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pparatuppbyggnad
1 Apparatuppbyggnad

1.1 Vy framifrån

05104AXX
Bild 1: Placering av lysdioder, uttag och DIP-omkopplare

X1 Devicenet
X2 SBus
X3 Diagnosgränssnitt
S1 DIP-omkopplare
S2 DIP-omkopplare
Mod/Net Modul-/nätverksstatus
PIO Tillstånd hos pollad I/O-koppling
BIO Tillstånd hos bit-strobe I/O-koppling
BUS-F Bussfel
SYS-F Systemfel
USER Serviceläge
A
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2 DeviceNet-gränssnitt

2.1 Installationsanvisningar

Montering Apparaten kan monteras antingen på befintliga DIN-skenor (hattskenor) eller direkt på
skåpvägg med hjälp av de fyra hålen i kapslingens bakvägg. Den geografiska placeringen
i förhållande till apparater som skall anslutas (t.ex. MOVITRAC® 07) är godtycklig.
Observera emellertid maximalt tillåten ledningslängd samt förhållandet att en
gränssnittsenhet måste vara ansluten i början eller slutet av systembussen (SBus). Det
är därför lämpligt att ta hänsyn till detta vid den geografiska placeringen.

Stifttilldelning

Fältbusskontakt-
don

Anslutning till fältbussgränssnittet i DeviceNet-systemet sker i regel via en tvinnad skär-
mad kabel.

05041AXX
Bild 2: Stifttilldelning
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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Anslutning av
systembuss

Observera följande:

• Använd 2-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm
av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärm-
klämman på MOVITRAC® 07 eller UFD11A och förbind dessutom skärmändarna
med jord. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation (CAN-Bus- eller De-
viceNet-kabel kan användas):

– Ledararea 0,75 mm2 (AWG18)
– Ledningsmotstånd 120 Ω vid 1 MHz
– Kapacitans ≤ 40 pF/m vid 1 kHz

• Den maximalt tillåtna totala ledningslängden uppgår, beroende på inställd SBus-
baudrate, till följande:

– 125 kBaud 320 m
– 250 kBaud 160 m
– 500 kBaud 80m
– 1000 kBaud 40 m

• Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i början och slutet av system-
busskabeln (S12 = ON). Vid de övriga apparaterna skall termineringsmotståndet
deaktiveras (S12 = OFF). Gränssnitts-enheten UFD11A skall alltid sitta i början eller
slutet av systembussen. Den har ett inbyggt termineringsmotstånd.

05095ASV
Bild 3: Systembussanslutning

• Mellan apparaterna som är förbundna med SBus får ingen potentialförskjutning före-
komma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. samman-
koppling av apparathöljena med separat jordledning.

Stjärnformat nät är ej tillåtet.
D
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Skärmning och
förläggning av
busskabel

DeviceNet-gränssnittet stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter, som fysika-
liskt medium för DeviceNet skärmad, parvis tvinnad 2-trådsledning, dvs. ledningstyp A
enligt EN 50170.

Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma
i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningsegen-
skaperna:

• Dra åt alla fästskruvar för kontakter, moduler och potentialutjämningsledningar för
hand.

• Använd endast kontakter med metallhus eller metalliserat hus.

• Anslut skärmen i kontakten med stor kontaktyta.

• Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln.

• Förlägg inte signal- och busskabel tillsammans med nätkablarna (motorkablarna)
utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler.

• I industriell miljö skall metalliska, jordade kabelstativ användas.

• Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från
varandra och minimera kabellängden.

• Undvik att förlänga bussledningarna med stickkontaktdon.

• Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan.

Bussterminering UFD-elektroniken saknar bussterminering. Om UFD-modulen utgör första eller sista en-
het på DeviceNet-kabeln måste bussen termineras externt. Vi rekommenderar Device-
Net-kontaktdon med integrerad bussterminering. Dessa har funktionen att frånskilja
nästa bussavsnitt om termineringen aktiveras.

Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och
med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potenti-
alutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser.
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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2.2 Konfigurering av DeviceNet-gränssnitt

Allmänt För att man skall kunna definiera typen och antalet in- och utgångsdata som används
för överföringen måste omformaren få en viss processdatakonfiguration från DeviceNet.
Därmed finns det möjlighet att styra drivsystemet via processdata och att läsa/skriva
samtliga parametrar i fältbussgränssnittet via parameterkanalen.

Bilden visar schematiskt datautbytet mellan kontrollsystemet, fältbussgränssnittet och
en omformare med processdata- och parameterkanal.

Processdatakon-
figurering

DeviceNet-fältbussgränssnittet UFD tillåter olika processdatakonfigurationer för dataut-
byte mellan DeviceNet-scannern och UFD. Följande tabell ger ytterligare anvisningar för
alla standardiserade processdatakonfigurationer i UFD-modulen. Spalten "Processda-
takonfiguration" visar namnen på konfigurationerna.

Önskad processdatakonfiguration måste väljas med DIP-omkopplare. Dessutom måste
man i konfigureringsverktyget för styrsystemets DeviceNet-scanner (t.ex. RSNetWorx)
ange processdatalängden i byte.

Konfigurationen anpassar sig till grundvärdet för processdatabredd i MOVITRAC® 07 el-
ler MOVIDRIVE®compact, på 3 processdataord. I det enklaste fallet överförs 3 process-
dataord från styrsystemet för varje MOVITRAC® 07 eller annan ansluten apparat. UFD
distribuerar sedan processdatorden till de enskilda apparaterna. Parameterkanalen an-
vänds för parametersättning av UFD. Explicita meddelanden till underordnade appa-
rater på nätet passerar genom UFD.

UFD accepterar 1 ... 24 processdataord

Datakonsistens För att data skall överföras konsistent måste värdena överföras till ett temporärt område
i styrsystemet via ett kopieringsblock.

50425AXX
Bild 4: Datautbyte med parameterdata (PM DATA) och processdata (PC DATA)

Master

UFD

MOVITRAC 07
Æ

PM DATA

PM DATA

PC DATA

PC DATA

PC DATA

PC DATA

DeviceNet SBUS
D
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2.3 Styrning via DeviceNet med pollad I/O

Vid fler än en omformare tillfogas motsvarande processdataord i slutet (se bild). Antalet
processdataord per omformare uppgår till 3 vid Autosetup. Med PC-konfigureringsverk-
tyget går det att välja processdatabredder på 2 eller 1 ord. Observera även följande vid
konfigurering av fältbussgränssnittet:

De till SBus anslutna omformarna skall anslutas i stigande adressföljd med respektive
processdatabredd. Exempel: Först omformaren med adress 1 och 3 ord, sedan omfor-
maren med adress 2 och 3 ord, sedan omformaren med adress 3 och 2 ord...

50426AXX
Bild 5: Processdataväg

I:1.6
I:1.5
I:1.4

PE 1

PA 1

PE 2

PA 2

PE 3

PA 3

O:1.9
O:1.8
O:1.7

O:1.6
O:1.5
O:1.4

PE 1

PA 1

PE 2

PA 2

PE 3

PA 3

I:1.3
I:1.2
I:1.1

MOVITRACÆ 07 1 MOVITRACÆ 07 2

PE 1

PA 1

PE 2

PA 2

PE 3

PA 3

MOVITRACÆ 07 3

I:1.9
I:1.8
I:1.7

O:1.3
O:1.2
O:1.1
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Driftsättning av
nätverk med
RSNetWorx

Med hjälp av nätverkshanteraren RSNetWorx går det att scanna anslutna enheter.
Genom att dubbelklicka på ikonen för den anslutna enheten UFD11A öppnar man ett
diagnosfönster, i vilket viktiga fältbussparametrar och processdatavärden kan överva-
kas.

05042AXX
Bild 6: RSNetWorx

05043AXX
Bild 7: Ändring av parametrar via RSNetWorx
D
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Under fliken I/O-Defaults kan processdatabredderna ställas in. De måste överensstäm-
ma med de processdatabredder som ställts in med DIP-omkopplarna på UFD. I annat
fall ger scannern felmeddelande (77).

Därefter överförs data till scannern med Übernehmen (Accept).

Sedan måste scannern sättas i drift och en scannlista genereras. Öppna idrifttagnings-
fönstret genom att dubbelklicka på scannern.

05044AXX
Bild 8: Inställning av processdatalängd i RSNetWorx

05045AXX
Bild 9: Scannlista
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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Under fliken Scanlist måste man ta in apparaten SEW Gateway UFD11A i scannlistan.

Under flikarna Input och Output måste in- och utdata tillordnas minnesområdet i PLC-
systemet. Tillordningen kan ske via det diskreta IO-minnesområdet eller via M-Files (Se
beskrivningen av PLC-systemet).

2.4 Statusavfrågning via bit-strobe I/O

Via bit-strobe I/O kan status för UFD avfrågas cykliskt. Längden hos processingångsda-
ta för bit-strobe I/O är 2 byte. Parametern Omformarstatus (index 8310) mappas av UFD
på processingångsdataordet.

För att aktivera bit-strobe I/O måste strobe-data aktiveras i IO-konfigurationen och
längden 2 RX-byte ställas in.

05046AXX
Bild 10: Inkoppling av bit-strobe I/O
D
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Därefter måste de två byten INPUT-data mappas till PLC-minnet. Detta gör man under
fliken Input i scanner-initieringsfönstret.

2.5 Parametersättning via DeviceNet

Parametersät-
tning av UFD via
RSNetWorx

Alla parametrar för UFD och alla parametrar för omformaren som är ansluten via gate-
way-enheten och SBus kan påverkas via projekteringsprogrammet RSNetWorx.

Därvid indelas parametrarna i flera grupper:

05047AXX
Bild 11: Mappning av bit-strobe I/O

Tabell 1: Parametergrupper

Grupp Betydelse/funktion

SEW-Parameter-Channel Åtkomst till alla parametrar via index och adress möjlig

Device Parameter Direkt åtkomst till fältbussparametrarna från UFD och via SBus anslutna
apparater

UFD Parameter Direkt åtkomst till fältbussparametrarna från UFD

PO-Monitor Direkt åtkomst till processutgångsdatamonitor

PI-Monitor Direkt åtkomst till processingångsdatamonitor
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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SEW-Parameter-
Channel

SEW-parameterkanalen omfattar följande åtkomstmekanism:

Procedur för parameterinställning

1. Inställning av index som skall läsas/skrivas samt nedladdning av index

2. Inställning av apparatadress och nedladdning av adress

3. Inställning av data som skall skrivas eller läsning av data

Device Parameter Alla parametrar som står i direkt kontakt med fältbusskommunikationen kan läsas direkt
via RSNetWorx. Först måste adressen ställas in för den apparat från vilken data skall
läsas (UFD = adress 0).

Dessa parametrar anges i följande tabell (I spalten Nr. markeras parametrar som endast
kan läsas med ett R = Read-Only):

Tabell 2: Parametergruppen "SEW Parameter Channel"

Nr. Grupp Parameter Betydelse/funktion

1 SEW-Parameter-
Channel

SEW-Param.-Index Index över parametrar via vilka data skall läsas/skrivas

2 SEW-Parameter-
Channel

SEW-Param.-Address Adress till apparaten från/till vilken data skall läsas/
skrivas (UFD-adress = 0)

3 SEW-Parameter-
Channel

SEW-Read/Write Läsning/skrivning av data, beroende på ovan inställd
adress och index

Tabell 3: Parametergruppen "Device Parameter"

Nr. Grupp Namn Anmärkning

2 SEW-Param.-Address Adress till apparaten från/till vilken data skall
läsas/skrivas (UFD-adress = 0)

4R Device Parameter Device Identification Apparatmärkning

5R Device Parameter Setpoint source Börvärdeskälla

6R Device Parameter Control source Styrkälla

7R Device Parameter Setp.descr.PO1 Processutgångsdata, tilldelning för PD1

8R Device Parameter Setp.descr.PO2 Processutgångsdata, tilldelning för PD2

9R Device Parameter Setp.descr.PO3 Processutgångsdata, tilldelning för PD3

10R Device Parameter Act.v.descr. PI1 Processingångsdata, tilldelning för PD1

11R Device Parameter Act.v.descr. PI2 Processingångsdata, tilldelning för PD2

12R Device Parameter Act.v.descr. PI3 Processingångsdata, tilldelning för PD3

13R Device Parameter PD Configuration Processdatakonfiguration

18R Device Parameter SBus Baudrate SBus-kommunikationshastighet
D
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UFD Parameter Parametrarna, som endast står till förfogande för UFD, kan läsas via RSNetWorx med
denna grupp.

Dessa parametrar anges i följande tabell (I spalten Nr. markeras parametrar som endast
kan läsas med ett R = Read-Only):

PO-Monitor Via denna grupp kan processutgångsdata övervakas. Först måste adressen ställas in
för den apparat från vilken data skall läsas (UFD = adress 0).

Dessa parametrar anges i följande tabell (I spalten Nr. markeras parametrar som endast
kan läsas med ett R = Read-Only):

PI-Monitor Processingångsdata kan övervakas via denna grupp. Först måste adressen ställas in
för den apparat från vilken data skall läsas (UFD = adress 0)

Dessa parametrar anges i följande tabell (I spalten Nr. markeras parametrar som endast
kan läsas med ett R = Read-Only):

Tabell 4: Parametergruppen "UFD-parametrar"

Nr. Grupp Namn Anmärkning

14R UFD Parameter Station Address Apparatadress

15R UFD Parameter Baud Rate Kommunikationshastighet, DeviceNet

16R UFD Parameter Fieldbus Type Fältbusstyp

17R UFD Parameter Timeout Response Reaktion vid timeout

Tabell 5: Parametergruppen "PO-monitor"

Nr. Grupp Namn Anmärkning

2 SEW-Param.-Address Adress till apparaten från/till vilken data skall
läsas/skrivas (UFD-adress = 0)

19R PD Monitor PO1 Setpoint Processdata PO1

20R PD Monitor PO2 Setpoint Processdata PO2

... ... ... ...

42R PD Monitor PO24 Setpoint Processdata PO24

Tabell 6: Parametergruppen "PI-övervakning"

Nr. Grupp Namn Anmärkning

2 SEW-Param.-Address Adress till apparaten från/till vilken data skall
läsas/skrivas (UFD-adress = 0)

43R PD Monitor PI1 Setpoint Processdata PI1

44R PD Monitor PI2 Setpoint Processdata PI2

... ... ... ...

66R PD Monitor PI24 Setpoint Processdata PI24
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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Utbyte av explic-
ita meddelanden
(parameterdata)
via registerobjekt

Via registerobjektet har man direkt tillgång till alla parametrar i UFD och alla apparater
som är anslutna via SBus. För ändamålet måste ett explicit meddelande med följande
uppbyggnad skickas:

I exemplet i tabell 8: "Dataformat för registerobjekt", beskrivs parametern från UFD
(Adress 0) med index 2070h = 8304 med värdet 9 = STYRORD1.

2.6 Duplicate MAC-ID Detection

Ett så kallat "Duplicate MAC-ID-test" genomförs för att säkerställa att alla deltagare som
är anslutna till bussen och som är konforma med DeviceNet har olika adresser.

Detta test genomförs efter start och indikeras via lysdioderna.

Tabell 7: Dataformat för registerobjektet

Byte
offset

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Funk-
tion

MAC-
ID

Ser-
vice

Class Instan
ce

Attri-
bute

Index Data Adress

Signifi-
kans

Low High LSB MSB

Exem-
pel

01h 10h 07h 02h 04h 70h 20h 09h 00h 00h 00h 00h

Tabell 8: Registerklasstjänster

Tjänst Kodning Betydelse

Get_Attribut_Single 0x0E Läs attribut

Set_Attribut_Single 0x10 Skriv attribut
D
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3 Autosetup
Med funktionen Autosetup går det att ta fältbussgränssnittet UFx i drift utan PC. Funk-
tionen aktiveras med DIP-omkopplaren AS. När DIP-omkopplaren Autosetup sluts ut-
förs funktionen en gång. Genom att öppna omkopplaren och sluta den på nytt kan man
upprepa funktionen. I det första steget söker UFx på den underordnade SBus efter ans-
lutna omformare, och indikerar detta med korta blinkningar hos lysdioden SYS-FLT.
Omformarna måste ha olika SBus-adresser (P813). Vi rekommenderar att börja med
adress 1 och fortsätta i stigande ordningsföljd, motsvarande omformarnas fysiska plac-
ering i elskåpet. För varje hittad omformare utvidgas processavbildningen på fältbuss-
sidan med 3 ord. Om ingen omformare hittas förblir lysdioden SYS-FLT tänd. Max 8 om-
formare kan detekteras. Bilden visar en processavbildning för 3 omformare med vardera
3 ord processutgångsdata och processingångsdata. Efter sökningen utbyter UFx cyk-
liskt 3 processdataord med varje ansluten omformare. Processutgångsdata hämtas från
fältbussen, delas in i block om 3 och vidarebefordras. Processingångsdata läses från
omformarna, sammanställs och överförs till fältbussmaster.

Autosetup behöver bara utföras en gång. Detekterad konfiguration lagras skyddad mot
matningsbortfall. Se avsnittet "Installation och drift utan PC".

Varning: Genomför Autosetup på nytt om processdatatilldelningen på de till UFP ans-
lutna omformarna skulle ändras, eftersom denna information bara lagras en gång, i
samband med Autosetup. Samtidigt får processdatatilldelningen av anslutna omformare
inte tillåtas förändras dynamiskt efter Autosetup, t.ex. via ett IPOS-program. Om denna
anvisning inte följs kan följden bli att felreaktion uteblir vid fältbuss-timeout.
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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05048AXX
Bild 12: Datautbyte DeviceNet Scanner – UFD – omformare
A
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4 Installation och drift utan PC

4.1 Installation och kabeldragning

Installationsanvisningar, se avsnittet "DeviceNet-gränssnitt"

4.2 Inställning av omformarparametrar (MOVITRAC® 07)

• Bryt matningen till UFx och alla anslutna omformare.

• Ställ in en individuell SBus-adress (P813) för varje omformare. Rekommendation:
Börja med adress 1 och fortsätt i stigande ordningsföljd, motsvarande omformarnas
fysiska placering i elskåpet. Adress 0 skall inte väljas - den används av UFx.

• Sätt Börvärdeskälla (P100) till SBus (värde 10 på MC07).

• Sätt Styrkälla (P101) till SBus (värde 3 på MC07).

• Ställ in anslutningstilldelning på de digitala ingångarna (P60–). Oanvända digitala in-
gångar skall tilldelas "Ingen funktion". Av säkerhetsskäl måste omformaren aktiveras
på plintsidan. Mer information finns i apparatdokumentationen. För MC07 kan pa-
rameter P60- och högre sättas till värdet 0. Nedanstående motsvarar värdet 0:

– DI01 CW/stop (ansluten till 24V)
– DI02 CCW/stop (ej ansluten)
– DI03 FIX SETPT TOGGLE (ej ansluten)
– DI04 n11/n21 (ej ansluten)
– DI05 n12/n22 (ej ansluten)

• Ställ in SBus-timeouttiden (P815) på ett värde skilt från 0, t.ex. 1 s, för att aktivera
övervakningen.

• Ändra vid behov grundvärdena för processdatatilldelning (P870 – P875). Detta steg
måste utföras före Autosetup (se avsnittet Autosetup).

4.3 Autosetup

Aktivera funktionen Autosetup via DIP-omkopplaren på UFx. Så länge lysdioden SYS-
FLT blinkar korta pulser med lång paus är funktionen aktiv. Om minst en omformare hit-
tas slocknar lysdioden. Autosetup kan upprepas genom att man öppnar DIP-omkop-
plaren och sluter den på nytt. Om ingen omformare hittas förblir SYS-FLT tänd efter Au-
tosetup. Kontrollera i så fall kabeldragningen för SBus, termineringsmotstånden för
SBus samt spänningsmatningen till omformarna.
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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4.4 Projektering av fältbussmaster

• Ange för projekteringen en individuell DeviceNet-adress (MACID) via DIP-omkop-
plaren på UFD. DeviceNet-adressen anges binärt.

• Ändring av DeviceNet-adressen blir verksam först efter att UFD gjorts spänningslös
och spänningssatts på nytt.

• DeviceNet-scannern för styrenheten projekteras med hjälp av filen UFD11A.ESD.
UFD anropas med den inställda DeviceNet-adressen. Antalet processdataord som
fältbussmastern använder för att anropa UFD beror på antalet anslutna omformare.
För en st. omformare uppgår processdatabredden till 3 ord. Vid fler än en omformare
krävs 3 ord per omformare. D.v.s. för 3 MC07 måste 9 ord konfigureras.

• Exempel för RSNetWorx:

– Installera EDS-filen UFD11A.EDS i RSNetWorx-programmet.
– Genomför en enkel scanning för att detektera apparaten online
– Ställ in processdatalängden (i byte) i scannern
– Spara konfigurationen
– Bygg ut tillämpningsprogrammet med datautbyte med UFD
– När projektet har sparats och laddats till PLC-systemet och PLC-programmet har

startats skall lysdioden BUS-FLT på UFD slockna. Kontrollera i annat fall kabel-
dragningen och termineringsmotstånden för DeviceNet-bussen samt projekterin-
gen, framför allt processdatakonfigurationen.

05050AXX
Bild 13: Inställning av DeviceNet-Mac ID på S2 / F1, F2 = reserverad, läge OFF
I
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4Installation och drift utan PC
4.5 Start av omformaren

Via en UFD kan upp till 8 omformare hanteras med DeviceNet. DeviceNet-scannern och
UFD utbyter börvärden och ärvärden för alla till UFD anslutna omformare i form av sam-
manhängande datapaket. Det är viktigt att veta var i datapaketet (processavbildningen)
varje omformare finns. Sammanhanget framgår av bilden:

Aktivera omformaren genom att skriva värdet 0006h i tillhörande styrord 1. Varvtal-
sbörvärdet kan anges i det efterföljande ordet. Det skalas med 0,2 1/min per siffra.

05096AXX
Bild 14: Datautbyte DeviceNet Scanner – UFD – omformare
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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5 Installation och drift med PC

5.1 Installation och kabeldragning

• Installationsanvisningar, se avsnittet "DeviceNet-gränssnitt".

• UFD har ett 4-poligt telefonuttag på framsidan. Tillvalet UWS21A, best.nr. 8230773
tillåter kommunikation med din PC via dess COM-gränssnitt. Anslut önskad COM-
port på PCn till UWS21A via den medföljande seriella kabeln. UWS21A sammanko-
pplas med UFD med den medföljande telefonkabeln.

5.2 Inställning av omformarparametrar (MOVITRAC® 07)

• Bryt matningen till UFx och alla anslutna omformare.

• Ställ in en individuell SBus-adress (P813) för varje omformare. Rekommendation:
Börja med adress 1 och fortsätt i stigande ordningsföljd, motsvarande omformarnas
fysiska placering i elskåpet.

5.3 Idrifttagning - programvara

• Installera programvarupaketet MOVITOOLS på din PC.

• Starta programmet. Välj den COM-port som är ansluten till UFD och klicka på "Up-
date". På adress 0 måste UFD visas, och på efterföljande adresser de olika anslutna
omformarna. Om ingen information visas i fönstret, kontrollera COM-gränssnittet och
förbindelsen via UWS21. Om endast UFD visas i fönstret, kontrollera SBus-kabel-
dragningen och termineringsmotstånden.

• Välj UFD och starta idrifttagningsprogrammet för fältbussens gateway.

• Välj menyalternativet "Reconfigure fieldbus node".

• Välj projektets sökväg och namn. > Next

• Klicka på "Update". Nu skall alla till UFD anslutna omformare visas. Anpassa konfig-
urationen med hjälp av knapparna "Insert", "Change" och "Delete". > Next

Adress 0 skall inte väljas - den används av UFx!
I
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5Installation och drift med PC
• Klicka på "Autoconfiguration". Därmed visas en processavbildning för UFD i ditt sty-
rsystem. Längst ner visas processdatabredden. Detta värde är viktigt för projektering
av fältbuss-masterenheten. > Next

• Spara projektdata och klicka på "Download". Om nedladdning inte fungerar står DIP-
omkopplaren sannolikt i läge AUTOSETUP. Autosetup måste vara deaktiverad vid
projektering.

• Via processdataövervakningen kan man se vilken information som utväxlas mellan
fältbuss-masterenheten och UFD.

• För att styra omformaren via fältbuss krävs aktivering på plintsidan. Plinten DI01 ko-
pplas till 24 VDC. För att kontrollera anslutningstilldelningen, välj i fönstret "Connect-
ed devices" den första omformaren, den med adress 1, och starta programmet
"Shell". Plinttilldelningen skall ställas in på följande sätt:

• Upprepa det ovan beskrivna steget för samtliga omformare som visas i fönstret "Con-
nected devices".

5.4 Projektering av fältbuss-masterenheten

• Ange för projekteringen en individuell DeviceNet-adress (MACID) via DIP-omkop-
plaren på UFD. DeviceNet-adressen anges binärt.

• Ändring av DeviceNet-adressen blir verksam först efter att UFP gjorts spänningslös
och spänningssatts på nytt.

05049ASV
Bild 15: Digitala ingångar

05050AXX
Bild 16: Inställning av DeviceNet-Mac ID på S2 / F1, F2 = reserverad, läge OFF
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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• DeviceNet-scannern för styrenheten projekteras med hjälp av filen UFD11A.ESD.
UFD anropas med den inställda DeviceNet-adressen. Antalet processdataord som
fältbussmastern använder för att anropa UFD beror på antalet anslutna omformare.
För en st. omformare uppgår processdatabredden till 3 ord. Vid fler än en omformare
krävs 3 ord per omformare. För 3 MC07 måste alltså 9 ord konfigureras.

• Exempel för RSNetWorx:

– Installera EDS-filen UDF11A.EDS i RSNetWorx-programmet.
– Genomför en enkel scanning för att detektera apparaten online
– Ställ in processdatalängden (i byte) i scannern
– Spara konfigurationen.
– Bygg ut tillämpningsprogrammet med datautbyte med UFD
– När projektet har sparats och laddats till PLC-systemet och PLC-programmet har

startats skall lysdioden BUS-FLT på UFD slockna. Kontrollera i annat fall kabel-
dragningen och termineringsmotstånden för DeviceNet, samt projekteringen,
framför allt processdatakonfigurationen.

5.5 Start av omformaren

Via en UFD kan upp till 8 omformare hanteras med DeviceNet. DeviceNet-scannern och
UFD utbyter börvärden och ärvärden för alla till UFD anslutna omformare i form av sam-
manhängande datapaket. Det är viktigt att veta var i datapaketet (processavbildningen)
varje omformare finns. Sammanhanget visas av processdataövervakningen vid projek-
tering av fältbuss-gateways.

Aktivera omformaren genom att skriva värdet 0006h i tillhörande styrord 1. Vid byte-ori-
entering av minnet måste man beakta att lågbyten 06h skall stå på den lägre adressde-
len och högbyten 00h på den högre. Varvtalsbörvärdet skalas med 0,2 1/min per siffra.

Varning: Efter idrifttagning med MtGateway är det inte längre tillåtet att ändra process-
datatilldelningen på de till UFD anslutna omformarna. Om denna anvisning inte följs kan
följden bli att felreaktion uteblir vid fältbuss-timeout.
I
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6 Felreaktioner

6.1 Fieldbus Timeout

Frånkoppling av fältbuss-masterenheten eller ledarbrott i fältbusskabeln leder till fält-
buss-timeout i UFx. Anslutna omformare försätts i säkert tillstånd genom att värdet noll
läggs ut på samtliga processdatautgångar. Detta motsvarar t.ex. snabbstopp på styrord
1. Felet fältbuss-timeout är självåterställande. Detta innebär att när fältbusskommunika-
tionen återupptas läggs aktuella data från styrsystemet omgående ut igen på process-
datautgångarna. Denna felreaktion kan deaktiveras via P831 på UFx.

6.2 SBus-timeout

Om en eller flera av omformarna på SBus inte längre kan kontaktas av UFx lägger UFx
till felkoden "91 System Fault" på statusord 1 för omformaren i fråga. Lysdioden SYS-
FLT tänds och ett fel indikeras också via diagnosgränssnittet. För att omformaren skall
stoppas måste timeout-tiden för SBus, P815 sättas till ett värde skilt från 0. Felet är
självåterställande vid UFx. Det innebär att aktuella processdata automatiskt börjar
utväxlas så snart kommunikationen har återupptagits.

6.3 Apparatfel

UFx-enheterna detekterar många olika maskinvarufel och blockerar respektive funktion.
Den exakta felreaktionen och åtgärderna för att avhjälpa felet beskrivs i fel-
listan. Ett maskinvarufel leder till att felkod 91 läggs in vid statusord 1 i fältbussens
processingångsdata för alla omformare. Lysdioden SYS-FLT på UFx blinkar då likfor-
migt. Den exakta felkoden visas med hjälp av Movitools och via diagnosgränssnittet
som status för UFx.
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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7 Lysdioder
DeviceNet-gränssnittet UFD har 6 lysdioder för diagnos:

• Lysdioden "MODNET" (grön/röd) för indikering av modul-/nätverksstatus för UFD,

• Lysdioden "PIO" (grön/röd) för indikering av tillstånd hos pollad I/O-koppling,

• Lysdioden "BIO" (grön/röd) för indikering av tillstånd hos bit-strobe I/O-kopplingen,

• Lysdioden "BUS-FAULT" (röd) för indikering av bussfel,

• Lysdioden "SYS-FAULT" (röd) för indikering av systemfel och drifttillstånd hos UFD,

• Lysdioden "USER" (grön) för användarspecifik diagnos i serviceläge.

7.1 Spänningssättning

Efter inkoppling av apparaten testas samtliga lysdioder. Lysdioderna tänds i följande
ordningsföljd:

7.2 Tillstånd hos lysdioden "BUS-FAULT" (röd)

Lysdioden BUS-FAULT indikerar bussnodens fysiska tillstånd. Funktionen beskrivs i föl-
jande tabell "Tillstånd hos lysdioden Bus-Fault".

Tabell 9: Lysdiodtest vid spänningssättning

Tid/lysdiod MNS PIO BIO BUS-Fault SYS-Fault User

0 ms grön släckt släckt släckt släckt släckt

250 ms röd släckt släckt släckt släckt släckt

500 ms släckt grön släckt släckt släckt släckt

750 ms släckt röd släckt släckt släckt släckt

1000 ms släckt släckt grön släckt släckt släckt

1250 ms släckt släckt röd släckt släckt släckt

1500 ms släckt släckt släckt röd släckt släckt

1750 ms släckt släckt släckt släckt röd släckt

2000 ms släckt släckt släckt släckt släckt grön

Tabell 10: Tillstånd hos lysdioden Bus-Fault

Status LED (lysdiod) Betydelse

Error Active State släckt Antalet bussfel ligger inom normalt område (Error Active State)

DUPMAC-test blinkande röd
(intervall 125 ms)

Apparaten utför ett DUP-MAC-test och kan inte sända data
eftersom inga andra apparater är anslutna till bussen. (Error-
Passive-State)

Error Passive State blinkande röd
(intervall 1 s)

Antalet fysiska bussfel för stort Inga ytterligare feltelegram
skrivs aktivt på bussen. (Error-Passiv-State)

Bus-Off State röd Buss från-tillstånd. Antalet fysiska bussfel ökar, trots övergång
till "Error Passive State". Åtkomst till bussen avbryts.
L
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7.3 Tillstånd hos lysdioden "SYS-FAULT" (röd)

7.4 Tillstånd hos lysdioden "MODNET" (grön/röd)

Funktionen hos lysdioden Mod/Net (mudul-/nätverksstatus) är fastställd i DeviceNet-
specifikationen. Funktionen beskrivs i följande tabell.

Tabell 11: Tillstånd hos lysdioden SYS-Fault

Släckt Normalt driftstillstånd. UFD utbyter data med ansluten omformare. Förutsättning:
Lysdioden "RUN" är tänd.

BLINKAR, kort puls
med lång paus

Autosetup har valts med DIP-omkopplaren och UFD håller just på med konfigure-
ringen. Om detta tillstånd varar längre än 1 minut, deaktivera Autosetup och akti-
vera funktionen på nytt. Byt modul om Autosetup fortfarande inte kan utföras.

BLINKAR likformigt UFD befinner sig i feltillstånd. Om UFD har satts i drift med DIP-omkopplaren
Autosetup, stäng av UFD och starta på nytt. Om lysdioden nu är tänd, starta om
Autosetup genom att öppna DIP-omkopplaren och sluta den på nytt.
Om UFD har tagits i drift med Movitools visas ett felmeddelande i statusfönstret.
Läs texten under motsvarande felbeskrivning.

Tänd UFD utbyter inga data med anslutna omformare. UFD är ej konfigurerad, eller de
anslutna omformatrna svarar ej. Upprepa konfigureringen av UFD.
Om UFD har satts i drift med Autosetup, öppna DIP-omkopplaren Autosetup och
slut den på nytt. Om lysdioden fortfarande är tänd efter Autosetup, kontrollera
kabeldragning och termineringsmotstånden för SBus, liksom spänningsmatningen
till omformaren.
Om UFD har tagits i drift med Movitools, välj "Update" i manager-programmet. I
fönstret "Connected devices" skall alla omformare visas. Kontrollera i annat fall
kabeldragningen och termineringsmotstånden för SBus samt spänningsmatningen
till omformarna. Upprepa vid behov konfigureringen av UFD med Movitools.

Tabell 12: Statusindikering via lysdioden Mod/Net

Status LED (lys-
diod)

Betydelse

Ej inkopplad/OffLine släckt Apparaten i offline-tillstånd
Apparaten utför DUP-MAC-test
Apparaten är frånkopplad

OnLine och i Opera-
tional Mode

blinkar grön
(intervall 1s)

Apparaten är online, men saknar kommunikation
DUP-MAC-testet har genomförts framgångsrikt
Ingen kommunikation med en master har etablerats
Saknad, felaktig eller inkomplett konfiguration

OnLine, Operational
Mode och Connected

grön OnLine-kommunikation med en masterenhet har etablerats
Kommunikationen är aktiv (Established State)

Minor Fault eller Con-
nection Timeout

blinkande
röd (inter-
vall 1s)

Ett fel som kan åtgärdas har inträffat
Pollad I/O- och/eller bit-strobe I/O-anslutning i timeout-tillstånd
Ett fel som kan åtgärdas har inträffat i apparaten

Critical Fault eller Cri-
tical Link Failure

röd Ett fel som inte kan åtgärdas har inträffat
BusOffDUP-MAC-testet har konstaterat ett fel
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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7.5 Tillstånd hos lysdioden "PIO" (grön/röd)

Lysdioden PIO kontrollerar kopplingen pollad I/O (processdatakanal). Funktionen be-
skrivs i följande tabell

7.6 Tillstånd hos lysdioden "BIO" (grön/röd)

Lysdioden PIO kontrollerar kopplingen bit-strobe I/O. Funktionen beskrivs i följande
tabell

7.7 Tillstånd hos lysdioden "USER" (grön)

Tabell 13: Statusindikering via lysdioden PIO

Status LED (lys-
diod)

Betydelse

DUP-MAC-Check blinkar grön
(intervall
125 ms)

Apparaten utför DUP-MAC-test.

Ej inkopplad/OffLine
men ej DUP-MAC-
Check

släckt Apparaten i offline-tillstånd
Apparaten är frånkopplad

OnLine och i Opera-
tional Mode

blinkar grön
(intervall
1 s)

Apparaten är online
DUP-MAC-testet har genomförts framgångsrikt
En PIO-koppling till en masterenhet etableras (Configuring State)
Saknad, felaktig eller inkomplett konfiguration

OnLine, Operational
Mode och Connected

grön OnLine
En PIO-koppling till en masterenhet har etablerats (Established
State)

Minor Fault eller Con-
nection Timeout

blinkande
röd (inter-
vall 1 s)

Ett fel som kan åtgärdas har inträffat
Pollad I/O -koppling i timeout-tillstånd

Critical Fault eller Cri-
tical Link Failure

röd Ett fel som inte kan åtgärdas har inträffat
BusOffDUP-MAC-testet har konstaterat ett fel

Tabell 14: Statusindikering via lysdioden BIO

Status LED (lys-
diod)

Betydelse

DUP-MAC-test blinkar grön
(intervall
125 ms)

Apparaten utför DUP-MAC-test.

Ej inkopplad/OffLine
men ej DUP-MAC-
test

släckt Apparaten i offline-tillstånd
Apparaten är frånkopplad

OnLine och i Opera-
tional Mode

blinkar grön
(intervall 1 s)

Apparaten är online
DUP-MAC-testet har genomförts framgångsrikt
En BIO-koppling till en masterenhet etableras (Configuring State)
Saknad, felaktig eller inkomplett konfiguration

OnLine, Operational
Mode och Connected

grön OnLine
En BIO-koppling till en masterenhet har etablerats (Established
State)

Minor Fault eller Con-
nection Timeout

blinkande röd
(intervall 1 s)

Ett fel som kan åtgärdas har inträffat
Bit-strobe I/O-anslutning i timeout-tillstånd

Critical Fault eller Cri-
tical Link Failure

röd Ett fel som inte kan åtgärdas har inträffat
BusOffDUP-MAC-testet har konstaterat ett fel

Släckt Normalt driftstillstånd. Lysdioden "USER" är reserverad för serviceändamål.
L
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8 DIP-omkopplare

05307AXX
Bild 17: DIP-omkopplarnas tilldelning

Tabell 15: Baudrate

Baudrate DR0 DR1

125 kBaud 0 0

250 kBaud 1 0

500 kBaud 0 1

Reserverad 1 1

Tabell 16: Processdatalängd

Processdatalängd PD4 PD3 PD2 PD1 PD0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

2 0 0 0 1 0

3 0 0 0 1 1

4 0 0 1 0 0

5 0 0 1 0 1

6 0 0 1 1 0

7 0 0 1 1 1

8 0 1 0 0 0

9 0 1 0 0 1

10 0 1 0 1 0

11 0 1 0 1 1

12 0 1 1 0 0

13 0 1 1 0 1

14 0 1 1 1 0

15 0 1 1 1 1

16 1 0 0 0 0

17 1 0 0 0 1

18 1 0 0 1 0
Fältbussgränssnitt DeviceNet UFD11A 
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IP-omkopplare
AUTO SETUP: Se avsnittet "Installation och drift utan PC".

F1: Funktion 1 – reserverad, ställ i läge "Off"

F2: Funktion 2 – reserverad, ställ i läge "Off"

ID0..5: MAC-ID för modulen (bussadress)

8.1 Fel baudrate

Lysdioden PIO blinkar kontinuerligt röd. Så snart rätt baudrate har ställts in genomförs
initieringen och UFD övergår till online-tillstånd.

8.2 Fel processdatalängd

Lysdioden BIO blinkar kontinuerligt röd. Så snart rätt processdatalängd har ställts in
genomförs initieringen och UFD övergår till online-tillstånd.

19 1 0 0 1 1

20 1 0 1 0 0

21 1 0 1 0 1

22 1 0 1 1 0

23 1 0 1 1 1

24 1 1 0 0 0

Reserverad 1 1 0 0 1

..

Reserverad 1 1 1 1 1

Tabell 16: Processdatalängd

Processdatalängd PD4 PD3 PD2 PD1 PD0

Om fel baudrate eller fel processdatalängd anges kommer apparaten att kvarstå i initie-
ringstillstånd tills DIP-omkoppplartilldelningarna har korrigerats.
D
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9 Hantering av användargränssnittet

Hur blir jag
"online"?

Alla enheter - omformare och gateway-enheter - som upptäckts på systembussen visas
i MOVITOOLS-Manager efter en klickning på "Update". Via gateway-enheten kan sta-
tusraden, Shell, Assembler och Compiler utnyttjas på samtliga anslutna omformare.

MT-Gateway stöder projektering och idrifttagning av en UFD-fältbussnod.

En busskonfiguration kan antingen projekteras offline eller läsas online från UFD, för
fortsatt bearbetning.

Projektering /
idrifttagning

Två olika driftsätt kan väljas för projektering/idrifttagning.

Autokonfigurationsläget arbetar – på samma sätt som Autosetup för maskinvaran – i tur
och ordning, med början från systembussadressen med lägst nummer, och tilldelar
samtliga anslutna apparater 3 processutgångs- och processingångsdata.

Exempel Autokonfiguration: 3 deltagare med adresserna 10, 11 och 12 => 9PD

I serviceläge kan processdatatilldelningen konfigureras fritt. Tilldelningen kan även ut-
föras i det grafiska användargränssnittet, enligt "dra och släpp"-metoden.

Innan MT-Gateway-programmet startas är det bra att kontrollera om Autosetup av
maskinvaran är deaktiverad (DIP-omkopplare 8 i läge Off).

Kontrollera före idrifttagning att ett eventuellt fältbussfel inte kan orsaka fara för
människor eller utrustning, vare sig på fältbuss- eller systembussidan.

05037AEN
Bild 18: Exempel på autokonfiguration
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Exempel Deltagare 10, PA1 har konfigurerats

Paketet av processutgångsdata kan se ut på följande sätt: PA1...PA3 tar alla emot 3 del-
tagare (t.ex. kontrollord 1, varvtalsbörvärde, ramp).

Som processingångsdata tar masterenheten från varje omformare emot 1PD (t.ex. sta-
tusord 2). I masterenheten minskas, till skillnad mot vad som gäller vid Autosetup,
6 processutgångsdata- och processingångsdataord.

Multipel tillordning av processingångsdata skall undvikas eftersom det inte ger några
fördelar.

05038AEN
Bild 19: Deltagare 10, PA1 har konfigurerats

05039AXX
Bild 20: Multipel tillordning
H
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Felkod Beteckning Reaktion Orsak Åtgärd

10 IPOS-ILLOP IPOS-program-
stopp

Fel i IPOS-programmet. Närmare infor-
mation i IPOS-variabeln H469

Korrigera, ladda och återställ IPOS-
programmet

17 Stack Overflow SBus-kommu-
nikationen
avbruten

Störning i omformarelektroniken, ev.
genom EMC-inverkan.

Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid behov.
Om felet återkommer skall SEW-Ser-
vice kontaktas.

18 Stack Underflow SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

19 NMI SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

20 Undefined Opcode SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

21 Protection Fault SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

22 Illegal Word Ope-
rand Access

SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

23 Illegal Instruction
Access

SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

24 Illegal External Bus
Access

SBus-kommu-
nikationen
avbruten

" "

25 EEPROM SBus-kommu-
nikationen
avbruten

Fel vid åtkomst till EEPROM Återställ fabriksinställningen, gör åter-
ställning och ny parameterinställning i
UFx. Om felet återkommer skall SEW-
Service kontaktas.

28 Fieldbus Timeout Ansluten
omformare
stoppad (kon-
trollord = 0)

Ingen kommunikation har ägt rum mel-
lan master och slav inom den projekte-
rade tillslagstiden.

- Kontrollera masterns kommunika-
tionsrutiner. Förläng fältbuss-timeout-
tiden (aktiveringsövervakningstiden) i
masterprojekteringen eller deaktivera
övervakningen

32 IPOS Index Over-
flow

IPOS-program-
stopp

Grundläggande programmeringsfel
som orsakar systeminternt spill.

Kontrollera och korrigera IPOS-till-
lämpningsprogrammet

37 Watchdog error SBus-kommu-
nikationen
avbruten

Fel i systemprogramvarans exekvering Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid behov.
Om felet återkommer skall SEW-Ser-
vice kontaktas.

45 Initialization error SBus-kommu-
nikationen
avbruten

Fel efter självtest i samband med åter-
ställning

Kontrollera DIP-omkopplarna F1 och
F2. De skall stå i läge Off. Gör åter-
ställning. Om felet återkommer skall
SEW-Service kontaktas.

77 Invalid IPOS con-
trol value

IPOS-program-
stopp

Försök har gjorts att ställa in ogiltigt
automatikläge (via extern styrning).

Kontrollera den externa styrningens
skrivvärden.

91 System fault Ingen Observera den röda lysdioden SYS-
FLT på Ufx. Om denna lysdiod är tänd
kunde en eller flera deltagare på SBus
inte kontaktas under timeout-tiden.
Om den röda lysdioden SYS-FLT blin-
kar befinner sig UFx själv i feltillstånd.
Fel 91 har i så fall rapporterats till styr-
systemet enbart via fältbussen.

Kontrollera spänningsmatning, SBus-
kabeldragning och SBus-termine-
ringsmotstånden. Om Ufx har projek-
terats med PC, kontrollera
projekteringen.
Stäng av UFx och starta på nytt. Om
felet kvarstår, avfråga felet via diag-
nosgränssnittet och vidta de åtgärder
som beskrivs i denna tabell.
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12 Förkortningar

Förkortning Beskrivning

Allocate Tillhandahållande av tjänst för att skapa anslutning.

Attribute Attribut för en objektklass eller en instans. Därmed kan egenskaperna för objekt-
klassen eller instansen beskrivas närmare.

BIO - bit-strobe I/O Samtliga deltagare nås med ett enda allmänt telegram. Kontaktade deltagare
svarar med processingångsdata.

Class Objektklass i DeviceNet.

Device-Net Scanner Insticksmodul i PLC-systemet från Allen Bradley. Modulen realiserar fältbuss-
kommunikationen mellan PLC och fältbussenheterna.

DUP-MAC-test Duplicerat MAC-ID-test

Explicit Message Body Omfattar klassnummer, instansnummer, attributnummer och data.

Explicit-Message Parameterdatatelegram, med vars hjälp DeviceNet-objekten kan anropas.

Get_Attribute_Single Lästjänst för en parameter

Instance Instans av en objektklass. Därmed kan objektklasserna delas in i flera under-
grupper.

MAC-ID Media Access Control Identifier: Apparatens nodadress

M-File Ställer dataområdet mellan PLC och scannermodulen till förfogande.

Mod/Net Modul/nätverk

Node-ID Nodadress = MAC-ID

PIO - Polled I/O Processdatakanal från DeviceNet, med vilken processutgångsdata kan skickas
och processingångsdata tas emot.

Release Tillhandahåller tjänst för att skapa koppling.

Återställning Tillhandahåller tjänst för att återställa ett fel.

Rung Programrad i SLC500

Tjänst Tjänst som utförs via bussen, t.ex. läsfunktion, skrivfunktion etc.

Set_Attribute_Single Skrivfunktion för en parameter

SLC500 PLC från Allen Bradley
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