowe, linie przerobu surowców, przemysł spożywczy,
papierniczy, wydobywczy, itp.

Korzyści

– Wysoka elastyczność konfiguracji ułatwia dostosowanie do nietypowych aplikacji
– Możliwość doboru przełożenia przekładni do wymagań użytkownika
– Szeroka oferta wyposażenia opcjonalnego

Typ przekładni

Liczba stopni

Przełożenie
i

Moment znamionowy MN2
kNm

Przekładnie planetarne XP.P

2 i 3-stopniowe

20 – 3 000 *

600 – 5 200

Przekładnie planetarne stożkowe XP.K

4-stopniowe

180 – 1 200

600 – 5 200

Przekładnie planetarne walcowe XP.F

3-stopniowe

45 – 80

600 – 5 200

* W połączeniu z przekładnią z modułowego systemu SEW-EURODRIVE stanowiącą reduktor wstępny

Na życzenie oferujemy rozwiązania dostosowane do określonych zastosowań.
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4.4 Przekładnie przemysłowe w wersji
przeciwwybuchowej
Przekładnie przemysłowe w wersji przeciwwybuchowej

Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z dyrektywą ATEX

04
Wersje ATEX przekładni przemysłowych

– Seria X
– Seria X dla napędów przenośników kubełkowych
– Seria MC
– Seria P
– Seria P-X
– Seria M1N

Przekładnie spełniają wymagania Dyrektywy
2014/34/WE (ATEX) dla grupy urządzeń II,
kategorii urządzeń 2G, 2D, 3G lub 3D
do stosowania w strefach 1, 2, 21 i 22.
Seria X jest również dostępna w wykonaniu
dla grupy urządzeń I, kategorii M2.

– Przeznaczone do użytkowania na rynku europejskim
– Posiadają dopuszczenia wymagane w Chinach
– Posiadają dopuszczenia wymagane w Rosji w połączeniu z certyfikatem EAC (dawniej GOST-R)

Ochrona przeciwwybuchowa

– Ochrona przeciwwybuchowa typu „c”: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą bezpieczeństwa
konstrukcyjnego, PN-EN 13463-1 i –5
– Ochrona przeciwwybuchowa typu „k”: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony cieczowej,
PN-EN 13463-1 i –8
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4.5 Segmentowe wieńce zębate
NOWOŚĆ: Segmentowe wieńce zębate

Segmentowe wieńce zębate

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–

Korzyści

Wieńce zębate w wykonaniu wielosegmentowym
1. Ł atwe w odlewaniu
Konstrukcja zasilaczy oraz elementów odprowadzających ciepło formy odlewniczej gwarantują
stałą jakość odlewów
2. W
 ygodny transport
- Łatwe transportowanie poszczególnych segmentów i podzespołów zarówno w zakładzie
produkcyjnym oraz w miejscu instalacji
- Nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków transportu: segmentowe wieńce zębate
mogą być przewożone w standardowych kontenerach
3. Z optymalizowane zapewnienie jakości produktu
- Zminimalizowany rozmiar segmentów zapewnia również korzyści kosztowe w przypadku
złomowania półelementów
- Możliwość stosowania półelementów bez konieczności dodatkowego spawania lub stosowania
naddatków
4. W
 ysoka dokładność podziałki zęba
- Segmentowe koła zębate SEW-EURODRIVE gwarantują początkową klasę dokładności podziałki
zęba równą 8 wg ISO (9 wg AGMA)
- Wysoka dokładność wykonania podziałki zęba zapewnia minimalny poziom wibracji wieńców zębatych
5. Ł atwa wymiana
W przypadku uszkodzenia pojedynczego segmentu możliwa jest jego wymiana bez konieczności
demontowania całego pierścienia
6. Z redukowana masa
- Żeliwo ADI** charakteryzuje się wyższą od typowej wytrzymałością zmęczeniową dzięki
unikalnemu procesowi obróbki cieplnej
- Właściwości materiałowe pozwalają na uzyskanie bardziej kompaktowej i lżejszej konstrukcji
przekładni w porównaniu do konstrukcji wykonanych z tradycyjnego żeliwa
- Niska masa ma istotne znaczenie przy czynnościach transportu i montażu wieńca zębatego
oraz uzyskiwanych prędkościach obwodowych
7. Z większona żywotność
Prawidłowy dobór wymiarów, obciążeń oraz sposobu smarowania zapewnia praktycznie brak
zużywania się wieńca zębatego z żeliwa ADI**
8. K
 rótsze terminy dostaw
Zredukowane wymiary segmentów umożliwiają szybszy proces produkcji i krótkie terminy dostaw

Średnica podziałowa wieńca zębatego do około 16 m*
Maksymalna szerokość 600 mm
Maksymalna przenoszona moc 4000 kW na zębnik napędowy
Maksymalna prędkość liniowa na średnicy podziałowej 6 m/s
Moduł wieńca przekładni 20, 25, 30 i 40 mm
Obliczenia zgodnie z normą ISO 6336 (obliczenia wg AGMA na życzenie)

* Większe wymiary dostępne na zamówienie. Skontaktować się z SEW- EURODRIVE. ** Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne
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04
Projektowanie systemu

Dzięki wyjątkowym właściwościom materiałowym wieńce zębate wykonane z żeliwa ADI**
mogą mieć o połowę mniejszą masę niż wieńce wykonane z tradycyjnych materiałów, oferując
jednocześnie takie same parametry robocze i poziom bezpieczeństwa. Proces projektowania
wieńców zębatych przez SEW-EURODRIVE jest zatem kluczowy w zapewnieniu klientom uzyskania
realnych korzyści. Wielosegmentowa konstrukcja pozwala na optymalne dostosowanie wieńców
do indywidualnych wymagań klienta.

Zastosowania

Przykładowe zastosowanie: młyn obrotowy / przykładowe wymiary wieńca
– Moc znamionowa: do około 15 MW
– Średnica: do około 16 m
– Montaż: kołnierzowy
– Prędkość obrotowa: wysoka (10 do 20 min-1)
Przykładowe zastosowanie: piec obrotowy / przykładowe wymiary wieńca
– Moc znamionowa: do około 1 MW
– Średnica: do około 9 m
– Montaż: blachy sprężynowe
– Prędkość obrotowa: niska (1 do 2 min-1)

Możliwy zakres dostawy

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Segmentowe wieńce zębate
Zębnik napędowy oraz, jeśli wymagane, oprawa łożyskowa
Elementy mocujące dla wieńca zębatego: sprężyny montażowe lub kołnierz montażowy
Przekładnia główna
Silniki
Napędy pomocnicze
System smarowania
Fundament i rama podporowa
Sprzęgła i osłony
Układy do analizy stanu napędu
Montaż i uruchomienie całego systemu napędowego
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ZDECENTRALIZOWANE
I MECHATRONICZNE
SYSTEMY NAPĘDOWE
5.1 Motoreduktory z nabudowanym falownikiem
MOVIMOT®180
Rozdzielacze obiektowe i moduły interfejsu sieci
przemysłowych184
5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
Silniki elektroniczne DRC..
186
Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR®188
Topologie instalacji
- ze sterownikiem SNI
190
- ze sterownikiem magistrali systemowej
SEW-EURODRIVE191
- ze sterowaniem binarnym
192
- z siecią AS-Interface
193
- NOWOŚĆ: centralna z falownikiem zamontowanym
194
w szafie sterowniczej

5.3 Motoreduktor z układem rozruchowym
MOVI-SWITCH®196
5.4. Zdecentralizowany napęd serwo na bardzo
niskie napięcie
CMP.. ELVCD
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5.1 Motoreduktory z nabudowanym falownikiem
MOVIMOT®
Motoreduktor z nabudowanym falownikiem

MOVIMOT®

Zakres prędkości
min-1

Napięcie
V

280 – 1 400 (1 700)
300 – 1 500

3× 380 – 500

290 – 2 900
300 – 2 610

3× 380 – 500

280 – 1 700

3× 200 – 240

Połączenie



Moc
kW

Moment obrotowy
Nm

Typ silnika

0.37 – 4.0

2.52 – 27.3
2.35 – 25.5

DRS.., DRE.., DRN..
DRE..J, DRU..J

0.55 – 4.0
0.37 – 4.0

1.81 – 13.2
1.35 – 14.6

DRS.., DRE.., DRN..
DRE..J, DRU..J

0.37 – 2.2

2.08 – 12.4

DRE.., DRS..

Charakterystyka

–Wyjątkowy produkt z grupy zdecentralizowanej techniki napędowej: niezwykle proste połączenie
motoreduktora i wbudowanego cyfrowego falownika.
–Dostępny we wszystkich standardowych wersjach i pozycjach pracy motoreduktora, opcjonalnie z
hamulcem
–Motoreduktor MOVIMOT® serii D może być standardowo wyposażony w silniki serii DR.. o różnych
klasach sprawności energetycznej:
- silniki DRU.. o klasie sprawności IE4 (super premium)
- silniki DRN.. o klasie sprawności IE3 (najwyższa)
- silniki DRE.. o klasie sprawności IE2 (podwyższona)
W połączeniu z silnikami serii DRE.., DRN.. i DRU.. motoreduktor MOVIMOT® spełnia wymagania
dla najwyższej klasy sprawności IES2 dla układów napędowych zgodnie z normą EN 50598-2.

Stopień ochrony

IP54, opcjonalnie IP55, IP65 lub IP66

Temperatura otoczenia

–30 °C/–20 °C to +40 °C (w zależności od wersji silnika)

Sterowanie binarne

Wejścia dla sygnałów Obroty w prawo (CW)/stop, Obroty w lewo (CCW)/stop, zmiana nastawy,
przekaźnik bezpotencjałowy, nastawy stałe, rampy przyspieszenia i hamowania

Sterowanie poprzez przemysłową sieć
komunikacyjną

W połączeniu z interfejsami sieci przemysłowych oraz z użyciem sterownika lub bez
Obsługiwane standardy
PROFIBUS, INTERBUS, Ethernet IP, DeviceNet™, AS-Interface, PROFINET IO
oraz NOWOŚĆ SBusPLUS/EtherCAT® (patrz strona 184)
Tryby rozruchu: Easy, Expert oraz Central poprzez sterownik PLC
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Zastosowanie w niezależnych
aplikacjach napędowych

W połączeniu z następującymi opcjami:
– MLU..A: lokalny układ zasilania 24 V DC
– MLG.1A: lokalny moduł regulacji prędkości z układem zasilania 24 V DC
– MBG11A: moduł regulacji prędkości z zadawaniem i wyświetlaniem nastaw częstotliwości
– MWA21A: moduł konwersji dla nastaw zadawanych przez sygnały analogowe
(0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA) dla RS-485

Zastosowanie w systemach
zdecentralizowanych

W połączeniu z rozdzielaczami obiektowymi typu:
– MF.../Z.3.
– MF.../Z.6.
– MF.../.../Z.7.
– MF.../.../Z.8.
– oraz kablami hybrydowymi do ich podłączenia

Diagnostyka

Sygnalizacja stanu włączenia oraz błędów za pomocą 3-kolorowej diody LED
przez złącze diagnostyczne, złącze szeregowe RS-485 i opcję MDG11A lub komputer

Dopuszczenia

IEC lub
W połączeniu z silnikiem serii DRE.. motoreduktor MOVIMOT® spełnia wymagania najwyższej
klasy sprawności IES2 dla układów napędowych zgodnie z normą EN 50598-2. Dostępne są
również wersje MOVIMOT® z silnikami w klasie IE3 oraz IE4.

IES2

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa pozwala spełnić wymagania określone dla:
– kategorii bezpieczeństwa 3 zgodnie z PN-EN 954-1
– poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d wg PN-EN ISO 13849-1
– poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z PN-EN 61800-5-2
Funkcja bezpieczeństwa: bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem zapewnienia
bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1

Charakterystyka wersji MOVIMOT®
z kategorią urządzeń 3D

– Wykonanie: z silnikami EDR.. i wbudowanym falownikiem
– Przeznaczone specjalnie do użytkowania w atmosferach wybuchowych zawierających mieszaniny
pyłów i powietrza
– Zakres mocy od 0,25 do 3,0 kW, z hamulcem lub bez, dla napięć zasilania od 400 do 500 V

Nominalna prędkość
obrotowa:
min-1

Napięcie
V

Połączenie

1 400

3× 400 – 500

2 900

3× 400 – 500



Moc
kW

Moment obrotowy
Nm

0.25 – 3.0

1.7 – 20.5

0.37 – 3.0

1.2 – 9.9

05
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5.1 Motoreduktory z nabudowanym falownikiem
MOVIMOT®
Wersja MOVIMOT® z modułem komunikacyjnym AS-Interface

Proste i ekonomiczne połączenie z siecią przemysłową

Charakterystyka

– Binarny węzeł podrzędny (slave) MLK30A
- Węzeł slave sieci ASI działa jak moduł z 4 wejściami i 4 wyjściami
- Maks. 31 stacji w sieci AS-Interface
– Podwójny węzeł podrzędny (slave) MLK31A
- Podwójny węzeł slave zgodny ze specyfikacją 3.0 sieci AS-Interface
- Obsługa kilku nastaw i ramp prędkości obrotowej
- Parametryzacja poprzez AS-Interface: odczyt i zapis parametrów MOVIMOT® oraz
wyświetlanie wartości
- Maks. 31 stacji w sieci AS-Interface
– NOWOŚĆ: Binarny węzeł podrzędny (slave) MLK32A
- Węzeł slave zgodny ze specyfikacją 3.0 sieci AS-Interface
- Obsługa kilku nastaw i ramp prędkości obrotowej
- Maks. 62 stacji w sieci AS-Interface
- Opcjonalna funkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem zapewnienia
bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
– 2 wejścia do bezpośredniego podłączenia czujników poprzez węzły sieci AS-Interface
(dla wszystkich typów modułu MLK)

Możliwości zastosowania

–
–
–
–
–

Prosta integracja z sieciami przemysłowymi
Napędy w urządzeniach wymagających łagodnego rozruchu
Sygnał zwrotny z podłączonych czujników
Instalacje o znacznych rozmiarach
Indywidualny dostęp do parametrów bezpośrednio przez AS-Interface przy użyciu modułu MLK31

Przykładowe zastosowania

–
–
–
–

Przenośniki rolkowe
Przenośniki paletowe
Przenośniki rolkowe akumulacyjne
Stoły obrotowe
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MLK30A

MLK31A

MLK32A

[1]

MOVIMOT ®
[2]
V

MOVIMOT ®

MOVIMOT ®
[2]

A

V

t

B

V

t

Legenda:
[1] Zasilanie
[2] Czujniki
A

05

[2]

Napęd MOVIMOT® z modułem MLK30A

B 	Napęd MOVIMOT® z modułem MLK31A
(Obsługa kilku nastaw i ramp prędkości obrotowej, parametryzacja poprzez AS-Interface, maks. 31 stacji w sieci AS-Interface)
C 	Napęd MOVIMOT® z modułem MLK32A
(Obsługa kilku nastaw i ramp prędkości obrotowej, maks. 62 stacje w sieci AS-Interface, opcjonalnie funkcja STO)
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5.1 Motoreduktory z nabudowanym falownikiem
MOVIMOT®
Moduły interfejsów sieci przemysłowych, rozdzielacze obiektowe i systemy kablowe
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Moduły interfejsu sieci przemysłowych
MF.. i MQ..
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Moduł interfejsu sieci przemysłowych MFE52
dla sieci PROFINET IO
Charakterystyka

– Możliwość podłączenia napędów MOVIMOT® i MOVI-SWITCH® do standardowych sieci
przemysłowych PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet™, AS-Interface, PROFINET IO, SBusPLUS/
EtherCAT® i NOWOŚĆ Ethernet/IP™
– Moduł interfejsu sieci przemysłowej składa się z podstawki z gniazdami przyłączeniowymi,
w których umieszczona jest karta wtykowa modułu sieci przemysłowej. Interfejsy mogą być
montowane bezpośrednio w napędzie, w instalacji obiektowej lub w rozdzielaczu obiektowym
– Napęd MOVIMOT® z regulacją prędkości obrotowej podłącza się do magistrali komunikacyjnej
poprzez zaciski. Dodatkowe czujniki, urządzenia wykonawcze lub motoreduktory MOVI-SWITCH®
bez regulacji można podłączyć do magistrali przy pomocy zacisków lub złączy M12
– Łatwa diagnostyka błędów poprzez sieć w przypadku nieprawidłowego działania przy użyciu
złączy diagnostycznych i sygnalizacji LED
– Odczyt sygnałów z czujników
– Sterowanie napędami wykonawczymi przez cyfrowe wejścia i wyjścia
– Stopień ochrony IP65
– Opcjonalny pakiet: stopień ochrony IP66/IP67, dławiki kablowe ze stali nierdzewnej, złącze
z kompensacją naprężeń, metalowa wtyczka dla modułów interfejsu sieci przemysłowych
ze złączem M12
Dodatkowo opcjonalny, wbudowany sterownik oferuje następujące funkcje:
– Konfiguracja przez układ sterowania IPOSplus®
– Łatwe pozycjonowanie przy użyciu enkodera przyrostowego EI76
– Przetwarzanie wstępne sygnałów We/Wy i wyłączanie czasowe
– Możliwość modyfikacji protokołu komunikacyjnego

Opcje dla modułów interfejsu sieci
przemysłowych MF../ MQ ..

– Panel sterowania MFG11A może być umieszczony w gnieździe każdej podstawki modułu typu
MFZ.. zamiast karty modułu sieci przemysłowej i służy do ręcznego sterowania napędem
MOVIMOT®
– Klawiatura DBG60B służy do ręcznego sterowania napędem MOVIMOT® i umożliwia dodatkowo
wyświetlanie danych procesowych w postaci słów. Klawiatura jest podłączana bezpośrednio
do złącza diagnostycznego w napędzie MOVIMOT® lub modułów interfejsu sieci przemysłowych
typu MF../ MQ ..

Kable hybrydowe

– Zapewniają przekazywanie zasilania, napięcia sterowniczego i komunikację w jednym płaszczu
kablowym (konstrukcja zaprojektowana przez SEW-EURODRIVE) − Zapewniają optymalne
ekranowanie pod kątem wymogów EMC oraz impedancje
– Kabel hybrydowy służący do łączenia napędu MOVIMOT® z rozdzielaczem obiektowym jest
wyposażony w złącze komunikacyjne oraz zaciski napięcia zasilania i sterowniczego i jest dostarczany gotowy do użytku ze zmontowanym złączem wtykowym
– Podłączenie napędu MOVIMOT® do rozdzielacza obiektowego kablem hybrydowym zajmuje klika
sekund a cały układ jest od razu gotowy do pracy
– Prosta obsługa w przypadku serwisowania: wtyczkę można w szybki sposób bezpiecznie
odłączyć i ponownie podłączyć do nowego napędu po zakończeniu wymiany
– Optymalne rozwiązanie dla wszystkich systemów wymagających wysokiej dyspozycyjności
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Moduł interfejsu MFE62A dla sieci przemysłowej EtherNet/IPTM

N

S-F
S-F
1
SY k/act 2
lin k/act
lin

BU

M

A
52
FE

et
ern
Eth

RU

Charakterystyka

Bezproblemowa komunikacja sieciowa

−
−
−
−
−
−
−
−

Podłączanie napędów MOVIMOT® do sieci Ethernet/IP™
Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi rozdzielaczami obiektowymi SEW-EURODRIVE
Odczyt sygnałów z czujników poprzez złącze wtykowe M12
Sterowanie napędami wykonawczymi poprzez złącza wtykowe M12
Konfigurowalne wejścia/wyjścia (4 we/2 wy lub 6 we/0 wy)
Idealny do modernizacji istniejących sieci DeviceNet™
Obsługa protokołu redundancji DLR
Stopień ochrony IP65

− Moduł MFE62A umożliwia w łatwy i ekonomiczny sposób tworzenie połączeń pomiędzy
zdecentralizowanymi napędami i węzłami master sieci EtherNet/IP™
− Elastyczna konfiguracja danych procesowych

Moduł interfejsu MFE72A dla sieci przemysłowej SBusPLUS/EtherCAT®

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–
–

Bezproblemowa komunikacja sieciowa

– Moduł interfejsu sieci przemysłowej MFE72A umożliwia łatwe i ekonomiczne tworzenie połączeń
pomiędzy zdecentralizowanymi napędami i węzłami master sieci SBusPLUS/EtherCAT®
– Dodatkowe funkcje, takie jak analiza sygnału enkodera czy zliczanie szybkich impulsów oferują
wartość dodaną

Zintegrowane dodatkowe funkcje

– Zintegrowany układ analizy sygnału enkodera do pozycjonowania z wykorzystaniem nadrzędnego
systemu sterowania
– Kompatybilny z enkoderem wbudowanym SEW-EURODRIVE typu EI7C
– Wejście do zliczania szybkich impulsów, np. do identyfikacji produktu za pomocą fotokomórki

Podłączanie napędów MOVIMOT® do sieci SBusPLUS/EtherCAT®
Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi rozdzielaczami obiektowymi SEW-EURODRIVE
Odczyt sygnałów z czujników poprzez złącze wtykowe M12
Sterowanie napędami wykonawczymi poprzez złącza wtykowe M12
Cykl odświeżania We-Wy ≥ 1 ms
Wybór liczby słów danych procesowych (4 słowa / 10 słów)
Stopień ochrony IP65
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5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
Silniki elektroniczne DRC..

Charakterystyka i korzyści:

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

– Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi ze zintegrowaną elektroniką napędową w całkowicie
zamkniętej obudowie
– Wysoka elastyczność w konfiguracji napędu dzięki wielu dostępnym kombinacjom z
przekładniami z modułowego systemu SEW-EURODRIVE
– Możliwość uzyskania kompletnie nowego mechatronicznego systemu napędowego po połączeniu
z wysokosprawną przekładnią walcowo-stożkową, walcową lub płaską
– Zoptymalizowana efektywność systemu dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oferuje
potencjał oszczędności energii nawet do 50% i tym samym zmniejszenie Całkowitych Kosztów
Posiadania (TCO):
- Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi zastępujący silnik asynchroniczny
- Sprawność silnika wyższa od klasy efektywności energetycznej IE4 (Super Premium) według
normy IEC 60034
- Przewyższa wymagania dla najwyższej klasy sprawności IES2 zgodnie z EN 505982 dla układu
złożonego z silnika i elektroniki
- Zintegrowana z silnikiem elektronika napędowa zapewnia optymalne działanie i minimalne
straty
- Zoptymalizowane komponenty elektroniczne i inteligentne algorytmy sterowania
– Przeciążalność na poziomie do 250% pozwala na przenoszenie dużych momentów podczas
rozruchu i przyśpieszania, uniknięcie przewymiarowania napędu przy pracy statycznej oraz
zmniejszenie mocy zainstalowanej systemu.
– Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi regulacji rzędu 1:2000
– Możliwość pozycjonowania za pomocą zintegrowanego sterownika
– Wysoki stopień ochrony
– Możliwość stosowania we wszystkich krajach dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych
i częstotliwości oraz zgodności ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi
efektywności energetycznej
– Ciągły rozwój wszystkich komponentów silnika zapewnia wysoką niezawodność i długi okres
eksploatacji, a tym samym wysoką dyspozycyjność systemu
– Obsługa funkcji związanych z monitorowaniem i konserwacją
– Szybka i prosta instalacja
– Opcjonalne funkcje diagnostyczne
– Topologia instalacji ze sterownikiem SEW-EURODRIVE:
- SNI: zasilanie i dane przekazywane są jednym kablem Obniżenie do 60% nakładów pracy
związanych z instalacją
- SBus: do aplikacji wymagających wysokiej wydajności
– Topologia instalacji ze sterowaniem binarnym lub siecią AS-Interface do łatwego sterowania
napędem
Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne: Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem
zapewnienia bezpieczeństwa do PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
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Możliwości zastosowania

Atrakcyjne rozwiązanie dla wielu branż, takich jak przemysł spożywczy, motoryzacyjny,
farmaceutyczny, logistyka, systemy transportu na lotniskach lub przemysł budowlany.

Przykładowe zastosowania

–
–
–
–
–
–
–

Wersje i osiągi silników DRC..

– DRC..1 z momentem znamionowym 2,6 Nm (moc 0,55 kW)
– DRC..2 z momentem znamionowym 7,2 Nm (moc 1,5 kW)
W przygotowaniu:
- DRC..3 z momentem znamionowym 14,3 Nm (moc 3 kW)
- DRC..4 z momentem znamionowym 19,1 Nm (moc 4 kW)

Aplikacje podnoszenia windy
Przenośniki taśmowe, łańcuchowe lub rolkowe
Przenośniki paletowe i urządzenia do paletyzacji
Urządzenia do nawijania
Przenośniki rolkowe lub wznoszące
Możliwość montażu w strefach z przodu maszyny
Napędy do pozycjonowania i pracy synchronicznej

Zakres regulacji prędkości obrotowej i możliwości pozycjonowania:
– Standardowy zakres regulacji rzędu 1:2000
- Enkoder jednoobrotowy ECR
- Enkoder wieloobrotowy absolutny ACR
Elastyczność montażu przekładni

– Standardowe kołnierze do montażu z przekładniami zębatymi firmy SEW-EURODRIVE serii 7
– Kołnierze IEC do silników

– Zdecentralizowany odczyt i przetwarzanie cyfrowych i analogowych sygnałów z czujników
Moduły aplikacyjne
poprzez zamontowane w napędzie moduły aplikacyjne GIO12B i GIO13B
Silnik elektroniczny DRC.. z opcjonalnymi wejściami
– Szybka reakcja na zmiany stanu czujnika dzięki zdecentralizowanemu przetwarzaniu i odpowiedzi
i wyjściami cyfrowymi
– Zredukowane nakłady pracy związane z okablowaniem i instalacją
Moduł aplikacyjny GIO12B
– 4 wejścia cyfrowe
– 2 wyjścia cyfrowe do sterowania napędami wykonawczymi
Moduł aplikacyjny GIO13B
– 4 wejścia cyfrowe (dwa mogą być używane do zadawania częstotliwości)
– 1 wyjście cyfrowe
– 1 wejście analogowe
– 1 wyjście analogowe
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5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
MOVIGEAR®

Charakterystyka i korzyści

– Całkowicie zintegrowana, kompaktowa budowa: silnik, przekładnia i elektronika są połączone w jeden
mechatroniczny system napędowy
– Zoptymalizowana efektywność systemu dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oferuje potencjał
oszczędności energii nawet do 50% i tym samym zmniejszenie Całkowitych Kosztów Posiadania (TCO):
- Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi zastępujący silnik asynchroniczny
- Sprawność silnika wyższa od klasy efektywności energetycznej IE4 (Super Premium) według normy
IEC 60034
- Przewyższa wymagania dla najwyższej klasy sprawności IES2 zgodnie z EN 505982 dla układu
złożonego z silnika i elektroniki
- Walcowa przekładnia zębata zapewniająca kompaktową budowę i najwyższą efektywność
- Zintegrowana z silnikiem elektronika napędowa zapewnia optymalne działanie i minimalne straty
- Zoptymalizowane komponenty elektroniczne i inteligentne algorytmy sterowania
– Przeciążalność na poziomie do 350% pozwala na przenoszenie dużych momentów podczas rozruchu
i przyśpieszania, uniknięcie przewymiarowania napędu przy pracy statycznej oraz zmniejszenie mocy
zainstalowanej systemu.
– Wysoki stopień ochrony
– Możliwość stosowania we wszystkich krajach dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych i
częstotliwości oraz zgodności ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi efektywności
energetycznej
– Ciągły rozwój wszystkich komponentów silnika zapewnia wysoką niezawodność i długi okres
eksploatacji, a tym samym wysoką dyspozycyjność systemu
– Obsługa funkcji związanych z monitorowaniem i konserwacją
– Szybka i prosta instalacja
– Opcjonalne funkcje diagnostyczne

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

– Topologia instalacji ze sterownikiem SEW- EURODRIVE:
- S NI: zasilanie i dane przekazywane są jednym kablem; Obniżenie do 60% nakładów pracy
związanych z instalacją
- SBus: do aplikacji wymagających wysokiej wydajności
– Topologia instalacji ze sterowaniem binarnym lub siecią AS-Interface do łatwego sterowania napędem
– Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne: Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem
zapewnienia bezpieczeństwa do PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1

Potwierdzone przez niezależną instytucję:
potencjał oszczędności energii nawet do 50%

University of Applied Sciences
of Kaiserslautern
Department of Applied
Engineering Sciences

„Porównanie wyników badań wskazuje na znacząco wyższą sprawność
napędów MOVIGEAR® ... w całym zakresie obciążeń”.
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Możliwości zastosowania

Atrakcyjne rozwiązanie dla wielu branż, takich jak przemysł spożywczy, motoryzacyjny,
farmaceutyczny, logistyka, systemy transportu na lotniskach lub przemysł budowlany.

Wersje i osiągi napędów MOVIGEAR®

System napędowy MOVIGEAR® jest dostępny w dwóch wielkościach, trzech zakresach momentów
obrotowych oraz w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
Zakresy momentów obrotowych MOVIGEAR®
– MGF.2 (moment obrotowy: 200 Nm, do 0,8 kW)
– MGF.4 (moment obrotowy: 400 Nm, do 1,6 kW)
– MGF.4/XT (moment obrotowy: 400 Nm z rozszerzonym zakresem stałego momentu obrotowego,
do 2,1 kW)
Wersje konstrukcyjne MOVIGEAR®:
– System MOVIGEAR® z wałem drążonym i wpustem
– System MOVIGEAR® z połączeniem zaciskowym TorqLOC®
Zakres regulacji prędkości obrotowej i możliwości pozycjonowania:
– Standardowy zakres regulacji rzędu 1:10
– Rozszerzony zakres regulacji rzędu 1:2000
- Enkoder jednoobrotowy ECR
- Enkoder wieloobrotowy absolutny ACR
Wersja uniwersalna /MU z kompensacją ciśnienia wewnętrznego
– Kompensacja ciśnienia wewnętrznego przekładni /PG
– Złącze kompensacji ciśnienia dla elektroniki /PE

Wersja do szczególnych warunków otoczenia

– Spełnia wymogi dla użytkowania w obszarach o wysokich wymaganiach norm higienicznych
– Specjalna powłoka antyadhezyjna HP200
- Odporność mechaniczna i chemiczna potwierdzona przez Ecolab®
- Aprobata FDA
- Zminimalizowane nakłady pracy związane z czyszczeniem
– Stopień ochrony IP66
– Stanowi optymalne rozwiązanie dla większości aplikacji napędowych w pomieszczeniach
czystych, ponieważ spełnia wszystkie wymagania dla klasy 2 czystości powietrza zgodnie z PNEN ISO 14644-1 (potwierdzone przez Instytut Fraunhofera)
– Złącze kompensacji ciśnienia
– Złącze ze stali nierdzewnej
– Kompensacja ciśnienia wewnętrznego

Moduły aplikacyjne
MOVIGEAR® z opcjonalnymi wejściami i wyjściami
cyfrowymi

– Zdecentralizowany odczyt i przetwarzanie cyfrowych i analogowych sygnałów z czujników
poprzez zamontowane w napędzie moduły aplikacyjne GIO12B i GIO13B
– Szybka reakcja na sygnały z czujników dzięki zdecentralizowanemu przetwarzaniu wewnątrz
napędu
– Zredukowane nakłady pracy związane z okablowaniem i instalacją
Moduł aplikacyjny GIO12B
– 4 wejścia cyfrowe – 2 wyjścia cyfrowe do sterowania napędami wykonawczymi
Moduł aplikacyjny GIO13B
– 4 wejścia cyfrowe (dwa mogą być używane do zadawania częstotliwości)
– 1 wyjście cyfrowe
– 1 wejście analogowe
– 1 wyjście analogowe
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5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
Topologia instalacji ze sterownikiem SNI
SNI (Single Line Network Installation)
Charakterystyka

− Instalacja typu SNI wykorzystuje okablowanie zasilające do przesyłania sygnałów

komunikacyjnych
− Łatwa instalacja z uwagi na konieczność jedynie podłączenia przewodów zasilających
− Możliwość tworzenia sieci napędów o długości maksymalnie do 100 m i zawierających

10 węzłów podrzędnych slave
− Brak konieczności podłączania do napędów przewodów magistrali lub zasilania 24 V
− Wyeliminowanie ryzyka błędnego połączenia sieci komunikacyjnej
− Skrócenie czasu uruchamiania systemu
− Skrócenie czasu realizacji całego projektu / redukcja kosztów realizacji

Możliwości zastosowania

− Topologia instalacji umożliwia łatwy montaż układów napędowych MOVIGEAR® i silników DRC..

w systemach przenośnikowych, które wymagają zmiennych prędkości roboczych lub możliwości
lokalnego pozycjonowania
− Komponenty SNI w połączeniu z napędami MOVIGEAR® oraz silnikami DRC.. w wersji SNI
pozwalają na przetwarzanie większej liczby sygnałów z rozproszonych czujników bez dodatkowej
infrastruktury
Przykładowe zastosowania

− Przenośniki taśmowe
− Przenośniki paletowe
− Przenośniki rolkowe i krążkowe
− Przenośniki ślimakowe
− Linie transportowe pojemników i opakowań
− Przenośniki łańcuchowe i zgarniakowe

NOWOŚĆ: Komponenty SNI

− Wyłącznik serwisowy CWW

- Możliwość indywidualnego odłączania poszczególnych napędów SNI
- Zachowana komunikacja z wszystkimi pozostałymi napędami
− System we/wy SNI CIO:
- Tworzenie sieci czujników przypisanych do określonego procesu poprzez infrastrukturę SNI
- Inteligentne przetwarzanie wstępne sygnałów z czujników oraz ich integracja w sterowniku CCU
Zasilanie
24 V
Sterownik PLC

[1]

[2]

[1] Wkładka bezpiecznikowa /
bezpiecznik sieciowy
[2] Filtr sieciowy
[3] Komunikacja
[4] Zasilanie 24 V
[5] Sieć
Poziom szafy sterowniczej
Poziom urządzeń
MOVIFIT®
FDC

MOVIFIT®
FDC

[3]
[4]
[5]
Wyłącznik CSW..

MOVIGEAR® SNI-B
DI00
DI04

DI01

DI02

DI05

DI06

DI07

DIO08

DIO09

DIO10

DIO11

DIO12

DIO13

DIO14

DIO15

NET

RUN

MOVIGEAR® SNI-B
Wyłącznik CSW..

DI03

STATE

CIO 41-xx A-503-00

MOVIGEAR® SNI-B

System we/wy SNI

Wyłącznik CSW..

DRC.. SNI

Silnik DRC.. SNI
Magistrala SNI

Magistrala SNI
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Topologia instalacji ze sterownikiem magistrali systemowej SEW-EURODRIVE
Magistrala systemowa SEW-EURODRIVE Wysoka wydajność i szybka komunikacja poprzez sieć CAN
Charakterystyka

− Okablowanie liniowe
− Szybka komunikacja dla zapewnienia krótkich czasów cykli
− Kabel hybrydowy, redukujący do minimum nakłady związane z instalacją
− Sterownik magistrali systemowej do montażu w szafie sterowniczej lub w sieci przemysłowej

ze zintegrowanym sterownikiem PLC

Możliwości zastosowania

− Topologia instalacji umożliwia łatwy montaż układów napędowych MOVIGEAR® i silników DRC..

w systemach przenośnikowych, które wymagają zmiennych prędkości roboczych
− Tworzenie inteligentnych grup funkcjonalnych
− Jako napęd grupowy w operacjach z synchronizacją fazową

Przykładowe zastosowania

− Przenośniki paletowe

05

− Wbudowane przenośniki taśmowe
− Przenośniki podające
− Taktowane przenośniki podające
− Napędy ze zmiennym kierunkiem obrotów

Sterownik
PLC

DHE21B

Kontroler
SBus
(CCU /
MOVI-PLC®)
Zasilanie

Poziom szafy sterowniczej
Magistrala SBus (CAN)

MOVIGEAR®-DSC-B

Poziom urządzeń

Silnik elektroniczny
DRC..-DSC

Magistrala SBus (CAN)

Silnik elektroniczny
MOVIGEAR®-DSC-B
DRC..-DSC
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5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
Topologia instalacji ze sterowaniem binarnym
Sterowanie binarne niezależne działanie
Charakterystyka

− Nastawa stałych prędkości obrotowych lub ramp za pomocą potencjometrów lub oprogramowania
− Sterowanie centralne za pomocą sygnałów binarnych ze sterownika PLC
− Uruchamianie bez podłączania komputera
− 4 wejścia cyfrowe
− 1 wyjście przekaźnikowe

Możliwości zastosowania

− Proste układy z niezależnym działaniem i realizujące pojedyncze operacje
− Napędy w urządzeniach wymagających łagodnego rozruchu
− Aplikacje o dwóch stałych prędkościach roboczych
− Napędy urządzeń o dużym momencie rozruchowym
− Aplikacje wymagające bezpieczeństwa funkcjonalnego

Przykładowe zastosowania

− Proste przenośniki
− Stoły obrotowe
− Napędy urządzeń wykonawczych
− Mieszalniki i mieszarki
− Kruszarki i rozdrabniarki
− Prasy

Poziom urządzeń

Funkcja STO

Funkcja STO

Sygnał Ready

Poziom szafy sterowniczej

4 wejścia

Sygnał Ready

4 wejścia

Poziom szafy sterowniczej

Wyłącznik bezpieczeństwa

Zasilanie Kontroler / Sterownik PLC

Zasilanie Kontroler / Sterownik PLC
Wyłącznik bezpieczeństwa
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Poziom urządzeń

NET RUN DRIVE

Silnik elektroniczny DRC..-DBC

MOVIGEAR®-DBC-B
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Topologia instalacji z siecią AS-Interface
AS-Interface Proste i ekonomiczne połączenie z siecią przemysłową
Charakterystyka

− Możliwość parametryzacji stałych prędkości obrotowych oraz ramp
− 2 wersje

- Binarny węzeł podrzędny (GLK30)
- Podwójny węzeł podrzędny (GLK31)
– 2 wejścia do bezpośredniego podłączenia czujników poprzez węzły sieci AS-Interface
− F unkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa
do PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849
− 4 wejścia cyfrowe do lokalnego sterowania napędem
− Rozszerzone możliwości uruchamiania poprzez interfejs diagnostyczny
Możliwości zastosowania

− Prosta integracja z sieciami przemysłowymi
− Napędy w urządzeniach wymagających łagodnego rozruchu
− Sygnał zwrotny z podłączonych czujników
− Instalacje o znacznych rozmiarach
− Indywidualny dostęp do parametrów przy użyciu modułu GLK31

Przykładowe zastosowania

− Przenośniki rolkowe akumulacyjne
− Przenośniki rolkowe i krążkowe
− Przenośniki paletowe
− Stoły obrotowe

Kontroler
AS-Interface

Sterownik
PLC

Zasilanie

Poziom szafy sterowniczej
Poziom urządzeń
Sieć AS-Interface

MOVIGEAR® DAC-B

Silnik
elektroniczny
DRC..-DAC
AS-Interface

MOVIGEAR® DAC-B

Silnik
elektroniczny
DRC..-DAC
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5.2 Mechatroniczne systemy napędowe o klasie
sprawności energetycznej IE4
NOWOŚĆ: centralna instalacja z falownikiem zamontowanym w szafie
sterowniczej

Charakterystyka

− Motoreduktor MGF ..- DSM stanowi alternatywę dla instalacji centralnych z szafą sterowniczą
− Układ napędowy MGF ..- DSM jest połączony z falownikiem zainstalowanym w szafie sterowniczej
− Wykorzystanie falowników silnikowych MOVITRAC® LTP-B umożliwia łatwy rozruch przy użyciu

tylko dwóch parametrów
− Możliwość parametryzacji stałych prędkości obrotowych oraz ramp
− Razem z konfigurowalnym sterownikiem CCU oferuje te same interfejsy komunikacyjne i funkcje

do sterowania prędkością jak dla rozwiązań zdecentralizowanych
Możliwości zastosowania

− Elastyczność przy projektowaniu nowych systemów, zwłaszcza w przypadku ich wymiany

i modernizacji
− Napędy urządzeń o dużym momencie rozruchowym
− Systemy przenośnikowe ze zmiennymi prędkościami roboczymi
− Napędy w aplikacjach wymagających łagodnego lub zdefiniowanego przebiegu rozruchu

Przykładowe zastosowania

− Transport opakowań jednostkowych, opakowań zbiorczych i palet
− Przenośniki taśmowe
− Przenośniki ślimakowe
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Wersje i osiągi napędów MGF..-DSM

Motoreduktor MFG..-DSM jest dostępny w dwóch wielkościach, trzech zakresach momentów
obrotowych oraz w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
Zakresy momentów obrotowych MGF..-DSM
− MGF.2-DSM (moment obrotowy: 200 Nm, do 0,8 kW)
− MGF.4 -DSM (moment obrotowy: 400 Nm, do 2,1 kW)
− MGF.4-DSM/XT (moment obrotowy: 400 Nm z rozszerzonym zakresem stałego momentu

obrotowego, do 3 kW)
Wersje konstrukcyjne MGF..-DSM
− MGF..-DSM z wałem drążonym i wpustem
− MGF..-DSM z połączeniem zaciskowym TorqLOC®
Wersja uniwersalna /MU z kompensacją ciśnienia wewnętrznego
− Kompensacja ciśnienia wewnętrznego przekładni /PG
− Złącze kompensacji ciśnienia dla elektroniki /PE
Wersja do szczególnych warunków otoczenia

− Spełnia wymogi dla użytkowania w obszarach o wysokich wymaganiach norm higienicznych
− Specjalna powłoka antyadhezyjna HP200

- Odporność mechaniczna i chemiczna potwierdzona przez Ecolab®
- Aprobata FDA
- Zminimalizowane nakłady pracy związane z czyszczeniem
− Stopień ochrony IP66
− Stanowi optymalne rozwiązanie dla większości aplikacji napędowych w pomieszczeniach
czystych, ponieważ spełnia wszystkie wymagania dla klasy 2 czystości powietrza zgodnie
z PN-EN ISO 14644-1 (potwierdzone przez Instytut Fraunhofera)
− Złącze kompensacji ciśnienia
− Złącze ze stali nierdzewnej
− Kompensacja ciśnienia wewnętrznego

Zasilanie

Sterownik
PLC

Kontroler SBus
(MOVI-PLC® / CCU ) /
Brama

MOVITRAC®
LTP-B

MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

MOVITRAC ® LTP-B

L1/L L2/N L3

X30

MOVITRAC®
LTP-B

MOVITRAC®
LTP-B

20
21
22
23
24
25
26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

+

Poziom szafy
sterowniczej

BR

Magistrala SBus

U

V

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

+

BR

U

V

W

14 15 16 17 18

+

BR

U

V

W

Magistrala SBus Magistrala SBus

Poziom urządzeń

Układ
napędowy
MGF..-DSM

Układ
napędowy
MGF..-DSM

Układ
napędowy
MGF..-DSM
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5.3 Motoreduktor z układem rozruchowym
MOVI SWITCH®
Motoreduktor z układem rozruchowym

MOVI-SWITCH®

Charakterystyka

− Elektroniczny wyłącznik i zabezpieczenia wbudowane w skrzynce zaciskowej silnika
− Motoreduktor o kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji
− Brak dodatkowego okablowania
− Nie wymaga zapewnienia dodatkowej przestrzeni w szafie sterowniczej
− Dostępny we wszystkich kombinacjach silników i silników z hamulcem serii DR.. z pasującymi

przekładniami
Liczba biegunów

Zakres mocy kW
MSW-1E

MSW-1EM

MSW-2S

4

0.37 – 3.0

0.09 – 0.25

0.37 – 3.0

2

0.37 – 3.0

0.12 – 0.37

0.37 – 3.0

6

0.25 – 1.5

–

0.25 – 1.5

Wyłącznik elektroniczny

WŁ/WYŁ dla jednego kierunku obrotów

WŁ/WYŁ dla dwóch kierunków obrotów

Element przełączający

Przełącznik bezstykowy w układzie mostkowym

Przełącznik stykowy

Kierunek obrotów

CW lub CCW, w zależności od podłączenia faz

CW i CCW niezależnie od podłączenia
faz

Sterowanie

– Sygnały sterujące binarne RUN/OK
– Podłączenie z 1 złączem wtykowym M12

– Opcjonalnie zewnętrznym złączem
AS-Interface
– Podłączenie z 2 złączami
wtykowymi M12
– Alternatywnie z wbudowanym
złączem AS-Interface

–

Alternatywnie
z wbudowanym złączem
AS-Interface

Obsługa hamulca

Standardowo
z prostownikiem hamulca
typu BGW

Standardowo
z prostownikiem hamulca
typu BG

Zabezpieczenie silnika

Wbudowany układ do kontroli i monitorowania temperatury – Wbudowany układ do kontroli
i monitorowania temperatury
– Monitorowanie zasilania (awarii
zasilania i kolejności faz)

Stopień ochrony

IP54, optionally IP55, IP65 or IP66

Temperatura otoczenia

–25 °C to + 40 °C (to + 60 °C)

– Wbudowany układ kontroli hamulca
– Opcjonalne zewnętrzne luzowanie
hamulca z prostownikiem typu
BGMr

Ú Więcej informacji o modułach interfejsu sieci przemysłowych, rozdzielaczach obiektowych i systemach kablowych:
Strona 184
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5.4 Zdecentralizowany napęd serwo na bardzo niskie
napięcie

CMP.. ELVCD

Charakterystyka

1)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kompaktowa, zdecentralizowana instalacja napędów
Wysokie wartości mocy ciągłej i szczytowej
Sztywna konstrukcja z chłodzeniem konwekcyjnym
Łatwa instalacja z zasilaniem niskim napięciem 48 V DC
Wszystkie połączenia wtykowe
Wysoki stopień ochrony IP65
Dopuszczenie UL1)
Zintegrowany rezystor hamujący
Opcjonalne modele enkoderów i hamulca
Elastyczność montażu przekładni
Swobodne programowanie napędu za pomocą wbudowanego sterownika MOVI-PLC®
Sterownik logiczny i kontroli ruchu MOVI-PLC® oferuje możliwość realizacji zsynchronizowanych
ruchów wieloosiowych

W przygotowaniu

24 V / 48 V

Zasilanie
Topologia instalacji ze zdecentralizowanym
napędem na bardzo niskie napięcie
CMP.. ELVCD
– Napęd CMP.. ELVCD jest zasilany napięciem
stałym 24 V (obwody sterownicze) oraz 48 V
DC (obwody zasilania).
– Sterowanie napędem realizowane jest poprzez
sieć SBus za pomocą sterownika SEW-EURODRIVE, który pracuje jako centralna stacja
nadrzędna.
– Sterownik jest odpowiedzialny za koordynację i nadrzędne sterowanie ruchem wszystkich
podłączonych napędów.
– W zależności od zapotrzebowania na moc
i synchronizacji działania napędów, możliwe
jest podłączenie i zasilanie kilku napędów
jednym uzwojeniem fazowym.
– Sterowniki oferują tradycyjne interfejsy komunikacyjne dla układów automatycznej regulacji
wyższego poziomu. Zautomatyzowany system napędowy może być również obsługiwany
niezależnie jako odrębny moduł.

Kontroler SBus
(MOVI-PLC®)
Magistrala
SBus

CMP..
ELVCD

CMP..
ELVCD
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FALOWNIKI
6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B
200
Falowniki standardowe MOVITRAC® LTP-B
201
Falowniki standardowe MOVITRAC® B
202
Falowniki aplikacyjne MOVIDRIVE® B
205
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS® 
208
Moduły zwrotu energii do sieci MDR dla falownika
MOVIDRIVE®212
effiDRIVE®: Efektywność energetyczna dla instalacji
w szafie sterowniczej i napędów serwo
218
6.2 Montaż naścienny
Falowniki podstawowe MOVI4R-U®222
Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B
ze stopniem IP66
224
Falowniki standardowe MOVITRAC® LTP-B
ze stopniem IP55
224

6.3 Instalacja zdecentralizowana: układy rozruchu
silnika
NOWOŚĆ: Podstawowe układy rozruchu silnika
MOVIFIT® compact
226
Układ rozruchu silnika MOVI-SWITCH®227
Układ rozruchu silnika MOVIFIT®228
6.4 Instalacja zdecentralizowana: Falowniki
NOWOŚĆ: Falowniki podstawowe MOVIFIT® compact 230
Falowniki standardowe MOVIMOT® 
231
Rozdzielacze MOVIFIT® MC dla motoreduktorów
MOVIMOT®232
Falowniki MOVIFIT® FC
234
Falowniki standardowe i aplikacji MOVIPRO®236
Zdecentralizowane falowniki serwo MOVIAXIS®
MMD60B237
6.5 Akcesoria i opcje
Oprogramowanie
Oprogramowanie inżynierskie MOVITOOLS®238
Oprogramowanie systemowe MOVIVISION®239
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Falowniki

6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B

MOVITRAC® LTE-B

Charakterystyka

– Wersja standardowa do montażu w szafie sterowniczej ze stopniem ochrony IP20 / NEMA 1
– Opcjonalnie dostępna z obudową ze stopniem ochrony IP66 / NEMA 4x do instalacji obiektowej
naściennej

Zasilanie

Zakres mocy w kW

115 V / 1-fazowe

0.37 – 1.1

230 V / 1-fazowee

0.37 – 4.0

230 V / 3-fazowe

1.5 – 4.0

400 V / 3-fazowe

0.75 – 11.0

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wbudowany panel sterujący
Wbudowany regulator PI
Wbudowany tryb awaryjny / przeciwpożarowy
Wbudowane złącze magistrali SBus SEW-EURODRIVE, CANopen i Modbus RTU
Skonfigurowany fabrycznie do odpowiedniego silnika DR..
Funkcja oszczędzania energii
Bardzo ciche zasilanie impulsowe do 16 kHz
Sterowanie U/f i wektorowe
Sterowanie pracą silników synchronicznych o rozruchu bezpośrednim (LSPM)
Dopuszczenie zgodnie z normą UL508

Opcje
DFx..

Bramki dla wielu standardowych sieci przemysłowych

LT BP-B

Moduł parametrów do transmisji danych do lub z komputera oraz zapisywania i pobierania danych

LT BG-C

Dodatkowa klawiatura do obsługi zdalnej

LT NF..

Dodatkowy filtr sieciowy zapewniający instalację zgodną z wymogami EMC

LT ND..

Dodatkowe dławiki sieciowe w celu zwiększenia ochrony przepięciowej

LT HD..

Dodatkowy dławik wyjściowy w celu zmniejszenia emisji zakłóceń powodowanych przez kable
silnika
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Falowniki standardowe MOVITRAC® LTP-B

MOVITRAC® LTP-B

Charakterystyka

Elastyczna, łatwa i bezpieczna instalacja:
– Wersja standardowa z obudową ze stopniem ochrony IP55 / NEMA 12k do montażu naściennego
– Opcjonalnie dostępna ze stopniem ochrony IP20 / NEMA do instalacji w szafie sterowniczej
– Sterowanie pracą silników synchronicznych i asynchronicznych bez enkodera (sterowanie U/f,
wektorowe, wektorowe-momentowe)

Zasilanie

Zakres mocy w kW

230 V / 1-fazowe

0.75 – 2.2

230 V / 3-fazowe

0.75 – 5.5

400 V / 3-fazowe

0.75 – 11.0

575 V / 3-fazowe

0.75 – 15.0

Ú Więcej informacji o falowniku MOVITRAC

®

LTP-B w obudowie IP55 / NEMA 12k patrz: Strona 224
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6.1 Instalacja z szafą sterowniczą
Falowniki standardowe MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

Charakterystyka

– Kompaktowy falownik do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni dla zakresu mocy
od 0,25 do 75 kW
– Uproszczone działanie zapewnia szybką konfigurację napędu
– Uniwersalne zastosowanie
– Szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego

Zasilanie

Zakres mocy kW

230 V / 1-fazowe

0.25 – 2.2

230 V / 3-fazowe

0.25 – 30

400 / 500 V / 3-fazowe

0.25 – 75

Wersja standardowa

Standardowo wyposażone w zintegrowany układ pozycjonowania i sterowania sekwencyjnego
IPOS® 1) z możliwością rozbudowywania o dostępne opcje.

Wersja Technology
dla modułów aplikacyjnych

Oprócz funkcji dostępnych w wersji standardowej wersja technologiczna zawiera moduły
aplikacyjne, które umożliwiają realizację różnych zadań napędowych, takich jak Pozycjonowanie
jednoosiowe
Zalety modułów aplikacyjnych:
– Wysoka funkcjonalność oraz czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika
– System wymaga jedynie wprowadzenia parametrów niezbędnych dla danego zastosowania
– Proste wprowadzanie parametrów zamiast skomplikowanego programowania
– Całe sterowanie ruchem realizowane jest bezpośrednio w falowniku MOVITRAC® B

Efektywność energetyczna

Falownik MOVITRAC® B umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej poprzez:
– Adaptacja do warunków procesu
– Funkcję oszczędzania energii
– Obwód pośredniczący DClinka od wielkości 2
– Moduł zwrotu energii do sieci, wielkość 2 i powyżej (moduł MOVIDRIVE® MDR, moc 5,5 kW)

safety

Wersja standardowa: Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) i Zatrzymanie bezpieczne (SS1)2)
z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1 dla wersji
z zasilaniem 3 x 230 V / 400 V AC i mocy od 0,55 do 75 kW (opcjonalnie z zasilaniem 230 V
i mocy do 2,2 kW oraz zasilaniem 400 V i mocy do 4 kW)

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Więcej informacji dotyczących pracy silników Ex z falownikami patrz strona 133.

1)

ze zredukowaną liczbą komend

2)

z odnośnym sterowaniem zewnętrznym

203

Opcje dla falownika MOVITRAC® B
Oznaczenie typu
Klawiatura
– FBG11B
– DBG60B

Standardowe klawiatury do parametryzacji, zarządzania danymi, uruchamiania i diagnostyki:
– Wtykowy panel sterowania z wyświetlaczem numerycznym
– Panel sterowania z wyświetlaczem alfanumerycznym

Moduł pamięci UBP11A

Umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych danych z możliwością rozruchu szeregowego

Moduły komunikacyjne
– FSC11B / FSC12B
– FSE24B

– SBus / RS485/CANopen
– EtherCAT®

Złącze sieci przemysłowych
– DFE32B
– DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
–– DFD11B

–
–
–
–
–

Karta rozszerzeń wejść i wyjść
– FI011B
– FI021B

– Moduł wejść i wyjść analogowych i złączem RS-485
– Moduł cyfrowy z 7 wejściami binarnymi i złączem magistrali SBus

Moduł regulacji nastawy prędkości MBG11A

Zdalna regulacja prędkości w zakresie od -100% do + 100%

Adaptery interfejsów komunikacyjnych
– UWS11A / UWS21B
– USB11A

– Konwersja sygnałów z RS232 na RS485
– Konwersja sygnałów z USB RS232 na RS485

Bezpieczna komunikacja
– DFS11B
– DFS21B

– PROFIsafe dla sieci PROFIBUS
– PROFIsafe dla sieci PROFINET

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Dodatkowe opcje bezpieczeństwa:
– UCS..B

– Moduł hamulca BST

PROFINET IO
Modbus TCP / EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFIBUS DPV1
DeviceNet™ (złącze CANopen wbudowane w wersji podstawowej)

Poniższe wersje MOVITRAC® B są wyposażone w funkcję Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1:
– 3x AC 230 V:
- 0,55 kW do 2,2 kW: w wersji S0
- 3,7 kW do 75 kW: wbudowana standardowo
– 3x AC 400 V:
- 0,55 kW do 4 kW: w wersji S0
- 5,5 kW do 75 kW: wbudowana standardowo
- 1 x 230 V AC: funkcja STO nie jest dostępna
–
–
–
–
–
–
–

Bezpieczne wyłączenie momentu: STO
Zatrzymanie bezpieczne: SS1 / SS2
Bezpieczne zatrzymanie robocze: SOS
Bezpieczne przemieszczanie: SLA / SLS / SDI
Bezpieczne pozycjonowanie: SLP / SLI
Bezpieczne monitorowanie: SCA / SSM
Bezpieczne sterowanie hamulcem: SBC
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Opcje dla falownika MOVITRAC® B
Sterownik MOVI-PLC® advanced
– DHE21B/DHE41B
– DHF21B/DHF41B
– DHR21B/DHR41B

Karta sterownika wersja wykonania „advanced”:
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet™
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFINET/ Modbus TCP / EtherNet/IP™

Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio jest pakietem oprogramowania, które pozwala na wygodne
uruchamianie, parametryzację i diagnostykę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B.

Moduł zwrotu energii do sieci
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Moduł zwrotu energii umożliwia zasilanie kilku urządzeń za pomocą centralnego przyłącza
sieciowego. W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej. Stosowanie
modułu MDR60A/MDR61B pozwala na uzyskanie oszczędności energii oraz zmniejszenie nakładów
pracy podczas instalacji.

Rezystory hamujące typu BW

Rezystory hamujące typu BW umożliwiają pracę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B
ze zwrotem energii do sieci. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę rezystora bez
stosowania zewnętrznego układu monitorującego.

Dławik sieciowy typu ND

Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową falowników. Jest to istotne
w przemysłowych systemach zasilania zwłaszcza, jeśli falownik jest zainstalowany w pobliżu
transformatora zasilającego.

Filtr sieciowy typu NF

Filtry sieciowe typu NF pozwalają zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami EMC określonymi
w normie PN-EN 61800-3.
Filtry eliminują emisję zakłóceń przez falowniki w stronę sieci zasilającej i zapewniają uzyskanie
klasy C1 kompatybilności po stronie zasilania.

Dławik wyjściowy typu HD

Dławiki wyjściowe typu HD zmniejszają emisję zakłóceń od nieekranowanych kabli silnika.
W instalacji zgodnej z EMC po stronie silnika uzyskiwana jest klasa C1 kompatybilności zgodnie
z normą PN-EN 61800-3. W instalacjach kompatybilnych z EMC dławiki wyjściowe stanowią
alternatywne rozwiązanie dla stosowania ekranowanych kabli silnika.

Filtr wyjściowy typu HF

Filtry wyjściowe typu HF są filtrami sinusowymi do wygładzania napięcia wyjściowego falownika.
Filtry wyjściowe są stosowane w napędach grupowych do ograniczania prądów wyładowczych
w kablach silnikowych i unikania skoków napięcia w przypadku stosowania długich przewodów
silnikowych.
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Falowniki aplikacyjne MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B

Charakterystyka

– Falownik do sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi o zakresie mocy 0,55
do 315 kW w aplikacjach wymagających wysokich parametrów dynamicznych
– Duża liczba zastosowań dzięki możliwościom rozbudowy przy użyciu szerokiego zakresu
dostępnych opcji

Zasilanie

Zakres mocy kW

200 / 240 V / 3-fazowy

1.5 – 37

400 / 500 V / 3-fazowy

0.55 – 315

Wersja standardowa

Urządzenia są standardowo wyposażone w zintegrowany układ pozycjonowania i sterowania
sekwencyjnego IPOSPLUS® i mogą być rozbudowywane o kolejne dostępne opcje. Symbol „00” na
końcu oznaczenia typu oznacza wersję standardową.

Wersja Technology dla modułów
aplikacyjnych

Oprócz funkcji dostępnych w wersji standardowej wersja ta zawiera funkcje technologiczne
„krzywki elektronicznej” oraz „wewnętrznej pracy synchronicznej”. Wersja technologiczna posiada
symbol „0T” w oznaczeniu typu.
Wersja Technology falowników zapewnia również dostęp do modułów aplikacyjnych,
standardowych programów sterujących przeznaczonych do realizacji zaawansowanych technicznie
zadań napędowych, takich jak aplikacje synchronizacji, pozycjonowania, cięcia w locie czy
nawijania.
Zalety modułów aplikacyjnych:
– Wysoka funkcjonalność oraz czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika
– System wymaga jedynie wprowadzenia parametrów niezbędnych dla danego zastosowania
– Proste wprowadzanie parametrów zamiast żmudnego programowania
– Niewymagane długie szkolenie, co zapewnia szybkie projektowanie i uruchamianie
– Całe sterowanie ruchem realizowane jest bezpośrednio w falowniku MOVIDRIVE® B
– Łatwiejsze wdrażanie koncepcji decentralizacji

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

MOVISAFE®:
Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne
Wersja standardowa – Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem zapewnienia
bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
Więcej informacji dotyczących pracy silników Ex z falownikami patrz strona 133.
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Opcje dla falowników aplikacyjnych MOVIDRIVE® B
Oznaczenie typu
Klawiatura
DBG60B

Standardowa klawiatura do parametryzacji, zarządzania danymi, uruchamiania i diagnostyki

Karty enkoderów
DEH11B

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®

DER11B

– Złącze enkodera silnika: Resolwer
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®

DEH21B

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkoder absolutny SSI

DEU21B

– Złącze enkodera silnika: enkodery
TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery
TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1

DIP11A

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery absolutne SSI

DIP11B

– Złącze enkodera zewnętrznego: enkoder absolutny SSI
– Karty rozszerzeń wejść i wyjść binarnych: 8 wejść, 8 wyjść

Złącze sieci przemysłowych
– DFE32B / DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
– DFC11B / DFD11B
– DFI11B / DFI21B
– DFS11B / DFS21B
Moduł nadzoru bezpieczeństwa MOVISAFE®
– DCS31B
– DCS21B + DFS12B
– DCS21B + DFS22B

Karta rozszerzeń wejść i wyjść
– DIO11B
Sterownik MOVI-PLC®
– DHE21B/DHE41B
– DHF21B/DHF41B
– DHR21B/DHR41B
– Opcjonalny sterownik zewnętrzny: UHX71B

Inne
– DRS11B
– USB11A
– UWS21B

– PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IPTM
– EtherCAT®
– PROFIBUS DPV1
– CANopen / DeviceNet™
– INTERBUS / INTERBUS-FOC
– PROFIsafe dla sieci PROFIBUS / PROFIsafe dla sieci PROFINET
Monitorowanie funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania, bezpieczne wejścia i wyjścia
z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PL e wg EN ISO 13849-1 i
– dla „Monitorowanie funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
– dla „Monitorowanie i komunikacja funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
(PROFIsafe / PROFIBUS)
– dla „Monitorowanie i komunikacja funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
(PROFIsafe / PROFINET)
8 wejść i 8 wyjść cyfrowych; 1 analogowe wyjście różnicowe; 2 wyjścia analogowe

– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet™
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFINET/ Modbus TCP / EtherNet/IP™
– Kompaktowy sterownik:
- MOVI-PLC® power: sterownik logiczny i kontroli ruchu programowalny zgodnie ze standardem
IEC 61131-3 lub
- układ sterowania CCU power: konfigurowalny sterownik aplikacji
– Karta pracy synchronicznej
– Adapter do podłączenia do komputera przez złącze USB
– Adapter do podłączenia do komputera przez złącze RS232
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Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio jest pakietem oprogramowania, które pozwala na wygodne uruchamianie, parametryzację i diagnostykę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B.

Moduł zwrotu energii do sieci
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Moduł zwrotu energii umożliwia zasilanie kilku urządzeń za pomocą centralnego przyłącza
sieciowego. W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej. Stosowanie
modułu MDR60A/MDR61B pozwala na uzyskanie oszczędności energii oraz zmniejszenie nakładów
pracy podczas instalacji.

Rezystory hamujące typu BW

Rezystory hamujące typu BW umożliwiają pracę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B
ze zwrotem energii do sieci. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę rezystora bez
stosowania zewnętrznego układu monitorującego.

Dławik sieciowy typu ND

Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową falowników. Jest to istotne
w przemysłowych systemach zasilania zwłaszcza, jeśli falownik jest zainstalowany w pobliżu
transformatora zasilającego.

Filtr sieciowy typu NF

Filtry sieciowe typu NF pozwalają zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami EMC określonymi
w normie PN-EN 61800-3.
Filtry eliminują emisję zakłóceń przez falowniki w stronę sieci zasilającej i zapewniają uzyskanie
klasy C1 kompatybilności po stronie zasilania.

Dławik wyjściowy typu HD

Dławiki wyjściowe typu HD zmniejszają emisję zakłóceń od nieekranowanych kabli silnika.
W instalacji zgodnej z EMC po stronie silnika uzyskiwana jest klasa C1 kompatybilności zgodnie
z normą PN-EN 61800-3. W instalacjach kompatybilnych z EMC dławiki wyjściowe stanowią
alternatywne rozwiązanie dla stosowania ekranowanych kabli silnika.

Filtr wyjściowy typu HF

Filtry wyjściowe typu HF są filtrami sinusowymi do wygładzania napięcia wyjściowego falownika.
Filtry wyjściowe są stosowane w napędach grupowych do ograniczania prądów wyładowczych
w kablach silnikowych i uniknięciu skoków napięcia w przypadku stosowania długich przewodów
silnikowych.
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

Charakterystyka

– Wieloosiowe falowniki serwo do aplikacji wymagających wysokich parametrów dynamicznych przy
prądach roboczych silnika do 250 A
– Moduły z funkcją zasilania i zwrotu energii do sieci o mocy do 187 kW
– Zasilanie 24 V DC obwodu pośredniczącego DC
– Moduł kondensatora i bufora energii
– Możliwość podłączenia dowolnych typów enkoderów silników i zewnętrznych
– Interfejsy i bramy sieci przemysłowych oraz interfejsy synchroniczne
– Skalowany sterownik logiczny i kontroli ruchu z bezpośrednim sterowaniem napędzanych osi,
regulacją prędkości obrotowej, pozycjonowaniem, kontrolą ruchu i kinematyki
– Szeroka gama wyposażenia: kable, rezystory hamujące, filtry sieciowe, dławiki sieciowe, układy
załączania hamulca

Moduły zasilania
Zasilanie V

3× AC 380 – 500

Moc znamionowa kW

10, 25, 50, 75 kW z przeciążeniem 250% przez 1 s

Moduł z funkcją zasilania i zwrotu energii do
sieci z napięciem o przebiegu prostokątnym
Zasilanie V

3× AC 380 – 500

Moc znamionowa kW

50, 75 kW z przeciążeniem 250% przez 1 s

Moduł z funkcją zasilania i zwrotu energii do
sieci z napięciem o przebiegu sinusoidalnym
Zasilanie V

3× AC 380 – 480

Moc znamionowa kW

50, 75 kW z przeciążeniem 200% przez 1 s
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Moduł zasilania obwodu pośredniczącego DC
Zasilanie

Bezpośrednio z obwodu pośredniczącego DC

Moc znamionowa

3 x 10 A, z ograniczeniem mocy całkowitej do 600 W

Moduły osiowe
Prąd wyjściowy w A przy 8 kHz

2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 100 z przeciążeniem 250% przez 1 s

Interfejsy komunikacyjne

PROFIBUS, EtherCAT®

Złącza enkoderów silnika

Hiperface®, Resolver, TTL, sin/cos, Endat 2.1

Złącza enkoderów zewnętrznych

Hiperface®, TTL, HTL, sin/cos, Endat 2.1, SSI

safety

– MXA80: bez zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa
– MXA81: funkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) do kat. 3 wg EN 954-1 i poziomem PL
d wg PN-EN ISO 13849-1
– MXA82: funkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) do kat. 4 wg EN 954-1 i poziomem PL
e wg PN-EN ISO 13849-1
– Opcjonalny moduł bezpieczeństwa MOVISAFE® UCS..B: funkcje zabezpieczenia napędu
(SLS, SDI, SLP, itp.) wg PN-EN 61800-5-2

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Moduł master
Brama komunikacyjna

DeviceNetTM, Profibus, Profinet, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

Zarządzanie danymi

Poprzez kartę pamięci, z automatycznym pobieraniem zbioru danych przy wymianie modułu osi

Wbudowany sterownik kontroli ruchu

Programowalny zgodnie ze standardem IEC 61331, z konfigurowalnymi funkcjami
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Akcesoria i opcje dla falownika MOVIAXIS®
Karta enkodera silnika i enkodera
zewnętrznego
XGH11A

–
–
–
–

Karta enkodera silnika i enkodera
zewnętrznego
XGS11A

– Podobnie jak XGH11A, z możliwością podłączania dodatkowo enkoderów SSI

Karta wejść/wyjść
XIA11A

– 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe
– 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów
– Zasilanie 24 V DC

Karta wejść/wyjść
XIO11A

– 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
– Zasilanie 24 V DC

Interfejs komunikacyjny
XFP11A

Interfejs dla sieci PROFIBUS IO, transmisja do 12 MBAUD

Interfejs komunikacyjny
XFE24A

Interfejs dla sieci EtherCAT®

Interfejs komunikacyjny XSE24A

Opcjonalna karta rozszerzenia do podłączenia kompatybilnej z EtherCAT® magistrali SBusPLUS

Karta do podłączenia kilku enkoderów silnika i enkoderów zewnętrznych
Symulacja enkodera przyrostowego
Wejście analogowe ± 10 V
Zasilanie 24 V DC
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Sterownik MOVI-PLC®
– DHE41B
– DHF41B
– DHR41B
– UHX71AB

– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet™
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFINET/ Modbus TCP / EtherNet/IP™
Kompaktowy sterownik:
– MOVI-PLC® power: sterownik logiczny i kontroli ruchu programowalny zgodnie ze standardem
IEC 61131-3 lub
– układ sterowania CCU power: konfigurowalny sterownik aplikacji

Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio jest pakietem oprogramowania, które pozwala na wygodne uruchamianie, parametryzację i diagnostykę wieloosiowego falownika MOVIAXIS®.

Rezystory hamujące
typu BW

Rezystory hamujące typu BW umożliwiają pracę wieloosiowego falownika MOVIAXIS®
ze zwrotem energii do sieci. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę rezystora bez
stosowania zewnętrznego układu monitorującego.

Dławik sieciowy typu ND

Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową wieloosiowego falownika MOVIAXIS®.
Jest to istotne w przemysłowych systemach zasilania zwłaszcza, jeśli falownik jest zainstalowany
w pobliżu transformatora zasilającego.

Filtr sieciowy typu NF

Filtry sieciowe typu NF pozwalają zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami EMC określonymi
w normie PN-EN 61800-3.
Filtry eliminują emisję zakłóceń przez falowniki w stronę sieci zasilającej i zapewniają uzyskanie
klasy C1 kompatybilności po stronie zasilania.
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Moduły zwrotu energii do sieci MDR dla falownika MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE® MDR

Energy Recycling

Do stosowania z

– MOVIDRIVE® B: 0.55 – 315 kW
– MOVITRAC® MC07B: 5.5 – 75 kW

Charakterystyka

Bilans energetyczny:
Energia odzyskiwana podczas hamowania nie jest już zamieniane w energię cieplną, ale jest
zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
Odzysk energii jest szczególnie korzystny w urządzeniach wykonujących operacje opuszczania
i hamowania z dużym potencjałem energetycznym, takich jak suwnice, układarki regałowe czy
zespoły podnoszenia/opuszczania.

Moduł zwrotu energii do sieci:
do centralnego zasilania i odzysku energii

– Stosowany do odzysku i zasilania energią podłączonych falowników
– Kilka falowników MOVIDRIVE® B łączy się ze sobą poprzez obwód pośredniczący DC
– Energia jest wymieniana pomiędzy napędzanymi osiami a nadmiar energii hamowania jest
zwracany z powrotem do sieci zasilającej

Moduł zwrotu energii do sieci:
Działa jak moduł hamowania
(tylko MDR60A0150)

– Użycie modułu zwrotu energii, jako modułu hamowania oznacza, że energia odzyskana podczas
hamowania jest zwracana tylko do sieci zasilającej bez zasilania podłączonych falowników
– Obwód pośredniczący DC jest zasilany przez wbudowany prostownik wejściowy napędzanej osi
– Energia odzyskana podczas hamowania jest zwracana do sieci zasilającej
– Moduł zwrotu energii dobierany jest na podstawie wielkości energii odzyskiwanej
przy hamowaniu podczas pracy zaś falowniki dobierane są w oparciu o obciążenie silnika
– Przykład:
- Moc znamionowa falowników: 30 kW
- Moc znamionowa modułu odzysku energii: 15 kW

Zalety

–
–
–
–
–
–
–
–

Redukcja całkowitego zużycia energii
Redukcja emisji CO₂
Obniżenie kosztów energii
Ekonomiczna instalacja
Niewymagana inwestycja w rezystory hamujące
Brak konieczności instalowania rezystorów hamujących na zewnątrz szafy sterowniczej
Brak nagrzewania otoczenia lub szafy sterowniczej przez rezystory hamujące
Oszczędności miejsca w szafie sterowniczej i kosztów związanych z wentylacją
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Dane techniczne
MOVIDRIVE®
Typ MDR..

Napięcie zasilania
V

Zakres mocy
kW

Prąd fazowy IN
A

MDR60A0150-503-00
Wielkość 2

3× AC 380 V – 500 V

15

– 150% przez 60 s
– 15
Jako centralny moduł
Jako centralny moduł
zasilania i odzysku energii
zasilania i odzysku energii
– 37 kW przez 50 s
– 22
Maks. moc hamowania
Jako moduł hamowania
dla modułu hamowania

MDR60A0370-503-00
Wielkość 3

37

66

150% przez 60 s

MDR60A0750-503-00
Wielkość 4

75

117

150% przez 60 s

MDR60A1320-503-00
Wielkość 6

132 – 160

260 (przy 160 kW)

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

MDR61B1600-503-00
Wielkość 7

160 – 315

250

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

400

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

MDR61B2500-503-00
Wielkość 7

Przeciążalność
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Moduł zwrotu energii do sieci dla falownika MOVIDRIVE® B
Moduł zwrotu energii do sieci: działa jak moduł hamowania
– Energia odzyskana podczas hamowania jest
zwracana do sieci zasilającej
– Moduł zwrotu energii dobierany jest na podstawie wielkości energii odzyskiwanej przy
hamowaniu podczas pracy

– Falowniki dobierane są w oparciu
o obciążenie silnika
– Obwód pośredniczący DC jest zasilany przez
wbudowany prostownik wejściowy napędzanej
osi

3x AC
– 500 V V
3 x380
AC 380...500

NF...
NF...

opcjonalny filtr sieciowy

ND...
dławik sieciowy
ND045-013

ND...
dławik sieciowy
ND085-013

Moduł zwrotu energii do sieci
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00

MOVIDRIVE®
MDX60B/61B … -5_3

Obwód pośredniczący DC

–
–
–
–
–

Redukcja całkowitego zużycia energii
Redukcja emisji CO₂
Obniżenie kosztów energii
Ekonomiczna instalacja
Niewymagana inwestycja w rezystory
hamujące

– Brak konieczności instalowania rezystorów
hamujących na zewnątrz szafy sterowniczej
– Brak nagrzewania otoczenia lub szafy
sterowniczej przez rezystory hamujące
– Oszczędności miejsca w szafie sterowniczej
i kosztów związanych z wentylacją
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Moduł zwrotu energii do sieci dla falownika MOVIDRIVE® B
Moduł zwrotu energii do sieci: Stosowany do centralnego zasilania i odzysku energii
– Mniejszy nakład prac instalacyjnych dzięki
podłączeniu kilku napędzanych osi
do centralnego modułu zwrotu energii
– Centralna wymiana energii między
napędzanymi osiami

– Energia odzyskana podczas hamowania jest
zwracana do sieci zasilającej
– Moduł zwrotu energii dobiera się na podstawie
obciążenia silnika
– Obwód pośredniczący DC jest zasilany przez
moduł zwrotu energii
3x AC
– 500 V V
3 x 380
AC 380...500

3 x AC 380...500 V

Option Netzdrossel ND...

NF...

NF... opcjonalny filtr sieciowy
Option Netzfilter NF...

MOVIDRIVE
ND... dławik sieciowy
ND085-013

Option
Netzrückspeisegerät
ND045-013
MOVIDRIVE® MDR60A

Moduł zwrotu energii do sieci
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00

®

MDX60B/61B...-5_3

MOVIDRIVE®
MDX60B/61B ... -5_3

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

MOVIDRIVE®
MDX60B/61B ... -5_3

Zwischenkreis

Obwód
pośredniczący DC
Option
Bremswiderstand

–
–
–
–
–

Redukcja całkowitego zużycia energii
Redukcja emisji CO₂
Obniżenie kosztów energii
Ekonomiczna instalacja
Niewymagana inwestycja w rezystory
hamujące

Option
Ausgangsfilter

Option
Ausgangsdrossel

– Brak konieczności instalowania rezystorów
hamujących na zewnątrz szafy sterowniczej
– Brak nagrzewania otoczenia lub szafy
sterowniczej przez rezystory hamujące
– Oszczędności miejsca w szafie sterowniczej
i kosztów związanych z wentylacją

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

MOVITRAC®
MC07B ... -5_3
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Moduł zwrotu energii do sieci i falownik silnika do 315 kW

Moduł zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR61B

IE3

IE3
Charakterystyka

IE2

VSD / Energy Recycling

– Energooszczędne i zoptymalizowane rozwiązanie:
– Linia produktów MOVIDRIVE® B rozszerzona o połączenie modułów zwrotu energii i odpowiadających im falowników
w zakresie mocy od 160 do 315 kW.
– Przeznaczone szczególnieIE2
do urządzeń o dużej energii
potencjalnej, takich jak windy, dźwigi i suwnice lub wózkach,
IE4
posiadających wysoką energię kinetyczną uwalnianą przy hamowaniu elektrycznym.
MOVIGEAR ®

IE3

Funkcje

– Stosowany jako centralny moduł odzysku i zwrotu energii do podłączenia falowników
– Energia jest oddawana do sieci, gdy aplikacja działa jak prądnica, np. podczas hamowania elektrycznego
– Energia hamowania nie jest już zamieniana na ciepło, ale jest zwracana do sieci do dalszego wykorzystania

Zalety

–
–
–
–
–
–
–
–

Oznaczenie typu

MDR61B1600-503-00/L

Napięcie zasilania

3× AC 380 V – 500 V

Moc znamionowa kW

160

250

Prąd zasilający /
Prąd znamionowy
silnika IN A

250

400

Maksymalna moc
ciągła

125% IN

Przeciążalność

150% IN przez 60 s

Zewnętrzne akcesoria
dla instalacji z szafą
sterowniczą

–
–
–
–
–

Znaczące zmniejszenie całkowitego zużycia energii / emisji CO₂ / kosztów energii
IE2
Nie jest wymagane użycie rezystorów hamujących
Energy Recycling
Brak konieczności instalacji zewnętrznych rezystorów hamujących
Brak konieczności instalacji zewnętrznych rezystorów hamujących
Brak nagrzewania otoczenia przez rezystory hamujące
Zasilanie o przebiegu sinusoidalnym prądu = możliwość sterowania odzyskiem
Standardowo dostarczane z powlekanymi płytkami drukowanych dla trudnych warunków otoczenia
Prosta instalacja i okablowanie: wbudowany filtr częstotliwości zegara / dławik zintegrowany / automatyczne ładowanie
obwodu pośredniczącego DC / stycznik sieciowy
– Modułowy układ zasilania, co oznacza, że w przypadku serwisowania nie jest konieczna wymiana całego urządzenia
– Dopuszczalna klasa C3 kompatybilności EMC (wg PN-EN 61800-3) dla wersji standardowej urządzenia
- Strona wejściowa: niewymagane żadne prace i niewymagane żadne zewnętrzne filtry sieciowe
- Strona wyjściowa do silnika: ekranowane kable silnika lub dławik wyjściowy

Podstawa montażowa
Wlot powietrza
Zestaw montażowy
Osłona przed dotykiem (IP20 dla zespołu)
Obwód pośredniczący DC

MDR61B2500-503-00/L
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Falownik silnika MOVIDRIVE® MDX62B

IE3

IE3
Charakterystyka

IE2

VSD / Energy Recycling

– Energooszczędne i zoptymalizowane rozwiązanie:
– Linia produktów MOVIDRIVE® B rozszerzona o połączenie modułów zwrotu energii i odpowiadających im falowników
w zakresie mocy od 160 do 315 kW.
– Przeznaczone szczególnieIE2
do urządzeń o dużej energii
potencjalnej, takich jak windy, dźwigi i suwnice lub wózkach,
IE4
posiadających wysoką energię kinetyczną uwalnianą przy hamowaniu elektrycznym.
MOVIGEAR ®

IE3

Funkcje

– Standardowy falownik MOVIDRIVE® B bez wejścia do podłączenia modułu zwrotu energii MOVIDRIVE® B MDR61B

Zalety

–
–
–
–

Optymalny kosztowo standardowy falownik MOVIDRIVE ® B bez układów wejściowych
Prosta instalacja
Podłączenie obwodu pośredniczącego DC do szyny zasilającej
Możliwość stosowania wszystkich opcjonalnych kart MOVIDRIVE® B

06
IE2

Energy Recycling

Oznaczenie typu

MDX62B1600-503-4-0T/L

Napięcie zasilania

Podłączenie do modułu zwrotu do sieci MDR61B

Moc znamionowa kW

160

200

250

Prąd zasilający /
Prąd znamionowy
silnika IN A

300

380

470

Maksymalna moc
ciągła

125% IN

Przeciążalność

150% IN przez 60 s

Opcje wewnętrzne

Wykorzystanie wszystkich kart opcji MOVIDRIVE® B podłączenia do systemów magistrali do monitorowania stanu silnika
lub zdalnych enkoderów odległości
(patrz opcje MOVIDRIVE® B)

Zewnętrzne akcesoria
dla instalacji z szafą
sterowniczą

–
–
–
–
–
–

Podstawa montażowa
Wlot powietrza
Zestaw montażowy
Osłona przed dotykiem (IP20 dla zespołu)
Adapter obwodu pośredniczącego DC
Obwód pośredniczący DC

MDX62B2000-503-4-0T/L

MDX62B2500-503-2-0T/L

Falowniki

6.1 Instalacja w szafie sterowniczej

✔

VSD / Energy Recycling

Wentylatory sterowane
temperaturą

IE3

Idealne rozwiązanie napędowe
dla zastosowań od prostej regulacji
prędkości do dynamicznego
pozycjonowania
oferujące:
IE2

Moduł zwrotu energii do sieci

✔

IE3

Obwód pośredniczący DC

Funkcję oszczędzania energii

: Sprawność energetyczna falowników

Adaptacja do warunków procesu
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MOVITRAC® LTE-B
– Ograniczony zakres funkcji
do prostych zastosowań

IE2

IE4

MOVIGEAR ®

IE3

IE2
MOVITRAC® LTP-B
– Dostosowany zakres funkcji
do prostych zastosowań

MOVITRAC® B
– Kompaktowa budowa z pełnym
zakresem funkcji
– Ekonomiczny wybór
dla standardowych zadań

MOVIDRIVE® B
– Wysoka funkcjonalność wersji
podstawowej z szerokim
zakresem opcji
– Ekonomiczny wybór dla
złożonych systemów

✔

Energy Recycling

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Adaptacja do warunków procesu
– Prawie każdy proces można dostosować do bieżących wymagań dzięki bezstopniowej regulacji prędkości i momentu obrotowego, co pozwala uczynić
proces bardziej energooszczędnym. W zależności od zastosowania rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić do 70% energii.
– Większy potencjał oszczędności energii może być uzyskiwany w aplikacjach z okresowymi operacjami przyspieszania i hamowania przez wykorzystanie
energooszczędnych sekwencji ruchu. Oznacza to, że maksymalne przyspieszenia, prędkości i hamowanie nie zawsze są konieczne.
Funkcję oszczędzania energii
– Funkcja oszczędzania energii z falownikami MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B oferuje swoje zalety, gdy aplikacja pracuje w częściowym zakresie obciążeń
a zachowanie właściwości dynamicznych nie jest głównym warunkiem przy występowaniu zmian obciążenia.
– Dynamiczna regulacja prądu magnesowania umożliwia pracę silnika z optymalną wydajnością w każdym punkcie pracy. Zużycie energii ulega
zmniejszeniu nawet do 30% w zależności od zastosowania.
– Funkcja oszczędzania energii gwarantuje optymalną sprawność napędu, zwłaszcza w połączeniu z energooszczędnym silnikiem.
Obwód pośredniczący DC
– Przez szeregowe połączenie obwodów DC kilku falowników energia odzyskana z jednego napędu może być użyta bezpośrednio do zasilania silnika
w innym napędzie.
– To rozwiązanie pozwala zmniejszyć pobór energii z sieci zasilającej przy odpowiednim rozdzieleniu sekwencji pracy napędów i odpowiednim doborze
charakterystyk przemieszczeń.
– Sterownik MOVI-PLC®: w systemach zautomatyzowanego składowania zdecentralizowany sterownik umożliwia inteligentną kontrolę charakterystyk
ruchu i dzięki temu uzyskanie optymalnego rozdziału energii.
Moduł zwrotu energii do sieci
– Moduł zwrotu energii oddaje energię uwolnioną w napędzie do sieci zasilającej.
– Uwalniana energia hamowania nie jest rozpraszana przez rezystory hamujące, lecz zwracana do sieci, co zapewnia oszczędność energii.
– Jest to szczególnie efektywne rozwiązanie w windach oraz systemach automatycznego składowania.
Wentylatory sterowane temperaturą
– Wentylatory są włączane tylko, gdy powstaje nadwyżka ciepła do rozproszenia. Nie tylko zmniejsza to zużycie energii, lecz także zwiększa żywotność
wentylatora.
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6.1 Instalacja w szafie sterowniczej
– Efektywność energetyczna z napędami serwo

IE3

IE3
Charakterystyka

IE2

VSD / Energy Recycling

Istotnym aspektem przy zapewnieniu energooszczędnej eksploatacji układów napędowych serwo
jest prawidłowe zaprojektowanie całego układu oraz spełnienie wymagań dotyczących przebiegu
procesu i efektywności. SEW-EURODRIVE oferuje kompleksowe doradztwo podczas projektowania
nowych
IE2 systemów lub modernizacji
IE4 już istniejących z użyciem koncepcji oszczędzania energii
effiDRIVE® przeznaczonej dla aplikacji serwo. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w
IE3
obszarze techniki napędowej już na pierwszych etapach doboru odpowiedniej technologii i produktów kładziemy nacisk na efektywność energetyczną w celu zoptymalizowania zużycia energii. Ale
nie wystarczy tylko samo połączenie ze sobą energooszczędnych komponentów. Jedynie uwzględniając określone zastosowanie jako całość można uzyskać maksymalną efektywność energetyczną.
MOVIGEAR ®

IE2

Energy Recycling
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Energooszczędne komponenty
Moduł zwrotu energii do sieci z napięciem
o przebiegu sinusoidalnym
MXR80A

– W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
– Moc pobierana i zwracana do systemu ma przebieg sinusoidalny z wartością współczynnika
mocy cos ϕ = 1
– Prawie całkowite wyeliminowanie składowych harmonicznych
– Brak zakłóceń wrażliwych układów elektronicznych podłączonych do tego samego systemu
zasilania
– Szczegółowe informacje diagnostyczne, wyznaczanie wartości przepływu mocy
– Kontrolowane napięcie obwodu DC niezależne od wahań napięcia wejściowego

Moduł zwrotu energii do sieci z napięciem
o przebiegu prostokątnym
MXR81A

– W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
– Niedroga alternatywa dla modułu zwrotu energii do sieci z napięciem o przebiegu sinusoidalnym,
w przypadku stabilnych parametrów systemu zasilania
– Automatyczne wyłączanie funkcji zwrotu energii podczas pracy silnika
– Możliwość pracy awaryjnej z rezystorem hamującym

Moduł kondensatora
MXC80A

–
–
–
–

Kompaktowe moduły zasilania
MXP81A

– Połączenie modułu zasilania o mocy 10 kW i modułu kondensatora o mocy 250 W
– Ekonomiczne rozwiązanie o niewielkich gabarytach szczególnie dla małych układów napędowych
– Moduł posiada wbudowany rezystor hamujący

Dostarczanie i odbieranie energii z obwodu pośredniczącego DC dla mocy do 50 kW
Maksymalna moc magazynowana w module do 1000 W
Aktywne ładowanie modułów za pomocą złącza ładowania
Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przebiegu procesu energia hamowania może być
całkowicie odzyskana w następnym cyklu przemieszczenia
– Brak potrzeby stosowania rezystorów hamujących
– Szczególnie odpowiednie dla cykli roboczych realizowanych przez małe układy napędowe
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6.2 Montaż naścienny
Falowniki podstawowe MOVI4R-U®

MOVI4R U® ze stopniem ochrony IP54

Charakterystyka

– Optymalne rozwiązanie spełniające podstawowe wymaganie stawiane technice napędowej: łatwa
regulacja prędkości obrotowej silników asynchronicznych
– Intuicyjna obsługa zapewniająca krótki czas konfiguracji napędu oraz proste sterowanie
– Wysoki stopień ochrony IP54
– Modułowa budowa umożliwiająca szybką wymianę
– Szybka i łatwa wymiana układu zasilania w przypadku serwisowania
– Pełna możliwość recyklingu materiałów

Zasilanie

Zakres mocy kW

1-fazowe / 220 – 240 V

0.25 – 0.55

3-fazowe / 220 – 240 V

0.25 – 0.55

3-fazowe / 380 – 500 V

0.25 – 1.1

Charakterystyka

– Falownik ze sterowaniem U/f
– Panel sterowania z pokrętłem obrotowym i wciskanym
– Sterowanie i dobór nastaw:
- za pomocą wejść cyfrowych i stałych wartości nastaw
- dobór nastaw sygnałem analogowym
- ręcznie poprzez panel sterowania
– Falownik MOVI4R-U® został zaprojektowany w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju
w celu zapewnienia recyklingu użytych do jego budowy materiałów Więcej informacji dostępnych
jest na stronie www.sew eurodrive.com

Opcje

NF003.. i NF008..

HD..

Filtr sieciowy z wyłącznikiem głównym
– Zapewnia instalację zgodną z wymogami
EMC
– Możliwość indywidualnego wyłączenia
falownika podczas prac serwisowych

Filtr wyjściowy
– Zmniejszenie szumu elektromagnetycznego
związanego z magnesowaniem silnika
– Zmniejszenie strat w przewodach silnikowych
oraz uniknięcie skoków napięcia przy
stosowaniu długich przewodów silnikowych
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Cykl życia produktu (w oparciu o zrównoważony rozwój)
falownika MOVI4R-U® zapewniający optymalne
wykorzystanie zasobów

FAZA 2

FAZA 4

FAZA 1

FA Z A 3

Faza 1
Projektowanie

– Wybór materiałów przyjaznych dla środowiska
– Niska materiałochłonność
– Zmniejszona różnorodność materiałów, łatwość segregacji

Faza 2
Produkcja

–
–
–
–

Faza 3
Użytkowanie

– Wysoka efektywność energetyczna podczas eksploatacji
– Zoptymalizowane użytkowanie produktu: niezawodne, przyjazne w konserwacji, z możliwością rozszerzenia
funkcjonalności
– Opcje umożliwiające modernizację techniczną (bez konieczności wymiany całego urządzenia)
– Doradztwo związane z oszczędzaniem energii za pomocą koncepcji effiDRIVE®

Faza 4
Recykling

– Konstrukcja urządzenia umożliwiająca recykling
– Demontaż i recykling komponentów i materiałów
– Przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów

Procesy recyklingu:

Dzisiejsze produkty są surowcami jutra: oferujemy usługi dotyczące demontażu oraz prawidłowej
separacji materiałów użytych w falowniku MOVI4R-U® – w przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt.

Zasobooszczędne metody produkcyjne i logistyczne
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Niska intensywność operacji transportowych dzięki lokalnej produkcji
Procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska

Falownik w wersji podstawowej został poddany badaniu oceny cyklu życia przeprowadzonemu przez Instytut Ekologii
Przemysłowej na Uniwersytecie Pforzheim.
Pierwszym sukcesem falownika MOVI4R-U® było zdobycie nagrody „Nachhaltige Produktion Award 2014” (nagroda
dla zrównoważonej produkcji) na targach Hannover Messe w 2014.
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6.2 Montaż naścienny
Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B

MOVITRAC® LTE-B ze stopniem ochrony IP66

Zasilanie / zakres mocy
kW

Ú Więcej informacji o falowniku MOVITRAC

–
–
–
–
®

115 V / 1-fazowe: 0,37 – 1,1
230 V / 1-fazowe: 0,37 – 4,0
230 V / 3-fazowe: 1,5 – 4,0
400 V / 3-fazowe: 0,75 – 11,0

LTE-B w obudowie IP20 patrz: Strona 200

Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B
MOVITRAC® LTP-B ze stopniem ochrony IP55

Zasilanie / zakres mocy
kW

–
–
–
–

Charakterystyka

– Elastyczna, łatwa i bezpieczna instalacja
– Wersja standardowa z obudową ze stopniem ochrony IP55 (wielkości 4 – 7) / NEMA 12k
do montażu naściennego
– Opcjonalnie dostępna ze stopniem ochrony IP20 / NEMA1 do instalacji w szafie sterowniczej
– Sterowanie pracą silników synchronicznych i asynchronicznych bez enkodera (sterowanie U/f,
wektorowe, wektorowe-momentowe)

Charakterystyka

– NOWOŚĆ: Pełny wyświetlacz tekstowy OLED

230 V / 1-fazowe: 0.75 – 2.2
230 V / 3-fazowe: 0.75 – 75
400 V / 3-fazowe: 0.75 – 160
575 V / 3-fazowe: 0.75 – 110

– Panel sterowania do łatwej konfiguracji napędu
– Przeciążalność do 175%
– Zintegrowany filtr EMC dla wersji z zasilaniem 230 V i 400 V AC
– Złącza analogowe i cyfrowe, regulator PI
– NOWOŚĆ: opcja KTY, Czujnik Pt1000 do termicznej ochrony silnika
– Połączenie z siecią przemysłową bezpośrednio poprzez złącze CANopen/SBus lub bramę /
sterownik PLC / opcjonalną kartę
– Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem PL d wg PN-EN ISO 13849
– Dopuszczenie zgodnie z normą UL508, C22.2 nr 14
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Falowniki podstawowe MOVITRAC® LTE-B
Opcje
LT BG OLED A

Zdalny panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym OLED ze stopniem ochrony IP54

LT BG-C

Zdalny panel sterowania ze stopniem ochrony IP54

LT BP-C

Moduł pamięci Bluetooth® (parametryzacja, tworzenie kopii zapasowych danych)

USB11A

Adapter do podłączenia do komputera przez złącze USB

LT OP..

Zestawy kabli do bezpośredniego podłączania modułów interfejsów

DFx.. /UOH..

Bramy do podłączania sieci przemysłowych do szafy sterowniczej

LT FP / LT FD / LT FB / LT FE

Opcjonalne karty do bezpośredniego podłączania pojedynczych falowników do sieci przemysłowych

LT OB EN..

Opcjonalne karty do podłączania enkoderów HTL i TTL

LT OB 3ROUT A

Opcjonalna karta przekaźnikowa

LT OB IO A

Opcjonalna karta wejść/wyjść

BW..

Rezystory hamujące

ND LT..

Dławiki sieciowe

NF LT..

Filtry sieciowe

HD LT..

Dławiki wyjściowe

LT SB 23 A

Zacisk ekranujący dla obudowy IP20 / NEMA 1
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6.3 Instalacja zdecentralizowana: układy rozruchu silnika
NOWOŚĆ: Podstawowy układ rozruchu silnika MOVIFIT® compact

Charakterystyka

Minimalny wysiłek – maksymalna korzyść:
– Wbudowany człon łączeniowy FieldPower®* do dystrybucji energii wykorzystujący nowoczesną
i sprawdzoną technologię szybkozłącz
– Proste podłączanie i okablowanie
– Elementy do rozdziału energii elektrycznej wbudowane w obudowie układu napędowego
– Zastosowane standardowe złącza wtykowych do sterowania i podłączania silników
– Wyjątkowo krótki czas montażu i instalacji
– Możliwość podłączenia przez złącze AS-Interface dwóch czujników, równolegle do funkcji
rozruchu napędu, do bezpośredniej komunikacji z nadrzędnym układem sterowania

Dane techniczne
Funkcja

Nawrotna

Sterowanie

AS-Interface

Maks. moc silnika kW

4

Napięcie zasilania VAC

AC 3× 380 -10% – 480 + 10%

Częstotliwość sieciowa Hz

50 / 60

Zasilanie

Bok stykowy FieldPower®*

Zabezpieczenie sieciowe

Zewnętrzny

Temperatura otoczenia

-20 °C to +40 °C

Stopień ochrony

IP55

Złącze diagnostyczne

Do podłączenia panelu sterowania lub modułu interfejsu do komunikacji z oprogramowaniem
MOVITOOLS® MotionStudio

Złącze sterownika

Złącze wtykowe M12
1 x męskie / 2 x żeńskie

Złącze wtykowe M12
2 x męskie / 1 x żeńskie

Wejścia i wyjścia

2 wejścia cyfrowe do podłączenia czujników
zewnętrznych

– 3 wejścia sterownicze
– 1 wyjście cyfrowe
– Wyjście zasilania 24 V DC

Sterowanie hamulcem

– Zasilanie przez przyłącze silnika
– Napięcie zasilania hamulca = napięcie sieciowe
– Prostownik hamulca umieszczony w skrzynce zaciskowej silnika

Opcja

Wbudowany wyłącznik główny: możliwość indywidualnego wyłączenia falownika podczas prac
serwisowych

Wymiary Dł. x Sz. x W. w mm

255 × 150 × 159

* Copyright Weidmüller Interface GmbH & Co.

Podwójna

Nawrotna

Podwójna

Binarne sygnały sterujące
2 × 2,2

4

2 × 2,2
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Układ rozruchu silnika MOVI-SWITCH®

Charakterystyka

– Motoreduktor z elektronicznym wyłącznikiem i zabezpieczeniami wbudowanymi w skrzynce
zaciskowej silnika
– Wersje 2-, 4- i 6-biegunowe
– Zakres mocy od 0,09 do 3,0 kW

Ú Więcej informacji o

– MOVI-SWITCH®: Strona 196
– Moduły interfejsu sieci przemysłowych, rozdzielacze obiektowe i systemy kablowe: Strona 184
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6.3 Instalacja zdecentralizowana: układy rozruchu silnika
Układ rozruchu silnika MOVIFIT® SC

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dane techniczne

Zakres mocy:
– Przy podłączeniu 2 silników (rozrusznik podwójny) i jeden kierunek obrotów:
0,37 – 1,5 kW dla każdego silnika
– Przy podłączeniu 1 silnika (rozrusznik rewersyjny) i dwa kierunki obrotów:
0,37 – 3,0 kW dla każdego silnika
Napięcie zasilające:
3× AC 380 V – 500 V / 50 Hz to 60 Hz
Cyfrowe wejścia / wyjścia:
– 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Classic
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Classic i złączem
PROFINET
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Technology

Komunikacja

PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, DeviceNet™, EtherNet/IP™ oraz Modbus/TCP,
złącze PROFINET SCRJ / POF

Wersje przyłączeniowe

Układ rozruchu silnika składa się z modułu elektroniki EBOX oraz modułu przyłączeniowego ABOX:
– MOVIFIT® ze standardowym modułem przyłączeniowym: dławiki kablowe
– MOVIFIT® z hybrydowym modułem przyłączeniowym: różne konfiguracje złączy

Elektroniczny (bezstykowy) układ rozruchu silnika z jednym lub dwoma kierunkami obrotów
Parametryzowany czas łagodnego rozruchu
Wbudowany prostownik do zasilania hamulca
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia 3 faz
Wbudowany układ rozdziału mocy z bezpiecznikiem dla przewodów o przekroju do 6 mm²
Opcjonalny wyłącznik serwisowy
Złącze CAN/SBus do podłączania komponentów zewnętrznych
Swobodnie programowalny zgodnie ze standardem IEC 61331
Wbudowana pamięć parametrów
Informacje diagnostyczne sygnalizowane diodami LED
Rozszerzona parametryzacja i diagnostyka układu za pomocą oprogramowania MOVITOOLS®
MotionStudio lub sieci przemysłowych
Wytrzymała aluminiowa obudowa
Stopień ochrony IP65 (opcjonalnie IP69K)
Dopuszczenia:
,
oraz
Opcjonalna konstrukcja do stref higienicznych HygienicPLUS, np. ze stopniem ochrony IP69K

229

Wersja funkcjonalna MOVIFIT®
Oznacza wersję funkcjonalną wewnętrznego oprogramowania MOVIFIT® w odniesieniu do
– Działanie
– Lokalnego sterowania układem
– Diagnostyki
Wersja Classic
Uproszczony zbiór funkcji

Wersja Technology
Swobodne programowanie (MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)

– Tryb „Easy”: Łatwa konfiguracja za pomocą przełączników DIP switch
– Standardowe funkcje do obsługi napędu
– Sterowanie realizowane przez bramę sieciową
– Rozszerzone opcje parametryzacji i diagnostyki poprzez układ
konfiguracyjny bramy

– Programowanie zgodnie ze standardem IEC 61331 (np. w językach FBD,
LD, IL, ST, SFC)
– Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio z modułami PLC Editor,
Application Builder, itp.
– Wielopoziomowe struktury bibliotek (moduły aplikacyjne i programowe
sterownika MOVI-PLC®)
– Zdecentralizowane przetwarzanie wejściowych i wyjściowych
sygnałówcyfrowych przez wbudowane oprogramowanie
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6.4 Instalacja zdecentralizowana: falowniki
NOWOŚĆ: Falownik podstawowy MOVIFIT® compact

Charakterystyka

Proste interfejsy użytkownika zapewniające krótkie czasy instalacji
– Wbudowany człon łączeniowy FieldPower®* do rozdziału mocy wykorzystujący nowoczesną
i sprawdzoną technologię konektorową
– Proste podłączanie i okablowanie
– Elementy do rozdziału energii elektrycznej wkomponowane w obudowie układu napędowego
– Zastosowane standardowe złącza wtykowych do sterowania i podłączania silników
– Wyjątkowo krótki czas montażu i instalacji
– Możliwość podłączenia przez złącze AS-Interface dwóch czujników, równolegle do funkcji
rozruchu napędu, do bezpośredniej komunikacji z nadrzędnym układem sterowania

Dane techniczne
Działanie

Falowniki z parametryzowanymi rampami

Sterowanie

AS-Interface

Maks. moc silnika kW

0.75

Napięcie zasilania VAC

AC 3× 380 -10% to 480 + 10%

Częstotliwość sieciowa Hz

50 / 60

Zasilanie

Człon łączeniowy FieldPower®*

Bezpiecznik sieciowy

Zewnętrzny

Temperatura otoczenia

-20 °C to +40 °C

Stopień ochrony

IP55

Złącze diagnostyczne

Do podłączenia panelu sterowania lub modułu interfejsu do komunikacji z oprogramowaniem
MOVITOOLS® MotionStudio

Złącze sterownika

Złącze wtykowe M12
1 x męskie / 2 x żeńskie

Złącze wtykowe M12
2 x męskie / 1 x żeńskie

Wejścia i wyjścia

2 wejścia cyfrowe do podłączenia czujników
zewnętrznych

– 4 wejścia sterownicze
– 1 wyjście cyfrowe
– Wyjście zasilania 24 V DC

Sterowanie hamulcem

– Zasilanie przez przyłącze silnika
– Napięcie robocze hamulca = napięcie sieciowe
– Prostownik hamulca BG umieszczony w skrzynce zaciskowej silnika

Opcje

– Wbudowany filtr sieciowy zapewniający instalację zgodną z wymogami EMC
– Wbudowany wyłącznik główny: możliwość indywidualnego wyłączenia falownika podczas prac
serwisowych

Wymiary Dł. x Sz. x W. w mm

255 × 150 × 159

* Copyright Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Sygnały sterujące binarne
1.1

1.5

0.75

1.1

1.5
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Falowniki standardowe MOVIMOT®

Charakterystyka

Standardowy falownik do bezpośredniego montażu w silniku lub zabudowy w bliskim
sąsiedztwie silnika

Zakres mocy
kW

– 3× 380 – 500 V: 0.37 – 4.0
– 3× 200 – 240 V: 0.7 – 2.2

Ú Więcej informacji o

– falowniku MOVIMOT® patrz: Strona 180
– Modułach interfejsu sieci przemysłowych, rozdzielaczy obiektowych i systemów kablowych: Strona 184
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6.4 Instalacja zdecentralizowana: falowniki
Rozdzielacze MOVIFIT® MC dla motoreduktorów MOVIMOT®

Rozdzielacze MOVIFIT® MC –
wersja classic: dla motoreduktorów
MOVIMOT®

Sterowniki MOVIFIT® MC –
wersja technology: dla motoreduktorów
MOVIMOT®

Charakterystyka

– Rozdział mocy, komunikacji i funkcji dla motoreduktorów MOVIMOT
– Możliwość podłączenia do trzech urządzeń MOVIMOT® przy użyciu kabli hybrydowych
– Wbudowany układ rozdziału mocy z bezpiecznikiem dla przewodów o przekroju do 6 mm²
– Opcjonalny wyłącznik serwisowy
– Opcjonalne złącze enkodera przyrostowego
– Pełne bezpieczeństwo funkcjonalne
– Obsługiwane wszystkie popularne sieci komunikacyjne
– Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe
– Wbudowana pamięć parametrów
– Informacje diagnostyczne sygnalizowane diodami LED
– Rozszerzona parametryzacja i diagnostyka układu za pomocą oprogramowania MOVITOOLS®
MotionStudio lub sieci przemysłowych
– Złącza wtykowe do podłączenia zasilania, silników i kart We/Wy
– Wytrzymała aluminiowa obudowa
– Stopień ochrony IP65
– Dopuszczenie:
,
oraz

Dane techniczne

– Zakres mocy MOVIMOT® od 0,37 do 4 kW w dwóch wielkościach
– Napięcie zasilania MOVIFIT® MC 3 x 380 V do 500 V / 50 Hz do 60 Hz
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe
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Wersja funkcjonalna

Oznacza wersję funkcjonalną wewnętrznego oprogramowania MOVIFIT® w odniesieniu do
– Funkcjonalności oprogramowania
– Przetwarzania wejściowych i wyjściowych sygnałów cyfrowych
– Lokalnego sterowania układem
– Konfiguracji, obsługi i diagnostyki
Rozdzielacze MOVIFIT® MC
– wersja classic
Uproszczone i standardowe funkcj

Sterowniki MOVIFIT® MC
– wersja technology
Parametryzowane moduły aplikacyjne
i swobodne programowanie

– “Tryb „Easy”: Łatwa konfiguracja za pomocą
przełączników DIP switch
– Standardowe funkcje do obsługi napędu
– Sterowanie realizowane przez bramę sieciową
– Rozszerzone opcje parametryzacji
i diagnostyki poprzez układ konfiguracyjny
bramy

Parametryzowane moduły aplikacyjne
– standardowe aplikacje
– Standardowe funkcje
– Sterowanie i diagnostyka przez sieć
przemysłową
– Prosta parametryzacja zamiast żmudnego
programowania
– Konfiguracja i diagnostyka za pomocą
oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio
Swobodne programowanie (MOVI-PLC® /
MOVITOOLS® MotionStudio)
– Programowanie zgodnie ze standardem
IEC 61331 (np. w językach FBD, LD, IL, ST,
SFC)
– Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio
z modułami PLC Editor, Application Builder,
itp.
– Wielopoziomowe struktury bibliotek
– (moduły aplikacyjne i programowe
sterownika MOVI-PLC®
– Bloki kontroli ruchu certyfikowane przez
PLCopen

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w falowniku MOVIMOT® zgodne z PN-EN 61800-5-2:
– Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
– Zatrzymanie bezpieczne SS1 (a)
– Certyfikacja dla:
- kat. 3 zgodnie z PN-EN 954-1
- poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d wg PN-EN ISO 13849-1
- poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2 wg PN-EN 61800-5-2
Opcjonalne moduły bezpieczeństwa S11 and S12
Praca z połączeniem komunikacyjnym PROFIsafe lub autonomiczna (różna liczba bezpiecznych
wejść i wyjść)
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6.4 Instalacja zdecentralizowana: falowniki
Falowniki MOVIFIT® FC

Standardowy falownik MOVIFIT® FC
– wersja classic

Falownik aplikacji MOVIFIT® FC
– wersja technology

Charakterystyka

– Falownik do montażu zdecentralizowanego z szerokim zakresem funkcji
– Ciągła regulacja prędkości, zsynchronizowane przesuwy, proste napędy dźwigowe
– Wbudowany układ rozdziału napięcia zasilania i sterowniczego dla przewodów o przekroju
do 6 mm²
– Wbudowany energooszczędny układ załączania hamulca dla różnych poziomów napięć
– Opcjonalny wewnętrzny (wbudowany w module ABOX) lub zewnętrzny rezystor hamujący
– Opcjonalny wyłącznik serwisowy
– Opcjonalne złącze enkodera przyrostowego
– Obsługiwane wszystkie popularne sieci przemysłowe
– Wbudowana pamięć parametrów
– Informacje diagnostyczne sygnalizowane diodami LED
– Rozszerzona parametryzacja i diagnostyka układu za pomocą oprogramowania MOVITOOLS®
MotionStudio lub sieci przemysłowych
– Złącza wtykowe do podłączenia zasilania, silników i kart We/Wy
– Wytrzymała aluminiowa obudowa
– Stopień ochrony IP65 (opcjonalnie IP69K)
– Dopuszczenia:
,
i

Dane techniczne

– Zakres mocy od 0,37 do 4 kW
- Wielkość 1: 0,37 kW do 1,5 kW
- Wielkość 1: 2,2 kW do 4,0 kW
– Napięcie zasilania 3 x 380 V do 500 V / 50 Hz do 60 Hz
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Classic i złączem
PROFINET
– 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Classic
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Technology

235

Wersja funkcjonalna

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Oznacza wersję funkcjonalną wewnętrznego oprogramowania MOVIFIT® w odniesieniu do
– Funkcjonalności oprogramowania
– Przetwarzania wejściowych i wyjściowych sygnałów cyfrowych
– Lokalnego sterowania układem
– Konfiguracji, obsługi i diagnostyki
Standardowy falownik MOVIFIT® FC
– wersja classic
Uproszczone i standardowe funkcje

Falownik aplikacji MOVIFIT® FC
– wersja technology
Parametryzowane moduły aplikacyjne:
– Standardowe funkcje
– Sterowanie i diagnostyka przez sieć
przemysłową
– Prosta parametryzacja zamiast żmudnego
programowania
– Konfiguracja i diagnostyka za pomocą
oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio

– Tryb „Easy”: Łatwa konfiguracja za pomocą
przełączników DIP switch
– Standardowe funkcje do obsługi napędu
– Sterowanie realizowane przez bramę sieciową
– Rozszerzone opcje parametryzacji
i diagnostyki poprzez układ konfiguracyjny
bramy

Swobodne programowanie (MOVI-PLC® /
MOVITOOLS® MotionStudio)
– Programowanie zgodnie ze standardem
IEC 61331 (np. w językach FBD, LD, IL, ST,
SFC)
– Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio
z modułami PLC Editor, Application Builder,
itp.
– Wielopoziomowe struktury bibliotek
(moduły aplikacyjne i programowe sterownika
MOVI-PLC®)
– Bloki kontroli ruchu certyfikowane przez
PLCopen

Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w falowniku MOVIMOT® zgodne z PN-EN 61800-5-2:
– Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
– Zatrzymanie bezpieczne SS1 (a) i SS1 (c)
– Bezpieczne przemieszczanie (SDI, SLS)
– Certyfikacja dla:
- kat. 3 zgodnie z PN-EN 954-1
- poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d wg PN-EN ISO 13849-1
- poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2 wg PN-EN 61800-5-2
Opcjonalne moduły bezpieczeństwa S11 and S12
– Praca z połączeniem komunikacyjnym PROFIsafe lub autonomiczna (różna liczba bezpiecznych
wejść i wyjść)
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6.4 Instalacja zdecentralizowana: falowniki
Falowniki standardowe i aplikacji MOVIPRO®

MOVIPRO®

Falowniki standardowe
MOVIPRO® SDC
Zdecentralizowany falownik z funkcją
pozycjonowania
Charakterystyka

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Falowniki aplikacji
MOVIPRO® ADC
Kompaktowy i swobodnie programowalny
sterownik dla zdecentralizowanej techniki
napędowej

Funkcje regulacji prędkości obrotowej i pozycjonowania
Opcjonalna kontrola silnika i toru przejazdu sygnałem zwrotnym z enkodera
Wbudowany układ załączania hamulca na różne napięcia zasilania
Opcjonalny moduł zwrotu energii do sieci (tylko wersja ADC)
Interfejsy sieci przemysłowych: PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP™, Modbus/TCP,
DeviceNet™
Wbudowane wejścia i wyjścia cyfrowe
Opcjonalne złącza RS485, SBus i SBusPLUS dla zewnętrznych napędów wykonawczych
i czujników
Złącza wtykowe do podłączenia zasilania, silników (zasilanie) i enkoderów (sygnały)
Wbudowana pamięć parametrów
Stopień ochrony IP54
Wytrzymała aluminiowa obudowa
Opcjonalny wyłącznik serwisowy
Opcjonalny, osobny moduł przyłączeniowy do zasilania liniowego

Dane techniczne

– Zakres mocy od 2,2 do 22 kW
- Wielkość 0: 2,2 kW
- Size 1: 4 kW, 7.5 kW
- Size 2: 11 kW, 15 kW, 22 kW
– Napięcie zasilania 3 x 380 V do 500 V / 50 Hz do 60 Hz
– 12 wejść cyfrowych, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe w wersji funkcjonalnej Classic i złączem
PROFINET

safety

– Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) dla kat. 3 i poziomem PL d wg PN-EN ISO 13849-1
– Opcjonalnie: obsługa protokołu bezpieczeństwa PROFIsafe
– Opcjonalnie tylko dla wersji ADC: Funkcja Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)

Bezpieczeństwo funkcjonalne
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MOVIAXIS® MMD60B

Charakterystyka

– Kompaktowa budowa, wysokie osiągi
– Wysoka przeciążalność do 400%
– Dostępny w wersji zdecentralizowanej montowanej w pobliżu silnika lub w wersji z falownikiem
wbudowanym w silniku
– Skalowalna wersja do montażu w pobliżu silnika, ze wszystkimi opcjami dostępnymi dla serii
CM, CMP i CMPZ
– Mniejsze nakłady związane z okablowaniem
– Opcjonalnie dostępny z bezpośrednim, zdecentralizowanym układem załączania hamulca
z zasilaniem 24 V
– Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
– Z interfejsem SBusPLUS kompatybilnym ze standardem EtherCAT® dla rozbudowanych instalacji

Zdecentralizowany falownik
Oznaczenie

Maksymalny prąd wyjściowy A

MMD60B019-5A3-4-00

19.0

MMD60B024-5A3-4-00

24.0

MMD60B036-5A3-4-00

36.0

Napęd z wbudowanym falownikiem
Oznaczenie MOVIAXIS® MMD60B

Silnik

019

024

036

CM71L, nn = 4 500 min-1

-

X

X

CM90L, nn = 4 500 min-1

-

-

X

CM112L, nn = 1 200 min-1

-

-

X

Sieć Ethernet
Sterownik PLC
Sieć Fieldbus
Moduł I/O
magistrali systemowej

Kontroler SEW-EURODRIVE
oprogramowanie aplikacji

Magistrala:
konwencjonalna
technologia falowników
SEW-EURODRIVE
Magistrala oraz
wysokowydajne
napędy serwo na
poziomie obiektowym

Koncepcja automatyki instalacji
oraz moduły urządzeń
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6.5 Akcesoria i opcje
Oprogramowanie

Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

Charakterystyka

– Modułowe rozwiązanie programowe do spójnej obsługi napędów: uruchamiania, sterowania,
diagnostyki, komunikacji i wizualizacji procesów
– Do parametryzowania, programowania i diagnostyki wszystkich serii falowników
SEW-EURODRIVE – niezależnie od typu
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Parametryzowane oprogramowanie systemowe
MOVIVISION®

Charakterystyka

–
–
–
–

Intuicyjne rozwiązanie dla producentów i operatorów maszyn i urządzeń
Prosta i szybka konfiguracja systemów napędowych
Możliwość używania w dowolnym czasie i miejscu
Nie wymaga znajomości programowania - polega jedynie na wprowadzaniu wartości parametrów

Ú Więcej informacji dotyczącej oprogramowania patrz: Strony 318-321
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TECHNIKA NAPĘDOWA
SERWO
7.1 Przekładnie serwo
Przekładnie planetarne serwo serii PS.F, PS.C
Przekładnie walcowo-stożkowe serwo serii BS.F
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7.2 Przekładnie serwo w wersji
przeciwwybuchowej 
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7.3 Akcesoria i opcje dla przekładni
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246
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7.1 Przekładnie serwo
Przekładnie planetarne serwo

Seria PS.F

Charakterystyka

Typ

PS(K)F

PSBF

1)

– Przekładnie planetarne serwo PS.F o zredukowanym luzie obwodowym
– Przeznaczone do eksploatacji przy znamionowych momentach obciążenia w zakresie
od 25 do 3000 Nm
– Dostępne trzy wersje:
- PSF: kołnierz B5, wał pełny gładki (bez wpustu)
- PSKF: PSKF: kołnierz B5, wał pełny z wpustem
- PSBF: kołnierz B5, wał zakończony kołnierzem wg PN-EN ISO 9409
– Smarowanie na cały okres eksploatacji
– Wysokie dopuszczalne obciążenia poprzeczne
Moment obrotowy
Nm

Wielkość
1-stopniowa/
2-stopniowa

Zakres obciążeń
poprzecznych
N

Przełożenia
przekładni
i

Luz obwodowy
(1-stopniowa/2-stopniowa)
Standardowy

Opcjonalnie
Zredukowany
(../R)

Minimalny (../M)

121 / 122

25

1 900 – 2 000

1-stopniowa1)

8' / 10'

4' / 6'

2' / 3'

221 / 222

55

1 720 – 2 680

32), 4, 5, 7, 10

6' / 8'

3' / 4'

1' / 2'

321 / 322

110

4 380 – 5 480

521 / 522

300

6 150 – 9 610

621 / 622

600

13 400 – 14 200

2-stopniowa1)

4' / 6'

2' / 3'

1' / 1'

721 / 722

1 000

25 700 – 35 900

16, 20, 25, 28,

821 / 822

1 750

51 400 – 62 800

35, 40, 49, 70,

921 / 922

3 000

55 000 – 83 300

100

221 / 222

55

1 530 – 5 000

1-stopniowa

6' / 8'

3' / 4'

1' / 2'

321 / 322

110

8 580 – 25 000

5, 7, 10

521 / 522

300

13 900 – 40 000

621 / 622

600

20 800 – 60 000

2-stopniowa

4' / 6'

2' / 3'

1' / 1'

721 / 722

1 000

37 900 – 120 000

153), 20, 25, 35,

821 / 822

1 750

66 100 – 180 000

49, 70, 100

Inne przełożenia przekładni dostępne na życzenie

2)

Tylko dla PS(K)F 121 / 521

3)

Tylko dla PSBF 322 / 522
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Seria PS.C

Charakterystyka

Typ

– Przekładnie planetarne serwo
– Przeznaczone do eksploatacji przy znamionowych momentach obciążenia w zakresie
od 30 do 320 Nm
– Podstawa dla różnorodnych i dynamicznych rozwiązań, a głównie zoptymalizowanych kosztowo
– Konstrukcja o niewielkich gabarytach i masie
– Dowolna pozycja pracy
– Smarowanie na cały okres eksploatacji
– Dostępne cztery wersje
- PSC: kołnierz B5, wał pełny
- PSKC: kołnierz B5, wał pełny z wpustem
- PSCZ: kołnierz B14, wał pełny
- PSKCZ: kołnierz B14, wał pełny z wpustem
Wielkość
1-stopniowa/2-stopniowa

Moment obrotowy
Nm

Zakres obciążeń
poprzecznych
N

Przełożenia
przekładni
i

Luz obwodowy
(1-stopniowa/2-stopniowa)
Standard

PS(K)C
PS(K)CZ

221 / 222

30

1 170 – 2 000

1-stopniowa

321 / 322

65

1 710 – 4 000

31), 5, 7, 10

521 / 522

160

2 900 – 6 750

621 / 622

320

5 390 – 11 000

2-stopniowa
151), 211), 25,
301), 35, 49, 50,
70, 100

1)

Nie dotyczy PS(K)C, PS(K)CZ 621 / 622

10‘ / 15‘
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7.1 Przekładnie serwo
Przekładnie walcowo-stożkowe serwo

Seria BS.F

Charakterystyka

– Przekładnie walcowo-stożkowe serwo o zredukowanym luzie obwodowym
– Przeznaczone do eksploatacji z momentami obciążenia w zakresie od 40 do 1220 Nm
– Dostępne pięć wersji:
- BSF: wał pełny
- BSKF: wał pełny z wpustem
- BSBF: wał zakończony kołnierzem (wg PN-EN ISO 9409)
- BSHF: wał drążony z tarczą zaciskową
- BSAF: wał drążony z wpustem (przekładnia montowana na wale)
– Wszystkie wersje z kołnierzem mocującym B5, mocowaniem na łapach i ramieniem reakcyjnym
są opcjonalne (i możliwość optymalnego dostosowania do określonych aplikacji)
– Niska wartość luzu obwodowego utrzymywana przez cały okres eksploatacji przekładni

Wielkość

Moment obrotowy Nm

Przełożenia przekładni i

Luz obwodowy

202

40

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

6 9) / 3 10)

302

80

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

402

160

502

320

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35

602

640

3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

802

1 220

9)

Standardowy

10)

Zredukowany

Opcje dla przekładni serwo
Bezpośredni montaż silnika

Bezpośrednie połączenie luźne (bez przyłącza) z serwomotorami SEW-EURODRIVE serii CMP i CM

Przyłącza silnikowe

Przyłącza silnikowe EPH dla przekładni planetarnych serwo PS.F i PS.C, przyłącza silnikowe ECH
dla przekładni planetarnych serwo PS.C i przyłącza EBH dla przekładni walcowo-stożkowych serwo
BS.F

Zredukowany luz obwodowy

Opcjonalna redukcja luzu obwodowego dla przekładni planetarnych serwo PS.F i przekładni
walcowo-stożkowych serwo BS.F

Zminimalizowany luz obwodowy

Opcjonalna jeszcze większa redukcja luzu obwodowego dla przekładni planetarnych serwo PS.F
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7.2 Przekładnie w wersji przeciwwybuchowej
Przekładnie serwo

Certyfikowane przekładnie
Przekładnie planetarne serwo serii PS.F

Przekładnie walcowo-stożkowe serwo
serii BS.F

Certyfikowana ochrona przeciwwybuchowa

– Na rynku europejskim: przekładnie spełniają – Ochrona przeciwwybuchowa typu „c”:
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą
wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
bezpieczeństwa konstrukcyjnego, PN-EN
dla grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2,
13463-1 i –5
II2GD
– Ochrona przeciwwybuchowa typu „k”:
– Posiadają również dopuszczenia wymagane
Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony
w Chinach
cieczowej, PN-EN 13463-1 i –8
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU
Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu
z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)
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7.3 Akcesoria i opcje
Ochrona antykorozyjna (KS) i powierzchniowa (OS)

dla wszystkich standardowych silników i przekładni

Charakterystyka

Firma SEW-EURODRIVE oferuje możliwość zwiększenia odporności wysoko obciążonych
powierzchni w celu zapewnienia optymalnej ochrony silników i przekładni pracujących
w szczególnych warunkach otoczenia.

Ochrona antykorozyjna typu KS

Ochrona antykorozyjna typu KS:
– Wszystkie śruby mocujące, odkręcane podczas przeglądów lub konserwacji są wykonane ze stali
nierdzewnej
– Tabliczki znamionowe są wykonane ze stali nierdzewnej a różne części silnika posiadają powłokę
ochronną
– Powierzchnie kołnierzy montażowych oraz czopy wałów są zakonserwowane środkiem
antykorozyjnym.
– Silniki z hamulcem posiadają obejmy zaciskowe jako dodatkowe zabezpieczenie

Ochrona powierzchniowa (OS)

Oprócz standardowego zabezpieczenia powierzchni dostępna jest również dla silników i przekładni
opcjonalna ochrona powierzchniowa typu OS1, OS2, OS3 lub OS4. Umożliwia to odpowiednie
dostosowanie motoreduktora do pracy w różnych warunkach otoczenia.

Sposoby zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych i części standardowe
Specjalna powłoka

Hamulce z tarczą

na powierzchniach

dociskową z nierdzewnego

wewnętrznych

materiału

Nierdzewne
Elementy mocujące

tabliczki

ze stali nierdzewnej

Łożysko RS odporne
na przecieki dla IP56

Specjalna powłoka
na powierzchniach
wewnętrznych

Specjalna powłoka

Nierdzewne zawory

na powierzchniach

odpowietrzające

wewnętrznych

Warstwa
inhibitora korozji
NOCO®

Opcjonalna powłoka na czopie
Wał wyjściowy

wału napędowego (w obszarze

ze stali nierdzewnej

styku z promieniowym
pierścieniem uszczelniającym)
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Ochrona powierzchniowa (OS)
Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Standardowy

Dla maszyn i urządzeń pracujących w budynkach i pomieszczeniach wewnętrznych
o neutralnej atmosferze.
– Kategoria korozyjności C1 (pomijalna)*
Przykładowe zastosowania:
– Maszyny i urządzenia w przemyśle motoryzacyjnym
– Systemy transportowe w obszarach logistycznych
– Urządzenia transportowe na lotniskach

OS1

Przeznaczona do miejsc z możliwą kondensacją, o małej wilgotności lub zanieczyszczeniem
powietrza, np. do prac na powietrzu z zadaszeniem lub odpowiednimi osłonami.
– Kategoria korozyjności C2 (niska) *
Przykładowe zastosowania:
– Urządzenia w tartakach
– Bramy w halach
– Mieszadła

OS2

Przeznaczona do miejsc o dużej wilgotności powietrza lub średnim zanieczyszczeniem,
np. do prac na powietrzu z bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w parkach rozrywki
– Kolejki linowe i wyciągi krzesełkowe
– Zastosowania w żwirowniach
– Urządzenia w elektrowniach jądrowych

OS3

Przeznaczona do miejsc o wysokiej wilgotności i sporadycznym dużym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Sporadyczne mycie preparatami kwasowymi lub  zasadowymi.
Również do zastosowań w obszarach nadmorskich o umiarkowanym zasoleniu powietrza.
– Kategoria korozyjności C4 (wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Oczyszczalnie ścieków
– Żurawie portowe
– Urządzenia w kopalniach

OS4

Przeznaczona do miejsc o stałej, wysokiej wilgotności i silnym zanieczyszczeniu
atmosferycznym i chemicznym. Regularne mycie preparatami kwasowymi lub zasadowymi
oraz chemicznymi środkami dezynfekującymi.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Napędy w słodowniach
– Strefy mokre w przemyśle produkcji napojów
– Taśmy transportowe w przemyśle spożywczym
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7.3 Akcesoria i opcje
Ochrona powierzchniowa (OS)
Ochrona
powierzchniowa

Warunki otoczenia / przykładowe zastosowania

Silniki aseptyczne
serii DAS
Opcjonalnie OS2-OS4

Przeznaczona do stref suchych lub wilgotnych o wysokich wymaganiach norm higienicznych
i średnim zanieczyszczeniem powietrza. Odpowiednia również do obszarów o wysokim
zapyleniu.
– Kategoria korozyjności C3 (umiarkowana) *
Przykładowe zastosowania:
– Zastosowania w pomieszczeniach sterylnych
– Maszyny i urządzenia w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
– Urządzenia do przetwórstwa zboża i mąki (bez ochrony Ex)
– Taśmy transportowe w cementowniach

Silniki aseptyczne
serii DAS z pakietem
opcji napędu
ASEPTICplus®
OS4

Przeznaczona do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi oraz chemicznymi środkami
dezynfekującymi oraz myciem ciśnieniowym.
– Kategoria korozyjności C5-I (bardzo wysoka) *
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Powłoka ochronna
„High Protection”
HP200

Przeznaczona do miejsc o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i z regularnym
myciem preparatami kwasowymi lub zasadowymi. Właściwości antyadhezyjne ułatwiają
proces czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
Przykładowe zastosowania:
– Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– „Strefy spryskiwania” w przemyśle spożywczym

Motoreduktor
ze stali nierdzewnej

Przeznaczony do obszarów o wysokich standardach higienicznych w przemyśle produkcji
napojów i przemyśle spożywczym o stałej, wysokiej wilgotności powietrza i ekstremalnych
parametrach mycia chemicznymi środkami myjącymi.
Przykładowe zastosowania:
– Wszystkie higieniczne i aseptyczne zastosowania
– Urządzenia w serowarniach i rzeźniach
– Maszyny do przemysłu spożywczego na rynek amerykański

* według kategorii korozyjności podanych w normie DIN EN ISO 12944-2
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Połączenie zaciskowe TorqLOC®

Efektywne kosztowo

System TorqLOC® służy do montażu wału urządzenia roboczego z wałem drążonym przekładni
z połączeniem wciskowym i stanowi wyposażenie opcjonalne dla przekładni walcowych płaskich,
walcowo-stożkowych lub walcowo-ślimakowych.
TorqLOC® jest alternatywą dla dotychczas stosowanego wału drążonego z tarczą zaciskową,
wału drążonego z wpustem pasowanym oraz wału z wielowypustem.

Proste

Konstrukcja umożliwia prosty montaż i demontaż napędu nawet po długim okresie eksploatacji.
Napęd jest dostarczany z odpowiednio dopasowaną tuleją. Na wale urządzenia roboczego
montowany jest pierścień oporowy, który zapewnia łatwe mocowanie napędu.

Ekonomiczne

Połączenie zaciskowe TorqLOC® może być stosowane do nieobrobionych, ciągnionych wałów
urządzeń roboczych o klasie dokładności do h11 co pozwala na jeszcze większe obniżenie kosztów
instalacji. Montaż nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki wału.

Elastyczne

Połączenie pozwala na montaż do 4 różnych średnic wałów dla każdej wielkości przekładni.

Nagrody

Nagroda „Produkt Roku 2002” przyznana przez czasopismo branżowe „Plant Engineering”.
Nagroda przyznawana jest innowacyjnym produktom, stanowiącym istotne usprawnienia
w procesach produkcji.

Wał urządzenia roboczego
Pierścień oporowy
Pierścień oporowy
Wał urządzenia roboczego
Tuleja stożkowa
Tarcza zaciskowa
Tuleja stożkowa
Tuleja stożkowa wyjściowa
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7.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory planetarne serwo

Seria PS.F..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni PS.F..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 4 200

PS.F121 – PS.F922

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

49 – 4 200

PS.F321 – PS.F922

Seria PS.C..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni PS.C..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 425

PS.C221 – PS.C622

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

49 – 425

PS.C321 – PS.C622
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Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo

Seria BS.F..

wyposażony w

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Wielkości przekładni BS.F..

Silnik CMP.. (wysoka dynamika)

15 – 1 680

BS.F202 – BS.F802

Silnik CM.. (wysoka bezwładność)

46 – 1 680

BS.F302 – BS.F802
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7.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory walcowe serwo

Seria RX / R

Charakterystyka

– Przekładnie jednostopniowe serii RX57 do RX107 posiadają zwartą budowę umożliwiającą
montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wysokie prędkości wyjściowe
– Dzięki obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego przekładnie wielostopniowe R07, R17
i R27 mogą być stosowane jako napędy satelitarne lub w maszynach wymagających małej masy
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
Z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkości przekładni

RX57 –
RX77

R07 –
R107

RX57 –
RX107

R27 –
R107

RX57 – RX107

R17 – R167

Przełożenia
i

1.3 –
7.63

3.21 –
216.54

1.3 –
8.23

3.37 –
216.28

1.3 – 8.23

3.37 – 255.71

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

6.6 –
1 120

12 –
4 360

63 –
830

45 –
4 300

63 – 830

45 – 18 000

Luz obwodowy (opcja /R)
`

–

5 – 14

–

5 – 14

–

5 – 14
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Motoreduktory płaskie serwo

Seria F

Charakterystyka

– Standardowy napęd, którego zaletą jest nie tylko wysoka moc, lecz również kompaktowa budowa
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkości przekładni

F27 – F107

F27 – F107

F27 – F157

Przełożenia
i

3.77 – 276.77

3.77 – 276.77

3.77 – 276.77

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

15 – 8 860

67 – 8 860

87 – 18 000

Luz obwodowy (opcja /R)
`

5 – 12

5 – 12

5 – 12
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7.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo

Seria K

Charakterystyka

– Motoreduktory walcowo-stożkowe firmy SEW-EURODRIVE zapewniają wysoką sprawność
w obu kierunkach obciążenia i przy każdej prędkości wejściowej
– Wysoka wytrzymałość uzębienia zapewnia wysoki moment obrotowy i niski stopień zużycia
napędu
– Dzięki bardzo wysokiej sprawności motoreduktory walcowo-stożkowe firmy SEW-EURODRIVE
zapewniają oszczędność energii
– Długi i bezobsługowy okres eksploatacji umożliwia ich stosowanie z asynchronicznymi silnikami
AC, asynchronicznymi i synchronicznymi serwomotorami w każdej aplikacji
Synchroniczne motoreduktory serwo
Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Wielkości przekładni

K37 –
K107

NOWOŚĆ: K37 – K107
K..19 –
K..49

K37 – K187

NOWOŚĆ:
K..19 – K..49

Przełożenia
i

3.98 –
174.19

2.8 –
75.0

3.98 – 176.05

3.98 – 179.86

2.8 – 75.20

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

15 –
9 090

16 –
605

63 – 9 090

125 – 50 000

54 – 605

Luz obwodowy (opcja /R)
`

5 – 13

–

5 – 13

5 – 13

–
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Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo

Seria S

Charakterystyka

– Przekładnie kątowe zajmują szczególnie mało miejsca
– Wysokie charakterystyki tłumienia hałasu
– Tłumienie uderzeń momentu obrotowego z uwagi na liniowe przenoszenie obciążeń na wał
napędowy
– Poziom hałasu tego typu przekładni jest bardzo niski, nawet podczas pracy z pełnym
obciążeniem
– Możliwość stosowania w windach
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem DRL..

Z silnikiem CMP..
(wysoka dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkość przekładni

S37 – S67

S37 – S67

S37 – S67

Przełożenia
i

3.97 – 75.06

6.80 – 75.06

3.97 – 75.06

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

18 – 580

43 – 480

32 – 480
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7.4 Motoreduktory serwo
Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN®

Seria W

Charakterystyka

– Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN® z montowanymi bezpośrednio silnikami
synchronicznymi serwo typu CMP.. są bardzo wydajne, ciche i oferują największą możliwą
elastyczność pracy
– Przekładnie kątowe SPIROPLAN® W37 / W47 zapewniają wysokie prędkości obrotowe
już przy najmniejszych przełożeniach
– Komponenty o niskim zużyciu dają minimalne straty tarcia i optymalną sprawność mechaniczną
– Obszary zastosowań: idealne napędy w prostych aplikacjach pozycjonowania
lub przenośnikowych
– Wersje przekładni:
- Mocowanie na łapach lub kołnierzowe
- Kołnierz B5
- Kołnierz B14
- Wał pełny / wał drążony
- Bezpośredni montaż serwomotoru
- Montaż z przyłączem
Synchroniczne motoreduktory serwo

Asynchroniczne motoreduktory serwo
z silnikiem serwo DRL..

Z silnikiem serwo
CMP.. (wysoka
dynamika)

Z silnikiem
CM.. (wysoka
bezwładność)

Wielkość przekładni

W10 – W47

W37 – W47

W37 – W47

Przełożenia
i

3.2 – 75

3.2 – 51.12

3.2 – 74.98

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

11 – 215

49 – 215

16 – 215

Ú Akcesoria i opcje dla motoreduktorów serwo:

Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa: Strony 92-94
Połączenie zaciskowe TorqLOC®: Strona 95
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7.5 Motoreduktory w wersji przeciwwybuchowej

Przekładnia

Z silnikiem CMP.. (wysoka dynamika)

Wielkości przekładni

Zakres momentu obrotowego MaDyn
Nm

Motoreduktory planetarne serwo PS.F121 – PS.F922

15 – 4 200

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo BS.F202 – BS.F802

15 – 1 680

Motoreduktory walcowe serwo RX57 – RX107

6.6 – 910

Motoreduktory walcowe serwo R07 – R107

12 – 4 360

Motoreduktory płaskie serwo F27 – F107

15 – 8 860

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo K..19 – K..49

16 – 605

Motoreduktory walcowo-stożkowe serwo K..37 – K..107

15 – 9 090

Motoreduktory walcowo-ślimakowe serwo S37 – S67

18 – 580

Motoreduktory kątowe serwo SPIROPLAN® W10 – W47

12 – 215
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7.6 Silniki serwo
Silniki serwo synchroniczne

Serii CMP.. (wysoka dynamika)

Charakterystyka

– Wysoka dynamika pracy dzięki niskiej bezwładności wirnika oraz wysokiej zdolności przeciążeniowej
silnika
– Konstrukcja o zoptymalizowanych osiągach wydajności i wyjątkowo kompaktowych gabarytach
dzięki zastosowaniu najnowszych technologii uzwojeń i magnesów trwałych
– Wartości momentów krytycznych od 0,5 do 95 Nm
– Opcjonalna wersja CMPZ.. silnika przeznaczona do zastosowań charakteryzujących się wysokimi
momentami bezwładności obciążenia
– Bezpośredni montaż silnika do przekładni z modułowego systemu przekładni zębatych SEW
– Europa: znak CE
– USA: znak UR
– Kanada: znak CSA
– EAC: znak zgodności
− Silniki typu CMP../CMPZ.. o wielkościach od 40S do 100L są dostępne w wersji
przeciwwybuchowej zgodnej z wymaganiami dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
− Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny
graniczny
moment
obrotowy
Mpk
Nm

Moment bezwładności silnika
Jsilnik
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP40S

3 000 / 4 500 / 6 000

0.5

1.9

0.10

–

CMP40M

3 000 / 4 500 / 6 000

0.8

3.8

0.15

–

CMP50S

3 000 / 4 500 / 6 000

1.3

5.2

0.42

–

CMP50M

3 000 / 4 500 / 6 000

2.4

10.3

0.67

–

CMP50L

3 000 / 4 500 / 6 000

3.3

15.4

0.92

–

CMP63S

3 000 / 4 500 / 6 000

2.9

11.1

1.15

–

CMP63M

3 000 / 4 500 / 6 000

5.3

21.4

1.92

–

CMP63L

3 000 / 4 500 / 6 000

7.1

30.4

2.69

–
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Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny
graniczny
moment
obrotowy
MpK
Nm

Moment bezwładności silnika
Jsilnik
kgcm2
CMP..

CMPZ..

CMP71S / CMPZ71S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

6.4

19.2

3.1

9.32

CMP71M / CMPZ71M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

9.4

30.8

4.1

10.37

CMP71L / CMPZ71L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13.1

46.9

6.1

12.47

CMP80S / CMPZ80S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

13.4

42.1

8.8

27.18

CMP80M / CMPZ80M

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

18.7

62.6

11.9

30.3

CMP80L / CMPZ80L

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

27.5

107

18.1

36.51

CMP100S / CMPZ100S

2 000 / 3 000 / 4 500

25.5

68.3

19.59

79.76

CMP100M / CMPZ100M

2 000 / 3 000 / 4 500

31

108

26.49

86.66

CMP100L / CMPZ100L

2 000 / 3 000 / 4 500

47

178.8

40.24

100.41

NOWOŚĆ: CMP112S

2 000 / 3 000 / 4 500

30

88

74

–

NOWOŚĆ: CMP112M

2 000 / 3 000 / 4 500

45

136

103

–

NOWOŚĆ: CMP112L

2 000 / 3 000 / 4 500

69

225

163

–

NOWOŚĆ: CMP112H

2 000 / 3 000 / 4 500

83

270

193

–

NOWOŚĆ: CMP112E

2 000 / 3 000 / 4 500

95

320

222

–

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Opcjonalnie: zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dla silników CMP...
Enkoder ze zintegrowanym bezpieczeństwem
funkcjonalnym (FS)

Do PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1

AK0H(FS), AK1H(FS)

Hamulec ze zintegrowanym bezpieczeństwem
funkcjonalnym (FS), funkcje bezpieczeństwa
– SBA (Bezpieczne załączenie hamulca)
– SBH (Bezpieczne unieruchomienie hamulcem)

Do PL c wg
PN-EN ISO 13849-1

BY(FS)
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7.6 Silniki serwo
Silniki serwo synchroniczne

Seria CM.. (wysoka bezwładność)

Charakterystyka

– Wartości momentów krytycznych od 5 do 68 Nm
– Kompaktowa budowa o wysokim stopniu gęstości mocy dzięki optymalnemu rozłożeniu obwodu
magnetycznego
– Wysoka przeciążalność oraz zredukowany poziom strat
– Elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwiająca szybki rozruch
– Opcjonalnie: skalowalny enkoder HIPERFACE® oraz mocny hamulec roboczy
– Europa: znak CE
– USA: znak UR
– Kanada: znak CSA
– EAC: znak zgodności

Typ

Nominalna prędkość obrotowa
min-1

Moment
krytyczny
M0
Nm

Dynamiczny graniczny moment
obrotowy
MpK
Nm

5

CM71M

Moment bezwładności
kgcm2
Moment bezwładności
silnika
Jsilnik
Nm

Moment bezwładności
silnika
z hamulcem
Jsilnik z ham
Nm

16.5

4.99

6.72

6.5

21.5

6.4

8.13

CM71L

9.5

31.4

9.21

10.94

CM90S

11

39.6

18.2

22

CM90M

14.5

52.2

23.4

27.2

CM90L

21

75.6

33.7

37.5

23.5

82.3

68.9

84.2

CM112M

31

108.5

88.9

104.2

CM112L

45

157.5

128.8

144.1

CM112H

68

238

188.7

204

CM71S

CM112S

2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000

2 000 / 3 000 / 4 500
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Silniki serwo asynchroniczne

Seria DRL..

Charakterystyka

– Zakres momentu obrotowego od 0,5 do 290 Nm
– Dzięki wysokim wartościom momentu znamionowego silniki te szczególnie nadają się do
wysokich obciążeń zmiennych przy zachowaniu typowych cech silników asynchronicznych serwo
– Możliwość przenoszenia obciążeń do 3,5-krotnej wartości momentu znamionowego silnika
– Bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie w połączeniu z wieloosiowymi falownikami serwo
MOVIAXIS® lub falownikami MOVIDRIVE®

Znamionowy moment obrotowy
Nm

Prędkość obrotowa
min-1

Moment bezwładności
kgcm²

2.7 – 290

1 200

5.13 – 4 360

2.7 – 280

1 700

5.13 – 4 360

2.6 – 265

2 100

5.13 – 4 360

2.5 – 220

3 000

5.13 – 4 360

Pakiety Dynamics
Pakiet Dynamics 1

190% – 220% Mdyn / MN: normalna końcówka zębnika do bezpośredniego montażu przekładni

Pakiet Dynamics 2

300% – 350% Mdyn / MN: wzmocniona końcówka zębnika do bezpośredniego montażu przekładni
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7.6 Silniki serwo
Silniki serwo w wersji przeciwwybuchowej

Seria CMP40 – 100

Spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/
WE (ATEX) dla grupy urządzeń II, kategorii
urządzeń 3

– Kategoria II 3GD, dla stref 2/22
– Kategoria II 3GD, dla strefy 22
– W kategorii 3D dostępne również z hamulcem i enkoderem Hiperface® (z elektroniczną tabliczką
znamionową)
– Spełniają wymogi systemu certyfikacji TR CU Euroazjatyckiej Unii Celnej obejmującej Rosję,
Białoruś, Kazachstan, Armenię w połączeniu z certyfikatem Ex EAC (dawniej GOST-R)

Ochrona przeciwwybuchowa

Atmosfera pyłowa: Ochrona przeciwwybuchowa typu „t” oznacza:
– Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy zgodne z normą
PN-EN 60079-0 i -31
Atmosfera gazowa: Ochrona przeciwwybuchowa typu „na” oznacza:
– Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem za pomocą obudowy nieiskrzącej zgodne z normą
PN-EN 60079-0 i -15
– Cechy konstrukcyjne i wymagania dotyczące wymiarów takie same jak dla ochrony typu
„e”, lecz z założeniem bezawaryjnej pracy napędu (bez błędów)

Atmosfera pyłowa: Stopień ochrony IP65

Oznacza:
– Obudowę pyłoszczelną zgodną z normą PN-EN 60079-31
– Całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu do wnętrza obudowy
– Ciągłe monitorowanie temperatury powierzchni w celu wyeliminowania jej jako źródła zapłonu
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Silniki serwo w wersji przeciwwybuchowej serii CMP spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/WE (ATEX)
Kategoria

Oznakowanie Ex

Charakterystyka produktu

Opcje

Prędkość
obrotowa

II3D

II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

Hamulec
Hiperface®
Resolwer

2 000
3 000
4 500

II3GD

II3G Ex nA IIC T3 X** Gc
II3D Ex tc IIIC T150 °C X** Dc

– Charakterystyki silnika (termiczna + dynamiczna)
zgodna z ATEX
– Przeciążalność prądowa 3 × IO
– Śruba uziemiająca
– IP65
– Instrukcja obsługi zgodna z ATEX
– Brak wymuszonego chłodzenia wentylatorem

Resolwer`

** W połączeniu z pasującym modelem temperatury w falowniku
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7.7 Silniki serwo
Opcje montażu i połączeń kablowych

Połączenia kablowe dla silników serwo CMP..

Typ silnika

Złącze zasilania

Sposób montażu kabla

Elektronika napędowa

CMP40 – 63

Silnik: SM1

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE® lub wieloosiowy
falownik serwo MOVIAXIS®

Silnik z hamulcem: SB1
CMP71 – 100

Silnik: SM1, SMB
Silnik z hamulcem: SB1, SBB

CMP112

Silnik: SM1, SMB, SMC
Silnik z hamulcem: SB1, SBB, SBC

Typ silnika

Złącze zasilania

Sposób montażu kabla

Elektronika napędowa

CMP40 – 112

RH1M resolver

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

CMP40 – 63

HIPERFACE® AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

CMP71 – 112

HIPERFACE® AK0H, EK1H, AK1H

Montaż stacjonarny
lub w kanale kablowym

Falownik MOVIDRIVE®
Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®
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Połączenia kablowe dla silników AC serii DR.. Bezpośrednie połączenie
Typ silnika

Typ enkodera

Podłączenie enkodera

Podłączenie falownika

DR71 – DR132

EI7C, EI76, EI72, EI71

Końcówki zaciskowe żył

Końcówki zaciskowe żył
Falownik MOVIDRIVE®

Złącze wtykowe M12
ES7S, ES7R, AS7W, AS7Y

Końcówki zaciskowe żył
Przyłącza w pokrywie

DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W, AG7Y

Złącza wtykowe D-sub
Falownik MOVIDRIVE®

Końcówki zaciskowe żył
Przyłącza w pokrywie

DR315

EH7S

Złącza wtykowe M23

AH7Y

Końcówki zaciskowe żył

Połączenia kablowe dla silników AC serii DR.. Połączenie za pomocą gniazd pośrednich
Typ silnika

Typ enkodera

Podłączenie enkodera

Wtyczka adaptera

DR71 – DR132

ES7S, ES7R, AS7W

Końcówki zaciskowe żył

Złącze wtykowe M23
(żeńskie)

Przyłącza w pokrywie
DR160 – DR225

EG7S, EG7R, AG7W

Końcówki zaciskowe żył

07

Przyłącza w pokrywie

Gniazdo pośrednie
Złącze wtykowe M23 (męskie)

Moduł rozszerzający

Gniazdo pośrednie
Złącze wtykowe M23 (męskie)

Złącze wtykowe M23
(żeńskie)

Podłączenie falownika
Moduł rozszerzający

Złącza wtykowe
D-sub Falownik MOVIDRIVE®
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7.8 Napęd liniowy
Silniki liniowe synchroniczne

Seria SL2

Charakterystyka

– Możliwe obszary zastosowań: elastyczne urządzenia obróbcze o wysokiej dynamice; systemy
transportu bliskiego; manipulatory
– Bezpośrednie generowanie przesuwu liniowego i siły nie wymaga części mechanicznych
do przenoszenia mocy, a tym samym elementów zużywających się
– Optymalny stosunek siły do gęstości mocy dzięki użytym najnowszym technologiom
wykonywania uzwojeń oraz laminowanemu rdzeniowi ferromagnetycznemu
– Praktycznie bezobsługowe
– Wysoka jakość regulacji, dynamika i precyzja
– Dostępne w trzech wersjach (SL2 Basic, SL2 Advance System, SL2 Power System)
– Szyny magnetyczne są dostępne w różnych długościach, z możliwością łatwego łączenia

Wersje produktu

Znamionowy zakres mocy
N

Nominalna prędkość liniowa
m/s

SL2 Basic

125 – 6 000

1/3/6

SL2 Advance System

280 – 3 600

SL2 Power System

400 – 5 500

Opcje dla silników liniowych
SL2 Advance System
i SL2 Power System

– Końcówki kabli od strony silnika wyposażone w dopasowane złącza wtykowe
– Obudowa złącza spełniająca warunki zgodności EMC
– Złącze jest uszczelnione na kablu za pomocą uszczelki z nacięciami w celu zabezpieczenia przed
wyrwaniem zgodnie z PN-EN 61884
– Szeroki zakres akcesoriów do dostosowania drugiej końcówki kabla do podłączenia do falownika
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Elektrocylindry standardowe CMS.. ze smarowaniem środkiem smarnym

Seria CMS71 (ze smarowaniem środkiem smarnym)

Charakterystyka

– Wyposażone w wirniki z magnesami trwałymi
– Dynamika, precyzja i szybkość działania
– W połączeniu z elektroniką napędową firmy SEW-EURODRIVE powstają ekonomiczne,
energooszczędne rozwiązania napędowe, które zapewniają wysoką niezawodność.
Elektrocylindry mogą być w prosty sposób zintegrowane z istniejącymi układami automatyki

Dane elektryczne
Typ

CMS71L

Maks. moment obrotowy
Nm

31.4

Moment krytyczny
Nm

9.5

24.4 1)

22.1 1)

07

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1

Typ wrzeciona

KGT2) 32×10

KGT2) 32×6

PGT3) 24×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

3 600

6 700

7 200

Maks. siła pchająca
N

17 000

20 000

15 000
20 000 5)

20 000

Długość skoku
mm

200

200

350

200

Maks. prędkość
mm/s

500

300

200

250

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

3)

Śruba z planetarną przekładnią rolkową

4)

W zależności od średniej prędkości przesuwu

5)

Przy naprężeniach rozciągających
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7.8 Napęd liniowy
Elektrocylindry standardowe CMS.. ze smarowaniem kąpielą olejową

Seria CMSB50/63/71 (ze smarowaniem kąpielą olejową)

Charakterystyka

– Opatentowany bezobsługowy układ smarowania kąpielą olejową
– Bardzo wysoka gęstość mocy cieplnej
– Cicha praca
– Bardzo krótkie skoki robocze (< 1 mm)
– W połączeniu z elektroniką napędową firmy SEW-EURODRIVE powstają ekonomiczne,
energooszczędne rozwiązania napędowe, które zapewniają wysoką niezawodność.
Elektrocylindry mogą być w prosty sposób zintegrowane z istniejącymi układami automatyki

Dane elektryczne
Typ

NOWOŚĆ: CMSB50S

NOWOŚĆ: CMSB50M

NOWOŚĆ: CMSB50L

Maks. moment obrotowy
Nm

5.2

7.6 1)

7.6 1)

Moment krytyczny
Nm

1.3

2.5

3.5

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 20×5

KGT 2) 20×5

KGT 2) 20×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

1 200

2 300

3 200

Maks. siła pchająca
N

5 300

8 000

8 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

375

375

375
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Dane elektryczne
Typ

CMSB63S

CMSB63M

Maks. moment obrotowy
Nm

11.1

11.1 1)

Moment krytyczny
Nm

2.9

5.3

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 25×6

PGT 3) 20×5

KGT 2) 25×6

PGT 3) 20×5

Maks. stała siła pchająca 4)
N

2 400

2 800

4 100

5 200

Maks. siła pchająca
N

10 000

10 000

Długość skoku
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 100 / 200
200 / 400 / 600

60 / 100 / 160 / 180 / 100 / 200
200 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

450

450

375

375

07

Dane elektryczne
Typ

CMSB71S

CMSB71M

CMSB71L

Maks. moment obrotowy
Nm

19.2

25 4)

25 4)

Moment krytyczny
Nm

6.4

9.4

13.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 32×6

KGT 2) 32×6

KGT 2) 32×6

Maks. stała siła pchająca 4)
N

6 200

8 200

12 000

Maks. siła pchająca
N

18 000

24 000

24 000

Długość skoku
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

3)

Śruba z planetarną przekładnią rolkową

4)

W zależności od średniej prędkości przesuwu

450

450
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7.8 Napęd liniowy
Elektrocylindry modułowe CMSM..

Seria CMSMB50 – 71 / ACH lub ACA (osiowo wzdłużne)

Charakterystyka

– Dostępna osobno przekładnia liniowa jako jednostka modułowa, oparta na sprawdzonym
elektrocylindrze standardowym serii CMSB.. ze smarowaniem kąpielą olejową
– Możliwość łączenia ze standardowymi silnikami serwo SEW-EURODRIVE (CMP50 / 63 / 71)
przy użyciu adapterów ACH / ACA

Dane techniczne
Typ

NOWOŚĆ :
CMSMB50 / ACH lub ACA

CMSMB63 / ACH lub ACA

CMSMB71 / ACH lub ACA

Maks. dopuszczalny wejściowy
moment obrotowy
Nm

7

11.1

25

Maks. dopuszczalna wejściowa
prędkość obrotowa
min-1

4 500

4 500

4 500

Maks. siła pchająca
N

8 000

10 000

24 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 60 / 100 / 160 / 180 / 200 /
/ 600
400 / 600

100 / 160 / 200 / 400 / 600
/ 800 / 1 000 / 1 200

Typ wrzeciona

KGT 1) 20×5

KGT 1) 32×6

1)

Napęd ze śrubą kulową

KGT 1) 25×6
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Seria CMSMB50 – 71 / AP (osiowo równoległe)

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–

Kompaktowa budowa
Opatentowany bezobsługowy układ smarowania kąpielą olejową
Bardzo wysoka gęstość mocy cieplnej
Bardzo cicha praca
Opcjonalne chłodzenie wodą
Możliwość łączenia standardowych silników serwo CMP50 / 63 / 71

Dane elektryczne
Typ

NOWOŚĆ: CMSMB50/AP oraz
CMP50S

CMP50M

CMP50L

Maks. moment obrotowy
Nm

5.2

7.6 1)

7.6 1)

Moment krytyczny
Nm

1.2

2.3

2.6

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 20×5

Maks. stała siła pchająca
N

1 100

2 100

2 700

Maks. siła pchająca
N

5 300

8 000

8 000

Długość skoku
mm

70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

375

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

375

375

07
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7.8 Napęd liniowy
Elektrocylindry modułowe CMSM..

Seria CMSMB50 – 71 / AP (osiowo równoległe)

Dane elektryczne
Typ

CMSMB63/AP oraz
CMP63S

CMP63M

CMP63L

Maks. moment obrotowy
Nm

11.1

11.1 1)

11.1 1)

Moment krytyczny
Nm

2.9

5.3

7.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 25×6

Maks. stała siła pchająca
N

2 100

3 500

5 000

Maks. siła pchająca
N

10 000

10 000

10 000

Długość skoku
mm

60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

450

450

273

Dane elektryczne
Typ

CMSMB70/AP oraz
CMP71S

CMP71M

CMP71L

Maks. moment obrotowy
Nm

19.2

25 1)

25 1)

Moment krytyczny
Nm

6.4

9.4

13.1

Dane mechaniczne
Nominalna prędkość obrotowa
nN

2 000 min-1
3 000 min-1
4 500 min-1
6 000 min-1

Typ wrzeciona

KGT 2) 32×6

Maks. stała siła pchająca
N

5 000

7 500

10 500

Maks. siła pchająca
N

18 000

24 000

24 000

Długość skoku
mm

100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1 000 / 1 200

Maks. prędkość
mm/s

450

1)

Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy

2)

Napęd ze śrubą kulową

07
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450
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7.9 Technologia falowników
Falowniki MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B

Charakterystyka

– Falownik do sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi o zakresie mocy 0,55
do 315 kW w aplikacjach wymagających wysokich parametrów dynamicznych
– Duża liczba zastosowań dzięki możliwościom rozbudowy przy użyciu szerokiego zakresu
dostępnych opcji

Zasilanie

Zakres mocy kW

200 / 240 V / 3-fazowy

1.5 – 37

400 / 500 V / 3-fazowy

0.55 – 315
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Wersja standardowa

Urządzenia są standardowo wyposażone w zintegrowany układ pozycjonowania i sterowania
sekwencyjnego IPOSPLUS® i mogą być rozbudowywane o kolejne dostępne opcje. Symbol „00” na
końcu oznaczenia typu oznacza wersję standardową.

Wersja Technology dla modułów aplikacyjnych Oprócz funkcji dostępnych w wersji standardowej wersja ta zawiera funkcje technologiczne
„krzywki elektronicznej” oraz „wewnętrznej pracy synchronicznej”. Wersja technologiczna posiada
symbol „0T” w oznaczeniu typu.
Wersja Technology falowników zapewnia również dostęp do modułów aplikacyjnych,
standardowych programów sterujących przeznaczonych do realizacji zaawansowanych technicznie
zadań napędowych, takich jak aplikacje synchronizacji, pozycjonowania, cięcia w locie czy
nawijania.
Zalety modułów aplikacyjnych:
– Wysoka funkcjonalność oraz czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika
– System wymaga jedynie wprowadzenia parametrów niezbędnych dla danego zastosowania
– Proste wprowadzanie parametrów zamiast żmudnego programowania
– Niewymagane długie szkolenie, co zapewnia szybkie projektowanie i uruchamianie
– Całe sterowanie ruchem realizowane jest bezpośrednio w falowniku MOVIDRIVE® B
– Łatwiejsze wdrażanie koncepcji decentralizacji

safety
Bezpieczeństwo funkcjonalne

MOVISAFE®:
Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne
Wersja standardowa – Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) z poziomem zapewnienia
bezpieczeństwa do PL d zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
Więcej informacji dotyczących pracy silników Ex z falownikami patrz strona 131.
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7.9 Technologia falowników
Opcje dla falowników MOVIDRIVE® B
Oznaczenie typu
Klawiatura
DBG60B

Standardowa klawiatura do parametryzacji, zarządzania danymi, uruchamiania i diagnostyki

Karty enkoderów
DEH11B

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®

DER11B

– Złącze enkodera silnika: Resolwer
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®

DEH21B

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkoder absolutny SSI

DEU21B

– Złącze enkodera silnika: enkodery
TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery
TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE®, SSI, CAN, EnDat 2.1

DIP11A

– Złącze enkodera silnika: enkodery TTL, RS422, sin/cos i HIPERFACE®
– Złącze enkodera zewnętrznego: enkodery absolutne SSI

DIP11B

– Złącze enkodera zewnętrznego: enkoder absolutny SSI
– Karty rozszerzeń wejść i wyjść binarnych: 8 wejść, 8 wyjść

Złącze sieci przemysłowych
– DFE32B / DFE33B
– DFE24B
– DFP21B
– DFC11B / DFD11B
– DFI11B / DFI21B
– DFS11B / DFS21B
Moduł nadzoru bezpieczeństwa MOVISAFE®
– DCS31B
– DCS21B + DFS12B
– DCS21B + DFS22B

Karta rozszerzeń wejść i wyjść
– DIO11B
Sterownik MOVI-PLC®
– DHE21B/DHE41B
– DHF21B/DHF41B
– DHR21B/DHR41B
– Opcjonalny sterownik zewnętrzny: UHX71B

Inne
– DRS11B
– USB11A
– UWS21B

– PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IP
– EtherCAT
– PROFIBUS DPV1
– CANopen / DeviceNet™
– INTERBUS / INTERBUS-FOC
– PROFIsafe dla sieci PROFIBUS / PROFIsafe dla sieci PROFINET
Monitorowanie funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania, bezpieczne wejścia i wyjścia
z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa do PL e wg EN ISO 13849-1 i
– dla „Monitorowanie funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
– dla „Monitorowanie i komunikacja funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
(PROFIsafe / PROFIBUS)
– dla „Monitorowanie i komunikacja funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania”
(PROFIsafe / PROFINET)
8 wejść i 8 wyjść cyfrowych; 1 analogowe wyjście różnicowe; 2 wyjścia analogowe

– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet™
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFINET/ Modbus TCP / EtherNet/IP™
– Kompaktowy sterownik:
- MOVI-PLC® power: sterownik logiczny i kontroli ruchu programowalny zgodnie ze standardem
IEC 61131-3 lub
- układ sterowania CCU power: konfigurowalny sterownik aplikacji
– Karta pracy synchronicznej
– Adapter do podłączenia do komputera przez złącze USB
– Adapter do podłączenia do komputera przez złącze RS232
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Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio jest pakietem oprogramowania, które pozwala na wygodne uruchamianie, parametryzację i diagnostykę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B.

Moduł zwrotu energii do sieci
MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW – 160 kW
MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW – 315 kW

Moduł zwrotu energii umożliwia zasilanie kilku urządzeń za pomocą centralnego przyłącza
sieciowego. W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej. Stosowanie
modułu MDR60A/MDR61B pozwala na uzyskanie oszczędności energii oraz zmniejszenie nakładów
pracy podczas instalacji.

Rezystory hamujące typu BW

Rezystory hamujące typu BW umożliwiają pracę falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B
ze zwrotem energii do sieci. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę rezystora
bez stosowania zewnętrznego układu monitorującego.

Dławik sieciowy typu ND

Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową falowników. Jest to istotne
w przemysłowych systemach zasilania zwłaszcza, jeśli falownik jest zainstalowany w pobliżu
transformatora zasilającego.

Filtr sieciowy typu NF

Filtry sieciowe typu NF pozwalają zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami EMC określonymi
w normie PN-EN 61800-3.
Filtry eliminują emisję zakłóceń przez falowniki w stronę sieci zasilającej i zapewniają uzyskanie
klasy C1 kompatybilności po stronie zasilania.

Dławik wyjściowy typu HD

Dławiki wyjściowe typu HD zmniejszają emisję zakłóceń od nieekranowanych kabli silnika.
W instalacji zgodnej z EMC po stronie silnika uzyskiwana jest klasa C1 kompatybilności zgodnie
z normą PN-EN 61800-3. W instalacjach kompatybilnych z EMC dławiki wyjściowe stanowią
alternatywne rozwiązanie dla stosowania ekranowanych kabli silnika.

Filtr wyjściowy typu HF

Filtry wyjściowe typu HF są filtrami sinusowymi do wygładzania napięcia wyjściowego falownika.
Filtry wyjściowe są stosowane w napędach grupowych do ograniczania prądów wyładowczych
w kablach silnikowych i uniknięciu skoków napięcia w przypadku stosowania długich przewodów
silnikowych.
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7.9 Technologia falowników
Moduły zwrotu energii do sieci MDR dla falownika MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE® MDR

Energy Recycling

Do stosowania z

– MOVIDRIVE® B: 0.55 – 315 kW
– MOVITRAC® MC07B: 5.5 – 75 kW

Charakterystyka

Bilans energetyczny:
Energia odzyskiwana podczas hamowania nie jest już zamieniane w energię cieplną, ale jest
zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
Odzysk energii jest szczególnie korzystny w urządzeniach wykonujących operacje opuszczania
i hamowania z dużym potencjałem energetycznym, takich jak suwnice, układarki regałowe
czy zespoły podnoszenia/opuszczania.

Moduł zwrotu energii do sieci:
do centralnego zasilania i odzysku energii

– Stosowany do odzysku i zasilania energią podłączonych falowników
– Kilka falowników MOVIDRIVE® B łączy się ze sobą poprzez obwód pośredniczący DC
– Energia jest wymieniana pomiędzy napędzanymi osiami a nadmiar energii hamowania jest
zwracany z powrotem do sieci zasilającej

Moduł zwrotu energii do sieci:
Działa jak moduł hamowania
(tylko MDR60A0150)

– Użycie modułu zwrotu energii, jako modułu hamowania oznacza, że energia odzyskana podczas
hamowania jest zwracana tylko do sieci zasilającej bez zasilania podłączonych falowników
– Obwód pośredniczący DC jest zasilany przez wbudowany prostownik wejściowy napędzanej osi
– Energia odzyskana podczas hamowania jest zwracana do sieci zasilającej
– Moduł zwrotu energii dobierany jest na podstawie wielkości energii odzyskiwanej
przy hamowaniu podczas pracy zaś falowniki dobierane są w oparciu o obciążenie silnika
– Przykład:
- Moc znamionowa falowników: 30 kW
- Moc znamionowa modułu odzysku energii: 15 kW

Zalety

–
–
–
–
–
–
–
–

Redukcja całkowitego zużycia energii
Redukcja emisji CO₂
Obniżenie kosztów energii
Ekonomiczna instalacja
Niewymagana inwestycja w rezystory hamujące
Brak konieczności instalowania rezystorów hamujących na zewnątrz szafy sterowniczej
Brak nagrzewania otoczenia lub szafy sterowniczej przez rezystory hamujące
Oszczędności miejsca w szafie sterowniczej i kosztów związanych z wentylacją
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Dane techniczne
MOVIDRIVE®
Typ MDR..

Napięcie zasilania
V

Zakres mocy
kW

Prąd fazowy IN
A

MDR60A0150-503-00
Wielkość 2

3× AC 380 V – 500 V

15

– 150% przez 60 s
– 15
Jako centralny moduł
Jako centralny moduł
zasilania i odzysku energii
zasilania i odzysku energii
– 37 kW przez 50 s
– 22
Maks. moc hamowania
Jako moduł hamowania
dla modułu hamowania

MDR60A0370-503-00
Wielkość 3

37

66

150% przez 60 s

MDR60A0750-503-00
Wielkość 4

75

117

150% przez 60 s

MDR60A1320-503-00
Wielkość 6

132 – 160

260 (przy 160 kW)

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

MDR61B1600-503-00
Wielkość 7

160 – 315

250

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

400

150% przez 60 s
maks. moc ciągła 125%

MDR61B2500-503-00
Wielkość 7

Przeciążalność
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Moduł zwrotu energii do sieci i falownik silnika do 315 kW

Moduł zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR61B

IE3

IE3
Charakterystyka

IE2

VSD / Energy Recycling

– Energooszczędne i zoptymalizowane rozwiązanie:
– Linia produktów MOVIDRIVE® B rozszerzona o połączenie modułów zwrotu energii i odpowiadających im falowników
w zakresie mocy od 160 do 315 kW.
– Przeznaczone szczególnieIE2
do urządzeń o dużej energii
potencjalnej, takich jak windy, dźwigi i suwnice lub wózkach,
IE4
posiadających wysoką energię kinetyczną uwalnianą przy hamowaniu elektrycznym.
MOVIGEAR ®

IE3

Funkcje

– Stosowany jako centralny moduł odzysku i zwrotu energii do podłączenia falowników
– Energia jest oddawana do sieci, gdy aplikacja działa jak prądnica, np. podczas hamowania elektrycznego
– Energia hamowania nie jest już zamieniana na ciepło, ale jest zwracana do sieci do dalszego wykorzystania

Zalety

–
–
–
–
–
–
–
–

Znaczące zmniejszenie całkowitego zużycia energii / emisji CO₂ / kosztów energii
IE2
Nie jest wymagane użycie rezystorów hamujących
Energy Recycling
Brak konieczności instalacji zewnętrznych rezystorów hamujących
Brak konieczności instalacji zewnętrznych rezystorów hamujących
Brak nagrzewania otoczenia przez rezystory hamujące
Zasilanie o przebiegu sinusoidalnym prądu = możliwość sterowania odzyskiem
Standardowo dostarczane z powlekanymi płytkami drukowanych dla trudnych warunków otoczenia
Prosta instalacja i okablowanie: wbudowany filtr częstotliwości zegara / dławik zintegrowany / automatyczne ładowanie
obwodu pośredniczącego DC / stycznik sieciowy
– Modułowy układ zasilania, co oznacza, że w przypadku serwisowania nie jest konieczna wymiana całego urządzenia
– Dopuszczalna klasa C3 kompatybilności EMC (wg PN-EN 61800-3) dla wersji standardowej urządzenia
- Strona wejściowa: niewymagane żadne prace i niewymagane żadne zewnętrzne filtry sieciowe
- Strona wyjściowa do silnika: ekranowane kable silnika lub dławik wyjściowy
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Oznaczenie typu

MDR61B1600-503-00/L

Napięcie zasilania

3x AC 380 V – 500 V

Moc znamionowa kW

160

250

Prąd zasilający / Prąd znamionowy
silnika IN A

250

400

Maksymalna moc ciągła

125% IN

Przeciążalność

150% IN przez 60 s

Zewnętrzne akcesoria dla instalacji z szafą
sterowniczą

–
–
–
–
–

Podstawa montażowa
Wlot powietrza
Zestaw montażowy
Osłona przed dotykiem (IP20 dla zespołu)
Obwód pośredniczący DC

MDR61B2500-503-00/L
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Wieloosiowy falownik serwo MOVIAXIS®

Charakterystyka

– Wieloosiowe falowniki serwo do aplikacji wymagających wysokich parametrów dynamicznych przy
prądach roboczych silnika do 250 A
– Moduły z funkcją zasilania i zwrotu energii do sieci o mocy do 187 kW
– Zasilanie 24 V DC obwodu pośredniczącego DC
– Moduł kondensatora i bufora energii
– Możliwość podłączenia dowolnych typów enkoderów silników i zewnętrznych
– Interfejsy i bramy sieci przemysłowych oraz interfejsy synchroniczne
– Skalowany sterownik logiczny i kontroli ruchu z bezpośrednim sterowaniem napędzanych osi,
regulacją prędkości obrotowej, pozycjonowaniem, kontrolą ruchu i kinematyki
– Szeroka gama wyposażenia: kable, rezystory hamujące, filtry sieciowe, dławiki sieciowe, układy
załączania hamulca

Moduły zasilania
Zasilanie V

3× AC 380 – 500

Moc znamionowa kW

10, 25, 50, 75 kW z przeciążeniem 250% przez 1 s

Moduł z funkcją zasilania i zwrotu energii do
sieci z napięciem o przebiegu prostokątnym
Zasilanie V

3× AC 380 – 500

Moc znamionowa kW

50, 75 kW z przeciążeniem 250% przez 1 s

Moduł z funkcją zasilania i zwrotu energii do
sieci z napięciem o przebiegu sinusoidalnym
Zasilanie V

3× AC 380 – 480

Moc znamionowa kW

50, 75 kW z przeciążeniem 200% przez 1 s
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Moduł zasilania obwodu pośredniczącego DC
Zasilanie

Bezpośrednio z obwodu pośredniczącego DC

Moc znamionowa

3 x 10 A, z ograniczeniem mocy całkowitej do 600 W

Moduły osiowe
Prąd wyjściowy w A przy 8 kHz

2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 100 z przeciążeniem 250% przez 1 s

Interfejsy komunikacyjne

PROFIBUS, EtherCAT®

Złącza enkoderów silnika

Hiperface®, Resolver, TTL, sin/cos, Endat 2.1

Złącza enkoderów zewnętrznych

Hiperface®, TTL, HTL, sin/cos, Endat 2.1, SSI

safety

– MXA80: bez zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa
– MXA81: funkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) do kat. 3 wg EN 954-1 i poziomem PL
d wg PN-EN ISO 13849-1
– MXA82: funkcja Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) do kat. 4 wg EN 954-1 i poziomem PL
e wg PN-EN ISO 13849-1
– Opcjonalny moduł bezpieczeństwa MOVISAFE® UCS..B: funkcje zabezpieczenia napędu
(SLS, SDI, SLP, itp.) wg PN-EN 61800-5-2

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Moduł master
Brama komunikacyjna

DeviceNetTM, Profibus, Profinet, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

Zarządzanie danymi

Poprzez kartę pamięci, z automatycznym pobieraniem zbioru danych przy wymianie modułu osi

Wbudowany sterownik kontroli ruchu

Programowalny zgodnie ze standardem IEC 61331, z konfigurowalnymi funkcjami
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Akcesoria i opcje dla falownika MOVIAXIS®
Karta enkodera silnika i enkodera
zewnętrznego
XGH11A

–
–
–
–

Karta enkodera silnika i enkodera
zewnętrznego
XGS11A

– Podobnie jak XGH11A, z możliwością podłączania dodatkowo enkoderów SSI

Karta wejść/wyjść
XIA11A

– 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe
– 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów
– Zasilanie 24 V DC

Karta wejść/wyjść
XIO11A

– 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
– Zasilanie 24 V DC

Interfejs komunikacyjny
XFP11A

Interfejs dla sieci PROFIBUS IO, transmisja do 12 MBaud

Interfejs komunikacyjny
XFE24A

Interfejs dla sieci EtherCAT®

Interfejs komunikacyjny XSE24A

SOpcjonalna karta rozszerzenia do podłączenia kompatybilnej z EtherCAT® magistrali SBusPLUS

Sterownik MOVI-PLC®
– DHE41B
– DHF41B
– DHR41B
– UHX71AB

– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet™
– MOVI-PLC® wersja advanced, złącze Ethernet / PROFINET/ Modbus TCP / EtherNet/IP™

Karta do podłączenia kilku enkoderów silnika i enkoderów zewnętrznych
Symulacja enkodera przyrostowego
Wejście analogowe ± 10 V
Zasilanie 24 V DC

Kompaktowy sterownik:
– MOVI-PLC® power: sterownik logiczny i kontroli ruchu programowalny zgodnie ze standardem
IEC 61131-3 lub
– układ sterowania CCU power: konfigurowalny sterownik aplikacji
Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

MOVITOOLS® MotionStudio jest pakietem oprogramowania, które pozwala na wygodne uruchamianie, parametryzację i diagnostykę wieloosiowego falownika MOVIAXIS®.

Rezystory hamujące
typu BW

Rezystory hamujące typu BW umożliwiają pracę wieloosiowego falownika MOVIAXIS®
ze zwrotem energii do sieci. Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę rezystora bez
stosowania zewnętrznego układu monitorującego.

Dławik sieciowy typu ND

Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową wieloosiowego falownika MOVIAXIS®.
Jest to istotne w przemysłowych systemach zasilania zwłaszcza, jeśli falownik jest zainstalowany
w pobliżu transformatora zasilającego.

Filtr sieciowy typu NF

Filtry sieciowe typu NF pozwalają zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami EMC określonymi
w normie PN-EN 61800-3.
Filtry eliminują emisję zakłóceń przez falowniki w stronę sieci zasilającej i zapewniają uzyskanie
klasy C1 kompatybilności po stronie zasilania.
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– Efektywność energetyczna z napędami serwo

IE3

IE3
Charakterystyka

IE2

VSD / Energy Recycling

Istotnym aspektem przy zapewnieniu energooszczędnej eksploatacji układów napędowych serwo
jest prawidłowe zaprojektowanie całego układu oraz spełnienie wymagań dotyczących przebiegu
procesu i efektywności. SEW-EURODRIVE oferuje kompleksowe doradztwo podczas projektowania
nowych
IE2 systemów lub modernizacji
IE4 już istniejących z użyciem koncepcji oszczędzania energii
effiDRIVE przeznaczonej dla aplikacji serwo. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w obszarze
IE3
techniki napędowej już na pierwszych etapach doboru odpowiedniej technologii i produktów
kładziemy nacisk na efektywność energetyczną w celu zoptymalizowania zużycia energii. Ale nie
wystarczy tylko samo połączenie ze sobą energooszczędnych komponentów. Jedynie uwzględniając
określone zastosowanie jako całość można uzyskać maksymalną efektywność energetyczną.
MOVIGEAR ®

Energooszczędne komponenty

IE2

Energy Recycling

Moduł zwrotu energii do sieci z napięciem
o przebiegu sinusoidalnym
MXR80A

– W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
– Moc pobierana i zwracana do systemu ma przebieg sinusoidalny z wartością współczynnika
mocy cos ϕ = 1
– Prawie całkowite wyeliminowanie składowych harmonicznych
– Brak zakłóceń wrażliwych układów elektronicznych podłączonych do tego samego systemu
zasilania
– Szczegółowe informacje diagnostyczne, wyznaczanie wartości przepływu mocy
– Kontrolowane napięcie obwodu DC niezależne od wahań napięcia wejściowego

Moduł zwrotu energii do sieci z napięciem
o przebiegu prostokątnym
MXR81A

– W trybie odzysku energia jest zwracana z powrotem do sieci zasilającej.
– Niedroga alternatywa dla modułu zwrotu energii do sieci z napięciem o przebiegu sinusoidalnym,
w przypadku stabilnych parametrów systemu zasilania
– Automatyczne wyłączanie funkcji zwrotu energii podczas pracy silnika
– Możliwość pracy awaryjnej z rezystorem hamującym

Moduł kondensatora
MXC80A

–
–
–
–

Kompaktowe moduły zasilania
MXP81A

– Połączenie modułu zasilania o mocy 10 kW i modułu kondensatora o mocy 250 W
– Ekonomiczne rozwiązanie o niewielkich gabarytach szczególnie dla małych układów napędowych
– Moduł posiada wbudowany rezystor hamujący

Dostarczanie i odbieranie energii z obwodu pośredniczącego DC dla mocy do 50 kW
Maksymalna moc magazynowana w module do 1000 W
Aktywne ładowanie modułów za pomocą złącza ładowania
Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przebiegu procesu energia hamowania może być
całkowicie odzyskana w następnym cyklu przemieszczenia
– Brak potrzeby stosowania rezystorów hamujących
– Szczególnie odpowiednie dla cykli roboczych realizowanych przez małe układy napędowe
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Zdecentralizowany falownik serwo

MOVIAXIS® MMD60B

Charakterystyka

– Kompaktowa budowa, wysokie osiągi
– Wysoka przeciążalność do 400%
– Dostępny w wersji zdecentralizowanej montowanej w pobliżu silnika lub w wersji z falownikiem
wbudowanym w silniku
– Skalowalna wersja do montażu w pobliżu silnika, ze wszystkimi opcjami dostępnymi dla serii
CM.., CMP.. i CMPZ..
– Mniejsze nakłady związane z okablowaniem
– Opcjonalnie dostępny z bezpośrednim, zdecentralizowanym układem załączania hamulca
z zasilaniem 24 V
– Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
– Z interfejsem SBusPLUS kompatybilnym ze standardem EtherCAT® dla rozbudowanych instalacji

Zdecentralizowany falownik
Oznaczenie

Maksymalny prąd wyjściowy A

MMD60B019-5A3-4-00

19.0

MMD60B024-5A3-4-00

24.0

MMD60B036-5A3-4-00

36.0

Napęd z wbudowanym falownikiem
Oznaczenie MOVIAXIS® MMD60B

Silnik

019

024

036

CM71L, nn = 4 500 min-1

-

X

X

CM90L, nn = 4 500 min-1

-

-

X

CM112L, nn = 1 200 min-1

-

-

X

Sieć Ethernet

Sieć Fieldbus
Moduł I/O
magistrali systemowej

Sterownik PLC

Kontroler SEW-EURODRIVE
oprogramowanie aplikacji

Magistrala:
konwencjonalna
technologia falowników
SEW-EURODRIVE
Magistrala oraz
wysokowydajne
napędy serwo na
poziomie obiektowym

Koncepcja automatyki instalacji
oraz moduły urządzeń
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Oprogramowanie

Oprogramowanie inżynierskie
MOVITOOLS® MotionStudio

Charakterystyka

– Modułowe rozwiązanie programowe do spójnej obsługi napędów: uruchamiania, sterowania,
diagnostyki, komunikacji i wizualizacji procesów
– Do parametryzowania, programowania i diagnostyki wszystkich serii falowników
SEW-EURODRIVE – niezależnie od typu

Parametryzowane oprogramowanie systemowe
MOVIVISION®

Charakterystyka

–
–
–
–

Intuicyjne rozwiązanie dla producentów i operatorów maszyn i urządzeń
Prosta i szybka konfiguracja systemów napędowych
Możliwość używania w dowolnym czasie i miejscu
Nie wymaga znajomości programowania - polega jedynie na wprowadzaniu wartości parametrów

Ú Więcej informacji dotyczącej oprogramowania patrz: Strony 318-321
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PRZEMYSŁOWE SIECI
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8.1 ETHERNET przemysłowy
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Przemysłowe sieci komunikacyjne

8.1 ETHERNET przemysłowy

ETHERNET przemysłowy

Jeden kabel wiele możliwości

– Wysoka prędkość transmisji– Widespread medium
– Rozpowszechnione medium komunikacyjne
– Umożliwia korzystanie z rozwiązań informatycznych, takich jak powiadamianie o błędach
za pomocą poczty elektronicznej czy diagnostyka zintegrowanych w sieci komponentów
za pomocą przeglądarki internetowej
– Zapewnia komunikację pionową o wysokiej przepustowości z nadrzędnym poziomem sterowania
oraz komunikację poziomą danych pomiędzy sterownikiem i aplikacją (np. falownikami)
– Kompleksowa usługa SEW-EURODRIVE do transmisji danych procesowych

Zalety

– Pionowa i pozioma komunikacja za pomocą przemysłowego Ethernet
– Przesyłanie w czasie rzeczywistym danych procesowych pomiędzy sterownikiem i komponentem
techniki napędowej (soft real time) z ilością 10 słów danych (w obu kierunkach)
– Szybka transmisja danych z prędkością 100 Mbit/s
– Diagnostyka komponentów napędowych przy użyciu przeglądarki, na przykład Internet Explorer
– Możliwość programowania i diagnostyki komponentów techniki napędowej przez sieć Ethernet,
co ułatwia zdalne serwisowanie
– Wysoka przepustowość transmisji danych pomiędzy poziomem szafy sterowniczej i poziomem
urządzeń
– Sterowanie i konfiguracja realizowane jedną magistralą systemową, co obniża koszty instalacji
i serwisowania
– Szybka integracja systemu

Funkcje

– Komunikacja za pomocą protokołów PROFINET IO/RT, EtherNet/IP, MODBUS TCP lub EtherCAT®
do prostej i szybkiej wymiany danych procesowych pomiędzy poziomem szafy sterowniczej
i poziomem urządzeń
– Kontrola i diagnostyka poprzez sieć Ethernet – lokalna obsługa, diagnostyka i serwisowanie
na poziomie obiektowym
– Zintegrowany serwer WWW (oprócz EtherCAT®) do diagnostyki komponentów napędowych
przez przeglądarkę Internet Explorer
– Centralne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na poziomie szafy sterowniczej
– Parametryzacja i programowanie za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio przez sieć Ethernet
– Obniżenie kosztów instalacji i serwisowania ze względu na instalację tylko jednej magistrali
do diagnostyki lub konfiguracji urządzeń
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Przegląd dostępnych opcji interfejsów sieci przemysłowej
ETHERNET przemysłowy

PROFINET®

EtherNet/IPTM

Modbus TCP

EtherCAT®

Falowniki: do montażu w szafie sterowniczej i montażu naściennego
Falownik podstawowy
MOVITRAC® LTE

Opcja DFE32B/UOH

Opcja DFE33B/UOH

Opcja DFE33B/UOH

Opcja DFE24B/UOH

Falownik standardowy
MOVITRAC® LTP

Opcje
– DFE32B/UOH
– Sterownik DHR
– LTFE32A

Opcje
– DFE33B/UOH
– Sterownik DHR
– LTFE33A

Opcje
– DFE33B/UOH
– Sterownik DHR
– LTFE31A

Opcje
– DFE24B/UOH
– LTFE24A

Falowniki: do montażu naściennego
Falownik standardowy
MOVITRAC® B

Opcje
– DFE32B
– DFE32B/UOH
– DFS21B/PROFIsafe

Opcje
– DFE33B
– DFE33B/UOH

Opcje
– DFE33B
– DFE33B/UOH

Opcje
– FSE24B
– DFE24B
– DFE24B/UOH

Falownik aplikacji
MOVITRAC® B

Opcje
– DFE32B
– DFS21B/PROFIsafe

Opcja DFE33B

Opcja DFE33B

Opcja DFE24B

Wieloosiowy falownik
serwo MOVIAXIS®

Opcje
– UFR41B
– Sterownik DHR

Opcje
– 
UFR41B
– Sterownik DHR

Opcje
– 
UFR41B
– Sterownik DHR

Opcja XFE24A
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8.1 ETHERNET przemysłowy

Przegląd dostępnych opcji interfejsów sieci przemysłowej
PROFINET®

EtherNet/IPTM

Modbus TCP

EtherCAT®

Standardowy falownik
MOVIMOT®

Opcje
– MFE52A
– Opcjonalnie MOVIFIT®
MTM PROFIsafe

Opcja MOVIMOT® MTM
– MFE62

Opcja MOVIMOT® MTM

Opcja MFE72A

– Układ rozruchu silnika
MOVIFIT® SC
– Rozdzielacz MOVIFIT®
MC dla MOVIMOT®
– Standardowy falownik
MOVIFIT® FC

Wbudowany interfejs
PROFIsafe opcjonalnie

Wbudowany interfejs

Wbudowany interfejs

Standardowy falownik
MOVIPRO®

Wbudowany interfejs
PROFIsafe opcjonalnie

Wbudowany interfejs

Wbudowany interfejs

ETHERNET przemysłowy

Zdecentralizowane falowniki

Zdecentralizowane i mechatroniczne systemy napędowe
Motoreduktor
z wbudowanym
falownikiem MOVIMOT®

Opcje
– MFE52A
– Opcjonalnie MOVIFIT®
MTM PROFIsafe

MOVIGEAR® SNI i silnik
elektroniczny DRC-SNI

Wbudowany interfejs w ste- Wbudowany interfejs
Wbudowany interfejs
rowniku MOVIFIT® FDC
w sterowniku MOVIFIT® FDC w sterowniku MOVIFIT® FDC

MOVIGEAR® DSC i silnik
elektroniczny DRC-DSC

Opcje
– DFE32B/UOH
– DFS21B/PROFIsafe

Opcja DFE32B/UOH

Opcja DFE32B/UOH

Opcja DFE24B/UOH

Brama sieci przemysłowej

Opcje
– UFR41B
– DFE32B/UOH

Opcje
– 
UFR41B
– 
DFE33B/UOH

Opcje
– UFR41B
– DFE33B/UOH

Opcja DFE24B/UOH

Sterownik MOVI-PLC®
i konfigurowalny
sterownik (CCU)
oraz MOVIFIT® FDC

Wbudowany interfejs DHR

Wbudowany interfejs DHR

Wbudowany interfejs DHR

Opcja MOVIMOT® MTM
– MFE62

Opcja MOVIMOT® MTM

Opcja MFE72A
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8.2 Typowe sieci przemysłowe

Charakterystyka

– Płynna komunikacja na wszystkich poziomach struktury układu napędowego
– Podstawa wdrażania efektywnych, elastycznych rozwiązań automatyzacji, zapewniając niskie
koszty instalacji i uruchomienia systemu oraz płynny przebieg procesów produkcyjnych
– Opracowane międzynarodowe standardy ułatwiające implementację sieci przemysłowych
na całym świecie

Przegląd dostępnych opcji interfejsów sieci przemysłowej
Typowe sieci przemysłowe

PROFIBUS®

INTERBUS

DeviceNetTM

CANopen

AS-Interface

Falowniki: do montażu w szafie sterowniczej i montażu naściennego
Falownik podstawowy Opcja DFP21B/UOH
MOVITRAC® LTE

Opcja UFI11A

Opcja DFD11B/UOH

Opcja UFO11A

Falownik standardowy Opcje
MOVITRAC® LTP
– DFP21B/UOH
– Sterownik DHF
– LTFP11A

Opcja UFI11A

Opcje
– DFD11B/UOH
– Sterownik DHF
– LTFD11A

Wbudowany interfejs

Falownik standardowy Opcje
MOVITRAC® B
– DFP21B
– DP21B/UOH
– DFS11B/PROFIsafe

Opcja UFI11A

Opcje
– DFD11B
– DFD11B/UOH

Wbudowany interfejs

Falownik
MOVIDRIVE®

Opcje
– DFP21B
– DFS11B/PROFIsafe

Opcja DFD11B/21B

Opcja DFD11B

Wbudowany interfejs

Wieloosiowy falownik
serwo MOVIAXIS®

Opcje
– XP11A
– UFF41B
– Sterownik DHF

Falowniki: do montażu naściennego

Opcje
– XP11A
– Sterownik DHF
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8.2 Typowe sieci przemysłowe

Przegląd dostępnych opcji interfejsów sieci przemysłowej
INTERBUS

DeviceNetTM

Opcja MFI

Opcje
– 
MDF/MQD
– 
MOVIMOT® MTM

Wbudowany interfejs

– Układ rozruchu
Wbudowany interfejs,
®
silnika MOVIFIT SC PROFIsafe opcjonalnie
– Rozdzielacz
MOVIFIT® MC
dla MOVIMOT®
– Standardowy
falownik
MOVIFIT® FC

Wbudowany interfejs

Wbudowany interfejs
w sterowniku
MOVIFIT® basic

Standardowy falownik Wbudowany interfejs,
PROFIsafe opcjonalnie
MOVIPRO®

Wbudowany interfejs

Typowe sieci
przemysłowe

PROFIBUS®

CANopen

AS-Interface

Zdecentralizowane falowniki
Standardowy falownik Opcja MFP/MQP
MOVIMOT®

Zdecentralizowane i mechatroniczne systemy napędowe
Motoreduktor
z wbudowanym
falownikiem
MOVIMOT®

Opcja MFP/MQP

MOVIGEAR® SNI
i silnik elektroniczny
DRC-SNI

Opcje
– UFF41B/OMG42
– Wbudowany interfejs
w sterowniku
MOVIFIT® FDC

MOVIGEAR® DSC
i silnik elektroniczny
DRC-DSC

Opcje
– DFP21B
– DFS11B/PROFIsafe

Opcja UFI11A

Opcja DFD11B/UOH

Opcja UFO11A

Brama sieci
przemysłowej

Opcje
– UFF41B
– DFP21B/UOH

Opcja UFI11A

Opcje
– UFF41B
– DFD21B/UOH

Opcja UFO11A

Sterownik MOVI-PLC®
i konfigurowalny
sterownik (CCU)
oraz MOVIFIT® FDC

Wbudowany interfejs
DHP/DHF

Opcja MFI

Wbudowany interfejs

Opcje
– MDF/MQD
– MOVIMOT® MTM
Opcje
– 
UFF41B/OMG42
– Wbudowany interfejs
w sterowniku
MOVIFIT® FDC

Wbudowany interfejs
DHF

Wbudowany interfejs
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8.3 Magistrale systemowe SEW-EURODRIVE

Charakterystyka

– Rozwiązania magistrali komunikacyjnej SEW-EURODRIVE zostały zaprojektowane specjalnie
do pracy z produktami techniki napędowej i sterowania produkcji SEW-EURODRIVE,
z możliwością stosowania zarówno w scentralizowanych jak i zdecentralizowanych systemach
sterowania
– Budowa i konfiguracja magistrali komunikacyjnych SEW-EURODRIVE dostosowana do elektroniki
napędowej i sterowników napędów:
- Zredukowane nakłady pracy związane z instalacją z uwagi na brak konieczności stosowania
interfejsów komunikacyjnych lub ich pełne zintegrowanie w komponentach napędowych
- Szybka wymiana danych
- Zintegrowane układy diagnostyki

Rozwiązania

SNI (Single Line Network Installation)
Rozwiązanie to łączy w sobie innowacyjną koncepcję struktury układu napędowego wymagającą
mniejszych nakładów pracy związanych z instalacją z zaletami komunikacji opartej na standardzie
Ethernet:
– Wykorzystanie elektrycznych kabli zasilających do transmisji sygnałów opartych na standardzie
Ethernet
– Dostęp do sieci Ethernet dla wszystkich stacji z jednego punktu centralnego
– Znaczące zmniejszenie prac instalacyjnych z uwagi na konieczność jedynie podłączenia
przewodów zasilających
– Możliwość rozbudowy sieci liniowej do maksymalnie 10 napędów o łącznej długości do 100 m
– Instalacja z użyciem standardowych kabli ekranowanych zgodnie z instrukcjami SEW-EURODRIVE
(nie są konieczne specjalne kable)
SBus (magistrala komunikacyjna SEW-EURODRIVE oparta na standardzie CAN)
Technologia magistrali CAN, która została pierwotnie opracowana na potrzeby zastosowań
w motoryzacji jest również stosowana w układach automatyki:
– Wymiana danych pomiędzy napędami odbywa się w konfiguracji multi-master bez jednostki
nadrzędnej, umożliwiając w niektórych konfiguracjach brak konieczności stosowania
dodatkowego sterownika
– Magistrala SBus może być stosowana w aplikacjach wymagających komunikacji w czasie
rzeczywistym o ostrych ograniczeniach czasowych (hard real-time) Synchroniczna transmisja
nastaw i bieżących wartości parametrów pomiędzy napędami lub w sieci ze sterownikiem
umożliwia implementację funkcji takich jak „elektroniczna przekładnia” czy „wieloosiowe
sterowanie ruchem”
– Niski koszt infrastruktury sieciowej z uwagi na użycie standardowych przewodów magistrali CAN
oraz rozłącznych połączeń śrubowych w przypadku instalacji w szafach sterowniczych
lub standardowych złączy wtykowych M12 dla sieci DeviceNet ™ lub CANopen w instalacjach
zdecentralizowanych
– Możliwość rozbudowy sieci liniowej do maksymalnie 500 m. Liczba napędów i urządzeń
peryferyjnych jest ograniczona do 64, lecz zwykle wynosi mniej niż 20.
SBusPLUS (EtherCAT®)
Oprócz doskonałej integracji sieciowej urządzeń magistrala SBusPLUS umożliwia korzystanie
z dodatkowych funkcji dostępnych w naszych sterownikach i komponentach techniki napędowej,
co pozwala na łatwą konfigurację i uruchomienie systemu:
– EtherCAT® jest siecią przemysłową umożliwiającą komunikację w czasie rzeczywistym o ostrych
ograniczeniach czasowych i oferującą wysoką elastyczność instalacji.
– Możliwe jest tworzenie topologii gwiazdy, drzewa i linii przy niemal zerowych stratach sygnału
w poszczególnych odgałęzieniach sieci.
– Dalsze informacje można uzyskać na stronie ETG (EtherCAT Technology Group)
http://www.ethercat.org
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8.3 Magistrale systemowe SEW-EURODRIVE

Seria produktu

Zdecentralizowany
sterownik MOVIFIT®
FDC wersja SNI
Oprogramowanie CCU:
parametryzowane
rozwiązania

Magistrala
komunikacyjna

Oprogramowanie
MOVI-PLC®:
swobodne
programowanie

SBus (CAN) and SNI

Karta sterownika DHx21

Oprogramowanie CCU:
parametryzowane
rozwiązania

Oprogramowanie
MOVI-PLC®:
swobodne
programowanie

Karta sterownika DHx41

Oprogramowanie CCU:
parametryzowane
rozwiązania

SBus (CAN)

Karta sterownika
UHX71B power

Oprogramowanie
MOVI-PLC®:
swobodne programowanie

Oprogramowanie
MOVI-PLC®:
swobodne programowanie

SBus (CAN)

SBusPLUS
(EtherCAT®)

SBusPLUS

SBus on
OSC71B

FSC

Instalacja w szafie sterowniczej
MOVITRAC® B

przez FSC

przez FSC

przez FSC

Tak

przez
FSE24B

przez
FSE24B

MOVIDRIVE® B

Tak

Tak

Tak

Tak

przez
DFE24B

przez
DFE24B

MOVITRAC® LTX

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

MOVIAXIS®

Tak
przez XFE/
XSE

przez XFE/
XSE

Instalacja w szafie sterowniczej i zdecentralizowana
MOVITRAC® LTE-B Tak1)

Tak

Tak1)

Tak

Tak1)

Tak

Tak

MOVITRAC® LTP-B Tak1)

Tak

Tak1)

Tak

Tak1)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zdecentralizowane i mechatroniczne systemy napędowe
MOVIGEAR® SNI

Tak

Tak

MOVIGEAR® DSC

Tak

Tak

MOVIFIT® slave

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

MOVIAXIS® MD

Tak

Wyposażenie
Karta We/Wy
1)

przez OCC

regulacja prędkości tylko z konfiguracją 3PD

przez OCC

przez OCC

przez OCE

przez OCE
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8.4 Moduły komunikacyjne i oprogramowanie
narzędziowe dla magistrali komunikacyjnej
Charakterystyka

Uproszczona komunikacja pomiędzy komponentami napędowymi i sterowania oraz tworzenie
infrastruktury komunikacyjnej

Moduły komunikacyjne

Oferowane są w kilku pakietach oprogramowania technologicznego
Pakiety są oferowane przez SEW-EURODRIVE bezpłatnie, nie mają charakteru wiążącego
i przedstawiają podstawowe procedury przy tworzeniu programu dla sterownika PLC.
SEW-EURODRIVE nie ponosi odpowiedzialności za treść przykładowych programów.

Oprogramowanie narzędziowe dla magistrali
komunikacyjnej

Na życzenie oferujemy moduły nadrzędne master dla sieci Ethernet do kontroli przebiegu procesu
i transmisji parametrów za pomocą oprogramowania narzędziowego dla magistrali komunikacyjnej.
– z komputerów pracujących pod systemem Windows ze złączem Ethernet
– do urządzeń SEW-EURODRIVE z interfejsem komunikacyjnym EtherNet/IP™ lub MODBUS TCP
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8.5 Bezpieczna komunikacja

Certyfikat poziomu SIL 3 (wg PN-IEC 61508), poziomu PL e (wg PN-EN ISO 13849-1)
Implementacja funkcji Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) oraz
Zatrzymanie bezpieczne (SS1) zgodnie z normą PN-IEC 61800-5-2
dla falowników MOVIDRIVE® B i MOVITRAC® B jest możliwa przy pomocy
następujących opcji:
– MOVISAFE® DFS11B dla falowników MOVIDRIVE® B
lub MOVITRAC® B: ze standardem PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP
– MOVISAFE® DFS21B dla falowników MOVIDRIVE® B
lub MOVITRAC® B: ze standardem PROFIsafe dla sieci PROFINET IO
Komponenty te posiadają wyjście bezpieczeństwa do bezpiecznego
odłączania poszczególnych falowników MOVIDRIVE® B lub MOVITRAC®
lub zespołu falowników MOVIDRIVE® B lub falowników MOVITRAC® B.

Motoreduktory MOVIMOT® z wbudowanym falownikiem mogą być
sterowane przez sieć PROFIBUS/PROFIsafe przy użyciu dystrybutora
polowego MQS../Z.6F.
Dystrybutory polowe typu MQS../Z.7F i MQS../Z.8F oraz wbudowany falownik motoreduktora MOVIMOT® są wyposażone w interfejs PROFIsafe.
Zdecentralizowane sterowniki MOVIFIT® w wersji MC lub FC mogą być
również obsługiwane poprzez sieć PROFIsafe przy użyciu opcjonalnego modułu bezpieczeństwa S12. Opcjonalny moduł bezpieczeństwa S12,
posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 61800-5-2 i PN-EN ISO
13849-1, jest zintegrowaną w napędzie i w pełni parametryzowaną kartą
zawierającą bezpieczne wejścia i wyjścia (cyfrowe typu failsafe)
umożliwiającą również przetwarzanie sygnałów z enkoderów silnika
ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym.
Funkcje bezpieczeństwa umożliwiają podłączenie czujników obwodu
bezpieczeństwa w celu wyłączania awaryjnego napędu oraz monitorowania
prędkości i kierunku obrotów.

Instalacja w szafie sterowniczej
Bezpieczeństwo funkcjonalne zintegrowane w falowniku

Instalacja zdecentralizowana

MOVIPRO ® SDC + S11 option

SIMATIC S7
®B

DFS11B
or DFS21B
option

MOVIDRIVE
P R O F

I

®

P R O F

I

INDUSTRIAL ETHERNET

PROCESS FIELD BUS

N E T

B U S

X30

DFS11B / UOH11B gateway
or DFS21B / UOH11B

20
21
22
23
24
25
26

SBus

C

EURODRIVE

EURODRIVE

MOVITRAC ® B

MOVITRAC

EURODRIVE

EURODRIVE

MOVITRAC ® B

EURODRIVE

®B
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MOVIFIT® FC + S12 option

EURODRIVE

MOVIFIT® MC + S12 option

MQP field distributor
with MOVIMOT ®
(only PROFIBUS)
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Certyfikat poziomu SIL 3 (wg PN-IEC 61508), poziomu PL e (wg PN-EN ISO 13849-1)
– W falownikach MOVIDRIVE® B od wielkości 1 mogą być
implementowane dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zgodne z PN-EN
61800-5-2. Funkcje te to: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR,
SSM, SLI, SCA, i SLP.
– Użycie opcjonalnej karty MOVISAFE® DCS21B lub DCS22B z interfejsem sieci przemysłowej DFS12B (PROFIBUS) lub DFS22B (PROFINET IO)
umożliwia realizację sterowania z wykorzystaniem komunikacji PROFIsafe.
– Moduł bezpieczeństwa UCS..B posiada wszystkie funkcje bezpieczeństwa
do monitorowania ruchów wieloosiowych falowników serwo MOVIAXIS®.
Transmisja danych związanych z bezpieczeństwem pomiędzy modułem
a sterownikiem realizowana jest przez sieć PROFIsafe.

Modułowy sterownik MOVIPRO® oferuje następujące opcjonalne moduły
bezpieczeństwa:
– Moduł bezpieczeństwa S11 do sterowanie przez sieć PROFIsafe
– Opcjonalny moduł PROFIsafe S11 jest wyposażony dodatkowo
w 4 wejścia typu failsafe do podłączenia czujników z poziomem
bezpieczeństwa oraz dwa wyjścia typu failsafe
– Opcjonalna funkcja Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)
– Zdecentralizowany sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE® HM31
do autonomicznej kontroli aplikacji ze zintegrowaną komunikacją
master-slave

Instalacja w szafie sterowniczej
Modułowe bezpieczeństwo w falownikach

Instalacja zdecentralizowana
System solution MAXOLUTION ®
MAXOLUTION ® MOVIPRO® MAXOLUTION ® MOVIPRO®
MOVIPRO ® ADC +
MOVISAFE ® option

SIMATIC S7
MOVIDRIVE

®B

DCS21B +
DFS12 B or
DFS22B option

P R O F
PROCESS FIELD BUS

B U S

I

®

P R O F

INDUSTRIAL ETHERNET

MOVISAFE® HM31

I

N E T

X12

S1
S2
S3
S4

Power

UCS..B/PS
safety module

EURODRIVE

MOVIAXIS ®

* Sterownik MOVIPRO® ADC z opcją MOVISAFE® HM31 dostępny jest tylko
z rozwiązaniami systemowymi MAXOLUTION®
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Technika sterowania
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TECHNIKA STEROWANIA
9.1 Komponenty sprzętowe
Sterowniki zdecentralizowane
– MOVIFIT® MTx wersja technologiczna
– MOVIFIT® FDC-SNI
– MOVIPRO® ADC
Sterowniki do instalacji w szafie sterowniczej 
– Wersja wykonania sterownika „standard”
– Wersja wykonania sterownika „advanced”
– Wersja wykonania sterownika „power”
– Akcesoria i opcje

302
303
304
305
306
307
308

9.2 Oprogramowanie sterujące
Swobodnie programowalne stertowniki
Parametryzowane sterowniki CCU 

310
311
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Technika sterowania

9.1 Komponenty sprzętowe
Sterowniki zdecentralizowane

MOVIFIT® MTx wersja technologiczna

Charakterystyka

– Sterownik MOVIFIT® w wersji funkcjonalnej technologicznej
– Wbudowana karta sterownika w wersji basic
– Stopień ochrony obudowy do IP69 dla zdecentralizowanych instalacji
– Jako swobodnie programowalny sterownik ruchu i logiki MOVI-PLC® z bibliotekami funkcji
i modułami programowymi specjalnie dostosowanymi dla aplikacji transportu bliskiego
– Jako konfigurowalny sterownik CCU ze specjalnymi modułami aplikacyjnymi dla systemów
transportu bliskiego, takimi jak krzywka elektroniczna lub pozycjonowanie proste

Dane techniczne

– Moduł slave sieci PROFIBUS w wersji DP-V1, PROFINET, EtherNet/IPTM
– 2 złącza CAN, w tym 1 izolowane galwanicznie
– 1 złącze RS-485
– 8 cyfrowych wejść/wyjść
– Diody sygnalizacji statusu sterownika (sterownik programowalny) i magistrali komunikacyjnej

303

MOVIFIT® FDC-SNI

Charakterystyka

– MOVIFIT® FDC-SNI z wbudowaną kartą sterownika dostępny w wersji wykonania standard
i advanced
– Jako swobodnie programowalny sterownik ruchu i logiki MOVI-PLC® z bibliotekami funkcji
i modułami programowymi specjalnie dostosowanymi dla aplikacji transportu bliskiego
– Jako konfigurowalny sterownik CCU ze specjalnymi modułami aplikacyjnymi dla systemów
transportu bliskiego, z szybkim i dokładnym pozycjonowaniem lub pozycjonowaniem przez sieć
lub modułem uniwersalnym
– Sterownik ruchu i logiki z czasem reakcji > 10 ms
– Biblioteki funkcji sterowania ruchem i moduły programowe dla jednej osi
– Karta pamięci SD do szybkiej konfiguracji przy wymianie i zarządzania programami sterującymi
– Szybka konfiguracja przez złącze USB i Ethernet

Dane techniczne

– Złącze Ethernet (10/100 BaseT) do konfiguracji przez TCP/IP i UDP wg IEC 61131-3
– Złącze CAN, izolowane galwanicznie
– Złącze SNI
– Złącze RS-485, izolowane galwanicznie
– Złącze USB
– Moduł slave sieci PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP/IP
– 12 cyfrowych wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia
– Diody sygnalizacji statusu sterownika PLC i magistrali komunikacyjnej
– Zegar czasu rzeczywistego
– 2 MB pamięci programowej + 6 MB pamięci danych
– 32 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych + 24 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych systemowych
– 1 główna pętla programu (min. 10 ms) i 1 wywołanie cykliczne (10 – 10 000 ms)
– Karta pamięci kompatybilna z komputerem do oprogramowania firmowego i programów
sterujących
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9.1 Komponenty sprzętowe
Sterowniki zdecentralizowane

MOVIPRO®-ADC wersja advanced

Charakterystyka

– MOVIPRO® ADC z wbudowaną kartą sterownika wersji advanced
– Kompaktowa obudowa do instalacji zdecentralizowanej ze stopniem ochrony do IP54
– Jako swobodnie programowalny sterownik ruchu i logiki z bibliotekami funkcji i modułami
programowymi specjalnie dostosowanymi dla aplikacji transportu bliskiego
– Jako konfigurowalny sterownik CCU ze specjalnymi modułami aplikacyjnymi dla systemów
transportu bliskiego i pozycjonowania, takimi jak tryb uniwersalny czy pozycjonowanie
szybkie i dokładne
– Sterownik ruchu i logiki dla bardzo krótkich czasów odpowiedzi
– Biblioteki funkcji sterowania ruchem dla wersji technologicznej oraz moduły programowe, takie
jak przekładnia elektroniczna, krzywka elektroniczna
– Karta pamięci SD do szybkiej konfiguracji przy wymianie i zarządzania programami sterującymi
– Szybka konfiguracja przez złącze USB i Ethernet

Dane techniczne

– Złącze Ethernet (10/100 BaseT) do konfiguracji lub komunikacji TCP/IP i UDP wg IEC 61131-3
– Złącze Ethernet jako stacja master SBusPLUS (EtherCAT®)
– Złącze CAN, izolowane galwanicznie
– Złącze RS-485, izolowane galwanicznie
– Moduł slave sieci PROFIBUS w wersji DP-V1, DeviceNet™ (DHF41B)
– Moduł slave sieci PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP/IP
– 12 cyfrowych wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia
– Diody sygnalizacji statusu sterownika PLC i magistrali komunikacyjnej
– Karta pamięci kompatybilna z komputerem do oprogramowania firmowego i programów
sterujących
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Sterowniki do instalacji w szafie sterowniczej

Wersja wykonania sterownika „standard”
Karta sterownika DHx21B

Warianty

– DHE21B wersja ze złączem Ethernet
– DHF21B wersja z dodatkowym złączem slave PROFIBUS i DeviceNet
– DHR21B wersja z dodatkowym złączem slave PROFINET lub Ethernet/IP lub Modbus TCP/IP

Charakterystyka

–
–
–
–
–
–

Sterownik ruchu i logiki dla średnich czasów odpowiedzi
Platforma parametryzacji ruchu MultiMotion Light
Sterowanie ruchem dla maks. 16 osi przez magistralę SBus
System we/wy sterownika MOVI-PLC® obsługiwanych przez magistralę SBus
Karta pamięci SD do szybkiej konfiguracji przy wymianie i zarządzania programami sterującymi
Szybka konfiguracja przez złącze USB i Ethernet

Dane techniczne

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Złącze Ethernet (10/100 BaseT) do konfiguracji poprzez TCP/IP i UDP wg IEC 61131-3
2 złącza CAN, w tym 1 izolowane galwanicznie
2 złącza RS-485, w tym 1 izolowane galwanicznie
Złącze USB
DHF21B wersja z łączem slave sieci PROFIBUS w wersji DP-V1, DeviceNet™
DHR21B wersja z łączem slave sieci PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP
8 cyfrowych wejść/wyjść
Diody sygnalizacji statusu sterownika PLC i magistrali komunikacyjnej
Zegar czasu rzeczywistego
2 MB pamięci programowej + 6 MB pamięci danych
32 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych + 24 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych systemowych
Główne pętle programu (min. 10 ms) i 1 wywołanie cykliczne (10 – 10 000 ms)
Karta pamięci kompatybilna z komputerem do oprogramowania firmowego i programów
sterujących
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9.1 Komponenty sprzętowe
Sterowniki do instalacji w szafie sterowniczej

Wersja wykonania sterownika „advanced”
Karta sterownika DHx41B

Warianty

– DHE41B wersja ze złączem Ethernet
– DHF41B wersja z dodatkowym złączem slave PROFIBUS i DeviceNet™
– DHR41B wersja z dodatkowym złączem slave PROFINET lub Ethernet/IPTM lub Modbus TCP/IP

Charakterystyka

– Sterownik ruchu i logiki dla bardzo krótkich czasów odpowiedzi
– Zintegrowana platforma parametryzacji ruchu MultiMotion oraz moduły technologiczne
– Sterowanie ruchem dla maks. 64 osi przez magistralę SBus lub z wysoką wydajnością
przez magistralę SBusPLUS
– System we/wy sterownika MOVI-PLC® obsługiwanych przez magistralę SBus lub z wysoką
wydajnością przez magistralę SBusPLUS
– Karta pamięci SD do szybkiej konfiguracji przy wymianie i zarządzania programami sterującymi
– Szybka konfiguracja przez złącze USB i Ethernet

Dane techniczne

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Złącze Ethernet (10/100 BaseT) do konfiguracji lub komunikacji TCP/IP i UDP wg IEC 61131-3
Złącze Ethernet jako stacja master SBusPLUS (EtherCAT®)
2 złącza CAN, w tym 1 izolowane galwanicznie
2 złącza RS-485, w tym 1 izolowane galwanicznie
Złącze USB
DHF41B wersja z węzłem slave sieci PROFIBUS w wersji DP-V1, DeviceNet™
DHR41B wersja z węzłem slave sieci PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP/IP
8 cyfrowych wejść/wyjść
Diody sygnalizacji statusu sterownika PLC i magistrali komunikacyjnej
4 MB pamięci programowej + 12 MB pamięci danych
32 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych + 24 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych systemowych
Główne pętle programu (min. 10 ms) i 8 wywołań cyklicznych (1 – 10 000 ms)
Karta pamięci kompatybilna z komputerem do oprogramowania firmowego i programów
sterujących
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Wersja wykonania sterownika „power”
Karta sterownika UHX71B power

Warianty

– UHX71B wersja ze złączem Ethernet
– UHX71B-OSP71B wersja z dodatkowym złączem slave PROFIBUS
– UHX71B-OSR71B wersja z dodatkowym złączem slave PROFINET lub Ethernet/IPTM lub Modbus
TCP/IP

Charakterystyka

– Dostępna w wersjach T0 – T25
– Zredukowana liczba interfejsów dzięki czemu wszystkie funkcje są kontrolowane przez jeden
sterownik
- Zaawansowane funkcje technologiczne, takie jak krzywka elektroniczna lub przekładnia
elektroniczna
- Funkcje robotyki w układzie 3D do 8 stopni swobody
– Proste i efektywne uruchamianie systemów o wysokim stopniu złożoności
– Możliwość centralnego sterowania ruchem w maks. 32 osiach w ciągu jednej milisekundy
– Wystarczająco duża moc obliczeniowa nawet dla najbardziej wymagających programów aplikacyjnych
– Magistrala SBusPLUS do szybkiego, zsynchronizowanego sterowania napędami
– Karta pamięci CFast dla oprogramowania firmowego, danych aplikacji i użytkownika zapewnia
szybką konfigurację sprzętową w przypadku wymiany i umożliwia niezwykle szybki dostęp
do danych

Dane techniczne

– Procesor Intel Core2Duo 2,2 GHz
– Złącze GB Ethernet (10/100 BaseT) do konfiguracji poprzez TCP/IP
i UDP wg IEC 61131-3
– Złącze Ethernet dla magistrali SBusPLUS
– 16 MB pamięci programowej + 64 MB pamięci danych
– 32 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych + 24 kB pamięci nieulotnej dla zmiennych systemowych
– Główne pętle programu i 8 wywołań cyklicznych (1 – 10 000 ms)
– Karta pamięci kompatybilna z komputerem do oprogramowania firmowego i programów
sterujących
– Złącze CAN jako opcjonalny moduł OSC71B
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9.1 Komponenty sprzętowe
Akcesoria i opcje dla sterowników

Karty pamięci

Karty pamięci dla sterowników w wersji
wykonania “standard” i “advanced”

– OMH41B
– OMC41B
– OMH71B
– OMW71B / OMW72B

Klucz sprzętowy ORV71B dla sterownika UHX71B
Klucz sprzętowy dla środowiska
uruchomieniowego wizualizacji

Umożliwia implementację zaawansowanych narzędzi do wizualizacji przy użyciu oprogramowania
HMI-Builder.PRO oraz systemu operacyjnego Windows w sterownikach MOVI-PLC®.

Moduły rozszerzeń wejść/wyjść

– Moduł we/wy MOVI-PLC® typu B
Moduły rozszerzeń wejść/wyjść
dla instalacji w szafie sterowniczej i instalacji – Moduł we/wy MOVI-PLC® typu C
zdecentralizowanych
– Moduł we/wy SNI
– Moduły rozszerzeń wejść/wyjść do automatyzacji modułów urządzeń i całych systemów.
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Interfejsy komunikacyjne

Interfejs CAN OSC71B dla sterownika UHX71B

Karta interfejsu OSC71B pozwala na rozszerzenie interfejsów dostępnych
w sterowniku MOVI-PLC® power o złącze magistrali CAN. Dzięki temu sterownik
MOVI-PLC® może obsługiwać stacje sieci nawet bez złącza magistrali SBusPLUS (MOVIGEAR®).
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9.2 Oprogramowanie sterujące
Free programming MOVI-PLC®

Efektywne programowanie systemów z platformą parametryzacji
ruchu MultiMotion

Państwa korzyści

– Uniwersalna platforma Obsługa wszystkich sterowników we wszystkich klasach wydajności
oraz całego zakresu elektroniki napędowej.
– Rozszerzona funkcjonalność Szeroka gama zintegrowanych funkcji do sterowania ruchem.
– Wygodna parametryzacja Narzędzia graficzne przeznaczone do konfiguracji i diagnostyki
systemu.
– Efektywne programowanie Możliwość implementacji wielu funkcji przy użyciu prostej
parametryzacji.

Platforma parametryzacji ruchu MultiMotion

– Dostępna dla sterowników MOVI-PLC® advanced oraz MOVI-PLC® power w wersji
technologicznej T2
– Obsługa do 64 osi
– Funkcje dla pojedynczej osi: pozycjonowanie, bazowanie, kontrola prędkości oraz śledzenie
– Funkcja Touch probe
– Przetwarzanie sygnałów z enkoderów zewnętrznych
– Funkcje technologiczne: praca synchroniczna, funkcje krzywki elektronicznej oraz interpolacja
z różnymi mechanizmami załączającymi i rozłączającymi
– Łącznik krzywkowy zawierający do 8 torów krzywkowych

Platforma parametryzacji ruchu
MultiMotion Light

– Dostępna dla sterowników MOVI-PLC® advanced oraz MOVI-PLC® power w wersji
technologicznej T0
– Obsługa do 64 osi
– Funkcje dla pojedynczej osi: pozycjonowanie, bazowanie, kontrola prędkości oraz śledzenie
– Funkcja Touch probe
– Przetwarzanie sygnałów z enkoderów zewnętrznych

Moduły technologiczne

– HandlingKinematics
– Kinematics
– effiSRS (dla energooszczędnych magazynów wysokiego składowania)
– Winder
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Parametryzowane rozwiązania dla sterowników CCU

Parametryzacja zamiast programowania przy użyciu sterownika CCU
(Configurable Control Unit)

Państwa korzyści

– Parametryzacja zamiast programowania
Graficzne narzędzia konfiguracyjne umożliwiają parametryzację gotowych modułów aplikacyjnych
i technologicznych.
– Proste uruchamianie systemu
Nasze standardowe moduły aplikacyjne pozwalają na szybką konfigurację i uruchomienie
systemu, bez konieczności czasochłonnego programowania.
– Optymalizacja aplikacji
Oferujemy szeroki zakres narzędzi diagnostycznych do optymalizacji działania aplikacji.
Szybkie i łatwe konfigurowanie aplikacji za pomocą oprogramowania Application
Configurator dla sterowników CCU:
– Graficzna konfiguracja modułów za pomocą komputera
– Możliwość bezpośredniego konfigurowania i uruchamiania standardowych, jednoosiowych
i wieloosiowych modułów aplikacyjnych
– Moduły mogą być sterowane poprzez standardowy interfejs danych procesowych
– Uruchomienie próbne systemu bez użycia nadrzędnego sterownika logicznego PLC za pomocą
specjalnego trybu sterowania
– Krótsze czasy odpowiedzi układu przy koordynacji wielu osi
– Zintegrowane funkcje diagnostyczne ułatwiające szybkie i proste uruchamianie

Moduły aplikacyjne jednoosiowe

Moduły aplikacyjne wieloosiowe

– Kontrola prędkości
– Moduł uniwersalny: kontrola prędkości, pozycjonowanie, pozycjonowanie modułowe,
pozostająca odległość
– Moduł uniwersalny dla wersji technologicznej oferuje dodatkowo funkcję pracy synchronicznej
– Szybkie i dokładne pozycjonowanie
– HandlingKinematics: implementacja układów kinematycznych i transportowych
– effiSRS: sterowanie dla układu jazdy i podnoszenia w magazynach wysokiego składowania
z optymalizacją zużycia energii
– Winder: do łatwego uruchamiania napędów nawijarek
– SyncCrane: do prostego sterowania suwnicami pomostowymi i podnośnikami
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10.1 Panele operatorskie
Wizualizacja i diagnostyka

NOWOŚĆ: Panele operatorskie serii DOP11C

Charakterystyka

– Nowoczesna seria standardowych paneli operatorskich z kolorowym ekranem dotykowym
o wysokiej rozdzielczości i szerokim kącie widzenia
– Seria produktowa obejmuje szereg wielkości o przekątnej ekranu od 4,3” do 15”
– Zoptymalizowana klawiatura ekranowa oferuje łatwe wprowadzanie tekstów, nawet w panelach
o mniejszych wielkościach
– Szybsze procesory o zwiększonej wydajności
– Większa ilość pamięci RAM umożliwia wizualizację nawet najbardziej skomplikowanych
projektów
– Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty pamięci SD lub pamięci USB, np. w celu
zapisania danych wizualizacji
– Elastyczność w wyborze połączeń komunikacyjnych dzięki zaawansowanym interfejsom
i obsłudze szerokiego zakresu protokołów sieciowych
– Nowa platforma programowa oparta na systemie Windows dostępna w sterownikach
MOVI-PLC® power pozwalająca na wizualizację najbardziej wymagających procesów
na monitorach o przekątnej ekranu 12” i 15”. Wymagana uprzednia aktywacja
środowiska uruchomieniowego dla wizualizacji w oprogramowaniu HMI-Builder.PRO za pomocą
klucza sprzętowego USB.
– Jednolity interfejs programu zarówno dla wersji opartej na środowisku Windows jak
i oprogramowaniu panelu
– Obudowa:
- DOP11C40 / 70 / 100 / 120 i 150 wykonana z odlewu aluminiowego
- DOP11C51 wykonana z tworzywa sztucznego, w wersji bardziej efektywnej kosztowo

Oprogramowanie HMI-Builder.PRO

– Oferuje optymalną interakcję pomiędzy środowiskiem wizualizacji a komponentami techniki
sterowania SEW-EURODRIVE
– Bezproblemowa integracja systemowa dzięki wbudowaniu w oprogramowanie
MOVITOOLS® MotionStudio
– Spójne środowisko programistyczne dla wszystkich paneli serii C (od najmniejszego panelu 4.3”
do wysokiej klasy monitora 15” przeznaczonego dla sterowników MOVI-PLC® power)
– Minimalna konfiguracja dzięki nowoczesnej i efektywnej strukturze oprogramowania
– Szereg zintegrowanych funkcji interfejsu HMI, takich jak: zarządzanie programami sterującymi
i alarmami, zintegrowany serwer WWW oraz wyższe bezpieczeństwo działania i zmniejszone
koszty programowania
– Możliwość tworzenia skryptów w programie C# do obsługi złożonych zadań wizualizacyjnych,
oferująca pełną elastyczność architektury.NET Framework
– Zintegrowany tryb symulacji umożliwia konfigurowanie oraz próbną wizualizację przebiegu
procesu, nawet bez podłączonych fizycznych urządzeń
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Panele operatorskie serii DOP11C
Typ panelu

Wyświetlacz

Działanie

Złącza

Procesor / pamięć

DOP11C-40

4.3”,
480x272 pikseli,
65 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
(rezystancyjny)
RS-422/RS-485, Ethernet,
gniazdo na kartę SD, USB

ARM9 (400 MHz)
– RAM:
128 MB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
80 MB

DOP11C-51

5’’,
800 × 480 pikseli
65 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
RS-422/RS-485,
(rezystancyjny)
Ethernet, USB
Ograniczone funkcje

ARM9 (400 MHz)
– RAM:
128 MB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
200 MB

DOP11C-70

7”,
800 × 480 pikseli,
65 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
(rezystancyjny)
RS-422/RS-485, Ethernet,
gniazdo na kartę SD, USB

ARM9 (400 MHz)
– RAM:
128 MB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
80 MB

DOP11C-100

10.4”,
640 × 480 pikseli,
65 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
(rezystancyjny)
RS-422/RS-485, Ethernet,
gniazdo na kartę SD, USB

ARM9 (400 MHz)
– RAM:
128 MB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
80 MB

DOP11C-120

12.1”,
1280 × 800 pikseli,
262 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
(rezystancyjny)
RS-422/RS-485, Ethernet,
gniazdo na kartę SD, USB

Intel Atom (1.1 GHz)
– RAM:
1 GB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
> = 1.4 GB

DOP11C-150

15.4”,
1280 × 800 pikseli,
262 tys. kolorów

Panel z ekranem dotykowym Złącze RS-232,
(rezystancyjny)
RS-422/RS-485, Ethernet,
gniazdo na kartę SD, USB

Intel Atom (1.1 GHz)
– RAM:
1 GB (DDR2)
– Pamięć aplikacji:
> = 1.4 GB

Wyświetlacz 12”,
1280 x 800 pikseli,
16 milionów kolorów

Monitor z ekranem
Złącze DVI, USB do obsługi
dotykowym współpracujący dotykowej
ze sterownikami MOVI PLC®
power

Wyświetlacz 15”,
1280 x 800 pikseli,
16 milionów kolorów

Monitor z ekranem
Złącze DVI, USB do obsługi
dotykowym współpracujący dotykowej
ze sterownikami MOVI PLC®
power

Typ monitora
(MOVI-PLC® power)
OPT71C-120

OPT71C-150

Licencja sprzętowa
(MOVI-PLC® power)
ORV71C

Klucz licencyjny USB do aktywacji środowiska uruchomieniowego dla wizualizacji w oprogramowaniu HMI-Builder.PRO
bez ograniczenia czasowego.
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10.1 Panele operatorskie
Klawiatury

Klawiatury dla falowników

Charakterystyka

– Klawiatury dla falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B
– Szybka i wygodna konfiguracja, diagnostyka lub sygnalizacja stanu systemu bez użycia
komputera
Klawiatury FBG11B
dla falownika MOVITRAC® B

Klawiatury DBG60B
dla falowników MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B

Funkcje

– Wizualizacja wartości procesowych
oraz stanu systemu
– Wyświetlanie list błędów i kasowanie błędów
w pamięci
– Wyświetlanie i nastawa parametrów
– Tworzenie kopii zapasowych danych
i transmisja zbiorów parametrów
– Łatwe w obsłudze menu do uruchamiania
silników SEW-EURODRIVE oraz innych
producentów
– Ręczne sterowanie falownikami
MOVITRAC® B

– Wizualizacja wartości procesowych
oraz stanu systemu
– Wyświetlanie stanu wejść / wyjść cyfrowych
– Wyświetlanie list błędów i kasowanie błędów
w pamięci
– Wyświetlanie i nastawa parametrów
oraz parametrów serwisowych
– Tworzenie kopii zapasowych danych
i transmisja parametrów do innych falowników
MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B
– Łatwe w obsłudze menu do konfiguracji
sterowania wektorowego silnikami za pomocą
falowników MOVIDRIVE® B
– Ręczne sterowanie falownikami
MOVITRAC® B i MOVIDRIVE® B oraz
standardowymi, zdecentralizowanymi
falownikami napędów MOVIMOT®
(motoreduktor z wbudowanym falownikiem)

Charakterystyka

– Wyświetlacz 5-cyfrowy 7-segmentowy,
6 przycisków, 8 piktogramów, pokrętło
do zmiany nastaw
– Wybór menu skróconego lub pełnego
– Możliwość podłączenia bezpośrednio
na falowniku (podczas pracy)
– Stopień ochrony IP20 (wg PN-EN 60529)
– Sygnalizacja diodą LED po uruchamianiu
programu IPOS®

– Podświetlany wyświetlacz tekstowy: 7
dostępnych języków menu dla falownika
MOVITRAC® B i ponad 12 języków
dla falownika MOVIDRIVE® B
– Panel z 21 przyciskami
– Wybór menu skróconego lub pełnego
do konfiguracji sterowania wektorowego
silników za pomocą falowników
MOVIDRIVE® B
– Możliwość podłączenia bezpośrednio
na falowniku (podczas pracy)
– Możliwość podłączania przewodem
przedłużającym DKG60B (5 metrów)
– Stopień ochrony IP40 (wg PN-EN 60529)
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Interfejsy komunikacyjne

Interfejsy komunikacyjne dla falowników

Charakterystyka

– „Moduł tłumaczący” umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi komponentami napędowymi
umieszczonymi na dowolnych poziomach systemu oraz przy konfiguracji
– Konwersja wartości sygnałów i sposobu kodowania różnych interfejsów komunikacyjnych
– Natychmiastowy dostęp do danych

Typy interfejsów

– USBxxA do RS485
– USBxxA do SBus
– RS232 do RS485

10
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10.2 Oprogramowanie
Oprogramowanie inżynierskie

MOVITOOLS® MotionStudio

Charakterystyka

– Modułowe rozwiązanie programowe do spójnej obsługi napędów: uruchamiania, sterowania,
diagnostyki, komunikacji i wizualizacji procesów
– Do parametryzowania, programowania i diagnostyki wszystkich serii falowników
SEW-EURODRIVE – niezależnie od typu
– Wygodne uruchamianie i parametryzacja napędów
– Diagnostyka napędu za pomocą wbudowanej funkcji oscyloskopu
– Tworzenie aplikacji i programów w języku C, assemblerze lub języku zgodnym z IEC 61131-3
– Wizualizacja statusu podłączonych urządzeń
– Diagnostyka komunikacji w sieci przemysłowej przy pomocy monitora pracy magistrali
– Sterowanie funkcjami technologicznymi
– Gotowe moduły aplikacyjne dla różnych zastosowań
– Użycie elektronicznych tabliczek znamionowych motoreduktorów SEW-EURODRIVE
do automatycznej konfiguracji silnika

Interfejsy komunikacyjne

MOVITOOLS® MotionStudio umożliwia konfigurację poprzez sieci:
– Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IPTM, MODBUS TCP
– EtherCAT®
– PROFIBUS DPV1, CAN, DeviceNetTM
oraz interfejs programowy TCI Tool Calling Interface

Komputer PC

Sterowanie
PLC/PC

Panel DOP:
obsługa, wizualizacja

MOVIDRIVE®

ETHERNET TCP/IP

MOVIDRIVE®
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Narzędzie

Funkcjonalność
Uruchamianie:
– Konfiguracja i uruchamianie: dostosowanie falownika do podłączonego silnika oraz optymalizacja
sterowników prądu, prędkości obrotowej i położenia.
– Tryb ręczny: narzędzie do ręcznego sterowania urządzeniami za pomocą komputera.

Parametryzacja:
– Drzewo parametrów: uniwersalny edytor do zmiany parametrów dla różnych typów urządzeń
– PDO Editor: edytor obiektowy do graficznej konfiguracji danych procesowych dla wieloosiowego
falownika serwo MOVIAXIS®
– Gateway Configurator: uniwersalne narzędzie do diagnostyki i konfiguracji bram sieciowych UFx41B,
DFx i MOVIFIT® w wersjach funkcjonalnych Classic i Technology

Diagnostyka i wizualizacja:
– Status: narzędzie do diagnostyki, podające ogólne informacje o trybie pracy i umożliwiające ręczne
resetowanie urządzenia
– Application Builder: edytor do tworzenia wizualizacji i diagnostyki dostosowanych do określonych
aplikacji. Wizualizacja jest tworzona na podstawie danych pobieranych z oprogramowania IPOS®
falownika oraz ustawień parametrów.
– Fieldbus monitor: narzędzie do diagnostyki komunikacji pomiędzy magistralą obiektową i urządzeniem
(tryb monitorowania) oraz wyboru nastaw dla urządzenia niezależnie od sterownika (tryb sterowania)
– Scope: programowa funkcja oscyloskopu do diagnostyki wszystkich falowników SEW-EURODRIVE
Programowanie:
– PLC Editor: narzędzie do programowania sterowników MOVI-PLC® za pomocą wcześniej
stworzonych programów sterujących, działające niezależnie od rodzaju urządzenia
– Assembler i Compiler IPOS®

10
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10.2 Oprogramowanie
Parametryzowane oprogramowanie systemowe

Parametryzowane oprogramowanie systemowe MOVIVISION®

Charakterystyka

– Parametryzacja zamiast programowania
– Opis toru ruchu
– Zintegrowana wizualizacja i kontrola toru ruchu
– Sterowanie ręczne
– Wirtualne uruchomienie próbne systemu przy użyciu funkcji symulacji (2D, 3D)
– Zdecentralizowana instalacja z centralnym zarządzaniem danymi
– Zarządzanie uprawnieniami dostępu
– Automatyczna sekwencja koordynacji ruchu (ochrona przed kolizjami, przesuwy synchroniczne)
– Obsługa niezależnych przepływów produkcyjnych (zarządzanie trasami, definiowanie punktów
docelowych)
– Parametryzowana wymiana danych z systemem sterowania nadrzędnego
– Dołączanie danych dotyczących produkcji lub części
– Wymiana danych związanych z procesem produkcyjnym z systemami nadrzędnymi
– Rozszerzone możliwości dzięki dodatkowym funkcjom technologicznym (moduły TecUnits)
– Wsparcie dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Państwa korzyści

– Proste projektowanie i konfiguracja
Dzięki parametryzowanym funkcjom dla systemów transportu bliskiego oraz wirtualnej konfiguracji, uruchamianiu i symulacji
– Proste uruchamianie systemów
Dzięki parametryzacji, które nie wymagają specjalistycznej znajomości programowania
– Wysoka elastyczność w reagowaniu na zmiany produkcji
Dzięki intuicyjnej obsłudze i parametryzacji
– Dokładne rozwiązywanie problemów
Dzięki rejestrowaniu błędów, symulacji, wirtualnym funkcjom diagnostycznym oraz identyfikacji
przyczyn usterek. Możliwość zewnętrznej diagnostyki błędów poprzez sieć VPN
– Zwiększona produktywność
Dzięki szybkiej diagnostyce, możliwości zdalnego serwisowania oraz prostym czynnościom
serwisowym wykonywanym lokalnie

Przykładowe zastosowania

– Jednoosiowe aplikacje, takie jak przenośniki rolkowe
– Jednoosiowe lub wieloosiowe aplikacje, takie jak stoły obrotowe, transfery boczne, przenośniki
podnoszące i opuszczające, wózki transportowe
– Rozwiązania systemowe MAXOLUTION® takie jak platformy wyposażone w stoły nożycowe,
elektryczne przenośniki podwieszone oraz systemy automatycznie kierowanych pojazdów
transportowych
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Funkcje
– Projektowanie systemu

– Administracja i zarządzanie danymi systemu

– Parametryzacja systemu
– Uruchomienie
– Uproszczone serwisowanie systemu

– Diagnostyka systemu
– Obsługa i monitorowanie systemu
– Symulacja

MOVIVISION® - narzędzie konfiguracyjne
i diagnostyczne

– Narzędzie konfiguracyjne i diagnostyczne działające w środowisku Windows
– Dostęp użytkownika do centralnej bazy danych serwera MOVIVISON®

Serwer MOVIVISION®

– Wszystkie dane są przechowywane w centralnej bazie danych
– Do każdego podłączonego, zdecentralizowanego komponentu sterowania ustanawiane jest łącze
– Wymiana danych pomiędzy serwerem a zdecentralizowanymi komponentami sterowania odbywa się
przez magistrale komunikacyjne lub sieci komputerowe
– Nastawa lub zmiana parametrów może być realizowana tylko bazie danych
– Zarządzanie i nadzorowanie uprawnień dostępu
– Wysokie bezpieczeństwo danych i łatwość obsługi
– Wymiana danych pomiędzy serwerem a zdecentralizowanymi komponentami sterowania odbywa się
przez magistrale komunikacyjne lub sieci komputerowe
– Włączanie automatycznego pobierania parametrów podczas wymiany urządzenia
– Możliwość analizy błędów z rejestrowaniem
– Funkcje obsługi katalogów

Klient MOVIVISION®

–
–
–
–

Interfejs graficzny, na którym wyświetlane są dane zdecentralizowanych komponentów sterowania
Zróżnicowanie funkcji parametryzacji i diagnostyki w zależności od poziomu
Dane parametrów i dane diagnostyczne każdego urządzenia są wyświetlane oddzielnie
Możliwe jest przyznawanie różnych uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników, np.
dla monitorowania, nastaw parametrów, wstępnego uruchomienia, wymiany urządzeń itp.
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10.2 Oprogramowanie
Oprogramowanie LT Shell

Oprogramowanie LT Shell

Charakterystyka

– Zależne od wybranej funkcji oprogramowanie przeznaczone do szybkiej konfiguracji
i uruchamiania systemów wraz z zarządzaniem parametrami oraz monitorowaniem sieciowym
za pomocą komputera
– Wielojęzykowe narzędzie programistyczne dla podstawowych falowników MOVITRAC® LTE-B,
standardowych falowników MOVITRAC® LTP-B oraz zdecentralizowanych falowników MOVIFIT®
basic z wymianą danych poprzez interfejs RS-485

Funkcje

–
–
–
–
–

Przesyłanie i pobieranie parametrów
Zapisywanie parametrów
Eksportowanie parametrów falownika
Sterowanie falownikiem
Monitorowanie stanu silnika oraz wejść/wyjść
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TECHNIKA
BEZPIECZEŃSTWA
11.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Wbudowane moduły bezpiecznej komunikacji dla falowników
– Z modułami bezpiecznej komunikacji MOVISAFE®
DFS11B/21B, DCS21B, DCS22B
326
– Z niezależnymi modułami komunikacji MOVISAFE®
327
DCS31B and DCS32B
Modułowa technologia bezpieczeństwa dla falowników
– Kompaktowe moduły bezpieczeństwa (do 2 osi)
MOVISAFE® UCS10B/PS, UCS11B/PS, UCS12B/PS,
UCS14B/PS328
– Wieloosiowe moduły bezpieczeństwa (do 12 osi)
329
UCS50B/PS and UCS51B/PS

11.2 Instalacja zdecentralizowana 

330
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11.1 Instalacja w szafie sterowniczej
: Bezpieczeństwo funkcjonalne dla instalacji w szafie sterowniczej

Z bezpieczną komunikacją

DFS11B/21B dla funkcji zatrzymania

– Optymalne monitorowanie zatrzymania dla wszystkich komponentów napędowych
– Upraszcza projektowanie i wdrażanie każdego rodzaju systemu

DFS12B/22B dla bezpiecznej komunikacji

– Zaprojektowane do monitorowania przemieszczenia i pozycjonowania
– Łatwa i kompaktowa zabudowa w falownikach MOVIDRIVE® B

MOVISAFE® DCS22B do monitorowania
przemieszczenia

– Kompleksowe i bezpieczne monitorowanie sekwencji ruchu
– Zaprojektowane do kompaktowej zabudowy w falownikach MOVIDRIVE® B, wielkości 1 do 7

MOVISAFE® DCS21B do monitorowania
przemieszczenia i pozycjonowania

– Kompleksowe i bezpieczne monitorowanie sekwencji ruchu i pozycjonowania
– Łatwa i kompaktowa zabudowa w falownikach MOVIDRIVE® B

Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą
PN-EN 61800-5-2

– MOVISAFE® DFS11B/21B: STO, SS1
– MOVISAFE® DCS21B: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
– MOVISAFE® DCS22B: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM

PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP
lub PROFINET IO

– MOVISAFE® DFS11B/21B: komunikacja przez sieć PROFIBUS DP lub PROFINET IO
– MOVISAFE® DCS21B:
- DFS12B - komunikacja przez sieć PROFIBUS DP
- DFS22B - komunikacja przez sieć PROFINET IO
– MOVISAFE® DCS22B:
- DFS12B - komunikacja przez sieć PROFIBUS DP
- DFS22B - komunikacja przez sieć PROFINET IO

Liczba wejść / wyjść

– MOVISAFE® DFS11B/21B:
- 1 bezpieczne wyjście cyfrowe
– MOVISAFE® DCS..B:
- 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
- 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe
- Zintegrowana funkcja monitorowania osi
- Zaprojektowane do zabudowy w falowniku
– MOVISAFE® DFS11B/21B dla falowników MOVIDRIVE® B (wielkości 0 do 7) oraz falowników
MOVITRAC® B (wielkości 0 do 5)
- MOVISAFE® DFS12B/22B dla falowników MOVIDRIVE® B (wielkości 1 do 7)
– MOVISAFE® DCS..B dla falowników MOVIDRIVE® B (wielkości 1 do 7)

Obszary zastosowań dla kart bezpieczeństwa
typu DFS..B i DCS..B przeznaczonych
dla komponentów techniki napędowej
instalowanych w szafach sterowniczych

–
–
–
–
–
–

Magazyny wysokiego składowania
Wózki podwieszane
Dźwigi
Napędy suwnic
Systemy transportu bagaży
Tłocznie, wydziały karoserii, lakiernie, linie montażu końcowego
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Niezależne moduły bezpieczeństwa funkcjonalnego

MOVISAFE® DCS31B do monitorowania
przemieszczenia i pozycjonowania

– Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI,
SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
– 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
– 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe
– Zintegrowana funkcja monitorowania osi
– Wbudowany przetwornik logiczny do podłączenia wymaganych wejść i wyjść
– Zaprojektowane do zabudowy w falownikach MOVIDRIVE® B (wielkości 1 do 7)

MOVISAFE® DCS32B do
monitorowania przemieszczenia

– Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI,
SSR, SSM
– 8 bezpiecznych wejść cyfrowych
– 3 bezpieczne wyjścia cyfrowe
– Zintegrowana funkcja monitorowania osi
– Wbudowany przetwornik logiczny do podłączenia wymaganych wejść i wyjść
– Zaprojektowane do zabudowy w falownikach MOVIDRIVE® B (wielkości 1 do 7)

Obszary zastosowań dla kart
bezpieczeństwa typu DCS..B przeznaczonych
dla komponentów techniki napędowej
instalowanych w szafach sterowniczych

– Systemy automatycznego składowania
– Wózki podwieszane
– Dźwigi
– Napędy suwnic
– Systemy transportu bagaży
– Tłocznie, wydziały karoserii, lakiernie, linie montażu końcowego

MOVISAFE®: Bezpieczeństwo funkcjonalne zintegrowane w falowniku
Charakterystyka

Państwa korzyści:
– Elastyczność konfiguracji dzięki możliwości indywidualnego montażu naszych komponentów
safetyDRIVE w dowolnym typie układu napędowego.
– Zastosowanie systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego safetyDRIVE minimalizuje ryzyko
zawodowe dzięki eliminacji wszystkich źródeł zagrożeń.
– Użycie komponentów systemu bezpieczeństwa safetyDRIVE pozwala na uniknięcie kosztów
związanych z koniecznością instalacji zewnętrznych systemów bezpieczeństwa.
– Zgodna z normami praca instalacji, ponieważ wszystkie moduły safetyDRIVE spełniają
wymagania obowiązujących regulacji.
MOVISAFE®: Modułowe bezpieczeństwo w falownikach
– Opcjonalne karty MOVISAFE® DCS..B dla falowników MOVIDRIVE® B
– Moduły bezpieczeństwa MOVISAFE® UCS..B dla wszystkich falowników do instalacji w szafie
sterowniczej MOVIAXIS®, MOVITRAC®, MOVIDRIVE®
– Wieloosiowe moduły bezpieczeństwa UCS..B jako wbudowane przetworniki logiczne
do podłączenia wymaganych wejść i wyjść
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11.1 Instalacja w szafie sterowniczej
Modułowe bezpieczeństwo w falownikach

Moduły bezpieczeństwa – wersja kompaktowa (do 2 osi)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Moduł bezpieczeństwa UCS10B
Moduł bezpieczeństwa UCS10B/PS: PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS11B
Moduł bezpieczeństwa UCS11B/PS: PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS12B
Moduł bezpieczeństwa UCS12B/PS: PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS14B/PS: PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO
Moduł komunikacyjny UCS26B do opcjonalnego połączenia z siecią PROFIBUS DP
Moduł komunikacyjny UCS27B do opcjonalnego połączenia z siecią PROFINET IO

Charakterystyka

– Wbudowany przetwornik logiczny do podłączenia wymaganych wejść i wyjść
– Funkcja monitorowania osi:
- UCS10B, UCS10B/PS: bez analizy sygnału enkodera
- UCS11B, UCS11B/PS: dla jednej osi
- UCS12B, UCS12B/PS: dla maks. dwóch osi
- UCS14B/PS: dla maks. dwóch osi i 2 enkoderów na każdą oś
– Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2
- UCS10B, UCS10B/PS: STO, SS1c
- UCS11B, UCS11B/PS, UCS12B, UCS12B/PS, UCS14B/PS: STO, SS1, SS2, SOS, SLS,
SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
– Komunikacja PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO dla wszystkich modułów
bezpieczeństwa UCS..B
– Możliwość rozszerzenia o moduły wejść/wyjść:
- Do 56 bezpiecznych wejść cyfrowych
- Do 23 bezpiecznych wyjść cyfrowych

Obszary zastosowań

–
–
–
–
–

Roboty SCARA
Magazyny wysokiego składowania
Napędy suwnic
Urządzenia specjalizowane
Urządzenia do paletyzacji
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Moduły bezpieczeństwa – wersja wieloosiowa (maks. do 12 osi)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Moduł bezpieczeństwa UCS50B
Moduł bezpieczeństwa UCS50B/PS: PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS51B
Moduł bezpieczeństwa UCS51B/PS: Komunikacja PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP
lub PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS50B/DP z interfejsem PROFIBUS DP
Moduł bezpieczeństwa UCS50B/PN z interfejsem PROFINET IO
Moduł bezpieczeństwa UCS61B
Moduł bezpieczeństwa UCS62B
Moduł bezpieczeństwa UCS63B

Charakterystyka

– Wbudowany przetwornik logiczny do podłączenia wymaganych wejść i wyjść
– Funkcja monitorowania osi dla maks. dwunastu osi
– Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA,
SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
– Komunikacja PROFIsafe dla sieci PROFIBUS DP lub PROFINET IO dla wszystkich modułów
bezpieczeństwa UCS..B
– Możliwość rozszerzenia o moduły wejść/wyjść:
- Do 150 bezpiecznych wejść / wyjść cyfrowych
- Do 54 wyjść

Obszary zastosowań

–
–
–
–
–

Roboty SCARA
Magazyny wysokiego składowania
Napędy suwnic
Urządzenia specjalizowane
Urządzenia do paletyzacji
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11.2 Instalacja zdecentralizowana
: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Zdecentralizowana instalacja ze sterownikiem napędu MOVIFIT® MC lub FC
ze zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym

Charakterystyka i korzyści

– Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa dla wyłączenia, monitorowania prędkości i kierunku
obrotów (STO, SS1, SLS, SDI)
– Mniejsze nakłady związane z okablowaniem dzięki
– wbudowanej technologii bezpieczeństwa funkcjonalnego
– Krótkie, całkowite czasy odpowiedzi aplikacji dzięki funkcjom bezpośredniego monitorowania
stanu i wyłączania
– Szybkie uruchamianie systemu przy użyciu prostej parametryzacji kompleksowych funkcji
bezpieczeństwa
– Łatwa i prowadzona przez system realizacja funkcji związanych z bezpieczeństwem
– Możliwość niezależnej pracy modułów bezpieczeństwa bez zewnętrznego sterownika
bezpieczeństwa
– Wysoka żywotność komponentów bezpieczeństwa zapewnia długi okres użytkowania (20 lat)
– Łatwa integracja bezpiecznej techniki napędowej w istniejących systemach z komunikacją opartą
o standard PROFIsafe
– Opcjonalny moduł bezpieczeństwa S12 zapewnia stosowanie w sieciach PROFIBUS i PROFINET
IO z komunikacją PROFIsafe
– Certyfikat poziomu bezpieczeństwa PL d wg PN-EN ISO 13849-1

Opcjonalny moduł bezpieczeństwa S12

– Opcjonalny moduł bezpieczeństwa S12 umożliwia sterowanie poprzez komunikację PROFIsafe
– Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2
- Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
- Zatrzymanie bezpieczne SS1 (a) i SS1 (c)
- Bezpieczne przemieszczanie (SLS, SDI)
– Dopuszczenia
- Do SIL 3 zgodnie z PN-IEC 61508
- Do PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1
Wersja S12A
- 4 bezpieczne wejścia cyfrowe (kompatybilne z OSSD)
- 2 wyjścia impulsowe
- 2 bezpieczne wyjścia cyfrowe (dwupolowe)
- 1 bezpieczne wyjście, wewnętrzne, funkcja STO (dwupolowe)
Wersja S12B
- 8 bezpiecznych wejść cyfrowych (kompatybilne z OSSD)
- 2 wyjścia impulsowe
- 1 bezpieczne wyjście, wewnętrzne, funkcja STO (dwupolowe)

Przykładowe zastosowania

–
–
–
–
–

Przenośniki rolkowe
Przenośniki akumulacyjne
Transfery narożne
Transfery
Inne
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Zdecentralizowany sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE® HM31
Do stosowania z falownikiem MOVIPRO®

Charakterystyka i korzyści

– Skalowalny sterownik bezpieczeństwa dla zdecentralizowanych falowników do obsługi prostych i złożonych
funkcji bezpieczeństwa
– Mniejsze nakłady związane z okablowaniem dzięki wbudowanej technologii bezpieczeństwa funkcjonalnego
– Krótkie, całkowite czasy odpowiedzi aplikacji dzięki funkcjom bezpośredniego monitorowania stanu i wyłączania
– Bardzo łatwa konfiguracja i walidacja funkcji bezpieczeństwa dla osi napędowych
– Elastyczna konfiguracja i walidacja złożonych funkcji bezpieczeństwa dla indywidualnych zastosowań
– Możliwość niezależnej pracy modułów bezpieczeństwa bez zewnętrznego sterownika bezpieczeństwa
– Wysoka żywotność komponentów bezpieczeństwa zapewnia długi okres użytkowania (20 lat)
– Łatwa integracja bezpiecznej techniki napędowej w istniejących systemach z komunikacją opartą
o standard PROFIsafe
– Uniwersalne stosowanie w sieciach PROFIBUS i PROFINET IO z komunikacją PROFIsafe
– Certyfikat poziomu SIL 3 (wg PN-IEC 61508), poziomu PL e (wg PN-EN ISO 13849-1)

Proste projektowanie systemów
z falownikiem MOVIPRO® SDC/ ADC

– Moduł bezpieczeństwa S11 do sterowania przez sieć PROFIsafe
– Opcjonalna funkcja Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)
– Opcjonalny moduł PROFIsafe S11 jest wyposażony dodatkowo w 4 wejścia typu failsafe do podłączenia
czujników z poziomem bezpieczeństwa oraz dwa wyjścia typu failsafe

Specjalna wersja MOVIPRO®
z rozszerzonymi funkcjami jako sterownik
napędów dla rozwiązań systemowych
MAXOLUTION®

– Zdecentralizowany sterownik bezpieczeństwa MOVISAFE® HM31
– Swobodne programowanie zgodne z IEC 61131-3 metodą „przeciągnij i upuść” z użyciem certyfikowanych
modułów funkcyjnych (biblioteka Motion PFF-HM31) oraz narzędzia projektowego „SILworX”
– Dostępne gotowe do użycia moduły napędowe i aplikacyjne (biblioteka Motion, z certyfikowanym poziomem
SIL 3 lub PL e) zgodne z PN-EN 61800-5-2 dla przenośnych urządzeń do transportu bliskiego materiałów
- SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP, SCA
- Bezpieczne wyłączenie i zatrzymanie
- Bezpieczna zmiana zakresu
- Monitorowanie funkcji bezpiecznego ruchu/pozycjonowania
Związane elementy sprzętowe:
– 24 bezpieczne wejścia cyfrowe (8 kompatybilnych z OSSD) i 8 bezpiecznych cyfrowych wyjść
przełączających
– Bezpieczne wejścia licznika (HTL, TTL)
– Złącza CAN i RS-485
Certyfikacja:
– Poziom SIL 3 wg PN-EN 61508
– Poziom PL e wg PN-EN ISO 13849-1
Bezpieczna komunikacja:
– SafeETHERNET (poziom SIL 3, tryb master i slave), możliwa komunikacja przez sieci WLAN
– PROFINET PROFIsafe (pomiędzy sterownikiem i hostem oraz pomiędzy indywidualnymi urządzeniami)

Przykładowe zastosowania

Systemy elektrycznych przenośników podwieszonych do dużych obciążeń, podnośniki nożycowe, przenośniki
podnoszące/opuszczające, platformy podnośnikowe, wózki transportowe, podajniki obrotowe, obrotowe stoły
podziałowe, przenośniki poziome o dużych szybkościach przesuwu z pozycjonowaniem

11
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Bezstykowy system przesyłu energii

12

BEZSTYKOWY SYSTEM
PRZEKAZYWANIA
ENERGII
12.1 Bezstykowy system przekazywania energii
MOVITRANS® 
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Bezstykowy system przesyłu energii

12.1 Bezstykowy system przekazywania energii
MOVITRANS®

Charakterystyka

– MOVITRANS® system bezstykowego przekazywania energii firmy SEW-EURODRIVE oparty jest
na zasadzie przekazywania energii na drodze indukcji elektromagnetycznej
– Energia elektryczna jest przekazywana bezstykowo z nieruchomego przewodnika do jednego
lub większej liczby ruchomych odbiorników
– Sprzężenie elektromagnetyczne jest dokonywane poprzez szczelinę powietrzną, która nie zużywa
się oraz nie wymaga dodatkowych kosztów utrzymania
– Bezdotykowy transfer energii nie emituje cząstek brudu i jest odporny na zanieczyszczenia
zewnętrzne
– Zbadane zgodnie z normą BGV B11

Obszary zastosowań

–
–
–
–
–

Idealny system zasilania dla wszystkich zastosowań z ruchomym wyposażeniem
Umożliwia pokonywanie długich odcinków przejazdu z dużą szybkością
W zastosowaniach wymagających pracy bezobsługowej
W miejscach, gdzie niedozwolone jest występowanie dodatkowych zabrudzeń
W strefach mokrych i z dużą wilgotnością.

Komponenty nieruchome
Przekształtnik stacjonarny TPS

– Moc: 4.0 kW or 16.0 kW
– Vfazowe: 380 V – 500 V ± 10%
– Stopień ochrony: IP20

Moduł transformatora TAS

– Moc: 4.0 kW oder 16.0 kW
– IA: 60 A or 85 A
– Stopień ochrony: IP10

Kondensatory kompensujące TCS

– Pojemność: 2 μF, 4 μF, 8 μF, 16 μF or 32 μF
– Prąd wyjściowy: 60 A oder 85 A
– Stopień ochrony: IP00

335

Komponenty ruchome
Przekształtnik ruchomy TPM12B

– Znamionowa moc wyjściowa
- przy połączeniu 4 x THM10C: maks. 3,6 kW
- przy podłączeniu 2 x THM10E: maks. 3,0 kW
– Napięcie wyjściowe: DC 500 V
– Dodatkowe napięcie wyjściowee: 24 V, max. 2 A
– Stopień ochrony: IP65

Głowica odbiorcza THM10E

– Moc: 1,5 kW
– Stopień ochrony: IP65

Głowica odbiorcza THM10C

– Moc znamionowa: 0,8 kW
– Moc szczytowa: 0,9 kW
– Stopień ochrony: IP65

Rozdzielacz przyłączeniowy TVS

– Stopień ochrony: IP65
– Prąd wyjściowy: 60 A lub 85 A

Kondensator kompensujący TCS

– Stopień ochrony: IP65
– Prąd wyjściowy: 60 A lub 85 A
– Zapewnia kompensację dla odległości przejazdu 25 do 30 m

12
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12.1 Bezstykowy system przekazywania energii
MOVITRANS®
Zasilanie

Line filter
MOVITOOLS

TPS

®

Nastawa parametrów +

Przekształtnik

Diagnostyka

stacjonarny

TAS
Moduł

Motoreduktor
z falownikiem

stacjonarny

TCS
Kondensatory
kompensacdyjne

TPM12B
Przekształtnik ruchomy

TCS

THM10E
Skrzynka kompensująca

Głowica odbiorcza

(opcjonalnie)

Kabel typu MF jako kabel połączeniowy

Kabel typu MF jako przewód fazowy

Kabel typu MF jako kabel zasilający

Brak przenoszenia energii

Obszar przekazywania energii

Brak przenoszenia energii

MOVITRANS® z pick-upami płaskimi
(THM10E)
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THM10C
Pick-up

TVS
Kabel typu MF jako przewód fazowy

Dystrybutor połączeń

Obszar przekazywania energii

TPM12B
TPS
Przekształtnik ruchomy

Przekształtnik
stacjonarny

MOVITOOLS

®

TAS
Moduł
stacjonarny

Motoreduktor
z falownikiem

TCS
Nastawa parametrów +

Kondensatory

Diagnostyka

kompensacdyjne

Źródło zasilania

Kabel typu MF jako kabel zasilający
Brak przenoszenia energii

MOVITRANS® z pick-upami
U-kształtnymi (THM10C)

TIS
Komponenty potrzebne
do instalacji kabla

12
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Elektrozylinder Baureihe CMS
Notatki

Notatki
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Adresy

SEW-EURODRIVE tu jesteśmy

POLSKA

SIEDZIBA I ZAKŁAD MONTAŻOWY
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
CENTRUM TECHNICZNO - SZKOLENIOWE I BIURO HANDLOWE
ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy
tel. +48 32 32 32 610
sew.tychy@sew-eurodrive.pl
BIURA TECHNICZNE:
RADOM
ul. Słowackiego 84
26-600 Radom
tel. +48 48 679 47 00
sew.radom@sew-eurodrive.pl
RZESZÓW
ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 784 27 00
sew.rzeszow@sew-eurodrive.pl
POZNAŃ
ul. Wschodnia 7B
62-080 Swadzim k. Poznania
tel. +48 61 646 55 00
sew.poznan@sew-eurodrive.pl
BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 30 00
sew.bydgoszcz@sew-eurodrive.pl
GDAŃSK
ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 70 00
sew.gdansk@sew-eurodrive.pl

ARGENTYNA
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

HISZPANIA
Tel. +34 94 4318470
Fax +34 94 4318471
sew.spain@sew-eurodrive.es

NOWA ZELANDIA
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

TAJLANDIA
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

AUSTRALIA
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
enquires@sew-eurodrive.com.au

HOLANDIA
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
info@sew-eurodrive.nl

NORWEGIA
Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

TURCJA
Tel. +90 262 999 1000-04
Fax +90 262 999 1009
sew@sew-eurodrive.com.tr

AUSTRIA
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
sew@sew-eurodrive.at

INDIE
Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
marketing@seweurodriveindia.com

PARAGWAJ
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

UKRAINA
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua

BIAŁORUŚ
Tel. +375 17 298 47 56
Fax +375 17 298 47 54
sales@sew.by

JAPONIA
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

PERU
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewpy@sew-eurodrive.com.py

URUGWAJ
Tel. +598 2 2118189
Fax +598 2 2118190
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

BELGIA
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
info@sew-eurodrive.be

KAMERUN
Tel. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
sew@sew-eurodrive.cm

PORTUGALIA
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
infosew@sew-eurodrive.pt

USA
Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-7830
cslyman@seweurodrive.com

BRAZYLIA
Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

KANADA
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
marketing@sew-eurodrive.ca

ROSJA
Tel. +7 812 3332522
Fax +7 812 3332523
sew@sew-eurodrive.ru

UZBEKISTAN
Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
sew@sew-eurodrive.uz

KAZACHSTAN
Tel. +7 727 350 5156
Fax +7 727 350 5156
sew@sew-eurodrive.kz

SINGAPUR
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
sewsingapore@sew-eurodrive.com

WENEZUELA
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
ventas@sew-eurodrive.com.ve

KENYA
Tel. +254 791 398840
info@sew.co.ke

SŁOWACJA
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk

WĘGRY
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ
AFRYKI
Tel. +27 11 248 7000
Fax +27 11 248 7289
info@sew.co.za

WIELKA BRYTANIA
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
info@sew-eurodrive.co.uk

CHILE
Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
ventas@sew-eurodrive.cl
CHINY
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
REPUBLIKA CZESKA
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
sew@sew-eurodrive.cz

KOLUMBIA
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sew@sew-eurodrive.com.co

DANIA
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
sew@sew-eurodrive.dk

KOREA POŁUDNIOWA
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master.korea@sew-eurodrive.com

FINLANDIA
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 7806-211
sew@sew.fi

MALEZJA
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

FRANCJA
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
sew@usocome.com

MEKSYK
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

GHANA
Tel. +233 303 963 772
therence.chacha@sew-eurodrive.ci

MAROKO
Tel. +212 522 88 84 50
Fax +212 522 88 85 00
sew@sew-eurodrive.ma

SZWECJA
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
info@sew-eurodrive.se
SZWAJCARIA
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
info@imhof-sew.ch
TANZANIA
Tel. +255 22 277 5780
Fax +255 22 277 5788
uroos@sew.co.tz

WŁOCHY
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
sewit@sew-eurodrive.it
WYBRZEŻE KOŚCI
SŁONIOWEJ
Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE
Tel. +971 4 8806461
Fax +971 4 8806464
info@sew-eurodrive.ae

ŚWIAT
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