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Systemöversikt

1 Systemöversikt

Fältbussgränssnittet UFI11A INTERBUS används för att koppla samman omformare
med INTERBUS. Därmed kan flera omformare anslutas till INTERBUS-gränssnittet
UFI11A via SBus. INTERBUS-gränssnittet UFI11A utgör förbindelse mellan INTERBUS
och SBus.

Kopiering av data Inställningarna i UFI11A kan med hjälp av parametermodulen UBP11A kopieras från
UFI11A till UFI11A. För att data skall kunna skrivas måste omformaren som är ansluten
till UFI11A av säkerhetsskäl stoppas.

05373AXX
Bild 1: Systemöversikt INTERBUS-Master – UFI11A – Omformare
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2Apparatuppbyggnad

2 Apparatuppbyggnad

2.1 Vy framifrån

05405AXX
Bild 2: Placering av lysdioder, kontaktdon och DIP-omkopplare

X1 SBus- och 24 V-anslutning
X2 Diagnosgränssnitt
X3 INTERBUS Remote-In (inkommande fältbuss)
X4 INTERBUS Remote-Out (utgående fältbuss)
S1 DIP-omkopplare
UL Logikspänning
RC Inkommande fältbuss OK
BA Busstyrning aktiv
RD Vidareförande fältbuss frånkopplad
TR Parameterdatautbyte via PCP-kanal
SYS-F Systemfel
USER Serviceläge
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3 Installation och drift med Autosetup

3.1 Installationsanvisningar

Montering Apparaten kan monteras antingen på befintliga DIN-skenor (hattskenor) eller direkt på
skåpvägg med hjälp av de fyra hålen i kapslingens bakvägg. För detta ändamål måste,
i sistnämnda fall, de båda fästskruvarna på DIN-skenanslutningen tas bort. Den fysiska
placeringen i förhållande till apparater som skall anslutas (t.ex. MOVITRAC® 07) är i
princip godtycklig. Observera emellertid maximalt tillåten ledningslängd samt förhållan-
det att ett fältbussgränssnitt måste vara anslutet i slutet eller början av systembussen
(SBus). Det är därför lämpligt att ta hänsyn till detta vid den fysiska placeringen.

Vid användning av DIN-skenanslutningen tillsammans med SBus-ledningslängder över-
stigande 1 m krävs en tillkommande HF-jordning av UFI11A.

Stifttilldelning Anslutning av fältbussgränssnitt UFI11A till INTERBUS-nätet sker med en 9-polig D-
Sub-hankontakt för den inkommande fältussen och med en 9-polig D-sub-honkontakt
för den utgående fältbussen, i enlighet med EN 50170.

05406AXX
Bild 3: Stifttilldelning på 9-polig D-subkontakt X3 enligt EN 50170 ([1] = 9-polig D-subkontakt; [2]

= Tvinnade signalledare; [3] = Ledande förbindelse mellan stickkontaktkapsling och
skärm)
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Anslutning till fältbussgränssnittet i INTERBUS-systemet sker i regel via en tvinnad
skärmad kabel. Skärmen till INTERBUS-kabeln måste vara ansluten i båda ändarna,
t.ex. till kontaktdonets kapsling. Vid valet av busskontaktdon måste man tänka på att det
skall klara den maximala överföringshastigheten.

Anslutning av ledningen till INTERBUS-kontaktdonet sker via stift 6 och 1 (/DO och DO)
samt stift 7 och 2 (/DI och DI). Kommunikationen sker via dessa stift. RS-485-signalerna
/DO och DO liksom /DI och DI måste ha samma stiftarrangemang för alla INTERBUS-
deltagare. Annars kan ingen kommunikation ske via bussen.

05374AXX
Bild 4: Stifttilldelning på 9-polig D-sub-honkontakt X4 enligt EN 50170 ([1] = 9-polig D-sub-hon-

kontakt; [2] = Tvinnade signalledare; [3] = Ledande förbindelse mellan stickkontaktkaps-
ling och skärm; [4] = Bygling)
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Anslutning

Observera följande:

• Använd tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kop-
parfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmkläm-
man på MOVITRAC® 07 eller UFI11A och förbind dessutom skärmändarna med
jord. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation (CAN-Bus- eller DeviceNet-
kabel kan användas):

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

• Den tillåtna totala ledningslängden uppgår, beroende på SBus-Baudrate, till följande:

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

05375AXX
Bild 5: Systembussanslutning

UFI11A
COM = RS-485-referens
/DO = Data Out, inverterat
DO = Data Out
/DI = Data In inverterat
DI = Data In
GND = Systembussreferens
SC11 = Systembuss High
SC12 = Systembuss Low

MOVITRAC® 07
GND = Systembussreferens
SC22 = Systembuss utgående Low
SC21 = Systembuss utgående High
SC12 = Systembuss inkommande Low
SC11 = Systembuss inkommande High
S12 = Systembuss, termineringsmotstånd
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• Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i början och slutet av system-
busskabeln (S12 = ON). Vid de andra apparaterna skall avslutningsmotståndet
kopplas bort (S12 = OFF). Fältbussgränssnittet UFI11A skall alltid sitta i början eller
slutet av systembussen. Den har ett inbyggt termineringsmotstånd.

24 V-anslutning Till plintarna X1:4 och X1:5 måste extern 24 V spänningsmatning anslutas.

Spänningsområdet för 24 V spänningsmatning är 18 ... 30 V. Strömförbrukningen för
fältbussgränssnittet UFI11A uppgår till 300 mA.

Skärmning och
förläggning av
busskabel

INTERBUS-gränssnittet UFI11A stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter
som fysikaliskt medium den för INTERBUS specificerade skärmade och parvis tvinnade
ledningen med 3 x 2 ledare.

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 parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan
såvitt möjligt i skilda kabelkanaler.

• I industriell omgivning skall metalliska, jordade kabelstativ användas.

• Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från
varandra och kortast möjliga sträcka.

• Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon.

• Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan.

• 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 ledning.

• Stjärnformat nät är ej tillåtet.

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.



3

10 Handbok – Fältbussgränssnitt INTERBUS UFI11A

Installation och drift med Autosetup

3.2 Inställning av omformarparametrar

Inställningarna kan utföras via omformarens manöverpanel. Se "Montage- och driftsin-
struktion" för omformaren.

• Slut matningen till UFI11A 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 UFI11A.

• Kontrollera inställningen av SBus-Baudrate (P816, fabriksinställning = 500 KBd).

• Sätt börvärdeskällan (P100) till SBus (värdet 10).

• Sätt styrkällan (P101) till SBus (värdet 3).

• Ställ in anslutningstilldelning på de digitala ingångarna. För MOVITRAC® 07 rekom-
menderas för P60- värdet 0. Detta motsvarar följande tilldelning:

– DI01 höger/stopp (ansluten till 24 V)
– DI02 vänster/stopp (ej ansluten)
– DI03 F.Setp.Ums. (ej ansluten)
– DI04 n11/n21 (ej ansluten)
– DI05 n12/n22 (ej ansluten)
– Om en MOVIDRIVE® används som omformare skall icke utnyttjade anslutningar

programmeras till "Utan funktion".

• Varning: Vid MOVITRAC® 07 kan P815 SBus-timeouttid, vid behov, endast ställas in
via PC. Grundvärdet är 0, dvs. timeout-övervakningen är bortkopplad. Sätt P815 till
värdet 1 s.

3.3 Autosetup

Aktivera funktionen Autosetup via DIP-omkopplaren på UFI11A. Så länge lysdioden
SYS-FLT blinkar korta pulser med lång paus är funktionen aktiv. Om minst en omforma-
re hittas slocknar lysdioden. Därefter måste DIP-omkopplaren Autosetup förbli sluten.
Autosetup kan upprepas genom att man öppnar DIP-omkopplaren och sluter den på
nytt. Om ingen omformare hittas förblir SYS-FLT tänd efter Autosetup. Kontrollera i så
fall kabeldragningen för SBus, termineringsmotstånden för SBus samt spänningsmat-
ningen till omformaren och inställda SBus-adresser (P813).
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3.4 Projektering av fältbuss-masterenheten

Utförlig information finns i avsnittet "INTERBUS-gränssnitt".

• Ställ in erforderliga processdatabredder med DIP-omkopplare 1 ... 5. För varje till
UFI11A ansluten omformare behövs 3 processdataord. Dvs, för 3 MOVITRAC® 07
måste 9 ord konfigureras. En ändring av DIP-omkopplarlägena blir verksam först ef-
ter att UFI11A gjorts spänningslös och spänningssatts på nytt.

• Starta projekteringsprogramvaran för INTERBUS-gränssnittet, "CMD-Tool".

• Läs in bussuppbyggnaden via "Configuration frame / Read in" (Läs in konfigurations-
ram).

• Koppla INTERBUS-processdata för omformarprogramadresserna till styrprogram-
met. Detta görs via snabbmenyn "Process Data" (Processdata).

• Utvidga styrprogrammet med datautbyte med UFI11A.
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3.5 Start av omformaren

Via UFI11A kan upp till 8 omformare anslutas till INTERBUS. INTERBUS-Master och
UFI11A utbyter börvärden och ärvärden för alla till UFI11A anslutna omformare i form
av sammanhängande datapaket. Det är viktigt att veta var i datapaketet (processavbild-
ningen) varje omformare finns. Sammanhanget framgår av bilden:

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

05431AXX
Bild 6: Datautbyte INTERBUS-Master – UFI11A – Omformare
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4 Installation och drift med PC

4.1 Installationsanvisningar

Montering Apparaten kan monteras antingen på befintliga DIN-skenor (hattskenor) eller direkt på
skåpvägg med hjälp av de fyra hålen i kapslingens bakvägg. För detta ändamål måste,
i sistnämnda fall, de båda fästskruvarna på DIN-skenanslutningen tas bort. Den fysiska
placeringen i förhållande till apparater som skall anslutas (t.ex. MOVITRAC® 07) är i
princip godtycklig. Observera emellertid maximalt tillåten ledningslängd samt förhållan-
det att ett fältbussgränssnitt måste vara anslutet i slutet eller början av systembussen
(SBus). Det är därför lämpligt att ta hänsyn till detta vid den fysiska placeringen.

Vid användning av DIN-skenanslutningen tillsammans med SBus-ledningslängder över-
stigande 1 m krävs en tillkommande HF-jordning av UFI11A.

Stifttilldelning Anslutning av fältbussgränssnitt UFI11A till INTERBUS-nätet sker med en 9-polig D-
Sub-hankontakt för den inkommande fältbussen och med en 9-polig D-sub-honkontakt
för den utgående fältbussen.

05406AXX
Bild 7: Stifttilldelning på 9-polig D-subkontakt X3 enligt EN 50170 ([1] = 9-polig D-subkontakt; [2]

= Tvinnade signalledare; [3] = Ledande förbindelse mellan stickkontaktkapsling och
skärm)
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Anslutning till fältbussgränssnittet i INTERBUS-systemet sker i regel via en tvinnad
skärmad kabel. Skärmen till INTERBUS-kabeln måste vara ansluten i båda ändarna,
t.ex. till kontaktdonets kapsling. Vid valet av busskontaktdon måste man tänka på att det
skall klara den maximala överföringshastigheten.

Anslutning av ledningen till INTERBUS-kontaktdonet sker via stift 6 och 1 (/DO och DO)
samt stift 7 och 2 (/DI och DI). Kommunikationen sker via dessa stift. RS-485-signalerna
/DO och DO liksom /DI och DI måste ha samma stiftarrangemang för alla INTERBUS-
deltagare. Annars kan ingen kommunikation ske via bussen.

05374AXX
Bild 8: Stifttilldelning på 9-polig D-sub-honkontakt X4 enligt EN 50170 ([1] = 9-polig D-sub-hon-

kontakt; [2] = Tvinnade signalledare; [3] = Ledande förbindelse mellan stickkontaktkaps-
ling och skärm; [4] = Bygling)
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Anslutning

Observera följande:

• Använd tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kop-
parfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmkläm-
man på MOVITRAC® 07 eller UFI11A och förbind dessutom skärmändarna med
jord. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation (CAN-Bus- eller DeviceNet-
kabel kan användas):

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

• Den tillåtna totala ledningslängden uppgår, beroende på SBus-Baudrate, till följande:

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

05375AXX
Bild 9: Systembussanslutning

UFI11A
COM = RS-485-referens
/DO = Data Out, inverterat
DO = Data Out
/DI = Data In inverterat
DI = Data In
GND = Systembussreferens
SC11 = Systembuss High
SC12 = Systembuss Low

MOVITRAC® 07
GND = Systembussreferens
SC22 = Systembuss utgående Low
SC21 = Systembuss utgående High
SC12 = Systembuss inkommande Low
SC11 = Systembuss inkommande High
S12 = Systembuss, termineringsmotstånd
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• Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i början och slutet av system-
busskabeln (S12 = ON). Vid de andra apparaterna skall avslutningsmotståndet
kopplas bort (S12 = OFF). Fältbussgränssnittet UFI11A skall alltid sitta i början eller
slutet av systembussen. Den har ett inbyggt termineringsmotstånd.

24 V-anslutning Till plintarna X1:4 och X1:5 måste extern 24 V spänningsmatning anslutas.

Spänningsområdet för 24 V spänningsmatning är 18 ... 30 V. Strömförbrukningen för
fältbussgränssnittet UFI11A uppgår till 300 mA.

Skärmning och
förläggning av
busskabel

INTERBUS-gränssnittet UFI11A stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter
som fysikaliskt medium den för INTERBUS specificerade skärmade och parvis tvinnade
ledningen med 3 x 2 ledare.

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 parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan
såvitt möjligt i skilda kabelkanaler.

• I industriell omgivning skall metalliska, jordade kabelstativ användas.

• Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från
varandra och kortast möjliga sträcka.

• Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon.

• Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan.

• 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 ledning.

• Stjärnformat nät är ej tillåtet.

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.
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4.2 PC-anslutning

UFI11A har ett 4-poligt RJ12-uttag (telefonuttag) på framsidan. Tillvalet UWS21A,
best.nr. 8230773, tillåter kommunikation med en PC via dess COM-port. Anslut önskad
COM-port på PCn till UWS21A via den medföljande seriella kabeln. UWS21A samman-
kopplas med UFI11A via den medföljande RJ11-kabeln.

4.3 Inställning av omformarparametrar

Inställningarna kan utföras via omformarens manöverpanel. Se "Montage- och driftsin-
struktion" för omformaren.

• Slut matningen till UFI11A 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 UFI11A.

4.4 Idrifttagningsprogramvara

• Installera programvarupaketet MOVITOOLS, version 2.70 eller senare, på PCn.

• Starta programmet. Välj den COM-port som är ansluten till UFI11A och klicka på "Up-
date". På adress 0 skall UFI11A visas, och på efterföljande adresser de olika anslut-
na omformarna. Om ingen information visas i fönstret, kontrollera COM-gränssnittet
och förbindelsen via UWS21. Om endast UFI11A visas i fönstret, kontrollera SBus-
kabeldragningen och termineringsmotstånden.

• Välj UFI11A och starta UFx Configurator.

• Välj menyalternativet "Reconfigure fieldbus node".

• Välj projektets sökväg och namn. Klicka på "Next".

• Klicka på "Update". Nu skall alla till UFI11A anslutna omformare visas. Anpassa kon-
figurationen med hjälp av knapparna "Insert", "Change" och "Delete". Klicka på
"Next".

• Klicka på "Autoconfiguration". Därmed visas en processavbildning för UFI11A i styr-
systemet. Längst ner visas processdatabredden. Detta värde är viktigt för projekte-
ring av fältbuss-masterenheten. Klicka på "Next".

• Spara projektdata och klicka på "Download". Om nedladdning inte fungerar står DIP-
omkopplaren sannolikt i läge AUTOSETUP. Autosetup måste vara deaktiverad vid
PC-projektering.
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• Via processdataövervakningen kan man se vilken information som utväxlas mellan
fältbuss-masterenheten och UFI11A.

• För att styra omformaren via fältbuss krävs aktivering på plintsidan. Plintarna är re-
dan anslutna. För att kontrollera anslutningstilldelningen, välj i fönstret "Connected
devices" den första omformaren, den med adress 1, och starta programmet "Shell".
Plinttilldelningen för MOVITRAC® 07 skall vara enligt följande:

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

4.5 Projektering av fältbuss-masterenheten

Utförlig information finns i kapitlet "INTERBUS-gränssnitt".

• Ställ in erforderlig processdatabredder med DIP-omkopplare 1 ... 5. För varje till
UFI11A ansluten omformare behövs 3 processdataord. Dvs, för 3 MOVITRAC® 07
måste 9 ord konfigureras. En ändring av DIP-omkopplarlägena blir verksam först ef-
ter att UFI11A gjorts spänningslös och spänningssatts på nytt.

• Starta projekteringsprogramvaran för INTERBUS-gränssnittet, "CMD-Tool".

• Läs in bussuppbyggnaden via "Configuration frame / Read in" (Läs in konfigurations-
ram).

• Koppla INTERBUS-processdata för omformarprogramadresserna till styrprogram-
met. Detta görs via snabbmenyn "Process Data" (Processdata).

• Utvidga styrprogrammet med datautbyte med UFI11A.
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4.6 Start av omformaren

Via UFI11A kan upp till 8 omformare anslutas till INTERBUS. INTERBUS-Master och
UFI11A utbyter börvärden och ärvärden för alla till UFI11A anslutna omformare i form
av sammanhängande datapaket. Det är viktigt att veta var i datapaketet (processavbild-
ningen) varje omformare finns. Sammanhanget visas av processdataövervakningen i
UFx Configurator.

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

5.1 Idrifttagning av INTERBUS-Master

Projektering av UFI11A i INTERBUS-modulen med hjälp av projekteringsprogramvaran
"CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) kan indelas i två steg. I det
första steget definieras busstrukturen. Därefter följer deltagarbeskrivning och adresse-
ring av processdata.

De följande bilderna visar inställningarna i CMD-Tool för en UFI11A, som projekteras
med konfigurationen 3PD + 2PCP i enlighet med bild 10 på in-/utgångsadresserna
144...149 i styrsystemet.

Konfigurering av
bussuppbyggnad

Offline-konfigurering: Insert with ID code (Infoga med ID-kod)

Bussuppbyggnaden kan projekteras online eller offline med CMD-Tool. I offline-tillstånd
projekteras omformaren via menyalternativet "Edit / Insert with ID code (Redigera / In-
foga med ID-kod)" i CMD-Tool. Då måste man i enlighet med bild 11 ange värdena för
ID-kod, processdatakanal och deltagartyp.

05653AXX
Bild 10: Projekteringsexempel för 3PD + 2PCP

05654AEN
Bild 11: Offline-konfigurering med CMD-Tool
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Alla kombinationer är inte möjliga. Giltiga inställningar framgår av följande tabell. Värdet
för ID-kod måste överensstämma med inställningen av DIP-omkopplare 6 och 7. Värdet
för processdatakanal måste överensstämma med inställningen av DIP-omkopplare 1-5.
I annat fall är INTERBUS-drift inte möjlig. Se även avsnittet "Konfigurering av INTER-
BUS-gränssnitt via DIP-omkopplare".

Program - Inställning Funktion

ID-kod 3 dec (03 hex) ingen parameterkanal PCP

Processdatakanal: 16 bitar 1 processdataord (1 PD)

32 bitar 2 processdataord (2 PD)

48 bitar 3 processdataord (3 PD)

64 bitar 4 processdataord (4 PD)

80 bitar 5 processdataord (5 PD)

96 bitar 6 processdataord (6 PD)

112 bitar 7 processdataord (7 PD)

128 bitar 8 processdataord (8 PD)

144 bitar 9 processdataord (9 PD)

160 bitar 10 processdataord (10 PD)

192 bitar 12 processdataord (12 PD)

224 bitar 14 processdataord (14 PD)

256 bitar 16 processdataord (16 PD)

384 bitar 24 processdataord (24 PD)

ID-kod 227 dec (E3 hex) Parameterkanal PCP: 1 ord

Processdatakanal: 16 bitar 1 processdataord (Param + 1 PD)

32 bitar 2 processdataord (Param + 2 PD)

48 bitar 3 processdataord (Param + 3 PD)

64 bitar 4 processdataord (Param + 4 PD)

80 bitar 5 processdataord (Param + 5 PD)

96 bitar 6 processdataord (Param + 6 PD)

112 bitar 7 processdataord (Param + 7 PD)

128 bitar 8 processdataord (Param + 8 PD)

144 bitar 9 processdataord (Param + 9 PD)

176 bitar 11 processdataord (Param + 11 PD)

218 bitar 13 processdataord (Param + 13 PD)

240 bitar 15 processdataord (Param + 15 PD)

368 bitar 23 processdataord (Param + 23 PD)
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Online-konfigurering: Configuration frame / Read in (Läs in konfigurationsram)

INTERBUS-systemet kan också först installeras fullständigt, varefter DIP-omkopplarna
på UFI11A ställs in. Därefter kan man via CMD-Tool läsa in hela bussuppbyggnaden
(konfigurationsramen). Därvid identifieras alla deltagare automatiskt med sina inställda
databredder.

ID-kod 224 dec (E0 hex) Parameterkanal PCP: 2 ord

Processdatakanal: 16 bitar 1 processdataord (Param + 1 PD)

32 bitar 2 processdataord (Param + 2 PD)

48 bitar 3 processdataord (Param + 3 PD)

64 bitar 4 processdataord (Param + 4 PD)

80 bitar 5 processdataord (Param + 5 PD)

96 bitar 6 processdataord (Param + 6 PD)

112 bitar 7 processdataord (Param + 7 PD)

128 bitar 8 processdataord (Param + 8 PD)

160 bitar 10 processdataord (Param + 10 PD)

192 bitar 12 processdataord (Param + 12 PD)

224 bitar 14 processdataord (Param + 14 PD)

352 bitar 22 processdataord (Param + 22 PD)

384 bitar 24 processdataord (Param + 24 PD)

ID-kod 225 dec (E1 hex) Parameterkanal PCP: 4 ord

Processdatakanal: 16 bitar 1 processdataord (Param + 1 PD)

32 bitar 2 processdataord (Param + 2 PD)

48 bitar 3 processdataord (Param + 3 PD)

64 bitar 4 processdataord (Param + 4 PD)

80 bitar 5 processdataord (Param + 5 PD)

96 bitar 6 processdataord (Param + 6 PD)

128 bitar 8 processdataord (Param + 8 PD)

160 bitar 10 processdataord (Param + 10 PD)

192 bitar 12 processdataord (Param + 12 PD)

320 bitar 20 processdataord (Param + 20 PD)

352 bitar 22 processdataord (Param + 22 PD)

Program - Inställning Funktion
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Skapa deltagar-
beskrivning

För entydig identifiering och beskrivning av INTERBUS-deltagarna kan man skapa en
individuell deltagarbeskrivning för UFI11A i INTERBUS-systemet. Följande värden har
då betydelse:

Fälten "Manufactuerer Name (Tillverkarnamn)" och "Device Type (Apparattyp)" måste
ges följande värden:

– Manufactuerer Namn (Tillverkarnamn): SEW-EURODRIVE

– Device typ (Apparattyp): UFI

så att till exempel drivenheten kan parametersättas via en PC från styrnivån, via INTER-
BUS-modulen (bild 12).

Som gränssnittyp väljs Remote Bus“.

05655AXX
Bild 12: Deltagarbeskrivning för UFI



5

24 Handbok – Fältbussgränssnitt INTERBUS UFI11A

INTERBUS-gränssnitt

För att enklare identifiera omformaren kan man med CMD-Tool från och med version
4.50 kopiera egna ICO-filer till objektlistan ".\IBSCMD\Pict32\" (bild 13). På SEWs webb-
plats, adress http://ww.SEW-EURODRIVE.de finns under "Software / Movitrac" "IN-
TERBUS description data for CMD-Tool".

03716AXX
Bild 13: Koppla deltagarbeskrivning till ICO-fil
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Parameterkanal Om du i din tillämpning vill använda PCP-kanalen för parametersättning av UFI11A eller
en till UFI11A ansluten omformare måste följande inställningar av parameterkanalen gö-
ras:

• Message Lengths / Transmit / Receive (Meddelandelängd / Sändning / Mottagning):
vardera 243 byte

• Supported parameter Channel Services (Standard): Read / Write (stödda parame-
terkanaltjänster (Standard): Read / Write)

Tilldela process-
data

Tilldelning av INTERBUS-processdata för omformare till programadresserna i styrsys-
temet sker via snabbmenyn "Process Data (Processdata)".

03717AXX
Bild 14: Inställning av parameterkanal (PCP)

05657AXX
Bild 15: Tilldelning av INTERBUS-processdata och PLC-programadresserna



5

26 Handbok – Fältbussgränssnitt INTERBUS UFI11A

INTERBUS-gränssnitt

Testa PCP-kopp-
ling

Om du vill testa en PCP-koppling mot UFI kan du använda övervakningsfunktionen i
CMD-Tools. Följande bilder förklarar metoden för PCP-test. Med denna metod bygger
man i princip upp en PCP-koppling mot apparaten och läser den i apparaten lagrade pa-
rameterlistan (objektlistan). Ställ CMD-Tool i läge "Monitoring".

Klicka på den UFI som du vill göra en PCP-koppling till. Öppna med höger musknapp
snabbmenyn och välj menyalternativet "Device Parameterization (Apparatparameter-
sättning)".

05658AXX
Bild 16: CMD-Tool i läge "Monitoring“

Bild 17: Testa PCP-apparatparametersättning
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I fönstret "Device Parameterization (Apparatparametersättning)“ aktiveras menyalterna-
tivet "Device / Read Parameter List (Apparat / läs parameterlista)“.

Om apparatparametersättningen nu läses in har projekteringen av PCP-kanalen utförts
korrekt. Inläsningsförloppet kan avbrytas. Om ett felmeddelande visas i stället för pro-
cesstapeln, kontrollera PCP-konfigurationen och utdelningen av CR. Vid behov, forma-
tera på nytt parameterminnet i modulen och skriv sedan på nytt in det aktuella projektet
i parameterminnet. Genomför sedan på nytt parametersättning av modulen och upprepa
testsekvensen för att verifiera PCP-kopplingen.

03722AXX
Bild 18: Fönster mot apparatparametersättning via CMD-Tool

03713AXX
Bild 19: CMD-Tool läser in apparatparametersättningen, dvs kom-

munikationen är OK.
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5.2 Konfigurering av INTERBUS-gränssnitt

Bakom frontkåpan sitter en DIP-omkopplare, med vilken man ställer in INTERBUS-da-
talängden för fältbussgränssnittet. Med omkopplarna S1-1 till S1-5 kan processdata-
bredder upp till 24 ord ställas in. Med omkopplarna S1-6 och S1-7 kan PCP-längden
ställas in. PCP är parameterkanalen i INTERBUS och används för parametersättning av
UFI11A och anslutna omformare. Via processdata styrs till UFI11A anslutna omformare.

Processdatakanalen tar hand om utbyte av styr- och statusinformation. Eftersom alla
data för anslutna omformare måste överföras via INTERBUS skall summan av process-
databredderna för de enskilda omformarna anges. I Autosetup innebär detta 3 ord per
omformare.

Bild 21 visar ett exempel på 6 processdataord för 2 omformare. På höger sida anges
respektive omkopplares signifikans.

05376AXX
Bild 20: DIP-omkopplare

UFI11A

05377AXX
Bild 21: Processdataord
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PCP-kanalen kan ställas in på 0 ... 4 ord. För parameterdatautbyte måste minst 1 ord
ställas in. Högre värden ökar överföringshastigheten. Bild 22 visar möjliga inställningar
för PCP-kanalen.

INTERBUS erbjuder i området från 10 ord databredd inte längre någon ordexakt inställ-
ningsmöjlighet. Summan av för processdatakanalen och för PCP-kanalen inställda ord
får endast anta följande värden:

0 ... 10 ord (alla heltal), 12 ord, 14 ord, 16 ord, 24 ord och 26 ord.

En deltagare på SBus kan maximalt tilldelas 3PD.

05378AXX
Bild 22: Inställningsmöjligheter för PCP-ord
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Om önskad inställning inte är möjlig, välj närmast högre tillåtna värde. Giltiga inställning-
ar framgår av nedanstående tabell. Om fältbussgränssnittet används i Autosetup-läge
kan även följande exempelinställningar vara till hjälp.

Vid otillåtna inställningar av DIP-omkopplarna S1-1 till S1-7 meddelar UFI11A ID-koden
"Microprocessor not ready" (38h).

Antal processdataord 0 PCP ord 1 PCP-ord 2 PCP ord 4 PCP ord

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X

8 X X X X

9 X X

10 X X X

11 X

12 X X X

13 X

14 X X

15 X

16 X

17

18

19

20 X

21

22 X X

23 X

24 X X

Gör UFI11A spänningslös före varje ändring av DIP-omkopplarna. De nya inställningar-
na av DIP-omkopplare S1-1 till S1-7 aktiveras först efter omstart.
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5.3 Exempel på inställning av DIP-omkopplare för processdata- och PCP-kommu-
nikation i Autosetup-läge

1 omformare
(3 processdata-
ord)

3 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 0, 1, 2 och
4 PCP-ord ställas in.

2 omformare
(6 processdata-
ord)

6 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 0, 1, 2 och
4 PCP-ord ställas in.

3 omformare
(9 processdata-
ord)

9 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 0 och 1 PCP-
ord ställas in.
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4 omformare
(12 processdata-
ord)

12 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 0, 2 och 4
PCP-ord ställas in.

5 omformare
(15 processdata-
ord)

15 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan bara 1
PCP-ord ställas in.

6 omformare
(18 processdata-
ord)

20 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 måste 4 PCP-
ord ställas in.
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7 omformare
(21 processdata-
ord)

22 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 2 och 4
PCP-ord ställas in.

8 omformare
(24 processdata-
ord)

24 processdataord är inställda. Med DIP-omkopplarna PCP1 och PCP2 kan 0 och 2
PCP-ord ställas in.
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5.4 Styrning via INTERBUS

Datautbytet mellan INTERBUS-Master och UFI11A sker via periferiområdet. Process-
data lagras tillsammans för alla till UFI11A anslutna omformare i detta område.

Vid fler än en omformare tillfogas motsvarande processdataord i slutet (se bild 23). An-
talet processdataord per omformare uppgår till 3 vid Autosetup.

I processavbildningen ligger omformarna i stigande (SBus-) 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...

50394AXX
Bild 23: Avbildning av INTERBUS-data i PLC-adressområdet ([1] = PLC-adressområde / U/f = om-

formare)
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5.5 PCP-gränssnitt

Fältbussgränssnittet UFI11A erbjuder ett normerat gränssnitt för parametersättning via
"Peripherals Communication Protocol" (PCP). Via denna kommunikationskanal har du
fullständig åtkomst till parametrarna i fältbussgränssnittet UFI11A och drivsystempara-
metrar hos de till UFI11A anslutna omformarna.

Principiell över-
sikt

För att ge åtkomst till parametervärdena i fältbussgränssnittet UFI11A eller omformarna,
måste PCP-kanalen, via DIP-omkopplarna på UFI11A , vara inställd på ett, två eller fyra
ord. Med antalet PCP-ord kan åtkomsthastigheten till parametervärdena via PCP-kana-
len anpassas. PCP-gränssnittet realiseras för UFI11A via PCP-Version 3.0.

PCP-tjänster Fältbussgränssnittet UFI11A stöder de i bild 24 illustrerade PCP-tjänsterna. För param-
etersättning är dock endast följande tjänster av betydelse:

• Förbindelseuppbyggnad (Initiate)

• Läsning av parametervärden (Read)

• Skrivning av parametervärden (Write)

• Brytning av förbindelse (Abort)

05389AXX
Bild 24: Av fältbussgränssnittet UFI11A stödda PCP-tjänster
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Uppbyggnad av
förbindelse med
"Initiate"

Med PCP-tjänsten "Initiate" byggs en kommunikationsförbindelse upp för parameter-
sättning mellan en INTERBUS-Master och fältbussgränssnittet UFI11A. Förbindelse-
uppbyggnaden sker i princip från INTERBUS-Master. Under förbindelseuppbyggnaden
kontrolleras olika överenskommelser med avseende på kommunikationsförbindelsen,
som t.ex. stödda PCP-tjänster, nyttig datalängd, osv. Vid framgångsrik förbindelseupp-
byggnad svarar fältbussgränssnittet med en positiv "Initiate-Response". Om förbindel-
sen inte kunde etableras överensstämmer inte överenskommelserna med avseende på
uppbyggnad av kommunikationsförbindelse mellan INTERBUS-Master och fältbuss-
gränssnittet. Fältbussgränssnittet svarar med "Initiate-Error-Response". Jämför i så fall
projekterad kommunikationsförhållandelistan för INTERBUS-Master med den för fält-
bussgränssnittet.

Försök att åter bygga upp en redan existerande kommunikationsförbindelse leder i regel
till avbrott (Abort). Därefter föreligger inte längre någon kommunikationsförbindelse, var-
för PCP-tjänsten Initiate måste utföras en tredje gång för att återställa kommunikations-
förbindelsen.

Bryt kommunika-
tionsförbindelsen
med "Abort"

Med PCP-tjänsten "Abort" bryts en kommunikationsförbindelse mellan en INTERBUS-
Master och fältbussgränssnittet. Abort är en obekräftad PCP-tjänst och kan utlösas så-
väl från INTERBUS-Master som från fältbussgränssnittet.

Läs parame-
tervärden med
"Read"

Med PCP-tjänsten "Read" kan INTERBUS-Master läsa data i alla kommunikationsob-
jekt (drivsystemparametrar) i fältbussgränssnittet. I dokumentationen Fältbuss-apparat-
profil och parameterlistan MOVIDRIVE® är alla drivsystemparametrar och deras kod-
ning detaljerat beskrivna.

Skriv parame-
tervärden med
"Write"

Med PCP-tjänsten "Write" kan INTERBUS-Master skriva data till alla parametrar i fält-
bussgränssnittet. Vid felaktig åtkomst av en parameter (t.ex. för stort värde skrivet) ge-
nererar fältbussgränssnittet en "Write-Error-Response" med noggrann beskrivning av
felorsaken.

Parameter i
objektlista

Med PCP-tjänsterna "Read" och "Write" kan INTERBUS-Master komma åt alla parame-
trar som är definierade i objektlistan i UFI11A. I den statiska objektlistan i UFI11A be-
skrivs alla parametrar i fältbussgränssnittet, som är nåbara via bussystemet, som kom-
munikationsobjekt. Alla objekt i den statiska objektlistan avfrågas via index. Följande ta-
bell visar uppbyggnaden av objektlistan i UFI11A.
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Indexområdet är indelat i tre logiska områden. Med index 8300 ... 8313dec adresseras
UFI11A-parametrar. Med index under 8300dec kan parametrar nås som inte finns i ob-
jektlistan, eller parametrar avfrågas som ligger i en till UFI11A ansluten omformare.

Objektbeskrivning
av UFI11A eller
drivsystemparame-
trar

Parametrarna i ansluten omformare beskrivs i detalj i SEW-dokumentationen om para-
meterlistan. Förutom parameterindex ges ytterligare information om kodning, värdeom-
råde och betydelse hos parameterdata. Objektbeskrivningen i objektlistan är identisk för
alla parametrar. Även parametrar som endast skall läsas får i objektlistan attributet
Read All/Write All, eftersom omformaren själv utför motsvarande test och i förekomman-
de fall levererar en returkod. Följande tabell visar objektbeskrivningen för alla parame-
trar.

Parameterindex (deci-
mal)

Beteckning på kommunikationsobjekt

8288 Variabel datakanal med acyklisk routing (UFI11A och parametrar hos anslutna
omformare nåbara)

8296 Nedladdning av parameterblock

8297 Sista PCP-index

8299 MOVILINK-parameterkanal acyklisk (endast UFI11A-parametrar nåbara)

8300 – 8313 UFI11A-parameter

8314 – 9999 Parametrar i UFI11A eller en till UFI11A ansluten omformare som kan avfrågas
via objekt 8288.

> 10000 Tabell-, program- och variabelminne i UFI11A eller en till UFI11A ansluten
omformare. Dessa parametrar kan avfrågas med objekt 8288.

Index: 8300 ... 8313

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Objekt "Variabel
datakanal med
acyklisk routing"

Med detta objekt kan du avfråga alla parametrar i UFI11A själv, samt anslutna omfor-
mare. Objektet innehåller en urvalsmöjlighet för subkanal och adressinformation, för val
av målapparat. Det innehåller information om datalängd och ramtyp, samt en acyklisk
MOVILINK-parameterkanal. Här anges önskad tjänst och önskat datavärde. Längden är
fast inställd till 12 byte.

Subkanalen avgör på vilket gränssnitt data skall vidarebefordras. 0 gör att parametrarna
på UFI11A självt avfrågas. Subadressen saknar då betydelse. Värdet 1 på subkanalen
anropar standardgränssnittet - i fallet UFI11A är det SBus.

Subadressen ger möjlighet att välja målapparat. Om du vill anropa parametrar i en om-
formare som är ansluten till UFI11A via SBus, för in SBus-adressen för önskad omfor-
mare.

Ramtypen skall ställas in fast på 86 hex (endast parameterdata acykliskt). Längden på
denna ramtyp uppgår fast till 8 Byte.

Variabel datakanal
utför en tjänst av
typ Write

Om en tjänst av typ Write utförs via en datakanal (t.ex. Write Parameter eller Write Pa-
rameter volatile), svarar UFI11A efter avslutad tjänst med aktuell tjänstebekräftelse. Vid
felaktig Write-åtkomst returneras motsvarande felkod.

Denna variant erbjuder fördelen att WRITE-tjänsten, genom den enda sändningen av
en WRITE "MOVILINK-parameterkanal", redan har bearbetats och att tjänstebekräftel-
se kan ges via utvärdering av "Write-Confirmation". Följande tabell visar hur Write-tjäns-
ter utförs via den variabla datakanalen.

Den i parameterkanalen kodade Write-tjänsten utförs och tjänstebekräftelse returneras
direkt som svar.

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

Betydelse Subkanal Suba-
dress

Ram-
typ

Data-
längd

För-
valt-
ning

Reser-
verad

Index
High

Index
Low

Data-
MSB

Data Data Data-
LSB

Indelning, fin Subkanal Suba-
dress

Ram-
typ

Data-
längd

För-
valt-
ning

Reser-
verad

Parameterindex 4 Byte-data

Indelning,
grov

Routing-information MOVILINK-parameterkanal, acyklisk

Styrning (Master) Fältbussgränssnitt UFI11A

1. Aktivera utförande av den i parameterkanalen kodade tjänsten genom WRITE på objektet "MOVILINK-
parameterkanal cyklisk".

WRITE 8298 (parameterkanal)

Tjänstebekräftelse (OK/felkod)
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Variabel datakanal
utför en tjänst av
typ Read

För att läsa en parameter via datakanalen måste först en PCP-WRITE-tjänst utföras.
Med PCP-WRITE-tjänsten fastställs var data för UFI11A skall tillhandahållas. För att
dessa data skall nå masterenheten måste en Read-tjänst följa på den variabla dataka-
nalen. Därför krävs alltid en PCP-WRITE och därefter en PCP-READ för att READ-
tjänsten skall utföras via den variabla datakanalen. Följande tabell visar hur Read-tjäns-
ter utförs via den variabla datakanalen.

1. Mottagning bekräftas omedelbart. Datakanalen utvärderas och begärd tjänst utförs.

2. Tjänstebekräftelsen förs in i datakanalen och kan utvärderas via READ-åtkomst i
mastern.

Objektet "Variabel datakanal med acyklisk routing" behandlas endast lokalt i fältbuss-
gränssnittet och definieras enligt följande tabell.

Styrning (Master) Fältbussgränssnitt UFI11A

1. Aktivera utförande av den i parameterkanalen kodade tjänsten genom WRITE på objektet "MOVILINK-
parameterkanal cyklisk".

WRITE 8298 (parameterkanal)

OK

2. READ "MOVILINK-parameterkanal cyklisk" och utvärdering av tjänstebekräftelsen i parameterkanalen.

READ 8298 (parameterkanal)

Data = parameterkanal med resultat

Index: 8288

Object code: 11 (String-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length: 12

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Objekt "Nedladd-
ning av parame-
terblock"

Med objektet "Nedladdning av parameterblock" kan maximalt 38 drivsystemparametrar
i UFI11A eller en till UFI11A ansluten omformare samtidigt skrivas med endast en Write-
tjänst. Alltså har du med detta objekt möjlighet att med endast ett anrop av Write-tjäns-
ten t.ex. parametersätta omformaren i samband med uppstart. Eftersom i regel få para-
metrar måste förändras räcker detta parameterblock med max. 38 parameter för nästan
alla tillämpningar. Nyttodataområdet är fastställt till 38 x 6 + 2 Byte = 230 Byte (Typ Octet
String). Följande tabell visar uppbyggnaden av objektet "Nedladdning av parameter-
block".

Objektet "Nedladdning av parameterblock" behandlas endast lokalt i fältbussgränssnit-
tet och definieras enligt följande tabell.

Oktett Betydelse Kommentar

0 Adress Måladress: 0 eller 254 för UFI11A SBus-adress för önskad
omformare

1 Antal parametrar 1 ... 38 parametrar

2 Index High

Parameter 1

3 Index Low

4 Data-MSB

5 Data

6 Data

7 Data-LSB

8 Index High

Parameter 2... ...

223 Data-LSB

224 Index High

Parameter 38

225 Index Low

226 Data-MSB

227 Data

228 Data

229 Data-LSB

Index: 8296

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length: 230

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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Med WRITE-tjänsten på objektet "Nedladdning av parameterblock" startas parameter-
sättningsmekanismen på UFI11A. Denna skriver en efter en alla parametrar i nyttoda-
taområdet till UFI11A självt eller till en ansluten omformare. Därmed parametersätts
UFI11A eller omformaren. UFI11A anropas på adress 0. En till UFI11A ansluten omfor-
mare anropas på sin SBus-adress. Efter framgångsrik bearbetning av "Nedladdning av
parameterblock", dvs. när alla parametrar som kommit via INTERBUS-fältbussgräns-
snittet har skrivits, avslutas Write-tjänsten med en positiv Write-Response. I händelse
av fel returneras en negativ Write-Response. Returkoden ger dessutom närmare infor-
mation om feltypen och parameternumret (nr.1 ... 38), där felet inträffade (se exempel).

Exempel Fel vid skrivning från parameter 11, Write Error-svar:
Error-Class: 8 Annat
Error-Code: 0 Annat
Additional-Code High: 11dec fel vid skrivning från parameter 11
Additional-Code Low: 15hex För stort värde

Tänk på följande vid nedladdning av parameterblock:

• Utför ingen fabriksinställning under pågående nedladdning!

• Efter aktivering av parameterspärren avvisas alla parameterskrivningar.

Objekt "Sista PCP-
index"

Detta objekt är 4 Byte långt och returnerar vid läsåtkomst talvärdet för sist åtkomliga in-
dex över PCP-tjänster. PCP-åtkomst till index som är större än detta talvärde måste ut-
föras acykliskt via objekt 8288 "MOVILINK-parameterkanal, acyklisk routingmöjlighet".
Om parametrar i UFI11A skall anropas är även åtkomst via objekt 8299 "MOVILINK-pa-
rameterkanal, acyklisk" möjlig.

Index: 8297

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all

Name[16]: -

Extension length: -
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MOVILINK-para-
meterkanal, acy-
klisk

Objektet "MOVILINK-parameterkanal acyklisk" är 8 Byte långt och innehåller MO-
VILINK-parameterkanalen. Objektet kan användas för cyklisk parameteråtkomst. Detta
innebär att för varje mottagning av en WRITE-tjänst på detta objekt bearbetar omforma-
ren den i parameterkanalen kodade tjänsten.

Handskakningsbiten utvärderas inte! Följande tabell visar uppbyggnaden av "MO-
VILINK-parameterkanal acyklisk".

Vid parametersättning av omformaren via den acykliska MOVILINK-parameterkanalen
skiljer man principiellt mellan två förlopp:

• Parameterkanalen utför en tjänst av typ Write

• Parameterkanalen utför en tjänst av typ Read

Parameterkanalen
utför en tjänst av
typ Write

Om en tjänst av typ Write utförs via en acyklisk parameterkanal (t.ex. Write Parameter
eller Write Parameter volatile), svarar UFI11A efter avslutad tjänst med aktuell tjänste-
bekräftelse. Vid felaktig Write-åtkomst returneras motsvarande felkod.

Denna variant erbjuder fördelen att WRITE-tjänsten, genom den enda sändningen av
en WRITE "MOVILINK-parameterkanal", redan har bearbetats och att tjänstebekräftel-
se kan ges via utvärdering av "Write-Confirmation". Följande tabell visar hur Write-tjäns-
ter utförs via den acykliska MOVILINK-parameterkanalen.

Den i parameterkanalen kodade WRITE-tjänsten utförs och tjänstebekräftelse returne-
ras direkt som svar.

Oktett 0 1 2 3 4 5 6 7

Betydelse Förvalt-
ning

Reserve-
rat

Index
High

Index
Low

DATA-
MSB

Data Data Data-
LSB

Kommentar Förvalt-
ning

Reserve-
rat

Parameterindex 4 Byte-data

Styrning (Master) Fältbussgränssnitt UFI11A

1. Aktivera utförande av den i parameterkanalen kodade tjänsten genom WRITE på objektet "MOVILINK-
parameterkanal cyklisk".

WRITE 8298 (parameterkanal)

Tjänstebekräftelse (OK/felkod)
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Parameterkanalen
utför en tjänst av
typ Read

För att läsa en parameter via datakanalen måste först en PCP-WRITE-tjänst utföras.
Med PCP-WRITE-tjänsten fastställs var data för UFI11A skall tillhandahållas. För att
dessa data skall nå masterenheten måste en Read-tjänst följa på den acykliska para-
meterkanalen. Därför krävs alltid en PCP-WRITE och därefter en PCP-READ för att
READ-tjänsten skall utföras via parameterkanalen. Följande tabell visar hur READ-
tjänster utförs via den acykliska MOVILINK-parameterkanalen.

1. Mottagning bekräftas omedelbart; Parameterkanalen utvärderas och begärd tjänst
utförs.

2. Tjänstebekräftelsen förs in i parameterkanalen och kan utvärderas via READ-åt-
komst i mastern.

Den acykliska MOVILINK-parameterkanalen behandlas endast lokalt i fältbussgräns-
snittet och definieras enligt följande tabell.

Styrning (Master) Fältbussgränssnitt UFI11A

1. Aktivera utförande av den i parameterkanalen kodade tjänsten genom WRITE på objektet "MOVILINK-
parameterkanal cyklisk".

WRITE 8298 (parameterkanal)

OK

2. READ "MOVILINK-parameterkanal cyklisk" och utvärdering av tjänstebekräftelsen i parameterkanalen.

READ 8298 (parameterkanal)

Data = parameterkanal med resultat

Index: 8299

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
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5.6 Returkoder för parameterinställning

Vid felaktig parameterinställning återmatas olika returkoder från omformaren till den pa-
rameterinställande mastern, vilka ger detaljerad upplysning om felorsaken. Generellt är
returkoden strukturerad enligt EN 50170. Man skiljer mellan elementen

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

Dessa returkoder gäller för alla kommunikationsgränssnitt i UFI11A

Error-Class Med elementet Error-Class klassificeras feltypen noggrannare. Enligt EN 50170 skiljer
man mellan följande felklasser.

Felklassen genereras, med undantag för felklass 8 = Annat fel, vid felaktig kommunika-
tion från kommunikationsprogrammet i fältbusskortet. Returkoder som levereras av om-
formarsystemet faller alla under felklass 8 = Annat fel. Felet kan bestämmas exakt med
elementet Additional-Code.

Error-Code Elementet Error-Code gör det möjligt att i djupare detalj analysera felorsaken inom ak-
tuell Error-Class. Felkoden genereras vid felaktig kommunikation från kommunikations-
programvaran i fältbusskortet. För felklass 8 = Annat fel är endast felkod = 0 (Andra fel-
koder) definierad. Den detaljerade förklaringen finns i detta fall i Tilläggskod.

Class (hex) Beteckning Betydelse

1 vfd-state Statusfel i den virtuella fältapparaten

2 application-reference Fel i tillämpningsprogrammet

3 definition Definitionsfel

4 resource Resursfel

5 service Fel vid tjänstens utförande

6 access Åtkomstfel

7 ov Fel i objektförteckningen

8 other Annat fel (se Additional-Code)
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Additional Code Tilläggskod innehåller SEW-specifika returkoder för felaktig parametersättning av om-
formare. Den returneras som Felklass 8 = Annat fel till mastern. Tabell 2 visar alla möj-
liga kodningar för Additional-Code.

Specialfall
"Internt kommu-
nikationsfel"

Returkoderna i följande tabell returneras om det föreligger ett kommunikationsfel mellan
tillvalskort och omformarsystem. Den via fältbussen beordrade PCP-tjänsten har kan-
ske inte utförts utan måste upprepas. Vid upprepad förekomst av detta fel måste omfor-
maren startas om helt.

Add.-Code
high (hex)

Add.-Code low
(hex)

Betydelse

00 00 Inget fel

00 10 Otillåtet parameter-index

00 11 Funktion/parameter ej införd

00 12 Endast åtkomst för läsning tillåten

00 13 Parameterspärr aktiv

00 14 Fabriksinställning aktiv

00 15 För stort parametervärde

00 16 För litet parametervärde

00 17 Nödvändigt tillvalskort saknas för denna funktion/parameter

00 18 Fel i systemprogramvaran

00 19 Parameteråtkomst endast via RS485-process-gränssnitt på X13

00 1A Parameteråtkomst endast via RS485-diagnosgränssnittet

00 1B Parametern är åtkomstskyddad

00 1C Reglerspärr erfordras

00 1D Otillåtet parametervärde

00 1E Fabriksinställning har aktiverats

00 1F Parametern har inte lagrats i EEPROM

00 20 Parametern kan inte ändras vid aktiverat slutsteg.

Code (dec) Betydelse

Error-Class: 6 Access

Error-Code: 2 Maskinvarufel

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -
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Felåtgärdande Upprepa Read- eller Write-tjänsten. Om felet återkommer måste omformaren startas
om helt. Om felet består, kontakta SEWs serviceavdelning.

Utvidgning av
Additional Codes

00 23h Parametern får endast förändras i samband med stopp av IPOS-program

00 24h Parametern får endast förändras vid deaktiverad Autosetup

Utvidgning av spe-
ciella returkoder

Åtgärd: Du försöker utbyta parametrar med en omformare men har inte projekterat nå-
gon parameterkanal.

5.7 Autosetup

Med funktionen Autosetup går det att ta UFI11A i drift utan PC. Funktionen aktiveras
med DIP-omkopplaren Autosetup. När DIP-omkopplaren Autosetup sluts utförs funktio-
nen en gång. Därefter måste DIP-omkopplaren Autosetup förbli sluten. Genom att öpp-
na omkopplaren och sluta den på nytt kan man upprepa funktionen. I det första steget
söker UFI11A på den underordnade SBus efter anslutna 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 ord-
ningsföljd, motsvarande omformarnas fysiska placering i elskåpet. För varje hittad om-
formare utvidgas processavbildningen på fältbussidan med 3 ord. Om ingen omformare
hittas förblir lysdioden SYS-FLT tänd. Max 8 omformare kan detekteras. Bilden visar en
processavbildning för 3 omformare med vardera 3 ord processutgångsdata och proces-
singångsdata. Efter sökningen utbyter UFI11A cykliskt 3 processdataord med varje an-
sluten omformare. Processutgångsdata hämtas från fältbussen, delas in i block om 3
och vidarebefordras. Processingångsdata läses från omformarna, sammanställs och
överförs till fältbussmastern.

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 UFI11A an-
slutna omformarna skulle ändras, eftersom denna information bara lagras i UFI11A en
gång, i samband med Autosetup. Samtidigt får processdatatilldelningen av anslutna om-
formare inte tillåtas att förändras dynamiskt efter Autosetup, t.ex. via ett IPOS-program.

Code (dec) Betydelse

Error-Class: 06 Access

Error-Code: 01 Object not existent

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -
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05431AXX
Bild 25: Datautbyte INTERBUS-Master – UFI11A – Omformare
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6 Felreaktioner

6.1 Fältbuss-timeout

Frånkoppling av fältbuss-masterenheten eller ledarbrott i fältbusskabeln leder till fält-
buss-timeout i UFI11A . 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 fältbusskom-
munikationen återupptas läggs aktuella data från styrsystemet omgående ut på pro-
cessdatautgångarna. Denna felreaktion kan deaktiveras via P831 på UFI11A .

6.2 SBus-timeout

Om en eller flera av omformarna på SBus inte längre kan kontaktas av UFI11A lägger
UFI11A till felkoden 91 "System Fault" på statusord 1 för omformaren i fråga. Lysdioden
SYS-FLT tänds och ett fel indikeras även via diagnosgränssnittet. För att omformaren
skall stoppas måste timeout-tiden för SBus, P815 sättas till ett värde skilt från 0. Felet
är självåterställande vid UFI11A. Det innebär att aktuella processdata automatiskt börjar
utväxlas så snart kommunikationen har återupptagits.

6.3 Apparatfel

UFI11A-fältbussgränssnittet detekterar många olika maskinvarufel och blockerar res-
pektive funktion. Den exakta felreaktionen och åtgärderna för att avhjälpa felet beskrivs
i fellistan. Ett maskinvarufel leder till att felkod 91 läggs in vid statusord 1 i fältbussens
processingångsdata för alla omformare. Lysdioden SYS-FLT på UFI11A blinkar då lik-
formigt. Den exakta felkoden visas med hjälp av MOVITOOLS och via diagnosgräns-
snittet som status för UFI11A.
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7 Diagnos-LED
INTERBUS-gränssnittet UFI11A har 7 lysdioder för diagnos:

• Lysdioden "UL" (grön) Logikspänning

• Lysdioden "RC" (grön) inkommande fältbuss OK

• Lysdioden "BA" (grön) Busstyrning aktiv

• Lysdioden "RD" (gul) Vidareförande fältbuss frånkopplad

• Lysdioden "TR" (grön) Parameterdatautbyte via PCP-kanal

• Lysdioden "SYS-FAULT" (röd) indikerar systemfel och drifttillstånd hos UFI11A

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

7.1 Tillstånd hos lysdioderna UL, RC, BA, TR och RD

Lysdioden UL "U-
Logic" (grön)

Lysdioden RC
"Cable Check"
(grön)

Lysdioden BA
"Bus Active"
(grön)

Lysdioden RD
"Remote Bus
Disable" (röd)

Tillstånd Betydelse Åtgärd

till Matningsspänning till
busselektronik OK

-

från Matningsspänning till
busselektronik saknas

Kontrollera 24 V-matningen och koppla in UFI11A på nytt.

Tillstånd Betydelse Åtgärd

till Inkommande fältbuss-
förbindelse OK

-

från Inkommande fältbuss-
förbindelse störd

Kontrollera inkommande fältbussförbindelse.

Tillstånd Betydelse Åtgärd

till Dataöverföring på INTERBUS
aktiv

-

från Ingen dataöverföring; INTER-
BUS stoppad

Kontrollera inkommande fältbusskabel. För vidare fellokali-
sering, använd diagnosindikeringarna på INTERBUS-modu-
len (Master).

Tillstånd Betydelse Åtgärd

till Vidareförande fältbuss frånkopplad -

från Vidareförande fältbuss ej frånkopplad -
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Lysdioden TR
"Transmit" (grön)

Lysdioden TR
"Transmit" (gul
eller röd)

Lysdioden "SYS-
FAULT" (röd)

Lysdioden
"USER" (grön)

Tillstånd Betydelse Åtgärd

Lysdioden TR förhåller sig vid grön indikering i enlighet med Interbus-standarden.

från Ingen PCP-kommunikation -

grön PCP-kommunikation aktiv eller INTERBUS-start (parameteråtkomst
via INTERBUS PCP-kanalen)

-

Tillstånd Betydelse Åtgärd

Lysdioden TR visar med färgerna gul och röd systeminterna tillstånd som normalt inte uppträder vid
INTERBUS-drift.

släckt eller
grön

Normal drift (se tabell för TR = grön) -

gul blin-
kande

Omformare under initiering -

röd konti-
nuerligt

Felaktig DIP-omkopplarkonfigurering vald,
INTERBUS-drift ej möjlig.

Kontrollera inställningarna av DIP-omkopp-
lare S1. Korrigera vid behov inställningarna
av DIP-omkopplarna och koppla in apparaten
på nytt.

röd blin-
kande

Felaktig DIP-omkopplarkonfigurering vald
eller INTERBUS-tillvalskortet defekt - INTER-
BUS-drift ej möjlig.

Kontrollera inställningarna av DIP-omkopp-
lare S1. Om inställningarna är korrekta, kon-
takta SEWs serviceavdelning.

Tillstånd Betydelse

från Normalt driftstillstånd. UFI11A utbyter data med anslutna omformare.

BLINKAR, kort puls
med lång paus

Autosetup har valts med DIP-omkopplaren och UFI11A håller just på med konfigure-
ringen. Om detta tillstånd varar längre än 1 minut, deaktivera Autosetup och aktivera
funktionen på nytt. Byt modul om Autosetup fortfarande inte kan utföras.

BLINKAR likformigt UFI11A befinner sig i feltillstånd. Om UFI11A har satts i drift med DIP-omkopplaren
Autosetup, stäng av UFI11A och starta på nytt. Om lysdioden nu är tänd, starta om
Autosetup genom att öppna DIP-omkopplaren och sluta den på nytt. Om UFI11A har
tagits i drift med MOVITOOLS visas ett felmeddelande i statusfönstret. Läs texten
under motsvarande felbeskrivning.

till UFI11A utbyter inga data med anslutna omformare. Enheten ej konfigurerad, eller
anslutna omformare svarar inte. Upprepa konfigureringen av UFI11A. Om UFI11A
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 UFI11A har tagits i drift med MOVITOOLS, klicka på "Update" i Manager-pro-
grammet. I fönstret "Connected devices" skall alla omformare visas. Kontrollera i
annat fall kabeldragningen för och termineringsmotstånden för SBus samt spän-
ningsmatningen till omformarna. Upprepa vid behov konfigureringen av UFI11A med
MOVITOOLS.

Tillstånd Betydelse

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

PD1 ... PD5 Binär inställning av processdatabredder.

Följande tabell visar som exempel processdatabredden 17, hur DIP-omkopplarlägena
väljs för godtyckliga processdatabredder. Dela önskad processdatabredd med två och
anteckna resten. Resten kan anta värdet 0 eller 1. Värdet utgör inställningen av DIP-om-
kopplaren.

PCP 1, 2 Med dessa båda DIP-omkopplare kan PCP-kanalens bredd i ord ställas in. Möjliga bred-
der är 0, 1, 2 och 4 ord.

Processdatabred-
der

Observera att INTERBUS inte stöder alla inställbara databredder. Den totala databred-
den för processdata och PCP-ord kan uppgå till 1 ... 10, 12, 14, 16, 24, 26 eller 36 ord.

Om du väljer mellanliggande värden ställs automatiskt närmast högre värde in. Vid 9PD
+ 4 ord PCP t.ex. 14 ord.

AUTO SETUP: Se avsnittet "Snabbstart utan PC"

05376AXX
Bild 26: DIP-omkopplare

Tabell 1: Exempel på DIP-omkopplarläge för processdatabredden 14

Beräkning Rest DIP-omkopplarläge Signifikans

14 ÷ 2 = 7 0 X1 = OFF 1

7 ÷ 2 = 3 1 X2 = ON 2

3 ÷ 2 = 1 1 X3 = ON 4

1 ÷ 2 = 1 1 X4 = ON 8

0 ÷ 2 = 0 0 X5 = OFF 16

PCP 1 PCP 2

OFF OFF 0

ON OFF 1

OFF ON 2

ON ON 4
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9 Tillämpningsexempel

Detta avsnitt visar ett antal mindre tillämpningsexempel för processdatautbyte och pa-
rametersättning av UFI11A eller en till UFI11A ansluten omformare via PCP-gränssnit-
tet.

9.1 Styrning via processdata

Styrning av omformare via processdata sker via enkel läsning/skrivning av programa-
dresser, där INTERBUS-processdata för omformaren avbildas. För t.ex. Simatic S7 ser
ett enkelt STEP7-program ut på följande sätt:

L W#16#0006
T PAW 144 //6hex skrivs till PO1 (styrord = aktivering)
L 1500
T PAW 146 //1500dec skrivs till PO2 (varvtalsbörvärde = 300 1/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //0hex skrivs till PO3 (saknar funktion efter fabriksinställ-
ning)

Närmare information och tillämpningsexempel för styrning av omformare via processda-
takanalen, framför allt för kodning av styr- och statusordet, finns i handboken "Fieldbus
Unit Profile" för aktuell omformare.

9.2 Parametersättning via PCP-gränssnittet

Detta avsnitt beskriver hur man via de standardiserade INTERBUS PCP-tjänsterna
"Read" och "Write" läser och skriver parameter och IPOS-variabler. Exemplet gäller för
alla INTERBUS-moduler i generation 4 (G4) och förklaras i PHOENIX-nomenklaturen.
De kodningsexempel som visas i de följande avsnitten framställs på samma sätt som i
INTERBUS-användarhandboken "Peripherals Communication Protocol (PCP)" från
Phoenix Contact.

Förutsättning Du bör ha tillgång till följande handböcker:

• INTERBUS-användarhandboken "Peripherals Communication Protocol (PCP)",
PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

• Handboken för fältbussapparatprofilen för den till UFI11A anslutna omformaren
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9.3 Framställning av kodningsexempel

Alla informationsenheter i en PCP-tjänst redovisas ordvis under varandra. Alltså kan
man betrakta ett ord som ett PLC-ord (t.ex. ett Simatic-dataord). I den högra spalten
finns kodningsexempel för UFI11A.

Med "Communication Reference (CR)" väljer man den UFI11A som skall parametersät-
tas. I de följande exemplen tilldelas UFI11A CR = 02 hex i CMD-Tool. Index definierar
parametern som skall kommas åt.

Innan du kan använda PCP-kanalen på UFI11A måste du projektera deltagarbeskriv-
ning i CMD-Tool för omformaren.

9.4 Procedur för en parametersättningssekvens

Peripherals Communication Protocol (PCP) i INTERBUS standardiserar åtkomsten till
parameterdata från INTERBUS-deltagare och föreskriver följande procedur:

• Initiering av PCP-koppling med tjänsten "Initiate"

• Läsning och skrivning av parametrar med tjänsterna "Read" och "Write".

• Om ingen kommunikationsförbindelse behövs kan man bryta den med tjänsten
"Abort" (beskrivs inte här eftersom det sällan är nödvändigt, se PCP-handboken).

• Initiering av PCP-koppling med tjänsten "Initiate"

Åtkomst till parametrarna hos Interbus-deltagarna sker först efter att PCP-kopplingen
brutits med "Initiate_Request". Detta kan t.ex. göras en gång under uppstart av anlägg-
ningen.

Efter avsändning av denna tjänst skall ett positivt meddelande "Initiate_Confirmation"
returneras (vid negativt svar, se PCP-handboken).

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Lösenord Access_Groups 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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9.5 Läsning av en UFI-parameter

Läsning av en UFI11A-parameter sker med tjänsten "Read". Parametrarna är generellt
4 Byte (1 dubbelord) långa. Via denna Read-tjänst är endast parametrarna med index
8300dec ... 8310dec tillgängliga. För alla andra parameter i UFI11A eller en till UFI11A
ansluten omformare är parameteråtkomst med objekt 8288 "variabel datakanal med
acyklisk routing“ möjlig. Sådan åtkomst beskrivs i nästa kapitel.

Exempel Läsning från Index 8301 apparattyp (index 8301dec = 206Dhex)

Efter avsändning av denna tjänst skall ett positivt meddelande "Read_Confirmation" re-
turneras.

Parameterdata lagras i Motorola-format (Simatic-Format) på följande sätt:

00 28 01 00 hex = Identifiering för UFI11A

Ytterligare anvisningar om UFI11A-parametrar finns i avsnittet Parameterlista.

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 20 6D

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 28

7 Data [3] Data [4] 01 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Data [1] = High Byte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte

00 hex 28 hex 01 hex 00 hex
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9.6 Skrivning av UFI11A- eller drivsystemparametrar via objekt 8288

För universell skrivåtkomst till alla data i UFI eller en till UFI ansluten omformare (para-
metrar, IPOS-variabler, IPOS-programkod osv.) erbjuder UFI en speciell parameteråt-
komst via objekt 8288 "Variabel datakanal med acyklisk routing“. Nedan beskrivs meka-
nismen för hur t.ex. IPOS-variabler kan förändras via parameterkanalen. "Variabel da-
takanal med acyklisk routing“ kan utnyttjas via index 8288 dec (2060 hex).

Exempel Skrivning av värdet 74565 till IPOS-variabeln H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex). Värde
som skall skrivas = 74565 dec (0001 2345 hex) till omformaren med SBus-adress 1.

Efter avsändning av denna tjänst skall ett positivt meddelande "Write_Confirmation" re-
turneras. För utvärdering av negativa meddelanden kan returkoderna användas.

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 09

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = 8288 20 60

5 Subindex Length 00 0C

6 Data[1] = Subkanal Data[2] = Subadress 01 01

7 Data[3] = Ramtyp Data[4] = Datalängd 86 08

8 Data[5] = Förvaltning Data[6] = Reserverad 32 00

9 Data[7] = Index High Data[8] = Index Low 2A F8

10 Data[9] Data[10] 00 01

11 Data[11] Data[12] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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9.7 Läsning av UFI11A- eller drivsystemparametrar via objekt 8288

För universell läsåtkomst till alla data i UFI eller en till UFI ansluten omformare (parame-
trar, IPOS-variabler, IPOS-programkod osv.) erbjuder UFI en speciell parameteråt-
komst via objekt 8288 "Variabel datakanal med acyklisk routing“. Nedan beskrivs meka-
nismen för hur t.ex. IPOS-variabler kan läsas via parameterkanalen i en till UFI ansluten
omformare (med SBus-adress 1). Detta kräver en procedur i två steg:

• Skrivning av "Variabel datakanal med acyklisk routing“ med uppdraget "Read IPOS-
variabel H0 på Subkanal 1, Subadress 1“

• Läsning av "Variabel datakanal med acyklisk routing“

"Variabel datakanal med acyklisk routing“ kan utnyttjas via index 8288 dec (2060 hex).

Exempel Läs IPOS-variabeln H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex) från omformaren med SBus-
adress 1

Efter mottagning av positiv "Write_Confirmation (+)" följer läsåtkomst till "Variabel data-
kanal med acyklisk routing“, med lästa data som tidigare lästs in i modulen via ett läs-
uppdrag med "Write_Request".

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 09

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = 8288 20 60

5 Subindex Length 00 0C

6 Data[1] = Subkanal Data[2] = Subadress 01 01

7 Data[3] = Ramtyp Data[4] = Datalängd 86 08

8 Data[5] = Förvaltning Data[6] = Reserverad 31 00

9 Data[7] = Index High Data[8] = Index Low 2A F8

10 Data[9] Data[10] 00 00

11 Data[11] Data[12] 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = 8288 20 60

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Efter avsändning av denna tjänst skall ett positivt meddelande "Read_Confirmation" re-
turneras.

För utvärdering av negativa meddelanden kan returkoderna användas.

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 09

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 0C

6 Data[1] = Subkanal Data[2] = Subadress 01 01

7 Data[3] = Ramtyp Data[4] = Datalängd 86 08

8 Data[5] = Förvaltning Data[6] = Reserverad 31 00

9 Data[7] = Index High Data[8] = Index Low 2A F8

10 Data[9] Data[10] 00 01

11 Data[11] Data[12] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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10 Parameterlista

Par
NR

Parameter Index En-
het

Åt-
komst

Grund-
värde

Betydelse / värdeområde

010 Apparatstatus 8310 RO 0

011 Driftstillstånd 8310 RO 0

012 Felstatus 8310 RO 0

013 Aktuell parametersats 8310 RO 0

015 Inkopplingstimmar 8328 s RO/N 0

070 Apparattyp 8301 RO 0

076 Firmware grundapparat 8300 RO 0

090 PD-konfiguration 8451 RO 4

091 Fältbusstyp 8452 RO 2

092 Baudrate fältbuss 8453 RO 0

093 Adress fältbuss 8454 RO 0

094 PA1 börvärde 8455 RO 0

095 PA2 börvärde 8456 RO 0

096 PA3 börvärde 8457 RO 0

097 PI1 ärvärde 8458 RO 0

098 PI2 ärvärde 8459 RO 0

099 PI3 ärvärde 8460 RO 0

802 Fabriksinställning 8594 R/RW 0 0: NEJ
1: JA
2: LEVERANSTILLSTÅND

810 RS485-adress 8597 R0 0

812 RS485-timeouttid 8599 s R/RW 1

816 SBus Baudrate 8603 R/RW 0 0: 125 kBaud
1: 250 kBaud
2: 500 kBaud
3: 1000 kBaud

819 Fältbuss-timeouttid 8606 s RO 0.630

831 REAKTION fältbuss-timeout 8610 R/RW 10 0: INGEN REAKTION
10: PA-DATA = 0 / VARNING

840 Manuell återställning 8617 R/RW

870 Börvärdesbeskrivning PO1 8304 RO 12 IPOS PA-DATA

871 Börvärdesbeskrivning PO2 8305 RO 12 IPOS PA-DATA

872 Börvärdesbeskrivning PO3 8306 RO 12 IPOS PA-DATA

873 Ärvärdesbeskrivning PI1 8307 RO 9 IPOS PI-DATA

874 Ärvärdesbeskrivning PI2 8308 RO 9 IPOS PI-DATA

875 Ärvärdesbeskrivning PI3 8309 RO 9 IPOS PI-DATA
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11 Fellista
Felkod Beteckning Reaktion Orsak Åtgärd

10 IPOS-ILLOP IPOS-program-
stopp

Fel i IPOS-programmet, närmare
information via IPOS-variabeln
H469

Korrigera IPOS-programmet,
ladda och återställ

17 Stack Over-
flow

Avbrott i SBus-
kommunikation

Omformarelektroniken störd, möjli-
gen på grund av EMC-inverkan

Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid
behov. Om felet återkommer, kon-
takta SEW-Service.

18 Stack Under-
flow

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

19 NMI Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

20 Undefined
Opcode

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

21 Protection
Fault

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

22 Illegal Word
Operand
Access

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

23 Illegal Instruc-
tion Access

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

24 Illegal Exter-
nal Bus
Access

Avbrott i SBus-
kommunikation

" "

25 EEPROM Avbrott i SBus-
kommunikation

Fel vid åtkomst till EEPROM Anropa fabriksinställningen, gör
återställning och ny parameterin-
ställning av UFI11A. Om felet åter-
kommer, kontakta SEW-Service.

28 Fältbussti-
meout

Anslutna omfor-
mare stoppade
(styrord = 0)

Ingen kommunikation har ägt rum
mellan master och slav inom den
projekterade tillslagstiden.

• Kontrollera masterns kommu-
nikationsrutiner

• Förläng fältbusstimeouttiden
(aktiveringsövervakningstiden)
i masterprojekteringen eller
deaktivera övervakningen

32 IPOS Index
Overflow

IPOS-program-
stopp

Programmeringsfel som orsakar
systeminternt spill.

Kontrollera och korrigera IPOS-till-
lämpningsprogrammet

37 Watchdog
error

Avbrott i SBus-
kommunikation

Fel i systemprogramvarans exekve-
ring

Kontrollera jordanslutningar och
skärmningar och förbättra vid
behov. Om felet återkommer, kon-
takta SEW-Service.

45 Initialization
error

Avbrott i SBus-
kommunikation

Fel efter självtest i samband med
återställning

Kontrollera DIP-omkopplare F1
och F2 - de skall stå i läge Off. Gör
återställning. Om felet återkom-
mer, kontakta SEW-Service.

77 Invalid IPOS
control value

IPOS-program-
stopp

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

Kontrollera den externa styrning-
ens skrivvärden.

91 System fault ingen Betrakta den röda lysdioden SYS-
FLT på UFI11A. Om denna lysdiod
är tänd kunde en eller flera delta-
gare på SBus inte kontaktas under
timeout-tiden. Om den röda lysdio-
den SYS-FLT blinkar, befinner sig
UFI11A själv i feltillstånd. Fel 91 har
i så fall rapporterats till styrsystemet
enbart via fältbussen.

Kontrollera spänningsmatning och
SBus-kabeldragning, kontrollera
SBus-termineringsmotstånden.
Om UFI11A har projekterats med
PC, kontrollera projekteringen.
Stäng av UFI11A och starta på
nytt. Om felet kvarstår, avfråga
felet via diagnosgränssnittet och
vidta de åtgärder som beskrivs i
denna tabell.
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97 Kopiering av
data

Avbrott i SBus-
kommunikation

Ett fel har uppstått vid kopiering av
datasats. Data är inte konsistenta.

Utför en fabriksinställning till
"Leveranstillstånd" med Reset-
funktionen, och försök kopiera
data igen.

Felkod Beteckning Reaktion Orsak Åtgärd
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12 Tekniska data

Artikelnummer 823 898 7

Hjälpmedel för idrifttagning: MOVITOOLS, version 2.70 eller senare

Spänningsmatning: 24 VDC, extern matning

Parametersättnings-
och diagnosgränssnitt: RS-485

Parametersättning: Autokonfiguration

via MOVITOOLS, version 2.70 eller senare

Diagnos: Lysdioder på apparatens framsida

MOVITOOLS

Montering: Skruvmontering eller montering på skena

Omgivningstemperatur: – 10 °C ... + 50 °C

SBus Maximal överföringshastighet 1 MBaud

Kommunikationsprotokoll: MOVILINK

Antal apparater på SBus: max. 8

Processdataord per apparat: max. 3 PD

Anslutningsteknik: Frånskiljbara skruvplintar
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13 Måttritning

05114AXX
Bild 27: Måttritning
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