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1 Belangrijke aanwijzingen

Documentatie • Lees dit handboek zorgvuldig door voordat u met de installatie en inbedrijfstelling van
MOVIDRIVE®-applicatieregelaars met deze applicatiemodule begint.

• Het onderhavige handboek veronderstelt de aanwezigheid en de kennis van de 
MOVIDRIVE®-documentatie, vooral van het Systeemhandboek MOVIDRIVE®.

• Verwijzingen zijn in dit handboek met '→ ' aangeduid. Zo betekent bijvoorbeeld 
(→ hdst.X.X), dat u in hoofdstuk X.X van dit handboek aanvullende informatie vindt.

• De inachtneming van de documentatie is de voorwaarde voor een storingvrij bedrijf
en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Veiligheids- en 
waarschuwings-
aanwijzingen

Let beslist op de onderstaande veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen!

• Dit handboek is geen vervanging voor de uitvoerige Technische handleiding!
• Installeren en inbedrijfstellen is alleen toegestaan voor elektrotechnisch ge-

schoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschrif-
ten en de Technische handleiding MOVIDRIVE® !

Dreigend gevaar door stroom.
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Dreigend gevaar. 
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Gevaarlijke situatie.
Mogelijke gevolgen: lichte of onbeduidende verwondingen.

Schadelijke situatie.
Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van 
de omgeving.

Gebruikertips en nuttige informatie.
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2Toepassingsgebieden

2 Systeembeschrijving
2.1 Toepassingsgebieden

De applicatiemodule 'Uitgebreide buspositionering' is vooral geschikt voor toepassin-
gen, waarbij een willekeurig aantal posities met verschillende snelheden en acceleratie-
tijden moeten worden bereikt. Bij positionering met een externe encoder, noodzakelijk
bij een krachtsluitende verbinding tussen motoras en last, kunt u naar keuze een incre-
mentele encoder of een absolute encoder toepassen.

Voor de volgende branches en toepassingen is de applicatiemodule 'Uitgebreide bus-
positionering' bijzonder geschikt:

• Transporttechniek
– rijwerken
– hijswerken
– railvoertuigen

• Logistiek
– magazijnbesturing
– traversewagens

De 'Uitgebreide buspositionering' kent de volgende opvallende voordelen:
• Gebruikersvriendelijke software
• Alleen de voor de 'Uitgebreide buspositionering' vereiste parameters (overbren-

gingsverhoudingen, snelheden, diameter) moeten ingevoerd worden.
• Geleide parametrering in plaats van omvangrijke programmering.
• Monitorbedrijf biedt optimale diagnose.
• De gebruiker heeft geen programmeerervaring nodig.
• Grote trajecten mogelijk (218 × wegeenheid).
• Als externe encoder is naar keuze een incrementele of absolute encoder mogelijk.
• Geen tijdrovende inwerkperiode 
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Toepassingsvoorbeeld

2.2 Toepassingsvoorbeeld
Traversewagens Een typisch toepassingsvoorbeeld voor de applicatiemodule 'Uitgebreide buspositione-

ring' is een traversewagen. De volgende afbeelding laat een traversewagen zien in een
magazijn. De binnenkomende en uitgaande goederen worden tussen de stellingen en
de verdeeltafel getransporteerd. Daarbij moet de traversewagen grote trajecten afleg-
gen en al naargelang de lading met verschillende acceleratieijden en snelheden rijden.

04823AXX
Afbeelding 1: Toepassingsvoorbeeld traversewagen
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2Programma-identificatie

2.3 Programma-identificatie
U kunt op twee manieren het toepassingsprogramma identificeren, dat het laatst in de
MOVIDRIVE®-regelaar werd geladen.

1. Met PC en MOVITOOLS:
• Verbind de PC met de MOVIDRIVE® via de seriële interface.
• Start MOVITOOLS.
• Start 'Execute Programm/Compiler'.
• Start in de compiler 'Display/Program information'.

• Het venster 'Program information' wordt geopend. U kunt aflezen, welke applica-
tie-software in de MOVIDRIVE® is geladen. Het versienummer wordt daarbij
eveneens weergegeven.

04920AEN
Afbeelding 2: Programma-informatie starten

04923AEN
Afbeelding 3: Venster 'Program information'
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Programma-identificatie

2. Met het programmeerapparaat DBG11A, geen PC vereist:
• Selecteer parameter P940 'Edit IPOS variables'.
• Stel de parameter P940 = ON in. Het bedieningsapparaat laat nu '000V' zien.
• Gebruik de ↑−toets, om cijfers te verhogen en de →-toets, om de cursor naar

rechts te bewegen. Stel '128V' in.
• Het bedieningsapparaat laat nu de inhoud van de variabele H128 zien in decima-

le en hexadecimale vorm.

• De decimale waarde op de eerste regel heeft de volgende betekenis:

04924AXX
Afbeelding 4: Variabele H128

0 1 0 0 0 0 4 1 0 0

programmaversie

00001 = tabelpositionering
00002 = tabelpositionering met busaansturing
00003 = buspositionering
00004 = uitgebreide buspositionering
00005 = absolute positionering
00006 = gereserveerd
00007 = gereserveerd
00008 = gereserveerd
00009 = gereserveerd
00010 = baanspanningswikkelaar
00011 = gereserveerd
00012 = gereserveerd
...
00100 = kraanbesturing
...
1 = positioneren
2 = wikkelen
3 = volgordebesturing
4 = toepassing van meer assen
...

1 2 V    0 1 0 0 0 0 4 1 0 0
=  0 5 F 5 F 1 0 4  H E X
8
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3Voorwaarden

3 Configuratie
3.1 Voorwaarden
PC en software De applicatiemodule 'Uitgebreide buspositionering' is als IPOSplus®-programma gerea-

liseerd en vormt een bestandsdeel van de SEW-software MOVITOOLS. Om MOVI-
TOOLS te kunnen gebruiken, heeft u een PC nodig met het besturingssysteem Win-
dows® 95, Windows® 98, Windows NT® 4.0 of Windows® 2000.

Regelaar, moto-
ren en encoders

• Regelaar

Technologie-uit-
voering

De 'Uitgebreide buspositionering' kan alleen met de MOVIDRIVE®-apparatuur van
de technologie-uitvoering (...-0T) gerealiseerd worden.

Encoderterugkop-
peling

De 'Uitgebreide buspositionering' heeft beslist encoderterugkoppeling nodig en kan
daarom alleen met MOVIDRIVE® MDV/MDS of MOVIDRIVE® compact MCV/MCS
gerealiseerd worden, niet met MOVIDRIVE® MDF en niet met MOVIDRIVE® com-
pact MCF.

MOVIDRIVE® 
MDV/MDS60A

De 'Uitgebreide buspositionering' gebruikt 6 procesdatawoorden. Daarom kunnen al-
leen de veldbustypen 'PROFIBUS' en 'INTERBUS met optische kabel' toegepast
worden. Afhankelijk van het toegepaste bustype, is de MOVIDRIVE®-optie DFP21A,
DFP11A of DFI21A nodig.
Bij toepassingen met krachtsluitende verbinding tussen motoras en last is een exter-
ne encoder voor de positionering nodig. Wanneer als externe encoder een absolute
encoder wordt gebruikt, is als extra de MOVIDRIVE®-optie 'Absolute-encoderkaart
type DIP11A’ nodig.

MOVIDRIVE® 
compact MCV/
MCS41A

De 'Uitgebreide buspositionering' heeft de PROFIBUS-DP-uitvoering MCV/MCS41A
nodig.

• Motoren
– Bij toepassing met de MOVIDRIVE® MDV of MOVIDRIVE® compact MCV:

Asynchrone servomotoren CT/CV (encoder standaard ingebouwd) of draai-
stroommotoren DR/DT/DV/D met de optie encoder.

– In combinatie met de MOVIDRIVE® MDS of MOVIDRIVE® compact MCS:
synchrone servomotoren DS/DY, resolver standaard ingebouwd.

Besturing via
mogelijk met MOVIDRIVE®

compact MCV/MCS41A MDV/MDS60A

PROFIBUS-DP ja, zonder optiekaart ja, met optiekaart DFP21A of 
DFP11A

PROFIBUS-FMS, INTER-
BUS met optische kabel nee ja, met optiekaart DFP11A of 

DFI21A
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Voorwaarden

• Externe encoder
Met MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A kunnen geen absolute encoders ver-
werkt worden. Bij toepassingen met een krachtsluitende verbinding tussen motoras
en last kunnen daarom alleen incrementele encoders met signalen overeenkomstig
RS-422 (5V TTL) als externe encoder gebruikt worden.
– Vormsluitende (= slipvrije) verbinding tussen motoras en lastwerktuig: geen ex-

terne encoder noodzakelijk. Wilt u ook bij vormsluitende verbinding met een ex-
terne encoder positioneren, dan moet u op dezelfde manier te werk gaan als bij
een krachtsluitende verbinding.

– Krachtsluitende (= onder omstandigheden slippende) verbinding tussen motoras
en lastwerktuig: behalve de encoder/resolver op de motor is er een externe enco-
der nodig.
– Incrementele encoder als externe encoder → aansluiting X14 op het basisap-

paraat.
– Alleen bij MOVIDRIVE® MDV/MDS60A: absolute encoder als externe enco-

der → aansluiting X62 op optiekaart DIP11A.
In de DIP-keuzelijst (→ systeemhandboek MOVIDRIVE® MD_60A, parameterbe-
schrijving P950) zijn de toegelaten absoluut-encoders opgegeven.

• Mogelijke combinaties MOVIDRIVE® MDV/MDS60A:

• Mogelijke combinaties MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A:

verbinding
motoras-lastwerktuig

vormsluitend, geen 
externe encoder noodza-

kelijk
krachtsluitend, externe encoder noodzakelijk

type externe encoder - incrementele encoder absolute encoder
referentiebeweging ja ja nee

bustype
→ vereiste optie

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

INTERBUS LWL → DFI21A
Verdere MOVIDRIVE® 
optie vereist nee nee kaart absolute encoder

type DIP11A

verbinding
motoras-lastwerktuig

vormsluitend, geen externe 
encoder noodzakelijk

krachtsluitend, externe encoder 
noodzakelijk

type externe encoder - incrementele encoder
referentiebeweging ja ja
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3Functiebeschrijving

3.2 Functiebeschrijving
Functiekenmer-
ken

De applicatie 'Uitgebreide buspositionering' biedt de volgende functiekenmerken:
• Er kunnen willekeurig veel doelposities via de veldbus ingevoerd worden.
• Grote trajecten mogelijk. Het maximaal mogelijke traject is afhankelijk van de inge-

stelde wegeenheid, bijvoorbeeld:

• Voor het positioneertraject moeten snelheid en acceleratietijden via de bus ingesteld
worden.

• Er kunnen software-eindschakelaars gedefinieerd en verwerkt worden.
• Als externe encoders kunnen naar keuze incrementele en absolute encoders ver-

werkt worden.
• Eenvoudige koppeling aan de overkoepelende besturing (PLC).

Bedrijfssoorten De functies worden met drie bedrijfssoorten gerealiseerd:
• Tipbedrijf

– Via bit 9 of 10 in het besturingswoord 2 (PO1) wordt de aandrijving naar rechts of
naar links bewogen.

– De snelheid en de acceleratietijden zijn variabel en worden via de veldbus inge-
voerd.

• Referentie-mode
– Met bit 8 in het besturingswoord 2 (PO1) wordt een referentiebeweging gestart.

Met de referentiebeweging wordt het referentiepunt (nulpositie van de machi-
ne) voor de absolute positioneerbeweging vastgelegd.

– Ook indien er als externe encoder een absolute encoder wordt toegepast, kan er
een referentiebeweging afgewerkt worden.

• Automatisch bedrijf
– Met bit 8 in het besturingswoord 2 (PO1) wordt in het automatische bedrijf de po-

sitionering gestart.
– Invoer van de doelpositie via de proces-uitgangsdatawoorden PO2 en PO3.
– Cyclische terugmelding van de actuele positie in trajecteenheden via de proces-

ingangsdatawoorden PI2 en PI3.
– Invoer van de gewenste snelheid via het proces-uitgangsdatawoord PO4.
– Cyclische terugmelding van de actuele snelheid via het proces-ingangsdata-

woord PI4.
– Invoer van de acceleratie- en deceleratie-tijden via de procesuitgangsdatawoor-

den PO5 en PO6.
– Cyclische terugmelding van de Wattstroom en de apparatuurbelasting via de pro-

ces-ingangsdatawoorden PI5 en PI6.
– Bevestiging van de bereikte doelpositie via de virtuele binaire uitgang 'Target po-

sition reached'.

wegeenheid maximaal mogelijk traject
1/10 mm 26,2144 m
mm 262,144 m
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Functiebeschrijving

Begrenzingen Met het procesuitgangsdatawoord PO4 wordt de gewenste snelheid voor het positio-
neertraject ingevoerd. Om veiligheidsredenen kunt u bovendien de maximaal toelaatba-
re snelheid voor automatisch bedrijf en tipbedrijf begrenzen.
Let er op, dat P302 'Maximum speed 1' minstens 10% hoger moet zijn dan de ingestelde
begrenzingen voor automatisch bedrijf en tipbedrijf.
Bovendien wordt de tellerfactor voor de schalering van de weg op de waarde 8192 be-
grensd.

04825ANL
Afbeelding 5: Data-uitwisseling met procesdata

PO = proces-uitgangsdata PI = proces-ingangsdata

PO1 = besturingswoord 2 PI1 = statuswoord

PO2 = doelpositie High PI2 = actuele positie High

PO3 = doelpositie Low PI3 = actuele positie Low

PO4 = gewenste snelheid PI4 = actuele snelheid

PO5 = acceleratietijd PI5 = Wattstroom

PO6 = deceleratietijd PI6 = apparaatbelasting

E Q

PI

PO

PO1

PI1

PO2

PI2

PO3 PO4 PO5 PO6

PI3 PI4 PI5 PI6
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3Schalering van de aandrijving

3.3 Schalering van de aandrijving
De besturing moet het aantal encoder-impulsen (incrementen) per wegeenheid kennen,
om de informatie van de weg te berekenen en de aandrijving juist te kunnen positioneren.
Bovendien kunt u met de schalering de voor uw toepassing geschikte gebruikerseenheid
instellen.

Aandrijvingen 
zonder externe 
encoder (vorm-
sluitend)

Bij aandrijvingen zonder externe encoder kunt u de schalering door de inbedrijfstellings-
functie van de 'Uitgebreide buspositionering' automatisch laten doorvoeren. U moet
daartoe de volgende gegevens invoeren:
• diameter van het aandrijfwiel of spilspoed
• overbrengingsverhouding reductor (i-reductor, toerentalverlagend)
• overbrengingsverhouding open overbrenging (i-open overbrenging, toerentalverlagend)

De inbedrijfstellingsfunctie berekent dan de volgende schaleringsfactoren:
1. Schaleringsfactor impulsen/weg [inc/mm] volgens de formule:

impulsen = 4096 × ireductor × iopen overbrenging

weg = π × daandrijfwiel of sspilspoed

2. Schaleringsfactor snelheid (tellerwaarde in 1/min en noemerwaarde in mm/s)
Als eenheid voor de noemerwaarde kunt u ook m/min of 1/min invoeren.

U kunt ook de impulsen/weg en de schaleringsfactor van de snelheid direct invoeren.
Indien u als wegeenheid een andere eenheid dan millimeter [mm] invoert, dan wordt
deze gebruikerseenheid ook voor de positie van de software eindschakelaars, de refe-
rentie-offset en de buspositie gebruikt.

Aandrijving met 
externe encoder 
(krachtsluitend)

In dit geval moet voor de inbedrijfstelling van de 'Uitgebreide buspositionering' de exter-
ne encoder geactiveerd en geschaleerd zijn. Breng daartoe in MOVITOOLS/SHELL de
volgende instellingen aan:
• P941 'Source actual position' instellen, EXTERN. ENC (X14) bij de incrementele en-

coder of ABSOL.ENC. (DIP). Deze instelling kan ook gedurende de inbedrijfstelling
van de 'Uitgebreide buspositionering' worden doorgevoerd.

• P942 ... P944 encoderfactor teller en noemer en schalering van de externe  encoder
instellen. Deze instelling moet u voor de 'Uitgebreide buspositionering' in MOVI-
TOOLS/SHELL doorvoeren.

Bij de inbedrijfstelling van de 'Uitgebreide buspositionering' is nu de berekening van de
schalering geblokkeerd.
Overige informatie voor de schalering van de externe encoder vindt u in het handboek
'Positionering en volgordebesturing IPOSplus®'.

02770AEN
Afbeelding 6: Source actual position instellen
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Schalering van de aandrijving

Absoluut-enco-
der activeren

Alleen bij MOVIDRIVE® MDV/MDS60A: als u een absolute encoder als externe enco-
der toepast, moet u voor de 'Uitgebreide buspositionering' de absolute encoder in bedrijf
stellen. Ga daartoe als volgt te werk:
• Stel de regelaar met 'MOVITOOLS/Shell' in bedrijf.

• Selecteer 'Start up for absolute encoder interface DIP'.

• Stel de absolute encoder interface DIP in bedrijf.

Overige informatie voor de inbedrijfstelling van absolute encoders vindt u in het hand-
boek 'Positioneren met absolute encoder en absolute encoderkaart DIP11A'.

04941AEN
Afbeelding 7: Regelaar in bedrijf stellen

04992AEN
Afbeelding 8: Absolute encoder in bedrijf stellen
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3Eindschakelaars, referentienokken en nulpunt van de machine

3.4 Eindschakelaars, referentienokken en nulpunt van de machine
Software-eind-
schakelaars

Software-eindschakelaars dienen als extra veiligheidsfunctie, waarmee u de grenzen
van het traject vastlegt. Let op de volgende aanwijzingen:
• De software-eindschakelaars moeten binnen het traject van de hardware-eindscha-

kelaars liggen.
• Bewegingscommando’s waarvan de doelposities buiten de software-eindschake-

laars liggen, worden niet uitgevoerd.
• Wordt via een veldbus een doelpositie ingevoerd, die buiten de software-eindscha-

kelaars ligt, dan wordt de foutmelding F78 'IPOS SW limit switch' gegenereerd. Deze
foutmelding moet met een reset bevestigd worden, daarbij gaat het refereren van de
aandrijving verloren.

Referentienokken • Let er bij het vastleggen van het referentiepunt (positie van het referentiepunt) en van
de eindschakelaars op, dat deze elkaar niet overlappen. Bij overlapping wordt bij het
refereren de foutmelding F78 'IPOS SW-eindschakelaar' gegenereerd.

Nulpunt van de 
machine

• Moet het nulpunt van de machine (= referentiepunt voor de buspositionering) niet op
het referentiepunt liggen, dan moet u bij de inbedrijfstelling van de 'Uitgebreide bus-
positionering' een referentie-offset invoeren. 

• De formule luidt: nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.
Op deze manier kunt u het nulpunt van de machine veranderen, zonder het referentie-
punt te moeten verschuiven.

Als u met een absolute encoder positioneert, gaat de positiewaarde door de reset
niet verloren. Voer eerst een nieuwe doelpositie in binnen de software-eindschake-
laars en geef dan een reset-commando, anders wordt fout F78 opnieuw gegene-
reerd.
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Procesdata-structuur

3.5 Procesdata-structuur
De overkoepelende besturing (PLC) verzendt 6 proces-uitgangsdatawoorden (PO1 ...
PO6) naar de regelaar en ontvangt van de regelaar 6 proces-ingangsdatawoorden (PI1
... PI6).

Proces-uitgangs-
data

De proces-uitgangsdatawoorden hebben de volgende inhoud:
• PO1: besturingswoord 2

• PO2 + PO3: doelpositie

• PO4 = gewenste snelheid

04825ANL
Afbeelding 9: Data-uitwisseling met procesdata

PO = proces-uitgangsdata PI = proces-ingangsdata
PO1 = besturingswoord 2 PI1 = statuswoord (IPOS PI-data)
PO2 = doelpositie High PI2 = actuele positie High (IPOS PI-data)
PO3 = doelpositie Low PI3 = actuele positie Low (IPOS PI-data)
PO4 = gewenste snelheid (IPOS PI-data) PI4 = actuele snelheid (IPOS PI-data)
PO5 = acceleratietijd(IPOS PO-data) PI5 = Wattstroom (IPOS PI-data)
PO6 = deceleratietijd (IPOS PO-data) PI6 = apparaatbelasting (IPOS PI-data)

E Q

PI

PO

PO1

PI1

PO2

PI2

PO3 PO4 PO5 PO6

PI3 PI4 PI5 PI6

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

gereserveerd regelaarblokkering/vrijgave

gereserveerd vrijgave/snelstop

gereserveerd vrijgave/stop

mode-selectie
high /houdregeling:

mode-selectie
low omschakeling integratoren

tippen - omschakeling 
parameterset

tippen + fout-reset

start gereserveerd

PO2 doelpositie High PO3 doelpositie Low
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

doelpositie [gebruikerseenheid]

PO4 gewenste snelheid
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

gewenste snelheid [1/min]
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3Procesdata-structuur

• PO5 + PO6: acceleratietijd en deceleratietijd

Proces-ingangs-
data

De proces-ingangsdatawoorden hebben de volgende inhoud:
• PI1: statuswoord

• PI2 + PI3: actuele positie

• PI4 actuele snelheid

• PI5:  effectieve stroom

• PI6: belasting van de regelaar

PO5 acceleratietijd PO6 deceleratietijd
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

integratoren [s]

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

motor draait (n ≠ 0)

regelaar bedrijfsgereed

IPOS referentie (= aandrijving gerefereerd)

doelpositie bereikt

rem gelicht

storing/waarschuwing

eindschakelaar rechts

eindschakelaar links

PI2 actuele positie High PI3 actuele positie Low
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

actuele positie [gebruikerseenheid]

PI4 actuele snelheid
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

actuele snelheid [1/min]

PI5 Wattstroom
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

Wattstroom [% nominale stroom regelaar]

PI6 belasting van der regelaar
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

regelaarbelasting [% I x t]
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Software

4 Installatie
4.1 Software
MOVITOOLS De applicatiemodule 'Uitgebreide buspositionering' is onderdeel van de SEW-software

MOVITOOLS (versie 2.60 en hoger). Om MOVITOOLS op uw computer te installeren
gaat u als volgt te werk:
• leg de MOVITOOLS-CD in de CD-drive van uw PC;
• activeer 'Start/Run...';
• voer '{Drive-letter van uw CD-drive}:setup' in en bedien de Enter-toets;
• het setup-menu van MOVITOOLS wordt gestart. Volg de aanwijzingen, u wordt au-

tomatisch door de installatie geleid.

U kunt MOVITOOLS nu met de programma-manager starten. Als er een MOVIDRIVE®

op uw PC is aangesloten, kies dan de juiste interface (PC-COM) en stel punt-naar-punt
verbinding in. Met <Update> wordt de regelaar in het venster 'Connected Inverters'
weergegeven.

Technologie-uit-
voering (vanaf 
versie 2.70)

De applicatiemodule 'Uitgebreide buspositionering' kan met de apparatuur MO-
VIDRIVE® MDV/MD60A in de technologie-uitvoering (...-0T) gerealiseerd worden. Met
de apparaten in de standaarduitvoering (-00) kunnen de applicatiemodules niet toege-
past worden.

04431BEN
Afbeelding 10: MOVITOOLS-venster
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4Basisapparaat MDV/MDS60A, optioneel met 'Absolute-encoderkaart
type DIP11A'

4.2 Basisapparaat MDV/MDS60A, optioneel met  'Absolute-encoderkaart type 
DIP11A'

04826ANL
Afbeelding 11: Aansluitschema basisapparaat met optie DIP11A

X14: (MDV/MDS)

X15: (MDV/MDS)

X62:

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X10:

X60:

X61:

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24

DGND

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

DCOM
DGND

DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1

5

5

5

1

6

6

9

9

9

6

= +-24 V

MDV (MDS)

X11

X12

S11
S12

X13

X10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

mA V↔
R ON OFF↔

DIP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X
60

X
61

X
62

MOVIDRIVE
®

DIP11A

X14 X15
ENCODER IN/OUT ENCODER IN

(RESOLVER IN)

SUPPLY OUT 24V=

TF-ingang

/rem
relaiscontact /storing
maakcontact /storing
verbreekcontact /storing

gerefereerd
+24V-uitgang
+24V-ingang

0 V-potentiaal binaire signalen

0 V-potentiaal binaire signalen

Zonder functie, omdat virtuele
klemmen actief zijn!

Zonder functie, omdat virtuele
klemmen actief zijn!

0 V X22:DI1Ø...DI17
0 V-potentiaal binaire signalen

0 V-potentiaal binaire signalen

/regelaarblokkering
vrijgave/snelstop
reset
referentienok
/eindschakelaar Rechts
/eindschakelaar Links
0 V X13:DIØØ...DIØ5
+24V-uitgang
0 V-potentiaal binaire signalen
RS-485+
RS-485-

motorencoder:
(MDV) of resolver (MDS)incrementele encoder

(aansluiting Technische handleiding

MOVIDRIVE )

→
®

absolute encoder

(aansluiting handboek "Positioneren

met absolute encoder en absoluut-
encoderkaart DIP11A")

→

ingang externe encoder,
incrementele encoder 5 V TTL

(aansluiting Technische handleiding

MOVIDRIVE )

→
®

SSI-
interface

Gray-Code
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Bus-installatie MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

4.3 Bus-installatie MOVIDRIVE® MDV/MDS60A
Overzicht Let voor het installeren van de bus op de aanwijzingen in de actuele handboeken van

de veldbus, die ingesloten zijn bij de veldbus-interfaces.

04827AXX
Afbeelding 12: Bustypen

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

P R O F I

B U S

PROCESS FIELD BUS

DFI
INTERBUS

DFP
PROFIBUS

DP

ADRESS

X30
PROFIBUS

DP
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4Bus-installatie MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS 
(DFP21A)

Uitvoerige informatie is in het PROFIBUS-documentatiepakket opgenomen, dat u bij
SEW kunt bestellen. Dit documentatiepakket bevat, als hulp bij het ontwerp en voor de
eenvoudige inbedrijfstelling, de GSD-bestanden en de type-bestanden voor MO-
VIDRIVE®.

Technische gege-
vens

Stekerbezetting

Optie Veldbus-interface PROFIBUS Typ DFP21A

artikelnummer 823 618 6

hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat 
DBG11A

protocolvarianten PROFIBUS-DP volgens EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

ondersteunde baudrates automatische baudrate-herkenning van
9,6 kBaud ... 12 MBaud

aansluiting 9-polige Sub-D bus
Bezetting volgens EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

busafsluiting niet geïntegreerd, moet in de PROFIBUS-steker gereali-
seerd worden.

stationsadres 0...125 met DIP-schakelaars instelbaar

GSD-bestand SEW_6003.GSD

DP-identificatienummer 6003 hex = 24579 dec

massa 0,2 kg (0,20 kg)

1. groene LED: RUN
2. rode LED: BUS FAULT
3. DIP-schakelaar voor de instelling van het stationsadres
4. 9-polige Sub-D bus: busaansluiting

PROFIBUS
DP

RUN

BUS
FAULT

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

DFP

X30

ON

ADDRESS

nc

PROFIBUS
DP

�

�

�

�

04434AXX
Afbeelding 13: Bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 50170 V2

(1) 9-polige Sub-D steker

(2) Signaalleidingen twisten!

(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

E Q

(1)

(2)

(3)
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Bus-installatie MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

PROFIBUS 
(DFP11A)

Uitvoerige informatie is in het PROFIBUS-documentatie-pakket opgenomen, dat u bij
SEW kunt bestellen. Dit documentatiepakket bevat, als hulp bij het ontwerp en voor de
eenvoudige inbedrijfstelling, de GSD-bestanden en de type-bestanden voor MO-
VIDRIVE®.

Technische gege-
vens

Stekerbezetting

Optie Veldbus-interface PROFIBUS type DFP11A

artikelnummer 822 724 1

hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat 
DBG11A

protocolvarianten
• PROFIBUS-DP volgens EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• PROFIBUS-FMS volgens EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• gecombineerd bedrijf PROFIBUS-DP/FMS (combislave)

ondersteunde baudrates

automatische baudrate-herkenning van:
• 9,6 KBaud
• 19,2 KBaud
• 93,75 KBaud
• 187,5 KBaud
• 500 KBaud
• 1500 KBaud

aansluiting 9-polige Sub-D bus
bezetting volgens EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

busafsluiting kan geactiveerd worden voor kabeltype A (tot 1500 kBaud)
volgens EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

stationsadres 0...125 met DIP-schakelaars instelbaar

default-busparameter Min-TSDR voor FMS/DP- resp. DP-mode
met DIP-schakelaars instelbaar

GSD-bestand SEW_6000.GSD

DP-identificatienummer 6000 hex = 24576 dec

massa 0,2 kg (0,20 kg)

1. groene LED: RUN
2. rode LED: BUS FAULT
3. DIP-schakelaars voor de instelling van het stationsadres en voor de omschakeling gecombineerd bedrijf 

FMS/DP naar enkel DP-mode.
4. DIP-schakelaar voor het bij- en afschakelen van de busafsluitweerstand
5. 9-polige Sub-D bus: busaansluiting

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

1.

2.

3.

4.

5.

04434AXX
Afbeelding 14: Bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 50170 V2

(1) 9-polige Sub-D steker

(2) Signaalleidingen twisten!

(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

E Q

(1)

(2)

(3)



MOVIDRIVE® Uitgebreide buspositionering 23

4Bus-installatie MOVIDRIVE® MDV/MDS60A

INTERBUS met 
optische kabel 
(DFI12A)

Uitvoerige informatie is in het PROFIBUS-documentatie-pakket opgenomen, dat u bij
SEW kunt bestellen.

Technische gege-
vens

Aansluitingen

optie veldbus-interface INTERBUS Typ DFI21A (LWL)

artikelnummer 823 093 5

hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose bedieningssoftware MOVITOOLS, programmeerapparaat 
DBG11A en CMD-Tool

ondersteunde baudrates 500 kBaud en 2 MBaud, omschakelbaar via DIP-schake-
laars

aansluiting
Remote-bus ingang: 2 F-SMA-steker
Remote-bus uitgang: 2 F-SMA-steker
optisch geregelde glasvezel-interface

massa 0,2 kg (0,44 lb)

1. DIP-schakelaars voor procesdata-lengte, PCP-lengte en baudrate
2. diagnose-LEDs
3. glasvezelkabel: remote IN
4. glasvezelkabel: aankomende remote-bus
5. glasvezelkabel: remote OUT
6. glasvezelkabel: verdergaande remote-bus

DFI
INTERBUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

positie signaal richting aderkleur glasvezelkabel

3 glasvezel Remote IN ontvangstdata oranje (OG)

4 aankomende Remote-bus zenddata zwart (BK)

5 glasvezel Remote OUT ontvangstdata zwart (BK)

6 afgaande Remote-bus zenddata oranje (OG)
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MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

4.4 MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

Stekerbezetting 
PROFIBUS-DP

Let op de aanwijzingen in de technische handleiding MOVIDRIVE®  compact MC_41A. 

04940ANL
Afbeelding 15: Aansluitschema MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A

X14: (MCV/MCS)

X15: (MCV/MCS)

X30: (MCV/MCS41A)

X10:

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND
DOØ1-C
DOØ2

DOØ1-NO
DBØØ

DOØ1-NC
DGND
VI24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11
AI21
SC12
AGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

1

5

5

5

1

6

6

9

9

9

6

MOVIDRIVE® compact

= +-
24 V

X10MCV41A

REF1

REF2

SC11

SC12

DIØØ

DIØ2

DIØ4

DCOM

DGND

DOØ2

DBØØ

DGND

AI11

AI12

AI21

AGND

DIØ1

DIØ3

DIØ5

VO24

DOØ1-C

DOØ1-NO

DOØ1-NC

VI24

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1

5

6

9

PROFIBUS DP
X30

RUN BUS
FAULT

1

5

6

9

5

1

9

6

X15
ENCODER IN

X14
ENCODER I/O

/regelaarblokkering
vrijgave/snelstop
reset
referentienok
/eindschakelaar Rechts
/eindschakelaar Links
0 V X10:DIØØ...DIØ5
+24V-uitgang

relaiscontact /storing
gerefereerd
maakcontact
/rem
verbreekcontact

/storing

/storing

+24V-ingang

0 V-potentiaal binaire signalen

0 V-potentiaal binaire signalen

+10 V

-10 V

systeembus High
TF-/TH-ingang
systeembus Low
0 V-potentiaal analoge signalen

motor encoder:
incrementele encoder (MCV) of resolver (MCS)
(aansluting Technische handleiding

)
→

MOVIDRIVE MCV/MCS® compact

PROFIBUS-DP aansluiting
(aansluiting Technische handleidingen

)
→

MOVIDRIVE MCV/MCS41A® compact

ingang externe encoder,
incrementele encoder 5 V TTL,
(aansluiting Technische handleiding
MOVIDRIVE MCV/MCS)

→
® compact

04915AXX
Afbeelding 16: Bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 50170 V2

(1) X30: 9-polige Sub-D steker
(2) Signaalleidingen twisten!
(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

(1) (2)

(3)



MOVIDRIVE® Uitgebreide buspositionering 25

4Aansluiting van de eindschakelaars

4.5 Aansluiting van de eindschakelaars
De nokken van de eindschakelaars moeten het traject tot aan de aanslag beslaan.

Alleen eindschakelaars met verbreekcontacten (Low-activ) gebruiken!

04437AXX
Afbeelding 17: Aansluiting van de eindschakelaars

CW = applicatieregelaar rechtsom

X = traject

ES CW = eindschakelaar rechts

ES CCW = eindschakelaar links

E
S

C
W

E
S

C
C

W

X

CW

Let op de juiste toekenning van de eindschakelaars. Dit betekent, dat bij beweging naar
rechts (CW) tegen de eindschakelaar rechts (ES CW) en bij beweging naar links (CCW)
tegen de eindschakelaar links (ES CCW) wordt aangereden.
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Algemeen

5 Inbedrijfstelling
5.1 Algemeen

Voorwaarde voor een succesvolle inbedrijfstelling is het juiste ontwerp van en de foutlo-
ze installatie. Uitvoerige aanwijzingen voor de configuratie kunt u vinden in de systeem-
handboeken MOVIDRIVE® MD_60A en MOVIDRIVE® compact.  Deze systeemhand-
boeken maken deel uit van de documentatiepakketten MOVIDRIVE® MD_60A en MO-
VIDRIVE® compact, die u bij SEW kunt bestellen.
Controleer de installatie, ook de aansluiting van de encoder, aan de hand van de instal-
latievoorschriften in de technische handleiding van de MOVIDRIVE® en in dit handboek
(→ hoofdstuk Installatie).
Als u een absolute encoder toepast, let u dan ook op de aanwijzingen voor de installatie
en inbedrijfstelling van de absolute encoder in het handboek 'Positioneren met absolute
encoder en absoluut-encoderkaart DIP11A', dat u bij SEW kunt bestellen.

5.2 Voorbereiding
Neem voor de inbedrijfstelling de volgende stappen:
• Verbind de regelaar via de seriële interface (RS-232, USS21A op PC-COM) met de

PC.
• Installeer de SEW-software MOVITOOLS (versie 2.60 en hoger).
• Stel de regelaar met 'MOVITOOLS/Shell' in bedrijf.

• Stel de volgende bedrijfssoorten in:

04941AEN
Afbeelding 18: Regelaar in bedrijf stellen

Regelaar
Motortype

DR/DT/DV/D CT/CV DS/DY

MOVIDRIVE® MDV60A of 
MOVIDRIVE® compact MCV41A VFC-n-REG.&IPOS CFC&IPOS -

MOVIDRIVE® MDS60A of 
MOVIDRIVE® compact MCS41A - - SERVO&IPOS

00

I
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5Voorbereiding

• Alleen bij bedrijf met een incrementele encoder op het basisapparaat: X14 als exter-
ne encoder:
– stel in MOVITOOLS/SHELL de parameters P942 ... P944 encoderfactor teller en

noemer en schalering van de externe  encoder in. De uitvoerige beschrijving van
de parameters P942 ... P944 vindt u in het handboek 'Positioneren en volgorde-
besturing IPOSplus®'.

• Alleen bij bedrijf met een absolute encoder op DIP: X62 als externe encoder:
– selecteer 'Start up for absolute encoder interface DIP'.

– stel de absolute encoder interface DIP in bedrijf.
• '0'-signaal op klem X13:1 (DIØØ, /regelaarblokkering).

04992AEN
Afbeelding 19: Absolute encoder in bedrijf stellen

00

I
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Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

5.3 Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten
Algemeen • Start ’MOVITOOLS/Shell'.

• Start 'Startup/'Extended positioning via bus'.

Eerste inbedrijf-
stelling

Wordt de 'Uitgebreide buspositionering' voor het eerst gestart, dan verschijnen direct de
vensters voor de inbedrijfstelling.

04829AEN
Afbeelding 20: Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

00

I
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5Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Veldbusparame-
ters

• Stel het juiste veldbustype in.
• Stel de vereiste busparameters in.
• Druk op 'Forward>>', het volgende inbedrijfstellingsvenster verschijnt.

04830AEN
Afbeelding 21: Veldbusparameters instellen

00

I
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Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Schalering

• Stel de 'Source actual position' in. De volgende instellingen zijn mogelijk:
– 'MOTOR ENC (X15)' bij bedrijf zonder externe encoder.
– 'EXTERN. ENC (14)' bij bedrijf met incrementele encoder als externe encoder.
– 'ABSOL.ENC. (DIP)' bij bedrijf met optie DIP11A en absolute encoder als externe

encoder.
• Alleen bij 'Source actual position = Motor enc. (X15)': voert u de 'Berekening van

de schalering' door. Voer daartoe de volgende waarden in:
– Voer de waarde voor 'Diameter of driving wheel' of 'Spindleslope' in de eenheid

[mm] of [1/10 mm] in.
– Voer de overbrengingsverhoudingen (= i-waarden) voor reductor en open over-

brenging in.
– Selecteer 'Unit for speed'.
– Druk op <Calculation>, de schaleringsfactor wordt berekend. De 'Increments/dis-

tance' worden in de eenheid [inc/mm] ingevoerd.
U kunt de 'Scaling for distance' ook zelf berekenen en de waarde direct invoeren. In
dit geval kunt u voor de weg ook een andere eenheid dan millimeter invoeren.

04832AEN
Afbeelding 22: Schalering instellen

00

I
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5Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

• Bij bedrijf met een externe encoder is 'Calculation of scaling factor' geblokkeerd.
• 'Scaling factor for distance'

Als u de schalering door het programma laat berekenen, wordt automatisch de 'Sca-
ling for distance' berekend en ingevoerd. De tellerfactor wordt daarbij op max. 8192
inc. begrensd. Zonder berekening door het programma, bijvoorbeeld bij bedrijf met
externe encoder, moet u de schaleringsfactor zelf berekenen en invoeren.

Voorbeeld voor de berekening 'Scaling factor distance':
positionering met een absolute encoder type WCS2 (fa. Stahl).
fysieke encoderresolutie 1,25 incrementen/mm
schalering van de encoder P955 = 8
'encoderresolutie' met schalering van de encoder = 10 incrementen/millimeter [inc/
mm]
stel de 'Incrementen per distance = 10/1 [inc/mm]' in.

• 'Scaling factor for speed'
Als u de schalering door het programma laat berekenen, wordt automatisch de 'Sca-
ling for speed' ingevoerd. Als eenheid voor de noemer wordt daarbij de eerder inge-
stelde 'Unit for speed' gebruikt. Zonder berekening door het programma, bijvoor-
beeld bij bedrijf met externe encoder, moet u de schaleringsfactor zelf berekenen en
invoeren.
Voorbeeld voor de berekening 'Scaling factor for speed':
positionering met een absolute encoder type WCS2 (fa. Stahl).
teller = ireductor × iopen overbrenging × omrekeningsfactor snelheid
teller = 2 × 1 × 60 s/min = 120 s/min
noemer = omtrek = pi × d = 3,14159 × 50 mm = 157,08 mm

Stel de volgende waarden in:
teller = 12000
noemer = 15708

Let er op, dat daarbij de tellerfactor max. 8192 inc mag bedragen.

Let er op, dat de  waarden van teller en noemer maximaal 32767 mogen bedragen.

00

I
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Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Begrenzingen 
instellen

• Voer de positie van de software-eindschakelaars in. De invoer '0' bij beide eindscha-
kelaars deactiveert de software-eindschakelaars. Let er op dat de positie van de soft-
ware-eindschakelaars binnen het traject van de hardware-eindschakelaars ligt. Op
de getallenbalk in het onderste deel van het venster wordt de positie van de soft-
ware-eindschakelaars weergegeven.

• Voer de referentie-offset in. De referentie-offset corrigeert het nulpunt van de machi-
ne. Hier geldt de formule: nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-off-
set.

04833AEN
Afbeelding 23: Eindschakelaars, type referentiebeweging en begrenzingen instellen

00

I
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5Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

• Kies het juiste type referentiebeweging (0...7):

Wijzigingen 
opslaan

U wordt verzocht de ingevoerde gegevens op te slaan.

02791AXX

Type 0: geen referentiebeweging. Referentiepunt is de linker nulim-
puls van de momentele situatie.
Nulpunt van de machine = linker nulimpuls van de momentele positie 
+ referentie-offset

Type 1: referentiepunt is het linker einde van de referentienok.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

Type 2: referentiepunt is het rechter einde van de referentienok.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

Type 3: referentiepunt is de rechter eindschakelaar. Hiervoor is geen 
referentienok nodig.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

Type 4: referentiepunt is de linker eindschakelaar. Hiervoor is geen 
referentienok nodig.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

Type 5: geen referentiebeweging. Referentiepunt is de momentele 
situatie zonder relatie met een nulimpuls.
Nulpunt van de machine = momentele positie + referentie-offset

Type 6: referentiepunt is het linker einde van de referentienok.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

Type 7: referentiepunt is het rechter einde van de referentienok.
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset.

] [
ZP

] [

] [

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [

• Voer met 'Limits' de maximaal toelaatbare toerentallen voor automatisch bedrijf, tip-
bedrijf en toerentalregelaar in. Let er op, dat het maximaal toelaatbare toerental voor
de toerentalregelaar minstens 10% hoger moet zijn dan voor automatisch bedrijf en
tipbedrijf.

04444AEN
Afbeelding 24: Wijzigingen opslaan
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Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Download Druk op 'Download', automatisch worden alle noodzakelijke instellingen in de regelaar
doorgevoerd en het IPOS-programma 'Absolute positioning' gestart. 

Omschakelen naar 
de monitor

Na het downloaden wordt u gevraagd of u naar de monitor wilt omschakelen.

Met 'Ja' schakelt u om naar de monitor en kunt u daar in de gewenste bedrijfssoort star-
ten. Met 'Nee' komt u in MOVITOOLS/Shell.

04834AEN
Afbeelding 25: Download-venster

04835AEN
Afbeelding 26: Monitor Ja/Nee

00
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5Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Hernieuwde inbe-
drijfstelling

Wordt de 'Uitgebreide buspositionering' na de eerste inbedrijfstelling opnieuw gestart,
dan verschijnt direct de monitor van de 'Uitgebreide buspositionering'.
U kunt kiezen of de procesdata gedecodeerd of hexadecimaal moeten worden weerge-
geven.

Gedecodeerde uit-
lezing

04836AEN
Afbeelding 27: Monitor van de 'Uitgebreide buspositionering', gedecodeerde uitlezing

00
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Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Hexadecimale 
weergave

Druk op 'Startup', als u een hernieuwde inbedrijfstelling wilt doorvoeren. De inbedrijfstel-
lingsvensters verschijnen (→ Initial startup).

04837AEN
Afbeelding 28: Monitor van de 'Uitgebreide buspositionering', hexadecimale weergave

00
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5Programma 'Uitgebreide buspositionering' starten

Monitor In de monitor van de 'Uitgebreide buspositionering' worden die procesdata uitgelezen,
die via de veldbus worden overgedragen. Hierbij worden de situaties van de afzonder-
lijke bits van 'PO1: Control word 2' en 'PI1: Status word' weergegeven.

Besturing in de 
monitor

In het monitorbedrijf kunt u eveneens een besturing simuleren. Ga als volgt te werk om
de besturing te activeren:
• '0'-signaal op klem DIØØ '/CONTROLLER INHIBIT/'.
• Gaat u naar het tabblad 'Decoded display'.
• Activeer daartoe boven 'PO1:  Control word 2' het item 'control'.
• U kunt nu de afzonderlijke bits van het Control word (PO1) activeren en deactiveren

en waarden voor de proces-uitgangsdatawoorden invoeren. 
• Druk op 'Send PA', om de besturingswoorden naar de regelaar te verzenden.

De regelaar voert nu overeenkomstig deze invoer het bewegingscommando uit.

04838AEN
Afbeelding 29: Besturing simuleren

• U kunt nu alleen met DIØØ '/CONTROLLER INHIBIT' = '0' van 'besturing' naar 'mo-
nitor' omschakelen. 

• Om het programma 'Uitgebreide buspositionering' te beëindigen, moet de 'monitor'
actief zijn.

00

I
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Parameters

5.4 Parameters
Door de inbedrijfstelling worden de volgende parameters automatisch ingesteld:

Parameternummer parameter instelling

P100 setpoint source fieldbus

P101 contol word source fieldbus

P136 stop ramp 0.5 s

P137 emergency ramp 0.5 s

P600 binary input DIØ1 enable/rapid stop

P601 binary input DIØ2 reset

P602 binary input DIØ3 reference cams

P603 binary input DIØ4 /LIM. SWITCH CW

P604 binary input DIØ5 /LIM. SWITCH CCW

P819 fieldbus timeout delay
0 ... 650 s

P815 SBus timeout delay

P831 responce fieldbus timeout

no responce
display error

immediate stop/fault
 emergency stop/fault

 rapid stop/fault
immediate stop/warning
emergency stop/warning

 rapid stop/warning

P870 setpoint description PO1 control word 2

P871 setpoint description PO2 position HI

P872 setpoint description PO3 position LO

setpoint description PO4 IPOS PO-DATA

setpoint description PO5 IPOS PO-DATA

setpoint description PO6 IPOS PO-DATA

P873 actual value description PI1 IPOS PI-DATA

P874 actual value description PI2 IPOS PI-DATA

P875 actual value description PI3 IPOS PI-DATA

actual value description PI4 IPOS PI-DATA

actual value description PI5 IPOS PI-DATA

actual value description PI6 IPOS PI-DATA

P876 PO-data enable On

P300 start/stop speed 1 0 rpm

P301 minimum speed 1 0 rpm

P302 maximum speed 1 0 ... 5500 rpm

P730 brake function 1 On

P941 source of actual position motor encoder, external encoder, 
absolute encoder

Deze parameters mogen na de inbedrijfstelling niet meer veranderd worden! 

00
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5Aandrijving starten

5.5 Aandrijving starten
Schakel na het downloaden met 'Ja' om naar de monitor van de 'Uitgebreide buspositi-
onering'. Met de bits 11 en 12 van 'PO1: Control word 2' kunt u de bedrijfssoort kiezen.

Bedrijfssoorten

• Tipbedrijf: de aandrijving wordt door het instellen van bit PO1: 9 'Jog +' of bit PO1:
10 'Jog -' in de draairichting rechtsom of linksom bewogen. Snelheid en integratoren
worden door de procesdatawoorden PO4 ... PO6 ingevoerd.

• Referentie-mode: door de referentiebeweging tot aan de referentienok legt u het re-
ferentiepunt vast. Met de referentie-offset, die u bij de inbedrijfstelling kunt instellen,
verandert u het nulpunt van de machine, zonder de referentienok te moeten veran-
deren. Daarbij geldt de formule:
Nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset

• Automatisch bedrijf 
– De besturing voert via de proces-uitgangsdata de doelpositie (PO2 en PO3), de

gewenste snelheid (PO4), de acceleratietijd (PO5) en de deceleratietijd (PO6) bij
de regelaar in.

– De besturing start met PO1:8 'Start' = '1' de positionering. Het '1'-signaal moet
voor de gehele duur van de positionering aan staan. Met PO1:8 = '0' stopt u de
positionering.

– De regelaar meldt cyclisch via procesingangsdata de actuele positie (PI2 en PI3),
de actuele snelheid (PI4), de Wattstroom (PI5) en de regelaarbelasting (PO6) aan
de besturing.

– De regelaar meldt met PI1:3 'Target position reached' = '1' aan de besturing, dat
de gekozen positie bereikt werd.

Let op de volgende aanwijzingen om de aandrijving te kunnen starten. Dit geldt voor alle
bedrijfssoorten:
• Binaire ingang X13:1 'DIØØ, /Controller inhibit' moet een '1'-signaal krijgen.
• Zet het besturingsbit PO1:0 'Controller inhibit/enable' = '0' en de besturingsbits

PO1:1 'Enable/rapid stop' en PO1:2 'Enable/stop' = '1'. 

bedrijfssoort
besturingswoord 2: Bit

PO1:12 PO1:11

tipbedrijf '0' '1'

referentie-mode '1' '0'

automatisch bedrijf '1' '1'

ongeldig '0' '0'

De aandrijving is nog niet gerefereerd of moet opnieuw gerefereerd worden: kies met
het besturingswoord 2 (PO1) de bedrijfssoort 'Reference mode'.
Zonder een met succes uitgevoerde referentiebeweging weigert het programma
de keuze van automatisch bedrijf.
Uitzondering: bij bedrijf met absolute encoder (MOVIDRIVE® MDV/MDS60A met
optie DIP11A) is geen referentiebeweging nodig.

00
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Tipbedrijf

5.6 Tipbedrijf
• PO1:12 = '0' en PO1:11 = '1'
Bij het tipbedrijf kunt u door het instellen van de stuurbits PO1:9 'Jog+' of PO1:10 'Jog-
' de aandrijving in de draairichting rechtsom of linksom bewegen.
De gewenste snelheid voert u met proces-uitgangsdatawoord PO4 in.
De integratoren voert u in met de proces-uitgangsdatawoorden PO5 en PO6.

04856AEN
Afbeelding 30: Tipbedrijf

De actuele positie van de aandrijving wordt met de groene pijl op de getallenbalk weer-
gegeven.
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5Referentie-mode

5.7 Referentie-mode
• PO1:12 = '1' en PO1:11 = '0'
Door de referentiebeweging tot aan de referentienok wordt het referentiepunt vastge-
legd. Met de referentie-offset, die u bij de inbedrijfstelling instelt, kunt u het nulpunt van
de machine veranderen, zonder de referentienok te moeten wijzigen.
Dan geldt de formule: nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset

• U moet bij de inbedrijfstelling het juiste type referentiebeweging ingesteld hebben. Is
dat niet het geval, start dan de inbedrijfstelling opnieuw en stel het juiste type refe-
rentiebeweging in.

• Start de referentiebeweging met bit PO1:8 'Start' = '1'. Het '1'-signaal moet voor de
gehele duur van de referentiebeweging aan staan. Let er op, dat er bij de referentie-
beweging type 0 en 5 geen referentiebeweging wordt uitgevoerd (→  bladzijde 32).

• Als de aandrijving het referentiepunt (DIØ3 'Referentienok' = '1') bereikt, gaat de aan-
drijving met referentietoerental 2 verder en blijft bij het verlaten van het referentiepunt
(DIØ3 '1' → '0') positiegeregeld staan. In het statuswoord PI1 wordt bit PI':2 'IPOS
reference' = '1' gemaakt. Het '1'-signaal op bit PO1:8 nu weghalen.

• De aandrijving is nu gerefereerd. U kunt nu het automatisch bedrijf starten.

04857AEN
Afbeelding 31: Automatisch bedrijf
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Automatisch bedrijf

5.8 Automatisch bedrijf
• PO1:12 = '1' en PO1:11 = '1'
Start de referentiebeweging met bit PO1:8 'Start' = '1'. De aandrijving gaat nu naar de
doelpositie, die u via de proces-uitgangsdatawoorden PO2 en PO3 invoert. Met PO1:8
= '0' wordt de positioneerbeweging onderbroken.
De regelaar meldt cyclisch via de proces-ingangsdatawoorden (PI2 en PI3) de actuele
positie aan de besturing. Bovendien meldt de regelaar via PO4, PI5 en PI6 de actuele
snelheid, de Wattstroom en de regelaarbelasting aan de besturing.
Als de regelaar de doelpositie bereikt heeft, wordt in het statuswoord PI1 en bit PI1:3
'Target position reached' = '1' gemaakt. 
Blijft besturingsbit PO1:8 = '1' en geeft u via proces-uitgangsdatawoorden PO2 en PO3
een nieuwe doelpositie in, dan verplaatst de aandrijving zich direct naar deze nieuwe
positie.
Als u doelpositie en gewenste snelheid gedurende de beweging tegelijk wilt veranderen,
moet u de parameter P916 'Ramp type' = LINEAR zijn ingesteld. Bij integratortype
SQUARED of SINE moet DIØØ 'CONTROLLER INHIBIT' = '0' zijn, als u doelpositie en
gewenste snelheid gemeenschappelijk wilt veranderen.
Is besturingsbit PO1:8 = '1', als u naar automatisch bedrijf omschakelt, dan wordt direct
naar de met PO2 en PO3 ingevoerde doelpositie gereden.

04858AEN
Afbeelding 32: Automatisch bedrijf

De actuele positie van de aandrijving wordt met de groene pijl op de getallenbalk weer-
gegeven.
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6Volgordediagrammen

6 Bedrijf en service
6.1 Volgordediagrammen

Voor de volgordediagrammen gelden de volgende voorwaarden:
• Inbedrijfstelling juist uitgevoerd.
• DIØØ '/Controller inhibit' = '1' (geen blokkering)
• DIØ1 'Enable/rapid stop' = '1'

Tipbedrijf

04852ANL
Afbeelding 33: Volgordediagram tipbedrijf

PO1:0 = regelaarblokkering/vrijgave (1) = start tipbedrijf, tippen+

PO1:1 = vrijgave/snelstop (2) = nieuwe gewenste snelheid via PO4

PO1:2 = vrijgave/stop (3) = start tipbedrijf, tippen-

PO1:11 = mode-selectie

PO1:12 = mode-selectie n1 = snelheid 1

PO1:9 = tippen+ n2 = snelheid 2

PO1:10 = tippen-

PO4 = proces-datawoord gewenste snelheid

DBØØ = /rem

n [1/min]
n2

n1

0

-n1

-n2

PO1:0

PO1:1

PO1:2

PO1:11

PO1:12

PO1:9

PO1:10

PO4

DBØØ

(1) (2) (3)

03E8 hex 0BB8 hex 03E8 hex
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Volgordediagrammen

Referentie-mode

04854ANL
Afbeelding 34: Volgordediagram referentie-mode

PO1:0 = regelaarblokkering/vrijgave (1) = start referentie-mode

PO1:1 = vrijgave/snelstop (2) = referentiepunt bereikt

PO1:2 = vrijgave/stop

PO1:11 = mode-selectie

PO1:12 = mode-selectie

DIØ3 = referentienokken

PO1:8 = start

PI1:2 = IPOS-referentie

DBØØ = /rem

n [1/min]

0

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

DIØ3

PA1:8

PE1:2

DBØØ

(1) (2)
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6Volgordediagrammen

Automatisch 
bedrijf

04853ANL
Afbeelding 35: Volgordediagrammen automatisch bedrijf

PO1:0 = regelaarblokkering/vrijgave (1) = start tipbedrijf

PO1:1 = vrijgave/snelstop (2) = positie 50000 bereikt

PO1:2 = vrijgave/stop (3) = positie 100000 bereikt

PO1:11 = mode-selectie (4) = positie 75000 bereikt

PO1:12 = mode-selectie

PO4 = proces-datawoord gewenste snelheid n1 = snelheid 1

PO1:8 = start n2 = snelheid 2

PO2 = doelpositie High

PO3 = doelpositie Low

PI1:3 = doelpositie bereikt

DBØØ = /rem

n [1/min]
n2

n1

0

-n1

-n2

PO1:0

PO1:1

PO1:2

PO1:11

PO1:12

PO4

PO1:8

PO2

PO3

PI1:3

DBØØ

(1) (2) (3) (4)

0000 hex

03E8 hex

C350 hex

0001 hex

0BB8 hex

86A0 hex

0001 hex

03E8 hex

24F8 hex
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Volgordediagrammen

Eindschakelaar-
positie verlaten

Als u tegen een eindschakelaar rijdt (DIØ4 of DIØ5 = '0'), dan wordt bit PI5 'Fault' = '1'
gemaakt en de aandrijving met noodstop tot stilstand gebracht.

Ga als volgt te werk om de aandrijving weer uit de eindschakelaarpositie te rijden.
1. Stel de bedrijfssoort 'Tipbedrijf' (PO1:12= '0' en PO1:11 = '1') in.
2. Maak bit PO1:6 of de binaire ingang DIØ2 'Fault-reset' = '1', daardoor wordt bit PI1:5

'Fault' = '0' gemaakt.
3. Zet bit PO1:6 of binaire ingang DIØ2 weer op '0', zodra bit PI1:5 = '0' is.
4. De aandrijving wordt daardoor automatisch met het motortoerental n = 100 1/min uit

de eindschakelaarpositie gereden.
5. Als de aandrijving weer uit de eindschakelaarpositie is gereden, wordt DIØ4 of DIØ5

van '0' → '1' gezet. Maak nu PO6:1 = '0'. Stel de bedrijfssoort 'Tipbedrijf' (PO1:12=
'0' en PO1:11 = '1') in.

04855ANL
Afbeelding 36: Eindschakelaarpositie verlaten

PO1:0 = regelaarblokkering/vrijgave (1) = eindschakelaar bereikt

PO1:1 = vrijgave/snelstop (2) = eindschakelaarpositie verlaten

PO1:2 = vrijgave/stop (3) = automatisch bedrijf

DIØ4 = eindschakelaar rechts (4) = tipbedrijf

PO1:11 = mode-selectie

PO1:12 = mode-selectie

PI1:5 = storing

PO1:6 = reset

(1) (2)

PO1:0

PO1:1

PO1:2

DIØ4

PO1: 11

PO1: 12

PI1: 5

PO1: 6

(3) (4) (3)
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6Storingsinformatie

6.2 Storingsinformatie
Het foutengeheugen (P080) bewaart de laatste vijf foutmeldingen (fouten t-0...t-4). De
oudste foutmelding wordt bij meer dan vijf opgetreden fouten gewist. Op het tijdstip van
de storing wordt de volgende informatie bewaard:
opgetreden fout•  status van de binaire in-/en uitgangen •  bedrijfssituatie van de regelaar
•  status van de regelaar •  temperatuur van het koellichaam •  toerental •  uitgangsstroom
•  Wattstroom •  belasting van het apparaat •  tussenkringspanning •  uren van inschake-
ling •  vrijgave-uren •  parameterset •  motorbelasting.
Afhankelijk van de aard van de storing zijn er drie afschakelreacties; de regelaar blijft in
storingssituatie geblokkeerd:
• Directe uitschakeling

Het apparaat kan de regelaar niet meer afremmen; de eindtrap wordt in geval van
storing hoogohmig en de rem valt direct in (DBØØ '/rem' = '0').

• Snelstop:
Het afremmen van de aandrijving verloopt via de stop-integrator t13/t23. Bij het be-
reiken van het stop-toerental valt de rem in (DBØØ '/rem' = '0'). De eindtrap wordt na
afloop van de invaltijd van de rem (P732 /P735) hoogohmig.

• Noodstop:
Het afremmen van de aandrijving verloopt via de noodstop-integrator t14/t24. Bij het
bereiken van het stop-toerental valt de rem in (DBØØ '/rem' = '0'). De eindtrap wordt
na afloop van de invaltijd van de rem (P732 /P735) hoogohmig.

Reset Een foutmelding kan opgeheven worden door:
• Het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de netvoeding.

Advies: voor de net-magneetschakelaar K11 een minimum uitschakeltijd van 10 s
aanhouden.

• Reset met de binaire ingang DIØ2. Door de inbedrijfstelling van de 'Uitgebreide bus-
positionering' wordt deze binaire ingang met de functie 'Reset' ingesteld.

• In de manager MOVITOOLS de reset-knop bedienen.
• In het besturingswoord PO1:6 'Reset'= '0' → '1' → '0'.

• Handmatige reset in MOVITOOLS/Shell (P840= 'JA' of [Parameter] / [Manuel Re-
set]).

• Handmatige reset met DBG11A (door het bedienen van toets <E> in geval van sto-
ring belandt men direct bij parameter P840).

Timeout actief Wordt de regelaar via een communicatie-interface (veldbus, RS-485, of SBus) aange-
stuurd en werd de netvoeding uit- en weer ingeschakeld of een fout-reset uitgevoerd,
dan blijft de vrijgave zo lang inactief, tot de regelaar via de met timeout bewaakte com-
municatie weer geldige data ontvangt.

02771AEN
Afbeelding 37: Reset met MOVITOOLS
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Foutmeldingen

6.3 Foutmeldingen
Weergave De fout- resp. waarschuwingscode wordt in BCD-gecodeerde vorm weergegeven,

waarbij het volgende indicatiepatroon wordt aangehouden:

Na reset of als de fout- resp. waarschuwingscode weer de waarde '0' aanneemt, scha-
kelt de indicatie over naar bedrijfsweergave.

Foutenlijst De volgende tabel is een selectie uit de complete foutenlijst (→ Technische handleiding
MOVIDRIVE® MD_60A). Alleen die fouten worden weergegeven, die speciaal bij de
'Uitgebreide buspositionering' kunnen optreden.
Een punt in de kolom 'P' betekent, dat de response programmeerbaar is
(P83_foutresponse). In de kolom 'Response' is de fabrieksinstelling van de foutrespon-
se vermeld .

01038AXX

knippert, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

tientallen, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

eenheden, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

Fout-
code Benaming Reactie P Mogelijke oorzaak Maatregel

00 geen fout -

07 UZ-overspanning directe uit-
schakeling tussenkringspanning te hoog

• deceleratietijden verlengen
• kabel naar remweerstand 

controleren
• technische gegevens van de 

remweerstand controleren
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6Foutmeldingen

08 n-bewaking directe uit-
schakeling

• toerentalregelaar resp. 
stroomregelaar (in bedrijfs-
soort VFC zonder encoder) 
werkt tegen de instelgrens 
aan vanwege mech. overbe-
lasting of faseuitval in net of 
motor.

• encoder niet correct aange-
sloten of verkeerde draai-
richting

• bij koppelregeling wordt 
nmaxoverschreden

• belasting reduceren
• ingestelde deceleratietijd 

(P501 resp. P503) verhogen
• encoderaansluiting controle-

ren, event. A/A en B/B paars-
gewijs verwisselen

• voeding van de encoder con-
troleren

• stroombegrenzing controle-
ren

• event. integratoren verlengen
• motorkabel en motor contro-

leren
• fasen van de netvoeding con-

troleren

14 encoder directe uit-
schakeling

• encoderkabel of afscherming 
niet correct aangesloten

• kortsluiting/draadbreuk in de 
encoderkabel

• encoder defect

Encoderkabel en afscherming op 
juiste aansluiting, kortsluiting en 
draadbreuk controleren.

27 eindschakelaars 
ontbreken noodstop

• draadbreuk/ontbreken van 
de eindschakelaars

• eindschakelaars zijn t.o.v. 
draairichting motor verwis-
seld 

• bedrading eindschakelaars 
controleren

• aansluitingen eindschake-
laars verwisselen

• klemmen omprogrammeren

28 veldbus 
timeout snelstop •

Er heeft binnen de geprojec-
teerde aanspreekbewaking geen 
communicatie tussen Master en 
Slave plaatsgevonden.

• communicatieroutine van de 
Master controleren

• veldbus timeout-tijd (P819) 
verlengen/bewaking uitscha-
kelen

29 eindschakelaar 
bereikt noodstop In bedrijfssoort IPOS werd een 

eindschakelaar bereikt.

• traject controleren
• gebruikersprogramma corri-

geren

31 TF-uitschakeling geen
reactie •

• motor te heet, TF is aange-
sproken

• TF van de motor niet, of niet 
correct aangesloten

• verbinding tussen 
MOVIDRIVE®  en de TF in 
de motor onderbroken

• doorverbinding tussen X10:1 
en X10:2 ontbreekt bij MDS: 
verbinding X15:9-X15: 5 ont-
breekt.

• motor laten afkoelen en fout 
resetten

• aansluitingen/kabel tussen 
MOVIDRIVE ® en TF contro-
leren

• als geen TF aangesloten 
wordt: doorverbinding tussen 
X10:1 en X10:2; bij MDS: 
doorverbinding X15:9 met 
X15:5

• P834 op 'No response' zetten

36 optie ontbreekt directe uit-
schakeling

• type optiekaart niet toege-
staan

• keuze gewenste waarde, 
wijze van aansturing of 
bedrijfssoort voor deze 
optiekaart niet toegestaan

• verkeerd encodertype voor 
DIP11A ingesteld

• juiste optiekaart aanbrengen
• juiste keuze gewenste 

waarde instellen (P100)
• juiste wijze van aansturen 

instellen (P101)
• juiste bedrijfssoort (P700 

resp. P701) instellen
• goede encodertype instellen

39 referentie-
beweging

directe uit-
schakeling

• referentienok ontbreekt of 
schakelt niet

• aansluiting van de eindscha-
kelaars niet correct

• type van de referentiebewe-
ging werd tijdens de referen-
tiebeweging gewijzigd

• referentienok controleren
• aansluiting van de eindscha-

kelaars controleren
• instelling van het type refe-

rentiebeweging en de daar-
voor benodigde parameters 
controleren

Fout-
code Benaming Reactie P Mogelijke oorzaak Maatregel
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50 MOVIDRIVE® Uitgebreide buspositionering

Foutmeldingen

42 volgfout directe uit-
schakeling •

• encoder verkeerd aangeslo-
ten

• integratietijden te kort
• P-aandeel van de positio-

neerregeling te klein
• toerentalregelaar verkeerd 

geparametreerd
• waarde voor de volgfouttole-

rantie te klein 

• aansluiting encoder controle-
ren

• integratoren verlengen
• P-aandeel groter instellen
• toerentalregelaar opnieuw 

parametreren
• volgfouttolerantie vergroten
• bedrading encoder, motor en 

fasen van de voeding contro-
leren

• mechanische constructie op 
stroeve loop controleren 
eventueel op eindblokkering 
gereden

78 IPOS SW-
eindschakelaar geen reactie

alleen in bedrijfssoort IPOS:
geprogrammeerde doelpositie 
ligt buiten het door de software-
eindschakelaars begrensde tra-
ject.

• toepassingsprogramma con-
troleren

• positie van de software-eind-
schakelaars controleren

92 DIP-werkgebied noodstop

alleen met optie DIP11A:
aandrijving is buiten het toege-
stane werkgebied van de abso-
lute encoder geraakt; event. 
instelling van de DIP-parame-
ters encodertype/werkgebied 
onjuist

parameter positie-offset, zero-off-
set controleren

93 DIP-encoderfout noodstop

alleen met optie DIP11A:
de encoder meldt een fout, b.v. 
Powerfail.
• verbindingskabel encoder-

DIP voldoet niet aan de 
eisen (paarsgewijs getwist, 
afgeschermd)

• modulatiefrequentie te hoog 
voor kabellengte

• toelaatbare max. snelheid/
versnelling van encoder 
overschreden

• encoder defect

• aansluiting absolute encoder 
controleren

• verbindingskabel controleren
• juiste modulatiefrequentie 

instellen.
• max. bewegingssnelheid 

resp. integratortijd reduceren
• absolute encoder vervangen

94 EEPROM 
checksum

directe uit-
schakeling

storing regelaarelektronica. 
eventueel door EMC-beïnvloe-
ding of defect.

apparaat ter reparatie aanbieden.

95 DIP plausibele 
fout noodstop

alleen met optie DIP11A:
er kon geen plausibele positie 
vastgesteld worden.
• verkeerd encodertype inge-

steld.
• IPOS-trajectparameters ver-

keerd ingesteld.
• teller-/noemerfactor ver-

keerd ingesteld.
• nulinstelling doorgevoerd.
• encoder defect.

• goede encodertype instellen.
• IPOS-trajectparameters con-

troleren.
• bewegingssnelheid controle-

ren.
• teller-/noemerfactor corrige-

ren.
• na nulinstelling reset.
• absoluut encoder vervangen.

Fout-
code Benaming Reactie P Mogelijke oorzaak Maatregel
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