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1 Egenskaper

• Kopiering av data från omformare till parametermodulen

• Återkopiering av data från parametermodulen till omformaren

• Indikering av driftstillstånd

• Apparattyper som stöds:

– MOVITRAC® 07 LOGODrive från Firmware .10
– MOVITRAC® 07 standardutförande från Firmware .13

1.1 Vy framifrån
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Bild 1: Parametermodul

Element Beskrivning

[1] Anslutningskabel med
kontaktdon

Western-kontaktdon för anslutning till omformaren

[2] Trefärgad lysdiod grön: Data finns i parametermodulen
grön blinkande: Överföring pågår
gul: Inga data finns i parametermodulen
röd: Överföringsfel
röd blinkande: Överföring ej möjlig (Parameterspärr / Frigivning)

[3] DOWNLOAD-knapp Data överförs från parametermodulen till omformaren

[4] UPLOAD-knapp Data överförs från omformaren till parametermodulen
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2 Manövrering

2.1 Anslutning

Parametermodulen är utrustad med en kort kabel med ett Western-kontaktdon. Detta
ansluts till X11 (RS-485) i MOVITRAC® 07.

2.2 Data från parametermodul till omformare

Med en tryckning på DOWNLOAD-knappen kopieras alla data från parametermodulen
till omformaren. För detta ändamål måste det finnas data i parametermodulen (grön
lysdiod).

För att data skall kunna överföras måste omformaren vara spärrad. Omformaren kan
spärras t.ex. genom att men trycker på STOP. Tryck sedan på DOWNLOAD-knappen.

Under kopieringsförloppet blinkar lysdioden med grönt ljus. Efter avslutad kopiering
visar lysdioden fast grönt sken (data finns). I händelse av kopieringsfel visas koden F-
97 (kopieringsfel) på omformarens display. Felet återställs genom att man överför en
komplett datasats från parametermodulen till omformaren, eller genomför en återgång
till fabriksinställning.

Efter datakopiering kan omformaren startas om med RUN-knappen eller genom att
nätspänningen bryts och sluts på nytt.

Data kopieras inte om:

• omformaren är frigiven

• P803 Parameterspärr står i läge TILL

04965AXX
Bild 2: Anslutning till MOVITRAC® 07
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2.3 Data från omformare till parametermodulen

Med en tryckning på UPLOAD-knappen kopieras alla data från omformaren till
parametermodulen.

Under kopieringsförloppet blinkar lysdioden med grönt ljus. Lysdioden lyser 2 sekunder
med rött sken vid kopieringsfel. Efter felfri kopiering visar lysdioden fast grönt sken (data
finns). Efter felaktig kopiering visar lysdioden fast gult sken (data finns ej).

2.4 Förvaring

För in parametermodulens kabel med sitt kontaktdon i urtaget på parametermodulens
baksida.

Skjut sedan ner parametermodulen ovanifrån i fästet på kåpan till MOVITRAC® 07. När
parametermodulen skall användas på nytt, ta loss den genom att dra den rakt uppåt.
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Bild 3: Vy bakifrån med införd kabel

Bild 4: Påsatt parametermodul


