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1 Důle�ité pokyny

Dokumentace � Pročtěte si pečlivě tuto příručku dříve, ne� začnete instalovat a uvádět do provozu
měniče pro pohony  MOVIDRIVE® s tímto aplikačním modulem.

� Předkládaná příručka předpokládá přístup k dokumentaci o MOVIDRIVE® a znalosti
o ní, zejména k systémové příručce MOVIDRIVE®.

� Kří�ové odkazy jsou v této příručce označeny znakem "→". To například znamená
(→ kap. X.X), �e v kapitole X.X této příručky naleznete dodatečné informace.

� Dodr�ování této dokumentace je předpokladem bezporuchového provozu a plnění
případných nároků plynoucích ze záručních podmínek.

Bezpečnostní a 
varovné pokyny

Dbejte bezpodmínečně na zde uvedené bezpečnostní a varovné pokyny!

� Tato příručka nenahrazuje podrobný návod k obsluze!
� Instalaci měniče MOVIDRIVE® a jeho uvedení do provozu zaji�ťuje pouze spe-

cializovaný elektrotechnický personál, jen� dbá na dodr�ování platných bez-
pečnostních předpisů a návodu k obsluze!

Hrozící nebezpečí způsobené elektrickým proudem.     
Mo�né následky: smrt nebo nejtě��í zranění.

Hrozící nebezpečí     
Mo�né následky: smrt nebo nejtě��í zranění. 

Nebezpečná situace     
Mo�né následky: lehká nebo nepatrná zranění.

�kodlivá situace     
Mo�né následky: po�kození přístroje a okolí.

Tipy pro u�ivatele a u�itečné informace.
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2Oblasti pou�ití

2 Popis systému
2.1 Oblasti pou�ití

Aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici" je zvlá�tě vhodný pro pou�ití, při
nich� je třeba nají�dět do libovolného mno�ství poloh rozdílnými rychlostmi a zrychlo-
vacími rampami. Při polohování na externí čidlo, je� je nezbytné při silovém styku mezi
hřídelem motoru a zátě�í, mů�ete dle výběru pou�ívat inkrementální čidlo nebo čidlo ab-
solutní polohy.

Aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici" je vhodný zejména pro následu-
jící odvětví a aplikace:

� dopravní techniku
� pojezdová ústrojí
� zvedací mechanismy
� kolejová vozidla

� logistiku
� regálové zakladače
� vozíky s příčným pojezdem

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" se vyznačuje následujícími výhodami:
� obslu�ná plocha je optimální pro u�ivatele
� zadávat se musí pouze ty parametry (převody, rychlosti, průměry), je� jsou nutné pro

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" 
� vedené parametrizování namísto nákladného programování.
� monitorový provoz nabízí optimální diagnózu.
� u�ivatel nepotřebuje mít �ádné zku�enosti s programováním.
� mo�nost dlouhých drah pojezdu (218  x jednotka dráhy).
� jako externí čidlo je mo�né volit inkrementální čidlo nebo čidlo absolutní polohy
� �ádné zdlouhavé zapracování.
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Příklad pou�ití

2.2 Příklad pou�ití
Vozík s příčným 
pojezdem

Typickým příkladem pou�ití pro aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici" je
vozík s příčným pojezdem. Následující obrázek ukazuje vozík s příčným pojezdem ve
skladu s vý�kovými regály. Zbo�í, určené k uskladňování a vyskladňování se přepravuje
mezi regálovými uličkami a stolovým distributorem. Přitom musí vozík s příčným pojez-
dem urazit dlouhé trasy (vzdálenosti) a v závislosti na nákladu akcelerovat a jezdit s
různými rampami a rychlostmi.

04823AXX
Obr. 1: Příklad pou�ití vozíku s příčným pojezdem
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2Identifikace programu

2.3 Identifikace programu
Aplikační program, jen� byl naposledy ulo�ený do přístroje MOVIDRIVE®, mů�ete iden-
tifikovat dvojím způsobem.

1. Pomocí PC a programu MOVITOOLS:
� propojte PC a MOVIDRIVE® přes sériové rozhraní.
� Spusťte program MOVITOOLS.
� Spusťte "Provést program/Compiler".
� Spusťte v kompilátoru "Indikace/ Informace k programu".

� otevře se okno "Programminformationen" (Informace k programu). Ze zápisů
mů�ete vyčíst, který aplikační software je ulo�ený v MOVIDRIVE®. Přitom se
rovně� zobrazí číslo verze.

04920ADE
Obr. 2: Spu�tění informací k programu

04923ADE
Obr. 3: Okno "Informace k programu"
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Identifikace programu

2. Pomocí obslu�ného přístroje DBG11A, není třeba �ádného PC:
� zvolte parametr P940 "Proměnné IPOS Edit".
� nastavte parametr P940 = EIN. Obslu�ný přístroj nyní ukazuje "000V".
� pou�ijte tlačítko ↑ , abyste číslice zvy�ovali a tlačítko →-, abyste kurzorem pohy-

bovali doprava. Nastavte "128V".
� Obslu�ný přístroj nyní ukazuje obsah proměnné H128 ve tvaru desítkovém a �es-

tnáctkovém.

� desítková hodnota na prvním řádku má následující význam:

04924AXX
Obr. 4: Proměnná H128

0 1 0 0 0 0 4 1 0 0

verze programu

00001 = polohování tabulkou
00002 = polohování tabulkou s řízením sběrnice
00003 = polohování přes sběrnici
00004 = roz�ířené polohování přes sběrnici
00005 = absolutní polohování
00006 = rezervováno
00007 = rezervováno
00008 = rezervováno
00009 = rezervováno
00010 = tahová navíječka
00011 = rezervováno
00012 = rezervováno
...
00100 = řízení jeřábu
...
1 = polohování
2 = technika navíjení
3 = programové řízení
4 = pou�ití pro více os
...
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3Předpoklady

3 Projektování
3.1 Předpoklady
PC a software Aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici" se realizuje jako program IPOSplus®

a je součástí softwaru MOVITOOLS od firmy SEW. K pou�ívání softwaru MOVITOOLS
potřebujete PC s operačním systémemWindows® 95, Windows® 98, Windows NT® 4.0
nebo Windows® 2000. 

Měnič, motory a 
snímač

� Měnič

Technologické 
provedení

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" lze realizovat pouze za pomoci přístrojů MO-
VIDRIVE® v technologickém provedení (...-0T).

Snímač se zpětnou 
vazbou

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" vy�aduje nutně snímač se zpětnou vazbou a
lze jej proto realizovat pouze s přístroji MOVIDRIVE® MDV/MDS nebo MOVIDRIVE®

compact MCV/MCS, ne v�ak s pou�itím MOVIDRIVE® MDF a ne s přístrojem MO-
VIDRIVE® compact MCF.

MOVIDRIVE® 
MDV/MDS60A

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" pou�ívá 6 procesních datových slov. Proto lze
pou�ívat pouze typy průmyslových sběrnic "PROFIBUS" a "INTERBUS" s optickým
vlnovodem. V závislosti na pou�itém typu sběrnice pak pou�ijeme volitelnou jed-
notku MOVIDRIVE® DFP21A, DFP11A nebo DFI21A.
Při aplikacích se silovým spojením mezi hřídelem motoru a zátě�í je pro polohování
nutné externí čidlo. Pokud jako externí čidlo pou�ijeme čidlo absolutní polohy, potře-
bujeme dodatečně volitelné zařízení MOVIDRIVE® "Kartu pro čidlo absolutní polohy
typ DIP11A".

MOVIDRIVE® 
compact MCV/
MCS41A

"Roz�ířené polohování přes sběrnici" vy�aduje, aby sběrnice PROFIBUS-DP měla
provedení MCV/MCS41A.

� Motory
� pro provoz na zařízení MOVIDRIVE® MDV nebo MOVIDRIVE® compact MCV:

asynchronní servomotory CT/CV (snímač standardně zabudovaný) nebo trojfá-
zové motory DR/DT/DV/D s volitelným inkrementálním čidlem.

� pro provoz na zařízení MOVIDRIVE® MDS nebo MOVIDRIVE® compact MCS:
synchronní servomotory DS/DY, rezolver standardně zabudovaný.

Řízení přes
mo�né s MOVIDRIVE®

compact MCV/MCS41A MDV/MDS60A

PROFIBUS-DP ano, bez volitelné jednotky ano, s volitelnou jednotkou 
DFP21A nebo DFP11A

PROFIBUS-FMS, INTER-
BUS s optickým vlnovodem ne ano, s volitelnou jednotkou 

DFP11A nebo DFI21A
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Předpoklady

� Externí snímač
Pomocí MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A nelze vyhodnocovat �ádné snímače
absolutních hodnot. Při aplikacích se silovým spojením mezi hřídelem motoru a
zátě�í lze proto jako externí snímače pou�ívat pouze inkrementální čidla se signály
podle RS-422 (5 V TTL).
� tvarové (= bezeskluzové) spojení mezi hřídelem motoru a zátě�í: není nutný

�ádný externí snímač. Chcete-li i při tvarovém spojení polohovat na externí sní-
mač, musíte postupovat přesně tak jako u silového spojení.

� silové spojení (vykazující skluz) mezi hřídelem motoru a zátě�í: navíc ke snímači
motoru/rezolveru je nutný externí snímač.
� inkrementální čidlo jako externí snímač → připojení k základnímu přístroji X14.
� pouze u zařízení MOVIDRIVE® MDV/MDS60A: čidlo absolutní hodnoty jako

externí snímač → připojení na volitelnou jednotku DIP11A X62.
Ve výběru ze seznamu DIP (→ systémová příručka MOVIDRIVE® MD_60A, popis
parametrů P950) jsou uvedena přípustná čidla absolutních poloh.

� Mo�né kombinace MOVIDRIVE® MDV/MDS60A:

� Mo�né kombinace MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A:

spojení 
hřídel motoru-zátě�

tvarové, není nutný �ádný 
externí snímač silové, nutný externí snímač

typ externího snímače - inkrementální čidlo čidlo absolutní polohy
posuv do referenčního 
bodu ano ano ne

typ sběrnice
→ po�adované volitelné 
zařízení

PROFIBUS DP (12 MBaudů) → DFP21A
PROFIBUS FMS/DP → DFP11A

INTERBUS LWL → DFI21A
potřebné dal�í volitelné 
zařízení MOVIDRIVE® ne ne karta pro čidlo absolutní 

polohy typ DIP11A

spojení 
hřídel motoru-zátě�

tvarové, není nutný �ádný 
externí snímač silové, nutný externí snímač

typ externího snímače - inkrementální čidlo
posuv do referenčního bodu ano ano
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3Popis funkce

3.2 Popis funkce
Funkční znaky Aplikace "Roz�ířené polohování přes sběrnici" skýtá následující funkční znaky:

� přes průmyslovou sběrnici lze zadávat libovolné mno�ství výsledných poloh
� jsou mo�né dlouhé dráhy pojezdu. Maximální mo�ná dráha pojezdu závisí na nas-

tavené jednotce dráhy, například:

� pro polohovací jízdu se musí rychlost a rampy nastavovat přes sběrnici.
� programové koncové spínače lze definovat a vyhodnocovat.
� jako externí snímače lze vyhodnocovat  podle výběru inkrementální čidla a čidla ab-

solutní polohy.
� jednoduché připojení k nadřazenému řízení (SPS = řízení programovatelnému z

paměti).

Druhy provozu Funkce jsou realizovány třemi druhy provozu:
� Tipovací provoz

� přes bit 9 nebo 10 v řídicím slově 2 (PA1) se pohonem pohybuje doprava nebo
doleva.

� rychlost a rampy jsou variabilní a zadávají se přes průmyslovou sběrnici.

� Re�im pro dosa�ení reference
� bitem 8 v řídicím slově 2 (PA1) se spustí posuv do referenčního bodu. Posuvem

do referenčního bodu se stanoví vzta�ný bod (nulový bod stroje) pro postupy
absolutního polohování.

� i kdy� jako externí snímač pou�íváme čidlo absolutní polohy, lze provádět posuv
do referenčního bodu.

� Automatický provoz
� bitem 8 v řídicím slově 2 (PA1) se v automatickém provozu spustí polohování.
� zadávání výsledné polohy přes procesní výstupní datová slova PA2 a PA3.
� cyklické potvrzení skutečné polohy v u�ivatelských jednotkách přes procesní vs-

tupní datová slova PE2 a PE3.
� zadávání po�adované rychlosti přes procesní výstupní datové slovo PA4.
� cyklické potvrzení skutečné rychlosti přes procesní vstupní datové slovo PE4.
� zadávání zrychlovacích a zpo�ďovacích ramp přes procesní výstupní datová slo-

va PA5 a PA6.
� cyklické potvrzení činného proudu a vytí�ení přístroje přes procesní vstupní da-

tová slova PE5 a PE6.
� potvrzení výsledné polohy po najetí do ní přes virtuální binární výstup "výsledná

poloha dosa�ena".

jednotka dráhy maximálně mo�ná dráha pojezdu
1/10 mm 26.2144 m
mm 262.144 m



3

12 MOVIDRIVE®, rozšířené polohování přes sběrnici

Popis funkce

Omezení Procesním výstupním datovým slovem PA4 se zadává po�adovaná rychlost polohovací
jízdy. Z bezpečnostních důvodů mů�ete dodatečně omezit maximálně přípustnou ry-
chlost pro automatický a tipovací provoz.
Neopomeňte, �e P302 "Maximální počet otáček 1" musí být nejméně o 10% vy��í ne�
nastavená omezení pro automatický a tipovací provoz.
Navíc je faktor čitatele pro kalibraci dráhy omezený na hodnotu 8192.

04825AXX
Obr. 5: Výměna dat přes procesní data

PA = procesní výstupní data PE = procesní vstupní data

PA1 = řídicí slovo 2 PE1 = stavové slovo

PA2 = výsledná poloha Horní PE2 = skutečná poloha Horní

PA3 = výsledná poloha Dolní PE3 = skutečná poloha Dolní

PA4 = po�adovaná rychlost PE4 = skutečná rychlost

PA5 = zrychlovací rampa PE5 = činný proud

PA6 = zpo�ďovací rampa PE6 = vytí�ení přístroje
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3Kalibrace pohonu

3.3 Kalibrace pohonu
Řízení musí znát počet impulzů snímače (inkrementů) na jednotku dráhy, aby bylo
mo�né spočítat informaci o dráze a pohon správně polohovat. Mimoto mů�ete pomocí
kalibrace nastavit u�ivatelskou jednotku, vhodnou pro Va�e pou�ívání.

Pohony bez 
externího sní-
mače (s tvarovým 
stykem)

U pohonů bez externího snímače mů�ete nechat kalibraci automaticky provádět funkcí
"Roz�ířeného polohování přes sběrnici", slou�ící k uvádění do provozu. K tomu účelu
musíte zadat následující data:
� průměr hnacího kola nebo stoupání závitu vřetena
� převodový poměr převodovky (i-převodovky, sni�ující počet otáček)
� převodový poměr předlohy (i-předlohy, sni�ující počet otáček)

Funkce pro uvádění do provozu pak vypočítá následující faktory kalibrace:
1. Faktor kalibrace Impulsy/dráha [inc/mm] podle vzorce:

Impulsy = 4096 × ipřevodovky × ipředlohy
Dráha = π × dhnacího kola nebo s stoupání závitu vřetena

2. Faktor kalibrace Rychlost (hodnota čitatele v 1/min a hodnota jmenovatele v mm/s)
Jako jednotku pro hodnotu jmenovatele mů�ete pou�ít také m/min nebo 1/min.

Mů�ete také přímo zadávat impulsy/dráhu a faktor kalibrace rychlosti. Pokud jako jed-
notku dráhy zadáte jinou jednotku ne� milimetr [mm], pou�ije se tato u�ivatelská jednot-
ka také pro polohu programových koncových spínačů, posunutí referenčního bodu a
polohy přes sběrnici.

Pohon s 
externími sní-
mači (se silovým 
stykem)

V tomto případě musíte před uvedením "Roz�ířeného polohování přes sběrnici" do
provozu mít zaktivovaný a zkalibrovaný externí snímač. K tomu účelu v programu MO-
VITOOLS/SHELL proveďte následující nastavení:
� nastavit P941 "Quelle Istposition" (zdroj skutečná poloha), EXT. SNÍMAČ (X14) u

inkrementálního čidla nebo ČIDLO ABSOLUTNÍ POLOHY (DIP). Toto nastavení lze
provádět i během uvádění "Roz�ířeného polohování přes sběrnici" do provozu.

� nastavíme P942 ... P944 "Geberfaktor Zähler" (Faktor snímače čitate)l a "Geberfak-
tor Nenner" (jmenovatel) a "Geberskalierung Ext. Geber" (kalibrace Ext. snímače).
Toto nastavení musíte provést v programu MOVITOOLS/SHELL před uvedením
"Roz�ířeného polohování přes sběrnici" do provozu.

Při uvedení "Roz�ířeného polohování přes sběrnici" do provozu je nyní výpočet kali-
brace zablokovaný.
Dal�í informace ke kalibraci externích snímačů naleznete v příručce "Polohování a
řízení procesu IPOSplus®".

02770ADE
Obr. 6: Nastavení  zdroj skutečná poloha
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Kalibrace pohonu

Aktivace čidla 
absolutní polohy

Pouze u MOVIDRIVE® MDV/MDS60A:pokud čidlo absolutní polohy pou�ijete jako ex-
terní snímač, musíte před uvedením "Roz�ířeného polohování přes sběrnici" do provo-
zu uvést do provozu čidlo absolutní polohy. Postupujte v tomto případě následovně:
� uveďte do provozu měnič pomocí programu "MOVITOOLS/Shell".

� zvolte "Inbetriebnahme für Absolutwertgeber DIP" (Uvedení do provozu pro čidlo ab-
solutní polohy DIP).

� spusťte "Inbetriebnahme für" (Uvedení do provozu pro čidlo absolutní polohy DIP)

Dal�í informace k uvádění čidel absolutní polohy do provozu naleznete v příručce "Polo-
hování s čidlem absolutní polohy a kartou pro čidlo absolutní polohy DIP11A".

04941ADE
Obr. 7: Uvedení měniče do provozu

04992ADE
Obr. 8: Uvedení čidla absolutní polohy do provozu



MOVIDRIVE®, rozšířené polohování přes sběrnici 15

3Koncové spínače, referenční vačky a nulový bod stroje

3.4 Koncové spínače, referenční vačky a nulový bod stroje
Programové kon-
cové spínače

Programové koncové spínače slou�í jako dodatečná bezpečnostní funkce tím, �e
stanoví hranice rozsahu pojezdu. Dodr�ujte následující pokyny:
� Programové koncové spínače musí le�et v rozmezí dráhy pojezdu technických kon-

cových spínačů.
� Instrukce pro pojezd, jejich� výsledné polohy se nacházejí mimo programové kon-

cové spínače, nebudou vykonány.
� bude-li přes průmyslovou sběrnici zadána výsledná poloha, le�ící mimo rozsah pro-

gramových koncových spínačů, vznikne chybové hlá�ení F78 "Programový koncový
spínač IPOS". Toto chybové hlá�ení se musí potvrdit resetováním, přitom se refer-
encování pohonu ztratí.

Referenční vačky � Dbejte při stanovení referenčního bodu (polohy referenční vačky) a programových
koncových spínačů na to, aby se nepřekrývaly. Při překrytí se při referencování
generuje chybové hlá�ení F78 "Programový koncový spínač - IPOS".

Nulový bod stroje � Pokud nemá nulový bod stroje (= vzta�ný bod pro polohování přes sběrnici) le�et na
referenčním bodu, pak musíte při uvádění "Roz�ířeného polohování přes sběrnici"
do provozu zavést offset (posunutí) referenčního bodu.

� Platí vzorec:  Nulový bod stroje = Referenční bod + Offset referenčního bodu
Tímto způsobem mů�ete změnit nulový bod stroje, ani� byste museli posouvat refer-
enční vačku.

Pokud polohujete čidlem absolutní polohy, poziční hodnota se resetováním neztratí.
Zadejte nejprve novou výslednou polohu v rozmezí programových koncových
spínačů a proveďte pak resetování, jinak se znovu vygeneruje chyba F78.



3

16 MOVIDRIVE®, rozšířené polohování přes sběrnici

Uspořádání procesních dat

3.5 Uspořádání procesních dat
Nadřazené řízení (SPS) vysílá 6 procesních výstupních datových slov (PA1 ... PA6) k
měniči a přijímá od měniče 6 procesních vstupních datových slov (PE1 ... PE6).

Procesní 
výstupní data

Procesní výstupní datová slova mají následující uspořádání:
� PA1:  řídicí slovo 2

• PA2 + PA3: výsledná poloha

� PA4: po�adovaná rychlost

04825AXX
Obr. 9: Výměna dat přes procesní data

PA = procesní výstupní data  PE = procesní vstupní data
PA1 = řídicí slovo 2 PE1 = stavové slovo (IPOS procesní vstupní data)
PA2 = výsledná poloha Horní PE2 = skutečná poloha Horní (IPOS proces. 

vstup. data)
PA3 = výsledná poloha Dolní PE3 = skutečná poloha Dolní (IPOS proces. 

vstup. data)
PA4 = po�adovaná rychlost (IPOS proces. výst. data) PE4 = skutečná rychlost (IPOS proces. vstup. data)
PA5 = rampa zrychlení (IPOS proces. výst. data) PE5 = činný proud (IPOS proces. vstupní data)
PA6 = zpomalovací rampa (IPOS proces. 

 výstupní data)
PE6 = vytí�ení přístroje (IPOS proces. vstupní data)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

rezervováno blokování regulátoru/
uvolnění

rezervováno uvolnění/rychlé 
zastavení

rezervováno uvolnění/zastavení

volba módu
Horní /přídr�ná regulace

volba módu
Dolní přepnutí rampy

tipování - přepnutí sady para-
metrů

tipování + resetování chyby

start rezervováno

PA2 výsledná poloha Horní PA3 výsledná poloha Dolní
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

výsledná poloha (u�ivatelská jednotka)

PA4 po�adovaná rychlost
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

po�adovaná rychlost (1/min)
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3Uspořádání procesních dat

� PA5 + PA6: rampa zrychlení a rampa zpomalení 

Procesní vstupní 
data

Procesní vstupní datová slova mají následující uspořádání:
� PE1: stavové slovo 

� PE2 + PE3: skutečná poloha

� PE4: skutečná rychlost

� PE5: činný proud

� PE6: vytí�ení přístroje

PA5 rampa zrychlení PA6 rampa zpomalení
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

rampy [s]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
stav měniče/kód chyby

motor se otáčí (n ≠ 0)

měnič připraven k provozu

IPOS reference (= pohon je v referenci)

výsledná poloha dosa�ena

uvolnění brzdy

porucha/výstraha

koncový spínač vpravo

koncový spínač vlevo

PE2 skutečná poloha Horní PE3 skutečná poloha Dolní 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

skutečná poloha (u�ivatelská jednotka)

PE4 skutečná rychlost
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

skutečná rychlost [1/min]

PE5 činný proud
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

činný proud (% jmenovitého proudu přístroje)

PE6 vytí�ení přístroje
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

vytí�ení přístroje (% I x t)
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Software

4 Instalace
4.1 Software
MOVITOOLS Aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici" je částí softwaru MOVITOOLS od

firmy SEW (verze 2.60 a vy��í). Při instalování softwaru MOVITOOLS na Va�em
počítači postupujte následovně:
� vlo�te CD s MOVITOOLS do CD mechaniky va�eho počítače.
� aktivujte "Start\Ausführen..." ("start\provedení...").
� zadejte  "{písmeno pohonu va�í CD mechaniky}:setup" a zmáčkněte tlačítko "Re-

turn" (návrat).
� spustí se menu setup MOVITOOLSu. Řiďte se pokyny, automaticky vás povedou při

instalaci.

MOVITOOLS mů�ete spou�tět nyní přes Mana�er programů. Je-li k Va�emu PC připo-
jený MOVIDRIVE®, vyberte si správné rozhraní (PC-COM) a nastavte spojení bod po
bodu. Zmáčknutím tlačítka <Aktualisieren> (Aktualizovat) se měnič zobrazí v okně "An-
geschlossene Geräte" (Připojené přístroje).

Technologické 
provedení (od 
verze 2.70)

Aplikační modul "Roz�ířené polohování přes sběrnici"  lze pou�ívat s přístroji MOVID-
RIVE® MDV/MDS60A v technologickém provedení (-0T). S přístroji ve standardním
provedení (-00) nelze aplikační moduly pou�ívat.

04431BDE
Obr. 10: Okno MOVITOOLSu
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4Základní přístroj MDV/MDS60A s volitelnou jednotkou "Karta pro čidlo
absolutní polohy typ DIP11A"

4.2 Základní přístroj MDV/MDS60A s volitelnou jednotkou "Karta pro čidlo abso-
lutní polohy typ DIP11A"

04826ACZ
Obr. 11: Schéma zapojení Základního přístroje s volitelnou jednotkou DIP11A
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Instalace sběrnice MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

4.3 Instalace sběrnice MOVIDRIVE® MDV/MDS60A
Přehled Při instalaci sběrnic dbejte prosím na pokyny, uváděné v příručkách k příslu�ným

průmyslovým sběrnicím, přilo�ených k rozhraním průmyslových sběrnic.

04827AXX
oBR. 12: Typy sběrnic

CHOD
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- PORUCHA

CHOD
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Certifikovaná!
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4Instalace sběrnice MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS 
(DFP21A)

Podrobné informace jsou obsa�eny v souboru dokumentace k PROFIBUSu, který si
mů�ete objednat u firmy SEW. Tato dokumentace obsahuje jako pomůcku k projek-
tování a k jednoduchému uvedení do provozu kmenové soubory přístrojů (GSD) a ty-
pové soubory pro MOVIDRIVE®. 

Technická data

Uspořádání 
vývodů konektoru

Karta Rozhraní průmysl. sběrnice PROFIBUS typ DFP21A
Objednací číslo 823 618 6

Pomůcky pro uvedení do provozu a diagnózu Obslu�ný software MOVITOOLS a ovládací zařízení 
DBG11A

Varianta protokolu PROFIBUS-DP podle EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3 

Podporované rychlosti přenosu dat v baudech Automatická identifikace rychlosti přenosu v baudech:
9,6 kbaudů ... 12 Mbaudů

Připojení 9-pólová zásuvka Sub-D
Uspořádání  vývodů podle EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Ukončení sběrnice Není integrované, musí se realizovat v zástrčce PROFI-
BUSU.

Adresa stanice 0... 125 nastavitelná na přepínači DIP 

Kmenový soubor přístrojů (GSD) SEW_6003.GSD

Ident. číslo DP 6003 hex = 24579 dez

Hmotnost 0.2 kg (0.44 lb)

1. LED Zelená:  RUN (CHOD)
2. LED Červená: BUS FAULT (CHYBA NA  SBĚRNICI)
3. Přepínač DIP pro nastavení adresy stanice.
4. 9-pólová zásuvka Sub-D: pro připojení sběrnice 

PROFIBUS
DP

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

DFP

X30

ZAP

ADDRESA

nc

PROFIBUS
DP

CHOD

PORUCHA

NA SBÌRNICI

04434AXX
Obr.13: Uspořádání 9-pólové zástrčky Sub-D podle EN 50170 V2

(1) 9-pólová zástrčka Sub-D

(2) signálové vodiče zkroutit!

(3) nutné vodivé spojení mezi pouzdrem zástrčky a stíněním!
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Instalace sběrnice MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS 
(DFP11A)

Podrobné informace jsou obsa�eny v souboru dokumentace k PROFIBUSu, který si
mů�ete objednat u firmy SEW. Tato dokumentace obsahuje jako pomůcku k projek-
tování a k jednoduchému uvedení do provozu kmenové soubory přístrojů (GSD) a ty-
pové soubory pro MOVIDRIVE®. 

Technická data

Uspořádání 
vývodů konektoru

Karta Rozhraní průmysl. sběrnice PROFIBUS typ DFP11A
Objednací číslo 822 724 1

Pomůcky pro uvedení do provozu a diagnózu Obslu�ný software MOVITOOLS a ovládací zařízení 
DBG11A

Varianty protokolu
� PROFIBUS-DP podle EN 50170 V2 / DIN E 19245 T33
� PROFIBUS-FMS podle EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
� Smí�ený provoz PROFIBUS-DP/FMS (kombislave) 

Podporované rychlosti přenosu dat v baudech

Automatická identifikace rychlosti přenosu v baudech:
� 9.6 kilobaudů
� 19.2 kilobaudů
� 93.75 kilobaudů
� 187.5 kilobaudů
� 500 kilobaudů
� 1500 kilobaudů

Připojení 9-pólová zásuvka Sub-D
Uspořádání  vývodů podle EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Ukončení sběrnice Připojitelné pro typ vodiče A (do 1500 kBd)
podle EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Adresa stanice 0... 125 nastavitelná na přepínači DIP 

Implicitní parametr sběrnice Min-TSDR pro provoz FMS/DP příp. DPvolitelný na přepínači 
DIP

Kmenový soubor přístrojů (GSD) SEW_6000.GSD

Ident. číslo DP 6000 hex = 24576 dez

Hmotnost 0.2 kg (0.44 lb)

1. LED Zelená:  RUN (CHOD)
2. LED Červená: BUS FAULT (CHYBA NA  SBĚRNICI)
3. Přepínač DIP pro nastavení adresy stanice a k přepnutí ze smí�eného re�imu FMS/DP pouze na re�im DP. 
4. Přepínač DIP k připojení a odpojení koncového odporu sběrnice
5. 9-pólová zásuvka Sub-D: pro připojení sběrnice 

04434AXX
Obr. 14: Uspořádání 9-pólové zástrčky Sub-D podle EN 50170 V2

(1) 9-pólová zástrčka Sub-D

(2) signálové vodiče zkroutit!

(3) nutné vodivé spojení mezi pouzdrem zástrčky a stíněním!
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4Instalace sběrnice MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

INTERBUS s 
optickým vlnovo-
dem (DFI21A)

Podrobné informace jsou obsa�eny v souboru dokumentace k INTERBUSu s optickým
vlnovodem, který si mů�ete objednat u firmy SEW. 

Technická data

Uspořádání 
vývodů

Karta Průmysl. sběrnice INTERBUS typ DFI21A (optický 
vlnovod)

Objednací číslo 823 093 5

Pomůcky pro uvedení do provozu a diagnózu Obslu�ný software MOVITOOLS a ovládací zařízení 
DBG11A a CMD-Tool

Podporované rychlosti přenosu dat v baudech 500 kbaudů a 2 Mbaudy, lze přepínat přepínačem DIP

Připojení
Vstup pro dálk. sběrnici: 2 zástrčky F-SMA
Výstup pro dálk. sběrnici: 2 zástrčky F-SMA
opticky regulované rozhraní optického vlnovodu

Hmotnost 0.2 kg (0.44 lb)

1. Přepínač DIP pro délku procesních dat, délka PCP (prvotního řídic. progr.) a rychlost přenosu v baudech
2. Diagnóza diodami LED
3. Optický vlnovod: dálkový IN (VSTUP)
4. Optický vlnovod: příchozí dálková sběrnice
5. Optický vlnovod: dálkový OUT (VÝSTUP)
6. Optický vlnovod: pokračující dálková sběrnice

Poloha Signál Směr Barva �íly v optickém 
světlovodu

3 optický vlnovod
Dálkový IN (VSTUP)

přijímaná data oran�ová (OG)

4 příchozí dálková sběr-
nice

vysílaná data černá (BK)

5 optický vlnovod  
Dálkový OUT (VÝSTUP)

přijímaná data černá (BK)

6 odchozí dálková sběr-
nice

vysílaná data oran�ová (OG)
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MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

4.4 MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

Uspořádání 
vývodů konek-
toru sběrnice 
PROFIBUS-DP

Dbejte pokynů, uvedených v provozním návodu MOVIDRIVE® compact MC_41A.

04940ADE
Obr. 15: Schéma zapojení MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A
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X30: (MCV/MCS41A)
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uvolnìní/rychlé zastavení
reset, vynulování
referenèní vaèka
/koncový spínaè Vpravo
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vzta�ná svorka pro

vzta�ný potenciál binárních signálù
relé støedový kontakt / porucha
v referenci
relé spínací kontakt / porucha
/brzda
relé rozpínací kontakt / porucha
vzta�ný potenciál binárních signálù

X10:DIØØ...DIØ5
výstup +24V

vstup +24 V

+10 V

-10 V

Systémová sbìrnice Horní
Vstup TF-/TH
Systémová sbìrnice Dolní
vzta�ný potenciál analogových signálù

snímaè na motoru
inkrementální èidlo (MCV) nebo rezolver (MCS)
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04915AXX
Obr. 16: Uspořádání 9-pólové zástrčky Sub-D podle EN 50170 V2

(1) X30: 9-pólová zástrčka Sub-D
(2) signálové vodiče zkroutit!
(3) nutné vodivé spojení mezi pouzdrem zástrčky a stíněním!
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4Připojení koncových spínačů

4.5 Připojení koncových spínačů
Vačky koncových spínačů musejí rozsah pojezdu pokrývat a� k dorazu.

Pou�ívejte pouze koncové spínače s rozpínacími kontakty (Low-aktivní)!

04437AXX
Obr. 17: Připojení koncových spínačů

CW = chod měniče doprava 

X = dráha pojezdu

ES CW = koncový spínač pravý

ES CCW = koncový spínač levý

Dbejte na správné přiřazení koncových spínačů. To znamená, �e při běhu doprava
(CW) se nají�dí na pravý koncový spínač (ES CW) a při běhu doleva (CCW) se nají�dí
na levý koncový spínač (ES CCW). 
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V�eobecně

5 Uvedení do provozu
5.1 V�eobecně

Předpokladem úspě�ného uvedení do provozu je správné projektování a bezchybná in-
stalace. Podrobné pokyny k projektování jsou obsa�eny v systémových příručkách
MOVIDRIVE® MD_60A a MOVIDRIVE® compact. Tyto systémové příručky jsou
součástí souborů dokumentace MOVIDRIVE® MD_60A a MOVIDRIVE® compact, je�
si mů�ete objednat u firmy SEW.
Zkontrolujte si instalaci, také připojení čidel, dle pokynů k instalaci v Návodu k obsluze
MOVIDRIVE® a v této příručce (→ kapit. Instalace).
Pokud u�íváte čidlo absolutní polohy, dbejte také na pokyny k instalaci a uvedení do
provozu čidla absolutní polohy v příručce "Polohování s čidlem absolutní polohy a kar-
tou čidla absolutní polohy DIP11A", kterou si mů�ete objednat u firmy SEW.

5.2 Přípravné práce
Před uvedením do provozu učiňte následující kroky:
� Spojte měnič přes sériové rozhraní (RS-232, USS21A na PC-COM) s PC.
� Nainstalujte software MOVITOOLS od fy. SEW (verzi 2.60 a vy��í).
� Měnič uveďte do provozu pomocí programu "MOVITOOLS/Shell"..

� nastavte následující provozní re�imy:

04941ADE
Obr. 18: Uvedení měniče do provozu

měnič
typ motoru

DR/DT/DV/D CT/CV DS/DY
MOVIDRIVE® MDV60A nebo 
MOVIDRIVE® compact MCV41A VFC-n-REG.&IPOS CFC&IPOS -

MOVIDRIVE® MDS60A nebo 
MOVIDRIVE® compact MCS41A - - SERVO&IPOS
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5Přípravné práce

� pouze při provozu s inkrementálním čidlem na základním přístroji: X14 jako externím
snímačem:
� nastavte v MOVITOOLS/SHELL parametry P942 ... P944faktor snímače čitatel a

jmenovatel a kalibraci čidla ext. snímač. Podrobný popis parametrů P942 ... P944
naleznete v příručce "Polohování a sekvenční řízení IPOSplus®".

� pouze při provozu s čidlem absolutní polohy na DIPu: X62 jako externím snímačem:
� vyberte "Uvedení do provozu pro čidlo absolutní polohy DIP"..

� uveďte čidlo absolutní polohy DIP do provozu
� signál "0" na svorce X13:1 (DI∅∅ , /Zablokování regulátoru).

04992ADE
Obr. 19: Uvedení čidla absolutní polohy do provozu
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Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

5.3 Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici"
V�eobecně � spusťte program "MOVITOOLS/Shell".

� spusťte "Uvedení do provozu/Roz�ířené polohování přes sběrnici"..

První uvedení do 
provozu

Spustíme-li "Roz�ířené polohování přes sběrnici" poprvé, objeví se okam�itě okna pro
uvedení do provozu.

04829ADE
Obr. 20: Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici"
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5Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Parametry průmys-
lové sběrnice

� Nastavte správný typ průmyslové sběrnice
� Nastavte po�adované parametry sběrnice
� Klikněte na "Weiter >>" (Dále), objeví se dal�í okno pro "Uvedení do provozu".

04830ADE
Obr. 21: Nastavení parametrů průmyslové sběrnice 
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Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Kalibrace

� nastavte "Quelle Istposition" (zdroj skutečná hodnota). Jsou mo�ná následující nas-
tavení:
� "snímač na motoru (X15)" při provozu bez externího snímače.
� "EXT. GEBER (X14)" (Ext. snímač X14) při provozu s inkrementálním čidlem jako

externím snímačem.
� "ABSOLUTWERTGEB. (DIP)" (čidlo absolutní polohy DIP) při provozu s volitel-

nou jednotkou DIP11A a absolutním čidlem jako externím snímačem.
� Pouze u "Quelle Istposition = Motorgeber (X15)" (Zdroj skutečná hodnota = sní-

mač na motoru (X15): Proveďte "Výpočet kalibrace". Zadejte k tomu účelu následu-
jící hodnoty:
� zadejte hodnotu pro "Průměr hnacího kola" nebo "Stoupání závitu vřetena" v jed-

notkách milimetry [mm] nebo 1/10 milimetru [1/10 mm].
� zadejte převody (= hodnoty i) pro převodovku a předlohu.
� vyberte si "jednotku rychlosti".
� zmáčkněte tlačítko <Berechnung> (Výpočet), dojde k výpočtu faktoru kalibrace.

"Impulsy/dráha" se zadávají v jednotce [inc/mm].
"Faktor kalibrace pro dráhu" si mů�ete vypočítat také sami a hodnotu přímo zadat. 
V tomto případě mů�ete zadat pro dráhu i jinou jednotku ne� milimetry.

04832ADE
Obr.22: Nastavení kalibrace
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5Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

� při provozu s externím snímačem je "Výpočet kalibrace" zablokovaný.
� "Faktor kalibrace pro dráhu"

Pokud kalibraci necháte vypočítat pomocí programu, pak automaticky dojde k výpoč-
tu "Faktoru kalibrace pro dráhu" a jeho zadání. Faktor čitatele je přitom omezený na
max. 8192 Inc. Pokud k výpočtu nepou�ijete program, například při provozu s ex-
terním snímačem, musíte si faktor kalibrace sami vypočítat a zadat. Faktor čitatele
je přitom omezený na max. 8192 Inc. V případě, �e výpočet neprovádíte pomocí pro-
gramu, například při provozu s externím snímačem, musíte si faktor kalibrace sami
vypočítat a zadat..

Příklad výpočtu "Faktor kalibrace pro dráhu" (Skalierungsfaktor Weg):
Polohování na čidlo absolutní polohy typ WCS2 (fa. Stahl).
fyzikální rozli�ení čidla = 1,25 inkrementů/milimetr
kalibrace čidla P955 = 8
rozli�ení čidla s kalibrací čidla = 10 inkrementů/milimetr [inc/mm]
nastavte "impulsy/dráha = 10/1 [inc/mm]".

� "faktor kalibrace pro rychlost" (Skalierungsfaktor der Geschwindigkeit)
Pokud kalibraci necháte vypočítat pomocí programu, pak automaticky dojde k za-
dání "Faktoru kalibrace pro rychlost". Jako jednotka pro jmenovatel se přitom pou�ije
dříve nastavená "jednotka rychlosti". V případě, �e výpočet neprovádíte pomocí pro-
gramu, například při provozu s externím snímačem, musíte si faktor kalibrace sami
vypočítat a zadat.
Příklad výpočtu "Faktor kalibrace pro rychlost":
Polohování na čidlo absolutní polohy typ WCS2 (fa. Stahl).
Čitatel = ipřevodovka × ipředloha × přepočítávací faktor pro rychlost
Čitatel = 2 × 1 × 60 s/min = 120 s/min
Jmenovatel = obvod = pi × d = 3,14159 × 50 mm = 157,08 mm

Nastavte následující hodnoty:
Čitatel = 12000 
Jmenovatel = 15708

Dbejte přitom na to, aby faktor čitatele činil max. 8192 Inc.

Uvědomte si, �e hodnota čitatele a hodnota jmenovatele mohou činit maximálně
32767.
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Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Roz�ířené polo-
hování přes sběr-
nici

� Zapi�te polohu softwarových koncových spínačů. Zápis "0" u obou koncových
spínačů deaktivuje  tyto softwarové koncové spínače. Dbejte na to, aby byla poloha
softwarových koncových spínačů uvnitř dráhy hardwarových koncových spínačů. Na
číslech v dolní polovině obrázku je zobrazena poloha softwarových koncových
spínačů.

� Zapi�te referenční offset. Referenční offset koriguje nulový bod stroje. Platí vzorec:
nulový bod stroje = referenční bod + referenční offset

04833ADE
Obr. 23: Nastavení koncových spínačů, typu posuvu do referenčního bodu a omezení
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5Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

� vyberte správný typ posuvu do referenčního bodu (0...7):

Ukládání změn do 
paměti

Budete vyzváni, abyste provedené zápisy ulo�ili do paměti.

02791AXX

Typ 0: �ádný posuv do referenčního bodu. Referenčním bodem je 
levý nulový impuls okam�ité polohy.
Nulový bod stroje = levý nulový impuls okam�ité polohy + offset refer-
enčního bodu

Typ 1: Referenčním bodem je levý konec referenční vačky.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

Typ 2: Referenčním bodem je pravý konec referenční vačky.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

Typ 3: Referenčním bodem je pravý koncový spínač. K tomu není 
potřebná �ádná referenční vačka.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

Typ 4: Referenčním bodem je levý koncový spínač. K tomu není 
potřebná �ádná referenční vačka.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

Typ 5: �ádný posuv do referenčního bodu. Referenčním bodem je 
okam�itá poloha bez vztahu k nulovému impulsu.
Nulový bod stroje = okam�itá poloha + offset referenčního bodu

Typ 6: Referenčním bodem je levý konec referenční vačky.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

Typ 7: Referenčním bodem je pravý konec referenční vačky.
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

� Zadejte "Omezeními" maximálně dovolený počet otáček pro automatický re�im, tipo-
vací re�im a regulátor počtu otáček. Dbejte na to, aby maximální přípustný počet
otáček pro regulátor počtu otáček byl nejméně o 10% vy��í ne� v automatickém
re�imu a tipovacím provozu.

04444ADE
Obr. 24: Ukládání změn do paměti
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Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Download Zmáčkněte tlačítko "Download", dojde k automatickému nastavení v�ech nezbytných
parametrů v měniči a ke spu�tění programu IPOS "Absolutní polohování". .

Přejít na monitor Po provedení funkce "Download budete dotázáni, zda chcete přejít do re�imu monitoru 

Volbou "Ja" (Ano) přejdete na monitor a mů�ete tam startovat v po�adovaném
provozním re�imu. Volbou "Nein" (Ne) přejdete na MOVITOOLS/Shell.

04834ADE
Obr.25: Okno pro funkci "Download"

04835ADE
Obr.26: Monitor Ano/Ne
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5Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Opětovné 
uvedení do 
provozu

Pokud po ji� úspě�ném prvním uvedení programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici"
do provozu jej spustíme znovu, objeví se ihned monitor "Roz�ířeného polohování přes
sběrnici".
Mů�ete si vybrat, zda procesní data se mají zobrazovat dekódovaná nebo v hexadec-
imální podobě.

Dekódované 
zobrazení

04836ADE
Obr. 27: Monitor "Roz�ířeného polohování přes sběrnici", dekódované zobrazení
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Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Hexadecimální 
zobrazení

Zmáčkněte tlačítko "Inbetriebnahme" (Uvedení do provozu), pokud chcete provést nové
Uvedení do provozu. Poté se objeví okna  pro "Uvedení do provozu" (→ První uvedení
do provozu).

04837ADE
Obr. 28: Monitor "Roz�ířeného polohování přes sběrnici", hexadecimální zobrazení



MOVIDRIVE®, rozšířené polohování přes sběrnici 37

5Spu�tění programu "Roz�ířené polohování přes sběrnici "

Monitor V monitoru "Roz�ířeného polohování přes sběrnici" se zobrazí procesní data,
přená�ená průmyslovou sběrnicí. Navíc se zobrazují stavy jednotlivých bitů pro "PA1:
řídicí slovo 2" a "PE1: stavové slovo".

Řízení v monitor-
ovém re�imu

V monitorovém re�imu mů�ete navíc simulovat i řízení. Pro aktivaci řízení postupujte
následovně:
� signál "0" na svorce DI∅∅  "/REGLERSPERRE/" (zablokování regulátoru)
� zvolte "Decodierte Anzeige" ("Dekódované zobrazení").
� aktivujte k tomu účelu bod "Steuerung" (Řízení), nacházející se nad "PA1: Steuer-

wort 2" (PA1: Řídicí slovo 2").
� mů�ete nyní aktivovat a deaktivovat jednotlivé bity řídicího slova (PA1) a zadávat

hodnoty pro procesní výstupní datová slova.
� zmáčkněte tlačítko "PA senden" ("odeslat procesní výstupní datová slova), abyste

tato řídicí slova odeslali do měniče..

Měnič nyní vykoná podle těchto zadaných úkolů povel k pojezdu

04838ADE
Obr.29: Simulování řízení

� pouze s DI ∅∅  "/REGLERSPERRE" = "0" (zablokování regulátoru) mů�ete provést
změnu z "Steuerung" (Řízení) na "Monitor" (Monitor).

� abyste ukončili program "Erweiterte Buspositionierung" (Roz�ířené polohování přes
sběrnici), musí být "Monitor" aktivní..
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Parametry

5.4 Parametry
Uvedením do provozu se nastaví automaticky následující parametry:

Číslo parametru Parametr Nastavení
P100 zdroj �ádaných hodnot průmysl. sběrnice

P101 zdroj řídicích slov průmysl. sběrnice

P136 rampa zastavení 0.5 s

P137 rampa nouzového zastavení 0.5 s

P600 binární vstup DI∅ 1 uvolnění/rychlé zastavení

P601 binární vstup DI∅ 2 reset

P602 binární vstup DI∅ 3 referenční vačka

P603 binární vstup DI∅ 4 /Konc. spínač VPRAVO

P604 binární vstup DI∅ 5 /Konc. spínač VLEVO

P819 časová prodleva průmysl. sběrnice
0 ... 650 s

P815 časová prodleva Sbusu 

P831 reakce průmys. sběrn. na 
čas.prodlevu

bez reakce
indikace chyb

okam�ité zastavení/porucha
nouzové zastavení/porucha

rychlé zastavení/porucha
okam�ité zastavení/výstraha-
nouzové zastavení/výstraha

rychlé zastavení/výstraha

P870 popis �ádané hodnoty PA1 řídicí slovo 2

P871 popis �ádané hodnoty PA2 Poloha HI

P872 popis �ádané hodnoty PA3 Poloha LO

popis �ádané hodnoty PA4 IPOS PA-DATA

popis �ádané hodnoty PA5 IPOS PA-DATA

popis �ádané hodnoty PA6 IPOS PA-DATA

P873 popis skutečné hodnoty PE1 Proces. vstup. data IPOS

P874 popis skutečné hodnoty PE2 Proces. vstup. data IPOS

P875 popis skutečné hodnoty PE3 Proces. vstup. data IPOS

popis skutečné hodnoty PE4 Proces. vstup. data IPOS

popis skutečné hodnoty PE5 Proces. vstup. data IPOS

popis skutečné hodnoty PE6 Proces. vstup. data IPOS

P876 odblokovat proces. výstupní data 
(PA) Zap.

P300 startstopové otáčky 1 0 1/min

P301 minimální otáčky 1 0 1/min

P302 maximální otáčky 1 0 ... 5500 1/min

P730 funkce brzdy 1 Zap

P941 zdroj skutečné polohy snímač motoru, ext. čidlo, 
absolutní čidlo

Tyto parametry se po uvedení do provozu ji� nesmějí měnit!
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5Spu�tění pohonu

5.5 Spu�tění pohonu
Po Downloadu přejděte zmáčknutím tlačítka "Ano" na monitorový re�im "Roz�ířeného
polohování přes sběrnici". Bity 11 a 12 z "PA1: Řídicí slovo 2" mů�ete zvolit provozní
re�im.

Druhy 
provozního 
re�imu

� Tipovací provoz: Pohonem se zavedením bitu PA1:9 "Tipování +" nebo bitu PA1:10
"Tipování -" ve směru otáčení pojí�dí doprava nebo doleva. Rychlost a rampy se za-
dávají procesními datovými slovy PA4 ... PA6.

� Re�im pro dosa�ení reference: referenční jízdou na referenční vačku stanovíte ref-
erenční bod. Offsetem referenčního bodu, jen� při uvedení do provozu mů�ete nas-
tavit, změníte nulový bod stroje, ani� byste museli změnit referenční vačku. Platí při-
tom vzorec:
Nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

� Automatický provoz: 
� řízení přes procesní výstupní data zadává měniči výslednou polohu (PA2 a PA3),

�ádanou rychlost (PA4), rampu zrychlení (PA5) a rampu zpo�dění (PA6).
� řízení spou�tí polohování příkazem PA1:8 "Start" = "1". Signál "1" musí být k dis-

pozici po celou dobu polohování. Příkazem PA1:8 = "0" zastavíte polohování.
� měnič hlásí cyklicky řídicí jednotce přes procesní vstupní data skutečnou polohu

(PE2 a PE3), skutečnou rychlost (PE4), činný proud (PE5) a vytí�ení přístroje
(PE6).

� měnič hlásí pomocí PE1:3 "Výsledná poloha dosa�ena" = "1" řídicí jednotce, �e
bylo dosa�eno vybrané výsledné polohy.

Dbejte na následující pokyny, abyste mohli spustit pohon. Toto platí pro v�echny druhy
provozu:
� binární vstup X13:1 "DI∅∅ , /Zablokování regulátoru" musí obsahovat signál "1".
� pou�ijte řídicí bit PA1:0 "Zablokování regulátoru/uvolnění" = "0" a řídicí bity PA1:1

"Uvolnění/Rychlé zastavení" a PA1:2 "Uvolnění/Zastavení" = "1".

Druh provozního re�imu
řídicí slovo 2: bit

PA1:12 PA1:11
Tipovací provoz "0" "1"

Re�im pro dosa�ení reference "1" "0"

Automatický provoz "1" "1"

neplatný "0" "0"

Pohon není je�tě v referenci nebo se musí znovu referencovat. Řídicím slovem 2 (PA1)
vyberte druh provozu "Re�im pro dosa�ení reference".
Bez úspě�ně provedené referenční jízdy odmítne program volbu automatického
provozu.
Výjimka: při provozu s absolutním čidlem (MOVIDRIVE® MDV/MDS60A s vo-
litelným zařízením DIP11A) není potřebná �ádná referenční jízda.
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Tipovací provoz

5.6 Tipovací provoz
� PA1:12 = "0" a PA1:11 = "1"
V tipovacím re�imu mů�ete nastavením řídicích bitů PA1:9 "Tipování +" nebo PA1:10
"Tipování -" pojí�dět pohonem ve směru otáčení doprava nebo doleva.
�ádanou rychlost zadávejte procesním výstupním datovým slovem PA4.
Rampy zadávejte výstupními procesními datovými slovy PA5 a PA6.

04856ADE
Obr. 30: Tipovací provoz

Aktuální poloha pohonu je vyznačena zelenou �ipkou na číselné ose.
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5Re�im referenční jízdy

5.7 Re�im referenční jízdy
� PA1:12 = "1" a PA1:11 = "0"
Referenční jízdou na referenční vačku se stanoví referenční bod. Offsetem referenčního
bodu, jen� nastavíte při uvedení do provozu, mů�ete změnit nulový bod stroje, ani�
byste museli změnit referenční vačku.
Platí vzorec: nulový bod stroje = referenční bod + offset referenčního bodu

� při uvedení do provozu musíte mít nastavený správný typ referenční jízdy (posuvu
do referenčního bodu). Pokud tomu tak není, spusťte znovu uvedení do provozu a
nastavte správný typ referenční jízdy.

� Spusťte referenční jízdu bitem PA1:8 "Start" = "1". Signál "1" musí platit po celou
dobu referenční jízdy. Dbejte na to, abyste u typů referenční jízdy 0 a 5 neprováděli
�ádnou referenční jízdu (→ strana 32).

� dosáhne-li pohon referenčního bodu (DI∅ 3 "Referenční vačka" = "1"), jede pohon s
referenčním počtem otáček 2 dále a zastaví se při opu�tění referenčního bodu (DI∅ 3
"1" → "0") v seřízené poloze. Ve stavovém slovu PE1 vybereme bit PE1:2 "Refer-
ence IPOS" = "1". Nyní zru�íme prioritu signálu "1" na bitu PA1:8.

� pohon je nyní v referenci. Nyní mů�ete spustit automatický re�im.

04857ADE
Obr.31: Tipovací provoz



5

42 MOVIDRIVE®, rozšířené polohování přes sběrnici

Automatický provoz

5.8 Automatický provoz
� PA1:12 = "1" aPA1:11 = "1"
Polohovací jízdu spustíte bitem PA1:8 "Start" = "1". Pohon nyní najede do výsledné
polohy, kterou zadáte přes výstupní procesová datová slova PA2 a PA3. Bitem PA1:8 =
"0" se polohovací jízda přeru�í.
Měnič cyklicky hlásí řízení přes vstupní procesní datová slova PE2 a PE3 skutečnou
polohu. Navíc hlásí měnič řízení přes PE4, PE5 a PE6 skutečnou rychlost, činný proud
a vytí�ení přístroje.
Jakmile pohon dosáhnul výsledné polohy, ve stavovém slovu PE1 se nastaví bit PE1:3
"dosa�ena výsledná poloha" = "1"..
Zůstane-li řídicí bit PA1:8 = "1" a zadáte-li přes výstupní procesová datová slova PA2 a
PA3 novou výslednou polohu, najede pohon ihned do této nové polohy.
Pokud chcete během jízdy společně měnit výslednou polohu a �ádanou rychlost, musí
být nastavený parametr P916 "Tvar rampy" = LINEÁRNÍ. Je-li tvar rampy ČTVERCOVÝ
nebo SINUSOVÝ a my chceme společně měnit výslednou polohu a �ádanou rychlost,
musí být DI∅∅  "/BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU" = "0".
Pokud přepneme na automatizovaný provoz a řídicí bit PA1:8 = "1", dojde okam�itě k
najetí do výsledné polohy, zadané PA2 a PA3.

04858ADE
Obr. 32: Automatický provoz

Aktuální poloha pohonu je vyznačena zelenou �ipkou na číselné ose.
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6 Provoz a servis
6.1 Taktovací diagramy

Pro taktovací diagramy platí následující předpoklady:
� Uvedení do provozu bylo provedeno správně
� DI∅∅  "/Blokování regulátoru" = "1" (�ádné blokování)
� DI∅ 1 "Odblokování/Rychlé zastavení" = "1"

Tipovací re�im

04852AXX
Obr. 33: Taktovací diagram pro tipovací re�im

PA1:0 = Blokování regulátoru/Uvolnění (1) = Spu�tění tipovacího re�imu, Tipování +

PA1:1 = Uvolnění/Rychlé zastavení (2) = Nová �ádaná rychlost přes PA4

PA1:2 = Uvolnění/Zastavení (3) = Spu�tění tipovacího re�imu, Tipování -

PA1:11 = Volba re�imu

PA1:12 = Volba re�imu n1 = Rychlost 1

PA1:9 = Tipování+ n2 = Rychlost 2

PA1:10 = Tipování-

PA4 = Procesní datové slovo �ádaná rychlost

DB∅∅ = /Brzda
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Re�im pro 
dosa�ení refer-
ence

04854AXX
Obr.34: Taktovací diagram pro re�im k dosa�ení reference

PA1:0 = Blokování regulátoru/Uvolnění (1) = Spu�tění re�imu k dosa�ení reference

PA1:1 = Uvolnění/Rychlé zastavení (2) = dosa�eno referenčního bodu

PA1:2 = Uvolnění/Zastavení

PA1:11 = Volba re�imu

PA1:12 = Volba re�imu

DI∅ 3 = Referenční vačka 

PA1:8 = Start, spu�tění

PE1:2 = Reference IPOSu

DB∅∅ =/Brzda
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Automatický 
re�im

04853AXX
Obr. 35: Taktovací diagram pro automatizovaný re�im

PA1:0 = Blokování regulátoru/Uvolnění (1) = Spu�tění tipovacího re�imu 

PA1:1 = Uvolnění/Rychlé zastavení (2) = Dosa�eno polohy 50000

PA1:2 = Uvolnění/Zastavení (3) = Dosa�eno polohy 100000

PA1:11 = Volba re�imu (4) = Dosa�eno polohy 75000

PA1:12 = Volba re�imu

PA4 = Procesní datové slovo �ádaná rychlost n1 = Rychlost 1

PA1:8 = Start, spu�tění n2 = Rychlost 2

PA2 = Výsledná poloha Horní

PA3 = Výsledná poloha Dolní

PE1:3 = Dosa�eno výsledné polohy

DB∅∅ = /Brzda
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Pøejetí polohy 
koncového 
spínaèe

Po najetí na koncový spínač (DI∅ 4 nebo DI∅ 5 = "0"), se nastaví bit PE1:5 "Porucha" =
"1" a dojde k nouzovému zastavení pohonu.

Pro opětné uvolnění pohonu postupujte následovně:
1. Nastavte provozní re�im "Tipovací re�im" (PA1:12 = "0" a PA1:11 = "1").
2. Nastavte bit PA1:6 nebo binární vstup DIO2 "Fehler-Reset" (Resetování chyby) =

"1", tím se nastaví bit PE1:5 "Závada" = "0".
3. Nastavte bit PA1:6 nebo binární vstup DI∅ 2 opět na "0", jakmile máme bit PE1:5 = "0".
4. Pohon se tím automaticky uvolní pro pojezd při otáčkách motoru n = 100  1/min.
5. Je-li pohon opět uvolněný, nastaví se DI∅ 4 nebo DI∅ 5 z "0" � "1". Nastavte nyní

PA1:6 = "0". Nastavte po�adovaný provozní re�im, například automatický re�im
(PA1:12 = "1" a PA1:11 = "1")..

04855AXX
Obr. 36: Přejetí polohy koncového spínače

PA1:0 = Blokování regulátoru/Uvolnění (1) = Najetí na koncový spínač

PA1:1 = Uvolnění/Rychlé zastavení (2) = Přejetí polohy koncového spínače

PA1:2 = Uvolnění/Zastavení (3) = Automatický provoz 

DI∅ 4 = Koncový spínač vpravo (4) = Tipovací provoz

PA1:11 = Volba re�imu

PA1:12 = Volba re�imu

PE1:5 = Porucha 

PA1:6 = Reset
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6.2 Informace o poruchách

V paměti poruch (P080) je ulo�eno posledních pět chybových hlá�ení (chyba t-0...t-4).
V�dy nejstar�í chybové hlá�ení se při více ne� pěti chybách vyma�e. V okam�iku
poruchy se do paměti ukládají následující informace:
Vyskytnuv�í se závada •  Stav binárních vstupů/výstupů •  Provozní stav měniče •  Stav
měniče •  Teplota chladiče •  Otáčky •  Výstupní proud •  Činný proud •  Vytí�ení přístroje
•  Meziobvodové napětí •  Doba zapnutí •  Doba uvolnění •  Sada parametrů •  Vytí�ení
motoru. 
V závislosti na poru�e existují tři druhy zastavení; měnič zůstává v  případě, �e dojde k
poru�e, zablokovaný:
� Okam�ité odpojení:

Přístroj ji� nemů�e pohon zabrzdit; koncový stupeň má v případě poruchy vysoký
ohmický odpor a brzda ihned zapadne (DB∅∅  "/Brzda" = "0").

� Rychlé zastavení:
Zabrzdění pohonu se děje po rampě pro zastavení t13/t23. Při dosa�ení startstop-
ových otáček brzda zapadne (DB∅∅  "/Brzda" = "0"). Koncový stupeň bude mít po
uplynutí doby sepnutí  brzdy (P732 / P735) vysoký ohmický odpor.

� Nouzové zastavení:
Zabrzdění pohonu se děje po rampě pro nouzové zastavení t14/t24. Při dosa�ení
startstopových otáček  brzda zapadne (DB∅∅  "/Brzda" = "0"). Koncový stupeň bude
mít po uplynutí doby sepnutí  brzdy (P732 / P735) vysoký ohmický odpor.

Resetování Chybové hlá�ení lze potvrdit:
� Vypnutím sítě a opětovným jejím zapnutím.Doporučujeme: pro síťový stykač K11 do-

dr�ujte minimální dobu vypnutí 10s.
� Resetováním přes binární vstup DIO2. Uvedením "Roz�ířeného polohování přes

sběrnici" do provozu se tento binární vstup obsadí funkcí "Reset".
� Zmáčknutím tlačítka Reset v mana�eru programu MOVITOOLS.
� V řídicím slovu 2 bitem PA1:6 "Reset" = "0" → "1" → "0".

� Manuálním resetováním v programu MOVITOOLS/Shell (P840 = "ANO" nebo 
[Parametr] / [Manuální resetování].

� Manuální resetování s přístrojem DBG11A (zmáčknutím tlačítka <E> v případě
poruchy se přímo dostaneme k parametru P840). 

Aktivní časová 
prodleva (time-
out)

Pokud je měnič řízený přes komunikační rozhraní (průmyslová sběrnice, RS-485 nebo
Sbus) a do�lo k vypnutí sítě a opět k jejímu zapnutí nebo k resetování chyby, zůstává
uvolnění tak dlouho blokované, dokud měnič přes rozhraní monitorované funkcí časové
prodlevy neobdr�í opět platná data.

02771ADE
Obr. 37: Resetování programem MOVITOOLS
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6.3 Hlá�ení o poruchách
Indikace Kód chyby příp. výstra�ný kód je indikovaný v BCD kódu, přičem� se dodr�uje následu-

jící pořadí zobrazení na displeji:

Po resetování nebo jakmile kód chyby příp. výstra�ný kód nabude opět hodnoty "0",  se
indikace přepne do re�imu indikace provozního stavu.

Seznam poruch Následující tabulka představuje výběr z úplného seznamu poruch (→Návod k obsluze
MOVIDRIVE® MD_60A). Uvedeny jsou pouze poruchy, je� se mohou speciálně vysky-
tovat u "Roz�ířeného  polohování přes sběrnici".
Bod ve sloupci "P" znamená, �e odezvu lze naprogramovat (P83_Odezva na chybu).
Ve sloupci "Odezva" je uvedena odezva na chybu nastavená ze závodu.

01038AXX

bliká, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

místo řádu desítek, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

místo řádu jednotek, cca 1 s

displej vypnutý, cca 0,2 s

Kód 
chyby Označení Odezva P Mo�ná příčina Opatření

00 �ádná chyba -

07 přepětí - 
Umeziobvod.

Okam�ité 
odpojení Napětí meziobvodu příli� vysoké

� prodlou�it zpomalovací 
rampy 

� zkontrolovat přívod. vodič k 
brzdnému odporu 

� zkontrolovat technická data i 
data brzdného odporu
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08 hlídání 
otáček

Okam�ité 
odpojení

� regulátor otáček příp. 
proudu (v provoz. re�imu 
VFC bez snímače) pracuje 
na hranici regulace kvůli 
mechanickému přetí�ení 
nebo fáz. výpadku v síti 
nebo motoru.

� snímač nesprávně připojený 
nebo chybný směr otáčení

� u regulace momentu jsou 
překračovány nmax

� sní�it zátě�o zvý�it nas-
tavenou dobu prodlevy (P501 
příp. P503)

� zkontrolovat připojení sní-
mače, příp.párově A/A a B/B 
zaměnit

� zkontrolovat napájecí napětí 
snímače

� kontrolovat omezení proudu
� příp. prodlou�it rampy
� zkontrolovat přívod motoru a 

motor
� zkontrolovat fáze sítě

14 snímač okam�ité 
odpojení

� kabel snímače nebo stínění 
nesprávně připojeny

� zkrat/přeru�ený drát v 
kabelu snímače

� snímač je vadný

Kabel snímače a stínění zkon-
trolovat na správné připojení, 
zkrat a přeru�ený vodič

27 chybějí kon-
cové spínače

nouzové 
zastavení

� přeru�ený vodič/chybějí oba 
konc. spínače

� koncové spínače jsou s 
ohledem na smysl otáčení 
motoru zaměněné

� přezkou�et zapojení kon-
cových spínačů

� zaměnit připojení koncových 
spínačů

� přeprogramovat svorky

28
časová prod-
leva průmys-
lové sběrnice

rychlé 
zastavení •

během projektované kontroly 
odezvy se neuskutečnila �ádná 
komunikace mezi hlavní a 
vedlej�í jednotkou

� přezkou�et standardní komu-
nikační program hlavní jed-
notky (masteru)

� prodlou�it  časovou   
prodlevu prům. sběrnice  
(P819)/vypnout kontrolu

29
najeto na 
koncový 
spínač

nouzové 
zastavení

Na koncový spínač se najelo v 
provozním re�imu IPOS

� zkontrolovat rozsah pojezdu
� opravit aplikační program

31 Termistorové 
čidlo TF

�ádná 
odezva •

� motor příli� teplý,  teplotní 
čidlo vypnul

� čidlo rozpojilo
� teplot. čidlo motoru nepřipo-

jeno nebo připojeno 
nesprávně 

� spojení MOVIDRIVE® a tepl. 
čidla na motoru je přeru�eno

� chybí můstek mezi X10:1 a 
X10:2. U MDS: chybí spo-
jení X15:9-X15:5.

� nechat motor zchladnout a 
chybu resetovat

� zkontrolovat připojení/spo-
jení mezi MOVIDRIVE® a 
tepl. čidlem na motoru

� není připojeno �ádné tepl. 
čidlo: můstek X10:1 s X10:2. 
U MDS: můstek X15:9 s 
X15:5.

� P834 nastavit na "�ádná 
odezva"

36
chybí 
volitelná vari-
anta

okam�ité 
odpojení

� typ volitel. karty nepřípustný
� zdroj �ád. hodnot, zdroj 

řízení nebo provozní re�im 
pro tuto volitelnou kartu je 
nepřípustný.

� je nastavený �patný typ      
snímače pro DIP11A.

�  pou�ít správnou volitelnou 
kartu 

� nastavit správný zdroj �ád. 
hodnot (P100).

� nastavit správný řídicí   zdroj 
(P101).  

� nastavit správný provoz. 
re�im (P700 příp. P701).  

� nastavit správný typ snímače.

39 referenční 
jízda

okam�ité 
odpojení

� referenční vačka chybí nebo 
nespíná

� připojení koncových spínačů 
je vadné

� typ posuvu do referenčního 
bodu (referenční jízdy) byl 
změněný

� zkontrolovat referenční      
vačku

� zkontrolovat připojení kon-
cových spínačů

� zkontrolovat nastavení typu 
referenční jízdy a k tomu nez-
bytné parametry

Kód 
chyby Označení Odezva P Mo�ná příčina Opatření
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42 vlečná chyba okam�ité 
odpojení •

� rotační snímač je chybně   
připojený

� rampy zrychlení jsou příli� 
krátké

� podíl P polohovacího regulá-
toru příli� malý

� regulátor otáček chybně   
parametrizovaný

� hodnota tolerance vlečné   
chyby příli� malá

� zkontrolovat připojení     
rotačního snímače 

� prodlou�it rampy
� nastavit vět�í podíl P 
� regulátor otáček znovu     

zparametrizovat  
� zvět�it toleranci vlečné      

chyby  
� zkontrolovat propojení sní-

mače, motoru a fází sítě  
� zkontrolovat mechanickou 

část na lehkost chodu, příp. 
najetí na zará�ku

78
programový 
koncový 
spínač - 
IPOS

�ádná 
odezva

Pouze v provozním re�imu 
IPOS:
programovaná výsledná poloha 
je mimo oblast pojezdu, vymeze-
nou programovými koncovými 
spínači

� zkontrolovat u�ivatelský     
program  

� zkontrolovat polohu pro-
gramových koncových     
spínačů

92 pracovní 
oblast  DIP

nouzové 
zastavení

Jen s volit. jednotkou DIP11A:
pohon vyjel přes přípustnou pra-
covní oblast čidla absolutní 
polohy. Příp. nastavení para-
metrů DIPu typ čidla/pracovní 
rozsah je chybné.

přezkou�et parametry offsetu 
polohy, offsetu nulového bodu.

93 chyba čidla 
pro DIP

nouzové 
zastavení

Jen s volit. jednotkou DIP11A:
Čidlo hlásí chybu, např. výpadek 
proudu.
� spojovací kabel čidlo-DIP 

neodpovídá po�adavkům 
(párově spletený, stíněný).

� taktovací frekvence na délku 
vedení je příli� vysoká.

� přípustná max. rychlost/zry-
chlení čidla je překročena.

� čidlo je vadné.

� přezkou�et připojení absolut. 
čidla hodnot

� zkontrolovat spojovací kabel
� nastavit správnou taktovací 

frekvenci
� sní�it max. rychlost pojezdu 

resp. rampy
� vyměnit absolutní čidlo 

94
Kontrolní 
součet EEP-
ROM

okam�ité 
odpojení

Elektronická část měniče je 
ru�ená.Příp. v důsledku vlivu 
elmag. kompatibility nebo vady.

Zaslat přístroj na opravu

95 chyba 
smyslu DIP

nouzové 
zastavení

Jen s volitelnou kartou 
DIP11A:
Nebylo mo�no zjistit �ádnou 
věrohodnou polohu
� nastavený chybný  typ čidla
� parametry pojezdu podle 

programu IPOS chybně nas-
taveny.

� faktor čitatel /jmenovatel 
chybně nastavený.

� provedeno vyvá�ení nuly.
� snímač je vadný.

� nastavit správný typ čidla.
� zkontrolovat parametry pojez-

du podle programu IPOS
� zkontrolovat rychlost

pojí�dění
� opravit faktor čitatel/jmenova-

tel
� po vyvá�ení nuly esetovat.
� vyměnit absolutní čidlo

95 chyba 
smyslu DIP

nouzové 
zastavení

Jen s volitelnou kartou 
DIP11A:
Nebylo mo�no zjistit �ádnou 
věrohodnou polohu
� nastavený chybný  typ čidla
� parametry pojezdu podle prog-

ramu IPOS chybně nastaveny.
� faktor čitatel /jmenovatel 

chybně nastavený.
� provedeno vyvá�ení nuly 
� snímač je vadný

� nastavit správný typ čidla 
� zkontrolovat parametry 

pojezdu podle programu 
IPOS

� zkontrolovat rychlost 
pojí�dění

� opravit faktor čitatel/jmenova-
tel

� po vyvá�ení nuly resetovat.
� vyměnit absolutní čidlo

Kód 
chyby Označení Odezva P Mo�ná příčina Opatření
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