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Inbedrijfstelling van de veldbus-interface UFO11A:

• zonder pc: hoofdstuk 2
• met pc: hoofdstuk 3
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Opbouw van het apparaat

1 Opbouw van het apparaat
1.1 Vooraanzicht

05790AXX
Afbeelding 1: indeling van LEDs, connectoren en DIP-schakelaars

X1 CANopen en voeding
X2 SBus
X3 Diagnose-interface
S1 DIP-schakelaar
S2 DIP-schakelaar
COMM Communicatie op de CANopen-interface
GUARD Statusindicatie voor timeout op de CANopen-bus
STATE CANopen-bedrijfstoestand van de UFO11
BUS-F Busfout op de CANopen-interface
SYS-F Systeemfout
USER Configuratie met de PC
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2 Installatie en bedrijf zonder pc
2.1 Installatievoorschriften
Montage Het apparaat kan direct in de schakelkast worden gemonteerd met de reeds voorge-

monteerde draagrailbevestiging, óf door gebruik te maken van de vier geïntegreerde be-
vestigingsgaten in de achterwand van de behuizing. De ruimtelijke indeling m.b.t. de
naastgelegen apparatuur (bijv. MOVITRAC® 07) is vrij. Wel moet rekening gehouden
worden met de maximale kabellengte en het feit dat de gateway aan het eind of aan het
begin van de systeembus (SBus) geïnstalleerd moet zijn. Het verdient aanbeveling om
hiermee rekening te houden bij de indeling.

Stekerbezetting

05789AXX
Afbeelding 2: stekerbezetting

Voedingsspanning
X1:5: V+
X1:1: GND

CANopen
X1:4: CAN_H
X1:3: CAN_GND
X1:2: CAN_L

SBus
X2:3: SC12
X2:2: SC11
X2:1: 0V5-I
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Aansluiting 
systeembus

Attentie:
• Gebruik een tweeaderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommuni-

catiekabel met afscherming van koperen litze). De afscherming moet aan beide zij-
den met groot contactoppervlak aan de elektronicaschermklem van de MOVITRAC®

07 of van de UFO11A aangesloten worden en de einden van de afscherming moeten
bovendien met GND/0V5-I worden verbonden. De kabel moet aan de volgende spe-
cificaties voldoen (geschikt zijn bijvoorbeeld CAN-bus- of DeviceNet-kabels):
– aderdoorsnede 0,75 mm2 (AWG18)
– leidingweerstand 120  bij 1 MHz
– leidingcapaciteit ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) bij 1 kHz

• De toelaatbare totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde Sbus-baudrate:
– 125 kBaud 320 m (1056 ft)
– 250 kBaud 160 m (528 ft)
– 500 kBaud 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud 40 m (132 ft)

05791AXX
Afbeelding 3: systeembusverbinding

UFO11A
V+ = voedingsspanning
CAN_H = CAN-bus High
CAN_GND = CAN-bus 0 V
CAN_L = CAN-bus Low
0V5-I = systeembus 0 V
SC11 = systeembus High
SC12 = systeembus Low

MOVITRAC® 07
GND  = systeembus 0 V
SC22 = systeembus afgaand Low 
SC21 = systeembus afgaand High
SC12 = systeembus aankomend Low 
SC11 = systeembus aankomend High 
S12 = systeembusafsluitweerstand
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• Schakel aan het einde van de systeembusverbinding de systeembusafsluitweer-
stand bij (S12 = ON). Bij de andere regelaars de afsluitweerstand afschakelen (S12
= OFF). De gateway UFO11A moet altijd geplaatst zijn aan het eind of aan het begin
van de systeembusverbinding en heeft een vast ingebouwde afsluitweerstand.

Afscherming en 
het leggen van de 
buskabel

De CANopen-interface ondersteunt de RS-485 overdrachtstechniek en vereist als fysiek
medium de voor CANopen gespecificeerde kabel type A volgens EN 50170 als afge-
schermde paarsgewijs getwiste tweeaderige kabel.
In de praktijk blijken onder zware condities kabels zoals bijv. Unitronic BUS CAN 2 ×  2
×  0,22 van Lapp goed te voldoen. Via een aderpaar worden de CAN-signalen geleid,
het andere aderpaar wordt voor CAN-aarde en een eventuele meegevoerde voeding
gebruikt: geel – CAN-high / groen – CAN-low / bruin – CAN-GND.
Dat biedt het voordeel dat de noodzakelijke vereffeningsstroom van de bus-driver niet
via de afscherming geleid behoeft te worden. Daardoor wordt vermeden dat EMC-in-
straling op de afscherming naar de elektronica wordt geleid.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische beïnvloeding die in
een industriële omgeving kan optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een op-
timale afscherming:
• draai de bevestigingsschroeven van stekers, modulen en potentiaalvereffeningslei-

dingen handvast aan;
• gebruik uitsluitend stekers met metalen behuizing resp. gemetalliseerde behuizing;
• werk de afscherming in de steker als contactverbinding af;
• leg de afscherming van de buskabel aan beide zijden aan aarde;
• leg de signaal- en buskabel niet parallel aan de vermogenskabels (motorleiding),

maar indien mogelijk in gescheiden kabelgoten;
• gebruik in een industriële omgeving metalen, geaarde kabelgoten;
• leid de signaalkabel en de bijbehorende potentiaalvereffening op geringe afstand

van elkaar via de kortste weg;
• vermijd het verlengen van buskabels via connectoren;
• leid de buskabel dicht langs aanwezige geaarde vlakken.

Busafsluiting Op de UFO-elektronica is niet voorzien in een busafsluiting. Voor het geval dat de UFO-
module als eerste of als laatste apparaat van het CANopen-netwerk wordt toegepast,
moet de busafsluiting extern worden aangebracht. Daarvoor moet de meegeleverde
120 Ω-weerstand tussen CAN-High en CAN-Low (klem X1:2 en X1:4) ook aangesloten
worden.

• Tussen de regelaars, die met de Sbus worden verbonden, mag geen potentiaalver-
schil optreden. Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoor-
beeld door de massa van de regelaars met een aparte leiding te verbinden.

• Een stervormige bedrading is niet toelaatbaar.

Bij variaties van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en met het
aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien. Zorg in dit
geval voor voldoende potentiaalvereffening overeenkomstig de desbetreffende VDE-
bepalingen.



2

8 Handboek – Veldbus-interface UFO11A

Installatie en bedrijf zonder pc

2.2 Instellen van de regelaarparameters (MOVITRAC® 07)
• Schakel de voeding in van de UFO11A en alle aangesloten regelaars.
• Stel een individueel Sbus-adres (P813) bij de regelaars in. Advies: adresinvoer vanaf

adres 1 in oplopende volgorde volgens de indeling van de regelaars in het bestu-
ringspaneel. Adres 0 mag niet worden gebruikt, omdat dit door de UFO wordt ge-
bruikt.

• Stel de setpoint-bron (P100) in op Sbus (waarde 10 bij de MOVITRAC® 07).
• Stel de stuurbron (P101) in op Sbus (waarde 3 bij de MOVITRAC® 07).
• Stel de klemmentoewijzing van de binaire ingangen (P60–) in. Niet gebruikte binaire

ingangen moeten met "NO FUNCTION" geprogrammeerd worden. Om veiligheids-
redenen moet de regelaar via de klemmen vrijgegeven worden. Let hierbij op de be-
treffende regelaardocumentatie. Voor de MOVITRAC® 07 kan de parameter P60_
op de waarde 0 gezet worden. Dit komt overeen met de toewijzing:
– DI01 Rechts/stop (aan 24 V gelegd, vrijgave van de draairichting rechtsom)
– DI02 Links/stop (geen functie)
– DI03 vaste setpoint-omschakeling (niet bedraad)
– DI04 n11/n21 (niet bedraad)
– DI05 n12/n22 (niet bedraad)

• Stel de Sbus-timeout-tijd (P815) in op een waarde niet gelijk aan 0 bijv. 1 s, om de
bewaking in te schakelen.

• Verander eventueel de default-waarde van de toekenningen van de procesdata
(P870 –P875). Deze stap moet verricht worden voor het uitvoeren van de Autosetup
(zie hoofdstuk Autosetup).

2.3 Autosetup
Met de functie Autosetup is de inbedrijfstelling van de veldbus-interface zonder pc mo-
gelijk. Deze functie wordt door de DIP-schakelaar AS geactiveerd. Het inschakelen van
de DIP-schakelaar Autosetup zorgt ervoor dat de functie eenmalig wordt uitgevoerd.
Door het uit- en weer inschakelen kan de functie opnieuw worden uitgevoerd. Als eerste
zoekt de UFO op de Sbus, die een niveau lager ligt, naar regelaars en geeft dit aan door
kortstondig knipperen van de SYS-F LED. Bij de applicatieregelaars moeten hiertoe ver-
schillende Sbus-adressen ingesteld zijn (P813). Geadviseerd wordt de adressen vanaf
adres 1 in oplopende volgorde uit te geven volgens indeling van de regelaars in het be-
sturingspaneel. Voor elke gevonden applicatieregelaar wordt de processtructuur aan de
veldbuszijde met drie woorden uitgebreid. Werd er geen applicatieregelaar gevonden,
dan blijft SYS-F LED aan. Er wordt met maximaal acht regelaars rekening gehouden.
Na de zoekactie wisselt de UFO cyclisch drie procesdatawoorden met elke aangesloten
applicatieregelaar uit. De procesuitgangsdata worden van de veldbus gehaald, in blok-
ken van drie verdeeld en verzonden. De procesingangsdata worden door de applicatie-
regelaar gelezen, samengevoegd en aan de veldbus-master overgedragen.



Handboek – Veldbus-interface UFO11A 9

2Installatie en bedrijf zonder pc

De Autosetup moet slechts eenmaal worden uitgevoerd. De geïdentificeerde configura-
tie wordt zodanig opgeslagen dat deze beveiligd is tegen spanningsuitval. 
Attentie: als u de toekenning van de procesdata van de aan de UFO aangesloten appli-
catieregelaar verandert, voert u dan de Autosetup opnieuw uit, omdat de UFO deze
waarden eenmalig opslaat tijdens Autosetup. Eveneens mogen de toekenningen van de
procesdata van de aangesloten applicatieregelaar na Autosetup niet meer dynamisch,
bijvoorbeeld door een IPOS-programma, veranderd worden.  Als met deze feiten geen
rekening wordt gehouden kan het gebeuren dat er geen foutreactie bij veldbus-timeout
komt.

2.4 Instellen van de DIP-schakelaars van de UFO
• Stel voor de configuratie een individueel CANopen-adres in met de DIP-schakelaars

van de UFO (hoofdstuk "DIP-schakelaars"). Adres 0 is bij CANopen niet toegestaan. 
• Stel de DIP-schakelaars in voor de hoeveelheid procesdata (hoofdstuk "DIP-schake-

laars"). Daarbij geldt: hoeveelheid procesdata = aantal aangesloten regelaars maal
drie.

• Stel de DIP-schakelaars in voor de baudrate van de CANopen-bus (hoofdstuk "DIP-
schakelaars").

Een verandering van de DIP-schakelaars wordt pas na het uit- en inschakelen van de
UFO actief.
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3 Installatie en bedrijf met de pc
3.1 Installatievoorschriften
Montage Het apparaat kan direct in de schakelkast worden gemonteerd met de reeds voorge-

monteerde draagrailbevestiging, óf door gebruik te maken van de vier geïntegreerde be-
vestigingsgaten in de achterwand van de behuizing. De ruimtelijke indeling m.b.t. de
naastgelegen apparatuur (bijv. MOVITRAC® 07) is vrij. Wel moet rekening gehouden
worden met de maximale kabellengte en het feit dat de gateway aan het eind of aan het
begin van de systeembus (Sbus) geïnstalleerd moet zijn. Het verdient aanbeveling om
hiermee rekening te houden bij de indeling.

Stekerbezetting

05789AXX
Afbeelding 4: stekerbezetting

Voedingsspanning
X1:5: 24 VDC
X1:1: 0 VDC

CANopen
X1:4: CAN H
X1:3: CAN GND
X1:2: CAN L

Sbus
X2:3: SC12
X2:2: SC11
X2:1: 0V5-I
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Aansluiting 
systeembus

Attentie:
• Gebruik een tweeaderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommuni-

catiekabel met afscherming van koperen litze). De afscherming moet aan beide zij-
den met groot contactoppervlak aan de elektronicaschermklem van de MOVITRAC®

07 of van de UFO11A aangesloten worden en de einden van de afscherming moeten
bovendien met GND/0V5-I worden verbonden. De kabel moet aan de volgende spe-
cificaties voldoen (geschikt zijn bijvoorbeeld CAN-bus- of DeviceNet-kabels):
– aderdoorsnede 0,75 mm2 (AWG18)
– leidingweerstand 120  bij 1 MHz
– leidingcapaciteit ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) bij 1 kHz

• De toelaatbare totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde Sbus-baudrate:
– 125 kBaud 320 m (1056 ft)
– 250 kBaud 160 m (528 ft)
– 500 kBaud 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud 40 m (132 ft)

05095AXX
Afbeelding 5: systeembusverbinding

UFO11A
V+ = voedingsspanning
CAN_H = CAN-bus High
CAN_GND = CAN-bus 0 V
CAN_L = CAN-bus Low
0V5-I = systeembus 0 V
SC11 = systeembus High
SC12 = systeembus Low

MOVITRAC® 07
GND = systeembus 0 V
SC22 = systeembus afgaand Low 
SC21 = systeembus afgaand High
SC12 = systeembus aankomend Low 
SC11 = systeembus aankomend High 
S12 = systeembusafsluitweerstand
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• Schakel aan het einde van de systeembusverbinding de systeembusafsluitweer-
stand bij (S12 = ON). Bij de andere regelaars de afsluitweerstand afschakelen(S12
= OFF). De gateway UFO11A moet altijd geplaatst zijn aan het eind of aan het begin
van de systeembusverbinding en heeft een vast ingebouwde afsluitweerstand.

Afscherming en 
het leggen van de 
buskabel

De CANopen-interface ondersteunt de RS-485 overdrachtstechniek en vereist als fysiek
medium de voor CANopen gespecificeerde kabel type A volgens EN 50170 als afge-
schermde paarsgewijs getwiste tweeaderige kabel.
In de praktijk blijken onder zware condities kabels zoals bijv. Unitronic BUS CAN 2 ×  2
×  0,22 van Lapp goed te voldoen. Via een aderpaar worden de CAN-signalen geleid,
het andere aderpaar wordt voor CAN-aarde en een eventuele meegevoerde voeding
gebruikt: geel – CAN-high / groen – CAN-low / bruin – CAN-GND.
Dat biedt het voordeel dat de noodzakelijke vereffeningsstroom van de bus-driver niet
via de afscherming geleid behoeft te worden. Daardoor wordt vermeden dat EMC-in-
straling op de afscherming naar de elektronica wordt geleid.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische beïnvloeding die in
een industriële omgeving kan optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een op-
timale afscherming:
• draai de bevestigingsschroeven van stekers, modulen en potentiaalvereffeningslei-

dingen handvast aan;
• gebruik uitsluitend stekers met metalen behuizing resp. gemetalliseerde behuizing;
• werk de afscherming in de steker als contactverbinding af;
• leg de afscherming van de buskabel aan beide zijden aan aarde;
• leg de signaal- en buskabel niet parallel aan de vermogenskabels (motorleiding),

maar indien mogelijk in gescheiden kabelgoten;
• gebruik in een industriële omgeving metalen, geaarde kabelgoten;
• leid de signaalkabel en de bijbehorende potentiaalvereffening op geringe afstand

van elkaar via de kortste weg;
• vermijd het verlengen van buskabels via connectoren;
• leid de buskabel dicht langs aanwezige geaarde vlakken.

Busafsluiting Op de UFO-elektronica is niet voorzien in een busafsluiting. Voor het geval dat de UFO-
module als eerste of als laatste apparaat van het CANopen-netwerk wordt toegepast,
moet de busafsluiting extern worden aangebracht. Daarvoor moet de meegeleverde
120 Ω-weerstand tussen CAN-High en CAN-Low (klem X1:2 en X1:4) ook aangesloten
worden.

• Tussen de regelaars, die met de Sbus worden verbonden, mag geen potentiaalver-
schil optreden. Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoor-
beeld door de massa van de regelaars met een aparte leiding te verbinden.

• Een stervormige bedrading is niet toelaatbaar.

Bij variaties van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en met het
aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien. Zorg in dit
geval voor voldoende potentiaalvereffening overeenkomstig de desbetreffende VDE-
bepalingen.
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UWS21A • De UFO bezit aan de voorzijde een 4-polige telefoonbus. De optie UWS21A art. nr.
8230773 maakt de verbinding met een COM-poort van uw pc. Koppel hiervoor de ge-
wenste COM van de pc aan de UWS21A met de meegeleverde seriële kabel. De
UWS21A wordt met de UFO via de meegeleverde telefoonkabel verbonden.

3.2 Instellen van de regelaarparameters (MOVITRAC® 07)
• Schakel de voeding in van de UFO11A en alle aangesloten regelaars.
• Stel een individueel Sbus-adres (P813) bij de regelaars in. Advies: adresinvoer vanaf

adres 1 in oplopende volgorde volgens de indeling van de regelaars in het bestu-
ringspaneel. 

05901AXX
Afbeelding 6: aansluiting UWS

Adres 0 mag niet worden gebruikt, omdat dit door de UFO wordt gebruikt!
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3.3 Inbedrijfstellings-software
• Installeer het softwarepakket MOVITOOLS® op uw pc.
• Start de software. Selecteer die COM-poort waarop de UFO is aangesloten en druk

op de knop "Update". Op het adres 0 moet de UFO verschijnen en op de volgende
adressen de aangesloten regelaars. Als u geen invoer in het venster krijgt controleer
dan de COM-poort en de verbinding met de UWS21. Als alleen de UFO als invoer in
het venster verschijnt, controleer dan de Sbus-kabel en afsluitweerstanden.

• Selecteer de UFO en start de inbedrijfstellings-software voor de veldbus-gateway.
• Selecteer de menuregel "Reconfigure fieldbus node".
• Kies uw projectpad en -naam. -> Verder
• Druk op de knop "Update". Nu moeten alle op de UFO aangesloten regelaars ver-

schijnen. Met de knoppen "Insert", "Change" en "Delete" kan de configuratie nog
aangepast worden. -> Verder

• Druk op de knop "Autoconfiguration". Nu ziet u de processtructuur voor de UFO in
uw besturing. Onderaan wordt de procesdatabreedte aangegeven. Deze waarde is
belangrijk voor de configuratie van de veldbus-master. -> Verder

• Sla de projectgegevens op en druk op de knop "Download". Voor het geval dat de
download niet functioneert, heeft u waarschijnlijk de DIP-schakelaar op AUTO-
SETUP staan. De Autosetup moet bij de pc-configuratie uitgeschakeld zijn. 

• Met de procesdatamonitor kunt u de data zien die tussen veldbus-master en UFO
uitgewisseld wordt.

• Voor de besturing van de regelaar via de veldbus is de vrijgave op de klemmen ver-
eist. U heeft de klemmen DI01 en DI02 reeds in gebruik (MOVITRAC® 07). Om de
klemmenbezetting te controleren selecteert u in het venster "Connected Inverters"
de eerste regelaar met het adres 1.

• Herhaal de voorgaande stap voor alle regelaars, die in het venster "Connected In-
verters" verschijnen.

3.4 Instellen van de DIP-schakelaars van de UFO
• Stel voor de configuratie een individueel CANopen-adres in met de DIP-schakelaars

van de UFO (hoofdstuk "DIP-schakelaars"). Adres 0 is bij CANopen niet toegestaan. 
• Stel de DIP-schakelaars in voor de hoeveelheid procesdata (hoofdstuk "DIP-schake-

laars"). Daarbij geldt: hoeveelheid procesdata = aantal aangesloten regelaars maal
drie.

• Stel de DIP-schakelaars in voor de baudrate van de CANopen-bus (hoofdstuk "DIP-
schakelaars").

Een verandering van de DIP-schakelaars wordt pas na het uit- en inschakelen van de
UFO actief.
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4 CANopen-interface
4.1 Configuratie van de CANopen-interface

Algemene kenmerken van de CANopen-interface van de UFO:
• 0 tot 8 RX-PDOs
• 0 tot 8 TX-PDOs
• verschillende transmissiemodi voor de PDO’s
• dynamisch configureerbare lengte van de PDO’s
• 1 SDO
• Emergency-Message
• dynamisch configureerbare COB-ID’s voor SYNC, Emergency en PDO’s
• Heartbeat-Producer & Consumer
• Guarding-protocol

Regelaartoestan-
den en NMT-
instructies

De UFO ondersteunt het zogenaamde "Minimum Capability Device', d.w.z. ondersteund
worden de toestanden "pre-operational“, "operational“ en "prepared“. In de toestand
"pre-operational' kan het apparaat alleen via SDO’s communiceren (zie ook hoofdstuk
"CANopen-interface" / "Parametertoegang via SDO’s). In de toestand "operational' kun-
nen PDO’s en SDO’s uitgewisseld worden en in de toestand "stopped' noch SDO’s noch
PDO’s.
Na het inschakelen bevindt de optionele CANopen-kaart zich altijd automatisch in de
toestand "pre-operational'.

05772AXX
Afbeelding 7: toestandendiagram voor CANopen-devices
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De toestanden kunnen steeds door middel van zogenaamde NMT-instructies uitgewis-
seld worden.
De mogelijke commando’s hierbij zijn:
• (6) Node_Start-indicatie;
• (7) Node_Stop-indicatie;
• (8) Enter_Pre-Operational_State-indicatie;
• (10) Reset_Node-indicatie: met dit commando wordt de gehele regelaar gereset en

de UFO en activeert default-instellingen in de objectenlijst;
• (11) Reset_Communication: dit commando zorgt voor het resetten van de communi-

catieparameters in de objectenlijst;
• (12) initialisatie beëindigd – schakelt automatisch om naar "Pre-Operational“.

De CAN-telegrammen zijn hiervoor als volgt opgebouwd:

Node-ID komt daarbij overeen met het op de DIP-schakelaars ingestelde adres (hoofd-
stuk "DIP-schakelaars"). Bovendien is hier voor het knooppunt-ID de waarde "0" toege-
staan; in dit geval worden dan alle CANopen-apparaten aangesproken.
NMT-instructies worden door de slave niet bevestigd.

Procesdata-uit-
wisseling

Op de gateway kunnen maximaal acht regelaars worden aangesloten. Daar er maxi-
maal drie proceswoorden (procesuitgangsdata, afgekort PO) door de UFO naar elke re-
gelaar worden verzonden en drie procesingangswoorden (afgekort PI) door elke rege-
laar naar de UFO worden verzonden, is in de UFO een 24 woorden groot procesdata-
buffer (48 bytes) aanwezig voor de PO en een 24 woorden groot buffer voor de PI. 
De buffer voor de PO loopt van index 15800 ...15823 (subindex 0) en de buffer voor de
PI loopt van index 15900 ... 15923 (subindex 0).
De PO-buffer kan door de besturing met RX-PDO’s worden beschreven. Daar in het 
CANopen-protocol elke PDO maximaal vier woorden kan overdragen, zijn er minstens
zes RX-PDO’s nodig om 24 procesdata uit de besturing over te dragen naar de UFO.
In de CANopen DS301 V4.02 zijn echter maximaal vier default RX-PDO’s gedefinieerd.
Om conflicten met de COB-ID’s op de CANopen-bus te voorkomen, is daarom in de mo-
gelijkheid voorzien, de COB-ID’s van de PDO’s vanuit de besturing dynamisch toe te
kennen.

NMT-service COB-ID Byte 1 Byte 2

Node_Start 0x0000 0x01 Node-ID

Node_Stop 0x0000 0x02 Node-ID

Enter_Pre-Operational_State 0x0000 0x80 Node-ID

Reset_Node 0x0000 0x81 Node-ID

Reset_Communication 0x0000 0x82 Node-ID
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Bovendien kan het in bepaalde gevallen gewenst zijn dat de 24 procesdata met elkaar
of deels met elkaar consistent zullen worden overgedragen. Een consistente overdracht
kan met een SYNC-telegram en met de configuratie van de corresponderende RX-
PDO’s met de transmissiemode "SYNC" worden uitgevoerd.
Om de belasting van de bus te verminderen en niet cyclisch 24 PD te moeten overdra-
gen, bestaat de mogelijkheid procesdata event-gestuurd te zenden, dus altijd alleen dan
als zij veranderd zijn.
Om de PO voor elke aangesloten regelaar in een eigen RX-PDO te kunnen overdragen,
zijn in de UFO maximaal acht RX-PDO’s aanwezig. Als er geen drie PO’s naar de rege-
laar gestuurd worden, maar bijv. 1 PO (besturingswoord), kan de lengte van een RX-
PDO worden aangepast.
Analoog aan de boven beschreven mogelijkheden voor de RX-PDO’s kunnen natuurlijk
ook de TX-PDO’s worden geconfigureerd.

Configuratie van 
de COB-ID’s

De UFO legt in de toestand Initialisatie de COB-ID’s vast afhankelijk van de stand van
de DIP-schakelaars (hoofdstuk "DIP-schakelaars").
Worden er dan met de DIP-schakelaars meer dan 4 PDO’s geactiveerd, dan gebruikt de
UFO bovendien de default-COB-ID’s van het CANopen-slave-adres 64 + (eigen slave-
adres).
Indien op de CANopen-bus alleen slaves met adressen < 65 zijn aangesloten, dan kun-
nen er ook bij gebruik van acht RX- en acht TX-PDO’s geen busconflicten optreden. Zijn
er slave-adressen > 64 in het systeem aanwezig, dan moet individueel gecontroleerd
worden, of de COB-ID’s van de CANopen-master moeten worden veranderd.
De COB-ID’s moeten in de regelaartoestand pre-operational veranderd worden (hoofd-
stuk "CANopen-interface"). Het is weliswaar ook in de toestand operational mogelijk,
echter wordt de CAN-controller kortstondig van de bus afgekoppeld, d.w.z. in de toe-
stand operational kunnen er procesdata verloren gaan. 
De COB-ID’s voor de TX-PDO1..8 kunnen via object 1800(hex) – 1807(hex), subindex
1 worden veranderd. 
De COB-ID’s voor de RX-PDO1..8 kunnen via object 1400(hex) – 1407(hex), subindex
1 worden veranderd. Het gaat daarbij om een 32-bits woord, zie voor de basisstructuur
de tabellen "Structuur van de invoer PDO COB-ID" en "Beschrijving van de invoer PDO
COB-ID".
Het bereik van de identifiers 0 ... 28 kan niet worden veranderd, als gelijktijdig bit 31 ge-
zet is (COB-ID niet geldig). Nieuwe waarden in het bereik van de identifiers worden al-
leen geaccepteerd, als het om een 11-bits-ID gaat (d.w.z. bit 29 mag nooit gezet zijn)
en als de ID niet al is uitgegeven voor een andere PDO of voor het Emergency-object
(hoofdstuk "CANopen-interface"/"Emergency-object").
Bij TX-PDO moet de bit 30 (RTR niet geoorloofd) altijd 0 zijn, bij RX-PDO’s moet hij altijd
gezet zijn.
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Structuur van de 
invoer PDO COB-
ID

Beschrijving van 
de invoer PDO 
COB-ID

UNSIGNED32

MSB LSB

Bits 31 30 29 28 ... 11 10 ... 0

11-bits ID 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-bits identifier

29-bits ID 0/1 0/1 1 29-bits identifier

Bits Waarde Betekenis

31 (MSB) 0 PDO bestaat / is geldig

1 PDO bestaat niet / is niet geldig

30 0 RTR toegestaan bij deze PDO

1 RTR niet toegestaan bij deze PDO

29 0 11-bits ID (CAN 2.0A)

1 29-bits ID (CAN 2.0B)

28 ... 11 0 als bit 29 = 0

X als bit 29 = 1: bits 28 ... 11 van 29-bits COB-ID

10 ... 0 (LSB) X bits 10 ... 0 van COB-ID
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Wijzigen van de 
PDO-lengte

De UFO legt in de toestand initialisatie de mapping en de lengte van alle TX- en RX-
PDO’s vast op drie procesdata.

05773AXX
Afbeelding 8: standaardindeling van de UFO-procesdatabuffer
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De hoeveelheid procesdata in de PDO’s moet in de regelaartoestand pre-operational
veranderd worden (hoofdstuk "CANopen-interface"). Het is weliswaar ook in de toe-
stand operational mogelijk, echter wordt de CAN-controller kortstondig van de bus afge-
koppeld, d.w.z. in de toestand operational kunnen er procesdata verloren gaan. 
In afbeelding 8 wordt de klassieke indeling van de procesdatabuffer in de UFO na een
Autosetup weergegeven (hoofdstuk "Installatie en bedrijf zonder pc" /"Autosetup"). Hoe-
veel procesdata in één PDO kunnen worden overgedragen en hoeveel procesdata via
de Sbus naar de betreffende regelaar kunnen worden overgedragen, is geheel onafhan-
kelijk van elkaar. Met selectie van de Autosetup worden aan de zijde van de Sbus altijd
drie PO en drie PI voor elke aangesloten regelaar aangemaakt. Met de UFx-configurator
kunnen ook andere configuraties worden ingesteld (hoofdstuk "Werken met het bedie-
ningsplatform"). Met deze configuratie zal in de regel 90 % van alle toepassingen bevre-
digend werken. 
In afbeelding 9 wordt bijvoorbeeld weergegeven hoe met PDO1 een besturingswoord
en het toerental naar een RX-PDO worden overgedragen en naar een tweede bijvoor-
beeld de integrator voor de regelaar met een Sbus-adres 2. Op deze manier kan de be-
lasting voor de bus verminderd worden als de integrator veel minder vaak dan het be-
sturingswoord en het toerental-setpoint moet worden overgedragen.

05774AXX
Afbeelding 9: 2 PDO voor 1 MOVITRAC® 07
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In afbeelding 10 wordt een denkbare configuratie getoond, waarbij ook via de Sbus niet
drie procesdata moeten worden overgedragen, maar slechts twee of één. Om een con-
sistente en logische toekenning naar PDO’s te hebben, is RX-PDO1 op twee procesda-
ta en RX-PDO2 op één procesgegeven geconfigureerd.

Hoeveel procesdata met de enkele PDO’s worden overgedragen, wordt voor de RX-
PDO1 ... 8 met object 1600(hex) ... 1607(hex), subindex 0 en voor TX-PDO1 ... 8 met
object 1A00(hex) ... 1A07(hex), subindex 0 vastgelegd. Mogelijke waarden bewegen
zich tussen 0 en 4. 0 komt overeen met één PDO, die geen procesdata overdraagt, 4
met een PDO, die vier procesdata (8 bytes) overdraagt. Belangrijke randvoorwaarde
hierbij is, dat zowel de som van alle in RX-PDO’s overgedragen procesdata als de som
van alle in de TX-PDO’s overgedragen procesdata niet groter dan 24 mag worden. De
mapping wordt automatisch door de UFO opnieuw berekend en vastgelegd. Door de
UFO wordt altijd aangenomen, dat de RX-PDO1 ... 8 na elkaar in de PO-buffer en de
TX-PDO1 ... 8 na elkaar in de PI-buffer worden gemapt.

De "Transmission 
Mode"

Voor elke TX-PDO en voor elke RX-PDO kan uit verschillende overdrachtsmodi ("Trans-
missionmode") gekozen worden.

TX-PDO De "Transmissonmodes" voor de TX-PDO1..8 kunnen via object 1800(hex) –
1807(hex), subindex 2 worden veranderd. Het betreft een 8-bits waarde.
• Behoeftegestuurd en synchroon (waarde 0): altijd als er een procesgegeven is ver-

anderd, wordt na de volgende SYNC-puls de corresponderende TX-PDO verzon-
den.

05775AXX
Afbeelding 10: consistente toekenning van de PDO’s naar de individuele regelaars
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• Cyclisch en synchroon (waarde 1 ... 240): Na elke 1ste ... 240ste SYNC-puls (al
naargelang de waarde) wordt de TX-PDO verzonden ongeacht of de inhoud van de
TX-PDO’s al of niet was veranderd. Na het verlaten van de toestand initialised heeft
elke PDO de "Transmissionmode"=1.

• Fabrikantspecifiek (waarde 254): voor deze modus moet ook de corresponderende
RX-PDO ingesteld zijn op overdrachtsmodus 254. Altijd als dan de corresponderen-
de RX-PDO wordt ontvangen, wordt de TX-PDO verzonden. De overname van de
procesdata is daarbij volkomen asynchroon, heeft dus geen relatie met de SYNC-
puls. Voorbeeld: RX-PDO2 und TX-PDO2 hebben de overdrachtsmode 254. Direct
na de ontvangst van een geldige RX-PDO2 (geldig betekent, dat de lengte niet te
klein mag zijn), wordt een TX-PDO2 verzonden.

• Behoeftegestuurd en asynchroon (waarde 255): altijd als er een waarde van de TX-
PDO verandert, wordt deze door de UFO verzonden. Waarschuwing: als via de TX-
PDO het toerental, de stroom, positie of dergelijk snel veranderende grootheden
worden verzonden, leidt dit tot een zeer hoge belasting van de bus. Met de Inhibit-
time kan de belasting van de bus voor zulke TX-PDO’s beperkt worden.

De "Transmissionmodes" 241 ... 253 zijn gereserveerd en mogen niet geselecteerd wor-
den.
Over de SYNC-puls geeft het hoofdstuk "CANopen-interface" / "SYNC-object" informa-
tie.
De default-instelling is 1 (synchroon bij elke SYNC-puls).

RX-PDO De "Transmissonmodes" voor de RX-PDO1..8 kunnen via object 1400(hex) –
1407(hex), subindex 2 worden veranderd. Het betreft een 8-bits waarde.
• Synchroon (waarde 0 ... 240): na ontvangst van de volgende (of de waarde 0 is of

240 speelt daarbij geen rol) SYNC-puls worden de data van de RX-PDO’s in de PO-
buffer van de UFO overgenomen. Met dit overdrachtsproces kunnen eerst meerdere
PDO’s van de master naar de UFO worden verzonden en dan met een SYNC-puls
consistent met elkaar gelijktijdig in de PO-buffer van de UFO worden overgenomen.

• Fabrikantspecifiek (waarde 254): voor deze modus moet ook de corresponderende
RX-PDO ingesteld zijn op overdrachtsmodus 254. Altijd als dan de corresponderen-
de RX-PDO wordt ontvangen, wordt de TX-PDO verzonden. De overname van de
procesdata is daarbij volkomen asynchroon, heeft dus geen relatie met de SYNC-
puls. Voorbeeld: RX-PDO2 und TX-PDO2 hebben de overdrachtsmode 254. Direct
na de ontvangst van een geldige RX-PDO2 (geldig betekent, dat de lengte niet te
klein mag zijn), wordt een TX-PPDO verzonden.

• Behoeftegestuurd en asynchroon (waarde 255): altijd als er een RX-PDO arriveert,
wordt overgenomen en verder geleid.

De "Transmissionmodi" 241 ... 253 zijn gereserveerd en mogen niet geselecteerd wor-
den.
Over de SYNC-puls geeft het hoofdstuk "CANopen-interface" / "SYNC-object" informa-
tie.
De default-instelling is 1 (synchroon bij elke SYNC-puls).
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Inhibit-Time Bij de Inhibit-time gaat het om een blokkeertijd voor TX-PDO’s. De blokkeertijd voor een
TX-PDO begint na het verzenden van het object en voor de afloop van de blokkeertijd
mag het object niet nog eens via de CANopen-bus verzonden worden. De blokkeertijd
wordt in 0,0001 s aangegeven, d.w.z. 10000 komt overeen met 1 s. De maximale blok-
keertijd bedraagt 6,5535s.
De UFO verwerkt blokkeertijden met een granulatie van 1,0 ms, d.w.z. de waarde 15
(komt overeen met een blokkeertijd van 1,5 ms) wordt als 2 ms behandeld.
De blokkeertijd kan alleen veranderd worden, als de betreffende PDO "ongeldig" is ge-
markeerd (index 1800(hex) ... 1807(hex), subindex 1, bit 31 = 1, zie " Configuratie van
de COB-ID’s).

4.2 SYNC-object
Met het SYNC-object kunnen de procesdata van meerdere PDO’s consistent aan elkaar
en op een gedefinieerd tijdstip in de procesdatabuffer van de UFO worden overgeno-
men of worden verzonden. De PDO’s die met het SYNC-object gesynchroniseerd moe-
ten worden, moeten alle in de transmissionmode 0 ... 240 behandeld worden. Staat de
transmissionmode van een TXPDO op 4, dan wordt na elke vierde SYNC-puls deze TX-
PDO vanuit de UFO verzonden. Anders bij RX-PDO’s: deze nemen de PDO-data over
bij elke SYNC-puls.

COB-ID van het 
SYNC-object wij-
zigen

De UFO legt in de toestand Initialising de COB-ID van het SYNC-object op 0080 hex
vast. 
De COB-ID moet in de regelaartoestand pre-operational veranderd worden (hoofdstuk
"CANopen-interface"). Het is weliswaar ook in de toestand operational mogelijk, echter
wordt de CAN-controller kortstondig van de bus afgekoppeld, d.w.z. in de toestand ope-
rational kunnen er procesdata verloren gaan. 
Daar de UFO alleen SYNC-Consumer is en slechts met 11-bits COB-ID’s werkt, moeten
bit 30 en bit 29 altijd 0 zijn. De structuur van de COB-ID en de betekenis van de enkele
bits zijn  beschreven in de tabellen "Structuur van de invoer SYNC COB-ID" en "Be-
schrijving van de invoer SYNC COB-ID".
De COB-ID wordt als unsigned long via index 1005hex, subindex 0 aangesproken.

Structuur van de 
invoer SYNC COB-
ID UNSIGNED32

MSB LSB

Bits 31 30 29 28 ... 11 10 ... 0

11-bits ID X 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-bits identifier

29-bits ID X 0/1 1 29-bits identifier
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Beschrijving van 
de invoer SYNC 
COB-ID

4.3 Emergency-object
Het Emergency-object wordt door de UFO altijd eenmalig verzonden als er een fout her-
kend wordt of nog eens als deze fout niet meer aanwezig is.
De UFO verzendt in de volgende foutsituaties een EMCY-object:

• Een regelaar zet de foutbit in zijn statuswoord.

• De UFO zet de foutbit in zijn statuswoord.

• De regelaar functioneert alleen in 24V-hulpbedrijf, de spanning voor het draaiveld
ontbreekt.

• De CAN-Controller heeft telegrammen van de CANopen-bus verloren, omdat de ont-
vangstrij overgelopen is.

Bits Waarde Betekenis

31 (MSB) X geen invloed

30 0 apparaat genereert geen SYNC-melding

1 apparaat genereert geen SYNC-melding

29 0 11-bits ID (CAN 2.0A)

1 29-bits ID (CAN 2.0B)

28 ... 11 0 als bit 29 = 0

X als bit 29 = 1: bits 28 ... 11 van 29-bits SYNC-COB-ID

10 ... 0 (LSB) X bits 10 ... 0 van SYNC-COB-ID

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
10hex FFhex error register 

(object 1000hex)
0 statuswoord 1 

van de rege-
laar, low

statuswoord 1 
van de rege-
laar, high

0 Sbus-adres 
van de rege-
laar

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
0 FFhex error register 

(object 1000hex)
0 statuswoord 1 

van de UFO, 
low

statuswoord1 
van de UFO, 
high

0 Sbus-adres 
van de rege-
laar

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
0 31hex error register 

(object 1000hex)
0 0 0 0 Sbus-adres 

van de rege-
laar

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
10hex 81hex error register 

(object 1000hex)
0 0 0 0 0
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• De CAN-Controller is in de toestand "Error-Passive-State" (zie hoofdstuk "LEDs" /
"BUS-F LED").

• De CAN-Controller was in de toestand "Bus off" (zie hoofdstuk "LEDs" / "BUS-F
LED")

• Het lifeguarding-protocol werd geactiveerd maar niet binnen de timeout-tijd bediend.

COB-ID van het 
Emergency-
object
Structuur van de 
Identifier-invoer 
EMCY

Beschrijving van 
de invoer EMCY 
COB-ID

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
20hex 81hex error register 

(object 1000hex)
0 0 0 0 0

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
40hex 81hex error register 

(object 1000hex)
0 0 0 0 0

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8
30hex 81hex error register 

(object 1000hex)
0 0 0 0 0

UNSIGNED32

MSB LSB

Bits 31 30 29 28 ... 11 10 ... 0

11-bits ID 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-bits identifier

29-bits ID 0/1 0 1 29-bits identifier

Bits Waarde Betekenis

31 (MSB) 0 EMCY bestaat / is geldig

1 EMCY bestaat niet / is niet geldig

30 0 gereserveerd (altijd 0)

29 0 11-bits ID (CAN 2.0A)

1 29-bits ID (CAN 2.0B)

28 ... 11 0 als bit 29 = 0

X als bit 29 = 1: bits 28 ... 11 van 29-bits COB-ID

10 ... 0 (LSB) X bits 10 ... 0 van COB-ID
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De UFO legt in de toestand Initialising de COB-ID van het EMCY-object op 0080hex +
-slave-adres vast. 
De COB-ID moet in de regelaartoestand pre-operational veranderd worden (hoofdstuk
"CANopen-interface"). Het is weliswaar ook in de toestand operational mogelijk, echter
wordt de CAN-controller kortstondig van de bus afgekoppeld, d.w.z. in de toestand ope-
rational kunnen er procesdata verloren gaan. 
Daar de UFO alleen met 11-bits COB-ID’s werkt, moet bit 29 altijd 0 zijn. De structuur
van de COB-ID en de betekenis van de enkele bits zijn  beschreven in de tabellen
"Structuur van de Identifier-invoer EMCY" en "Beschrijving van de invoer EMCY COB-
ID".
Als er van de UFO geen EMCY-object verzonden hoeft te worden, dan kan het EMCY-
object met bit 31 is gelijk aan 1 gedeactiveerd worden.
De COB-ID wordt als unsigned long via index 1014hex, subindex 0 aangesproken.

Inhibit time van 
het EMCY-object

De blokkeertijd van het Emergency-object op de CANopen-bus wordt als unsigned16 (2
byte) via index 1015hex, subindex 0 ingevoerd. Als de UFO de toestand Initialised ver-
laat, is deze waarde 0, d.w.z. er is geen blokkeertijd.
De blokkeertijd is als een veelvoud van 0,0001 s gedefinieerd, d.w.z. de waarde 3000
komt overeen met een blokkeertijd van 300 ms.

4.4 Guarding en heartbeat
Lifetime De UFO ondersteunt twee soorten timeout-bewaking (Nodeguarding). Bij de ene kan de

netwerk-master testen, of de enkele knooppunten nog bedrijfsgereed zijn. Daartoe moet
naar de knooppunten een Nodeguarding-object met geactiveerde RTR-bit verzonden
worden (voorbeeld voor knooppunt-ID "3"):
Als het knooppunt gereed is antwoordt hij met een corresponderend Nodeguarding-ob-
ject, dat de actuele bedrijfstoestand en een toggle-bit terugstuurt:
Het toggle-bit wisselt met elk telegram tussen 0 en 1. De netwerk-master kan aan de
hand van het antwoord vaststellen of de CANopen-deelnemers zich nog in hun oor-
spronkelijke toestand bevinden, of dat de toestand vanwege een fout gewisseld is. 
De UFO legt in de toestand "Initialising" de COB-ID voor de Nodeguarding vast op
0070hex + CANopen-adres.
Bij de tweede soort Lifeguarding testen de CANopen-slaves hun NMT-master. Daarvoor
kan met de indices 0x100C ("guard time") en 0x100D ("life time factor") een timeout-tijd
in milliseconden worden ingesteld. Deze timeout-tijd wordt berekend uit het product van
life time factor ×  guard time. Timeout-tijden kleiner dan 5 ms worden geweigerd. De
tweede soort Nodeguarding is alleen actief, als een timeout-tijd ongelijk aan 0 is inge-
steld (d.w.z. life time factor 0 en guard time  0). Als binnen de timeout-tijd geen "Node
Event" door de master wordt gegenereerd, worden in de UFO alle procesdatawoorden
op nul gezet. 
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Hoe de via de Sbus aan de UFO aangesloten regelaars op setpoints en besturingswoor-
den met de waarde nul reageren, is in de betreffende technische handleiding te vinden.
Er wordt bovendien een EMERGENCY-object op de CAN-bus geplaatst.
De activering van de Nodeguarding wordt met het continu branden van de GUARD-LED
weergegeven. 

Heartbeat Bij de UFO betreft het een Heartbeat-Producer. Het aanbrengen van een tijdinterval in
de heartbeat kan met index 1017hex, subindex 0 via een unsigned 16-bits waarde wor-
den ingesteld.  Deze waarde komt overeen met de heartbeat in ms, d.w.z. 3000 bete-
kent, dat elke 3 s een heartbeat verzonden wordt. De default na het verlaten van de toe-
stand initialised is 0, d.w.z. de heartbeat is gedeactiveerd. Als het Guarding-protocol ac-
tief is, dan mag het Heartbeat-protocol niet tegelijkertijd gebruikt worden.
De UFO kan gelijktijdig een andere Heartbeat-Producer bewaken. In de index 1016hex,
subindex 1 wordt met een unsigned 32-bits waarde het te bewaken knooppunt en de
bewakingstijd geactiveerd.

De bewakingstijd moet een grotere waarde krijgen, dan het tijdinterval voor de heartbeat
op het bewaakte knooppunt aangeeft. Als het Heartbeat-protocol actief is, dan mag het
Lifetime-mechanisme niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Met behulp van de diagnose-interface en MOVITOOLS kan met P819 de door de bestu-
ring ingestelde timeout-tijd worden afgelezen, mag echter niet met MOVITOOLS, maar
alleen door de besturing met de CANopen-objecten 0x100C en 0x100D worden veran-
derd.
Nodeguarding is vanaf de eerste aankomst van een "Node Event" vanaf de master in
alle bedrijfstoestanden actief.

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x600+Node
ID=0x603

0x423 0x16 0x10 0x01 tijd in ms 0x01 – 
0x7F

0x00

ID voor SDO Expedited 
Upload

index 
low

index 
high

sub-
index

tijd low tijd high knoop-
punt

gereser-
veerd
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4.5 Parametertoegang via SDO’s
SDO’s en hun 
instructies

Om de configuratie te parametreren en uit te lezen worden SDO’s (Service Data Ob-
jects) gebruikt. Deze zijn in staat, grote hoeveelheden data over te dragen; ze zijn daar-
door echter relatief langzaam. Om de SDO’s van of naar de UFO te zenden, kunnen de
volgende instructie op de SDO’s gebruikt worden:

De Normal Transfer  is alleen geïmplementeerd voor uploads van de objecten 0x1008 -
0x100A, alle andere worden bij de upload met de Expedited Transfer overgedragen,
daar zij maximaal 4 bytes lang zijn.
De antwoordtijd op een download of upload is niet gespecificeerd en is ook afhankelijk
van de systeembelasting, dus van de busbelasting en het aantal ingaande PDO’s.
De parameters met hun indices en subindices kunnen in het hoofdstuk "Objectenlijst"
en in het MOVIDRIVE® Veldbusprotocol worden nageslagen.

Voorbeeld: lees-
toegang"Device 
Type"

Als voorbeeld moet hier een leestoegang op de invoer "Device Type" met het op de DIP-
schakelaar ingestelde CANopen-adres = 3 in de regelaar worden ingevoerd:

Voor de leestoegang moet de besturing een "Initiate Multiplexed Upload Domain"-pro-
tocol zenden.
Dit protocol zorgt ervoor, dat CAN-telegrammen altijd 8 bytes lang zijn.
Als antwoord zendt de optiekaart daarop:

• Multiplexed Download Domain (schrijftoegang)

• Initiate Domain Download Protocol

• Expedited Transfer

• Normal Transfer (lengte gebruikersdata > 4 byte)

• Multiplexed Upload Domain (leestoegang)

• Initiate Domain Upload Protocol

• Expedited Transfer

• Normal Transfer (lengte gebruikersdata > 4 byte)

• Abort Domain Transfer (voor optredende protocolfouten)

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x600+Node
ID=0x603

0x40 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

ID voor SDO Expedited 
Upload

index low index high sub-index waarde speelt geen rol

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x580+Node
ID=0x583

0x431) 

1) Deze waarde geldt alleen voor het afgedrukte telegram. Bij andere indices kan deze waarde veranderen
al naargelang het type data, zie CANopen DS301. 

0x00 0x10 0x00 0x2D 0x01 0x00 0x00

ID voor SDO Expedited 
Upload

index 
low

index 
high

sub-
index

ant-
woord, 
low

ant-
woord

ant-
woord

ant-
woord, 
high
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Voorbeeld: Schrijf-
toegang

Analoog daarmee een schrijftoegang op de index 0x100C, subindex 0x00 (Guard Time).
Deze invoer wordt op de waarde 10000 ms (0x2710) gezet.
De besturing verzendt eerst een "Expedited Download"-aanvraag:

Bij succesvolle uitvoering (de CANopen-optiekaart controleert index, subindex, schrijf-
recht, type data en eventueel of de verzonden waarde toegestaan is) antwoordt de CA-
Nopen-optiekaart:

Onjuiste instructie-
uitvoering

In geval van een fout wordt een Abort-telegram door de DFO11A verzonden. In het
Abort-telegram is een foutcode opgenomen, die de oorzaak van de fout beschrijft.

De SEW-specifieke foutcodes zijn in het hoofdstuk [Parametrering van de regelaar] /
[Return-codes van de parametrering] in het MOVIDRIVE® Veldbusprotocol beschreven.
Alle andere foutcodes zijn in het CANopen Communication Profile DS301, hoofdstuk
9.2.2 weergegeven.

Toegang tot SEW-
regelaarparame-
ters

Via een parametertoegang (vanaf index 206Chex) met subindex 0 bereikt men de pa-
rameters van de UFO. Via een parametertoegang (vanaf index 206Chex) met subindex
≠ 0 bereikt men de parameters van de op de Sbus aangesloten regelaars. De subindex
moet daarbij gelijk gemaakt worden aan het Sbus-adres van de aangesloten regelaar. 
Voorbeeld: om de software-versie van de UFO te lezen, moet toegang verkregen wor-
den tot index 8300, subindex 0.
Om de software-versie van de bovenste MOVITRAC® 07 in afbeelding 8 uit te lezen,
moet toegang verkregen worden tot index 8300, subindex 2.

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x600+Node
ID=0x603

0x2B1) 

1) Deze waarde geldt alleen voor het afgedrukte telegram. Bij andere indices kan deze waarde veranderen
al naargelang het type data, zie CANopen DS301. 

0x0C 0x10 0x00 0x10 0x27 0x00 0x00

ID voor SDO Expedited 
Download

index 
low

index 
high

sub-
index

waarde, 
low

waarde, 
high

vul-byte vul-byte

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x580+Node 
ID=0x583

0x601) 

1) Deze waarde geldt alleen voor het afgedrukte telegram. Bij andere indices kan deze waarde veranderen
al naargelang het type data, zie CANopen DS301. 

0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

ID voor SDO Expedited 
Download

index 
low

index 
high

sub-
index

waarde speelt geen rol

ID Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

0x580+Node 
ID=0x583

0x80 0x00 0x10 0x00

ID voor SDO SDO 
Abort

index 
low

index 
high

sub-
index

Add. 
code low

Add. code 
high

Error 
code

Error 
class



5

30 Handboek – Veldbus-interface UFO11A

Foutreacties

5 Foutreacties
5.1 Veldbus-timeout

Als de timeout-bewaking voor de CANopen-veldbus ingesteld en geactiveerd is, leidt
het uitschakelen van de veldbus-master of een draadbreuk van de veldbusbekabeling
bij de UFO tot een veldbus-timeout. De aangesloten applicatieregelaars worden in een
veilige situatie gebracht, terwijl er nullen naar de procesuitgangsdata verstuurd worden.
Dit komt bijv. overeen met een snelstop op het Control Word 1. De fout veldbus-timeout
is zelfherstellend, d.w.z. de regelaars krijgen na de nieuwe opstart van de veldbuscom-
municatie direct weer de actuele procesuitgangsdata van de besturing. Deze foutreactie
kan met P831 van de UFO worden uitgeschakeld.

5.2 Sbus-timeout
Als één of meer regelaars op de Sbus niet meer door de UFO kunnen worden aange-
sproken, voegt de UFO op statuswoord 1 van de betreffende regelaar de foutcode "91
System error" in.  De SYS-F-LED gaat aan en ook via de diagnose-interface wordt de
fout weergegeven. Om de regelaar te laten stoppen is het noodzakelijk de Sbus-time-
out-tijd P 815 bij de regelaar ongelijk aan 0 in te stellen. De fout is bij de UFO zelfher-
stellend, d.w.z. de actuele procesdata worden na de opstart van de communicatie direct
weer uitgewisseld.

5.3 Regelaarfouten
De UFO-veldbusinterfaces herkennen een reeks hardware-defecten en worden als
volgt geblokkeerd. De exacte foutrespons en de maatregelen om de fout te herstellen
kunt u zien in de foutenlijst. Een hardware-fout zorgt ervoor dat op de procesingangs-
data van de veldbus bij de statuswoorden 1 van alle applicatieregelaars de fout 91 in-
gevoegd wordt. De SYS-F-LED op de UFO knippert dan gelijkmatig. De exacte foutcode
wordt in de status UFO met MOVITOOLS op de diagnose-interface weergegeven.
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6 LEDs
De CANopen-interface UFO heeft 6 LEDs voor diagnose:
• LED "COMM" (groen) voor de indicatie van de communicatie van de module
• LED "LIFE" (groen/rood) voor de indicatie van de veldbus-timeout
• LED "STATE" (groen) voor de indicatie van de modulestatus van de UFO
• LED "BUS-F" (rood) voor de indicatie van busfouten
• LED "SYS-F" (rood) voor de indicatie van systeemfouten en bedrijfssituaties van de

UFO
• LED "USER" (groen) voor gebruikerspecifieke diagnose bij configuratie met de pc

6.1 COMM-LED
 De COMM-LED knippert altijd kort, als de UFO een telegram heeft verzonden, resp. als
een aan de UFO geadresseerd telegram door de UFO wordt ontvangen.

6.2 GUARD-LED
De GUARD-LED geeft de toestand van de CANopen-Liftetime-bewaking weer.

6.3 STATE-LED
De STATE-LED geeft de actuele NMT-toestand van de UFO weer. De UFO ondersteunt
de minimale bootup; het betreft de toestanden "pre-operational", "operational" en "stop-
ped".

LED Betekenis

uit CANopen-timeout-bewaking voor de UFO niet geactiveerd (object 0x100C = 0 en/of 
object 0x00D=0). Dit is de default-instelling na het inschakelen.

aan CANopen-timeout-bewaking voor de UFO geactiveerd (object 0x100C0 en object 
0x100D0).

knippert groen 
(1-s--ritme)

Er is geen Lifetime request meer van de CANopen-master ontvangen. De UFO is in de 
toestand "veldbus-timeout".

Status LED Betekenis

pre-operational knippert 
(1-s--ritme)

Het apparaat kan alleen (met SDO’s) geparametreerd worden, pro-
cesdata (PDO’s) worden genegeerd. Deze toestand wordt na het 
inschakelen aangenomen.

operational aan PDO’s, SDO’s en NMT-instructies worden verwerkt.

stopped uit De regelaar negeert alle SDO’s en PDO’s. Er worden alleen nog 
telegrammen van de NMT verwerkt.
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6.4 BUS-F-LED
De BUS-F-LED geeft de fysieke toestand van het busknooppunt weer. 

6.5 SYS-F-LED

6.6 USER-LED
Normale bedrijfssituatie: uit. De LED "USER" is voor de configuratie met de pc gereser-
veerd.

Status LED Betekenis

Error-Active-State uit Het aantal busfouten bevindt zich in het normale gebied. 

Error-Active-State knippert 
rood (1-s-
ritme)

Het aantal fysieke busfouten is te hoog. Er worden geen error-
telegrammen meer actief naar de bus geschreven.

BusOff-State rood Het aantal fysieke busfouten is ondanks de omschakeling in de 
Error-Passive-State verder aangegroeid. De toegang tot de 
bus wordt uitgeschakeld.
Alleen door een Power-On-Reset kan deze fout gereset wor-
den.

OFF Normale bedrijfssituatie. De UFO wisselt data uit met de aangesloten regelaars. 
Voorwaarde: de LED "STATE" is aan.

KNIPPERT 1x kort 
met lange pauze

De Autosetup is met DIP-schakelaar geselecteerd en de UFO configureert zich 
juist. Indien deze situatie langer dan 1 minuut aanhoudt schakel dan Autosetup uit 
en weer in. Vervang het moduul als de Autosetup bij herhaling niet verlaten wordt.

KNIPPERT gelijkma-
tig

De UFO bevindt zich in de foutsituatie. Indien u de UFO met de DIP-schakelaar 
Autosetup in bedrijf gesteld heeft, schakel dan de UFO uit en weer in. Als de LED 
nu aan is, start dan de Autosetup nog een keer door het uit- en inschakelen van de 
DIP-schakelaar.
Als u de UFO met MOVITOOLS in bedrijf gesteld heeft, krijgt u in het statusvenster 
een foutmelding. Lees deze na bij de desbetreffende foutbeschrijving.

ON De UFO wisselt geen data uit met de aangesloten regelaars. De UFI11A werd niet 
geconfigureerd, of de aangesloten regelaars antwoorden niet. Herhaal de configu-
ratie van de UFO.
Indien u de UFO met Autosetup in bedrijf gesteld heeft, schakel dan de DIP-scha-
kelaar Autosetup uit en weer in. Als de LED na Autosetup nog aan is, controleer 
dan de kabels en afsluitweerstanden van de SBus en de voeding van de rege-
laars.
Als u de UFO met MOVITOOLS in bedrijf gesteld heeft, selecteer dan de knop 
"Update" in de manager. In het venster "Connected Units" moeten alle regelaars 
verschijnen. Als dit niet het geval is, controleer dan de kabels en afsluitweerstan-
den van de Sbus en de voeding van de regelaar. Herhaal eventueel de configura-
tie van de UFO met MOVITOOLS.
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7 DIP-schakelaars

De in afbeelding 11 weergegeven fabrieksinstelling wijst op de volgende configuratie:
• baudrate 500 kBaud
• slave ID 63
• 12 PD (komt overeen met 4 default PDO’s)
• Autosetup uit

7.1 CANopen-adres
Het CANopen-adres (Node-ID) wordt met de DIP-schakelaars ID0 ... ID5 ingesteld.
Staat een DIP-schakelaar op "on" dan heeft hij de waarde 1, staat hij op "off" dan heeft
hij de waarde 0.
Dan geldt de volgende formule:
CANopen adres = ID0 + ID1 * 2 + ID2 * 4 + ID3*8 + ID4 * 16 + ID5 * 32

Voorbeeld Voor adres 27 moet ID 5 op off, ID4 op on, ID3 op on, ID2 op off, ID1 op on, ID0 op on.
Belangrijk! Het CANopen-adres 0 is niet toegestaan. Staan DI0 ... ID5 op "off", dan komt
dit overeen met een ongeldige CANopen-configuratie en de UFO kan niet via CANopen
communiceren. Dit wordt weergegeven door het gelijktijdig knipperen van de LEDs
STATE en GUARD na het inschakelen van de UFO.

05776AXX
Afbeelding 11: DIP-schakelaars (fabrieksinstelling)
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7.2 Baudrate van de CANopen-bus
De baudrate wordt met de DIP-schakelaars DR0 en DR1 bepaald.

7.3 Hoeveelheid over te dragen procesdata via de CANopen-bus
Met PD0 ... PD4 kan worden vastgelegd, hoeveel PDO’s de UFO na het verlaten van de
toestand "Initialising" ter beschikking stelt. Deze PDO-configuratie kan natuurlijk door de
CANopen-master worden overschreven. 
In de volgende tabel is de lengte van de PDO’s (in woorden, d.w.z. twee bytes/woord)
samengesteld al naargelang de stand van de DIP-schakelaars. PDO staat daarbij voor
RX- en TX-PDO. "NA" betekent niet actief, d.w.z. de COB-ID van deze PDO is voor de
rest van het CANopen-systeem nog vrij.
Staat een DIP-schakelaar op "on" dan heeft hij de waarde 1, staat hij op "off" dan heeft
hij de waarde 0. Dan geldt de volgende formule:
Aantal PD = PD0 + PD1 * 2 + PD2 * 4 + PD3 * 8 + PD4 * 16
Is het aantal PD > 24, dan wordt voor het aantal PD’s 24 aangenomen.

DR0 DR1

125 kBaud Off Off

250 kBaud On Off

500 kBaud Off On

1 MBaud On On

Aantal PD PDO1 PDO2 PDO3 PDO4 PDO5 PDO6 PDO7 PDO8
0 NA NA NA NA NA NA NA NA
1 1 NA NA NA NA NA NA NA
2 2 NA NA NA NA NA NA NA
3 3 NA NA NA NA NA NA NA
4 3 1 NA NA NA NA NA NA
5 3 2 NA NA NA NA NA NA
6 3 3 NA NA NA NA NA NA
7 3 3 1 NA NA NA NA NA
8 3 3 2 NA NA NA NA NA
9 3 3 3 NA NA NA NA NA
10 3 3 3 1 NA NA NA NA
11 3 3 3 2 NA NA NA NA
12 3 3 3 3 NA NA NA NA
13 3 3 3 3 1 NA NA NA
14 3 3 3 3 2 NA NA NA
15 3 3 3 3 3 NA NA NA
16 3 3 3 3 3 1 NA NA
17 3 3 3 3 3 2 NA NA
18 3 3 3 3 3 3 NA NA
19 3 3 3 3 3 3 1 NA
20 3 3 3 3 3 3 2 NA
21 3 3 3 3 3 3 3 NA
22 3 3 3 3 3 3 3 1
23 3 3 3 3 3 3 3 2
24 3 3 3 3 3 3 3 3



Handboek – Veldbus-interface UFO11A 35

7DIP-schakelaars

De door de actieve PDO’s bezette COB-ID’s zijn in de volgende tabel vermeld. Aan de
COB-ID’s in de tabellen moet het CANopen-adres nog worden toegevoegd.

Attentie: als de RXPDO 5 ... 8 of de TXPDO 5 ... 8 worden gebruikt, dan mag er in het
CANopen-netwerk geen deelnemer aanwezig zijn, waarvan het knooppuntnummer ge-
lijk is aan het knooppuntnummer van de UFO + 64.

7.4 Autosetup
De DIP-schakelaar AS activeert de Autosetup (hoofdstuk "Installatie en bedrijf zonder
pc" / "Autosetup") als er van 0 naar 1 wordt geschakeld.

7.5 DIP-schakelaar F1
De DIP-schakelaar F1 is op dit moment zonder functie.

RXPDO1 RXPDO2 RXPDO3 RXPDO4 RXPDO5 RXPDO6 RXPDO7 RXPDO8
COB-ID 200hex 300hex 400hex 500hex 240hex 340hex 440hex 540hex

TXPDO1 TXPDO2 TXPDO3 TXPDO4 TXPDO5 TXPDO6 TXPDO7 TXPDO8
COB-ID 180hex 280hex 380hex 480hex 1C0hex 2C0hex 3C0hex 4C0hex
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8 Werken met de bedieningssoftware

Hoe kom ik 
"online"?

In de MOVITOOLS-manager worden na een "Update" alle op de systeembus herkende
deelnemers – regelaars en gateway – weergegeven. Via de gateway kunnen statusbal-
ken, Shell en compiler op alle aangesloten regelaars gebruikt worden.
MT-gateway ondersteunt de configuratie en inbedrijfstelling van een UFO-knooppunt.
Een bus-configuratie kan zowel offline geconfigureerd als online uit de UFO gelezen en
weer bewerkt worden. 

Configuratie / 
inbedrijfstelling

Voor de configuratie/inbedrijfstelling staan twee modi ter beschikking.
De modus Autoconfiguratie kent – op volgorde – analoog aan de hardware-Autosetup –
beginnend met het laagste systeembusadres – aan elke deelnemer 3 procesuitgangs-
en ingangsdata toe. 

Voorbeeld Autoconfiguratie: drie deelnemers met de adressen 10, 11 en 12 => 9 PDs

Bij de configuratie met de pc (menu "Extra’s") kan de toekenning van de procesdata vrij
worden geconfigureerd. De toewijzing vindt o.a. grafisch plaats (drag and drop).

Voor het begin van een MT-gateway-sessie is het zinvol te controleren, of de hard-
ware-Autosetup is uitgeschakeld (DIP-schakelaar 8 in de Off-stand). 

Overtuigt u zich er voor de inbedrijfstelling van, dat bij het optreden van een bus-
fout – bij de veldbus of bij de systeembus – het risico voor personen en onderde-
len van de installatie uitgesloten wordt. 

05037AEN
Afbeelding 12: voorbeeld Autoconfiguratie
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Voorbeeld Deelnemer 10, PO1 is geconfigureerd.

Een pakket of bundel procesuitgangsdata kan er als volgt uitzien: PO1 ... PO3 ontvan-
gen alle drie deelnemers (bijv. besturingswoord 1, toerental-setpoint, integrator).
Als procesingangsdata ontvangt de master van elke regelaar 1 PD (bijv. besturings-
woord 2). In de master worden, vergeleken met de Autosetup 6 procesuitgangs- en in-
gangsdatawoorden bespaard.
Een meervoudige toewijzing van procesingangsdata moet vermeden worden (heeft
geen zin).

Daar een CANopen-telegram maximaal vier procesdatawoorden (PO of PI) kan bevat-
ten, moet bij de configuratie ook gelet worden op de toekenning aan de enkele telegram-
men. In de Autosetup worden dus PO1, PO2 en PO3 aan een telegram overgedragen
en PO4, PO5 en PO6 aan een tweede.

05038AEN
Afbeelding 13: deelnemer 10, PO1 is geconfigureerd.

05039AXX
Afbeelding 14: meervoudige toekenning
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9 Objectenlijst
Index Sub-

index
Functie Type data Default Toegang

0x1000 0 device type UNSIGNED32 0 ro
0x1001 0 error register UNSIGNED8 - ro
0x1002 0 manufactor status register UNSIGNED32 - ro
0x1004 0 Number of PDOs supported UNSIGNED32 (zie hfst. 7.3) ro

1 Number of syn. PDOs supported UNSIGNED32 (zie hfst. 4.1) ro
2 Number of asy. PDOs supported UNSIGNED32 (  ---  “  --- ) ro

0x1005 0 Sync COB-ID UNSIGNED32 0x80 rw
0x1008 0 manufactor device name VISI.STRING UFO11A ro
0x1009 0 manufactor hardware version VISI.STRING 8237328.XX ro
0x100A 0 manufactor software version VISI.STRING 8243727.XX ro
0x100B 0 node-ID UNSIGNED32 (zie hfst. 7.1) ro
0x100C 0 guard time UNSIGNED16 0 rw
0x100D 0 life time factor UNSIGNED8 0 rw
0x100E 0 COB-ID node guarding UNSIGNED32 = 0x700+NodeId ro
0x100F 0 number of SDOs supported UNSIGNED32 1 ro
0x1014 0 Emergency COB-ID UNSIGNED32 = 0x080+NodeId rw
0x1015 0 Emergency inhibit time UNSIGNED16 0 rw
0x1016 0 Consumer Heartbeat Time UNSIGNED8 0 Ro

1 Node-ID + Heartbeat Time UNSIGNED32 0 rw
0x1017 0 Heartbeat producer time UNSIGNED16 0 rw
0x1018 0 Identity object length UNSIGNED8 1 ro

1 Identity UNSIGNED32 0x59 ro
0x1200 0 sdo server parameter UNSIGNED8 2 ro

1 COB-ID Client->Server (RxSDO) UNSIGNED32 = 0x600+NodeId ro
2 COB-ID Server->Client (TxSDO) UNSIGNED32 = 0x580+NodeId ro

0x1400 0 RX PDO1 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 (zie hfst. 7.3) rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1401 0 RX PDO2 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1402 0 RX PDO3 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1403 0 RX PDO3 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1404 0 RX PDO5 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1405 0 RX PDO6 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1406 0 RX PDO3 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw

0x1407 0 RX PDO8 communication parameter UNSIGNED8 2 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
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0x1600 0 RX PDO1 mapping parameter UNSIGNED8 (zie hfst. 4.1) rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1601 0 RX PDO2 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1602 0 RX PDO2 mapping parameter UNSIGNED8 - ro
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1603 0 RX PDO3 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1604 0 RX PDO4 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1605 0 RX PDO5 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1606 0 RX PDO6 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1607 0 RX PDO7 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1800 0 TX PDO1 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1801 0 TX PDO2 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1802 0 TX PDO3 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

Index Sub-
index

Functie Type data Default Toegang
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0x1803 0 TX PDO4 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1804 0 TX PDO5 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1805 0 TX PDO6 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1806 0 TX PDO7 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1807 0 TX PDO8 communication parameter UNSIGNED8 3 ro
1 COB-ID UNSIGNED32 - rw
2 transmission type UNSIGNED8 1 rw
3 Inhibit time UNSIGNED16 0 rw

0x1A00 0 TX PDO1 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A01 0 TX PDO2 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A02 0 TX PDO3 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A03 0 TX PDO4 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A04 0 TX PDO5 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A05 0 TX PDO6 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x1A06 0 TX PDO7 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

Index Sub-
index

Functie Type data Default Toegang
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0x1A07 0 TX PDO8 mapping parameter UNSIGNED8 - rw
1 first mapped object UNSIGNED32 - ro
2 second mapped object UNSIGNED32 - ro
3 third mapped object UNSIGNED32 - ro
4 fourth mapped object UNSIGNED32 - ro

0x206c ... 
0x5fff

0 ... 63 Regelaarspecifieke objecten, zie veldbus-protocol UNSIGNED32 zie "Parametertoegang 
via SDO’s"

rw

0x3db8 0 PO databuffer, word 0 UNSIGNED32 0 ro
0x3db9 0 PO databuffer, word 1 UNSIGNED32 0 ro
0x3dba 0 PO databuffer, word 2 UNSIGNED32 0 ro
0x3dbb 0 PO databuffer, word 3 UNSIGNED32 0 ro
0x3dbc 0 PO databuffer, word 4 UNSIGNED32 0 ro
0x3dbd 0 PO databuffer, word 5 UNSIGNED32 0 ro
0x3dbe 0 PO databuffer, word 6 UNSIGNED32 0 ro
0x3dbf 0 PO databuffer, word 7 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc0 0 PO databuffer, word 8 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc1 0 PO databuffer, word 9 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc2 0 PO databuffer, word 10 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc3 0 PO databuffer, word 11 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc4 0 PO databuffer, word 12 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc5 0 PO databuffer, word 13 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc6 0 PO databuffer, word 14 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc7 0 PO databuffer, word 15 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc8 0 PO databuffer, word 16 UNSIGNED32 0 ro
0x3dc9 0 PO databuffer, word 17 UNSIGNED32 0 ro
0x3dca 0 PO databuffer, word 18 UNSIGNED32 0 ro
0x3dcb 0 PO databuffer, word 19 UNSIGNED32 0 ro
0x3dcc 0 PO databuffer, word 20 UNSIGNED32 0 ro
0x3dcd 0 PO databuffer, word 21 UNSIGNED32 0 ro
0x3dce 0 PO databuffer, word 22 UNSIGNED32 0 ro
0x3dcf 0 PO databuffer, word 23 UNSIGNED32 0 ro
0x3dd0 0 PO databuffer, word 24 UNSIGNED32 0 ro
0x3e1c 0 PI databuffer, word 0 UNSIGNED32 0 ro
0x3e1d 0 PI databuffer, word 1 UNSIGNED32 0 ro
0x3e1e 0 PI databuffer, word 2 UNSIGNED32 0 ro
0x3e1f 0 PI databuffer, word 3 UNSIGNED32 0 ro
0x3e20 0 PI databuffer, word 4 UNSIGNED32 0 ro
0x3e21 0 PI databuffer, word 5 UNSIGNED32 0 ro
0x3e22 0 PI databuffer, word 6 UNSIGNED32 0 ro
0x3e23 0 PI databuffer, word 7 UNSIGNED32 0 ro
0x3e24 0 PI databuffer, word 8 UNSIGNED32 0 ro
0x3e25 0 PI databuffer, word 9 UNSIGNED32 0 ro
0x3e26 0 PI databuffer, word 10 UNSIGNED32 0 ro
0x3e27 0 PI databuffer, word 11 UNSIGNED32 0 ro
0x3e28 0 PI databuffer, word 12 UNSIGNED32 0 ro
0x3e29 0 PI databuffer, word 13 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2a 0 PI databuffer, word 14 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2b 0 PI databuffer, word 15 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2c 0 PI databuffer, word 16 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2d 0 PI databuffer, word 17 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2e 0 PI databuffer, word 18 UNSIGNED32 0 ro
0x3e2f 0 PI databuffer, word 19 UNSIGNED32 0 ro
0x3e30 0 PI databuffer, word 20 UNSIGNED32 0 ro
0x3e31 0 PI databuffer, word 21 UNSIGNED32 0 ro
0x3e32 0 PI databuffer, word 22 UNSIGNED32 0 ro

Index Sub-
index

Functie Type data Default Toegang
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0x3e33 0 PI databuffer, word 23 UNSIGNED32 0 ro
0x3e34 0 PI databuffer, word 24 UNSIGNED32 0 ro

Index Sub-
index

Functie Type data Default Toegang
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Par 
nr.

Parameter Index Een-
heid

Toe-
gang

Default Betekenis / waarden

010 Inverter status 8310 RO 0

011 Operating state 8310 RO 0

012 Fault status 8310 RO 0

013 Active parameter set 8310 RO 0

015 Operating hours 8328 s RO/N 0

070 Device typ 8301 RO 0

076 Firmware basic unit 8300 RO 0

090 PD – configuratie 8451 RO 4

091 Fieldbus –typ 8452 RO 2

092 Fieldbus baud rate 8453 RO 0

093 Fieldbus address 8454 RO 0

094 PO1 setpoint 8455 RO 0

095 PO2 setpoint 8456 RO 0

096 PO3 setpoint 8457 RO 0

097 PI1 actual value 8458 RO 0

098 PI2 actual value 8459 RO 0

099 PI3 actual value 8460 RO 0

802 Factory setting 8594 R/RW 0 0: NO
1: YES
2: DELIVERY STATUS

810 RS485 Address 8597 R0 0

812 RS485 timeout interval 8599 s R/RW 1

816 SBUS baud rate 8603 R/RW 0 0: 125 kBaud
1: 250 kBaud
2: 500 kBaud
3: 1000 kBaud

819 Fieldbus timeout interval 8606 s RO 0.630

831 FIELDBUS TIMEOUT response 8610 R/RW 10 0: NO RESPONSE
10: PO-DATA = 0 / WARN

840 Manual reset 8617 R/RW

870 PO1 Setpoint Description 8304 RO 12 IPOS PA-DATA

871 PO2 Setpoint Description 8305 RO 12 IPOS PO-DATA

872 PO3 Setpoint Description 8306 RO 12 IPOS PO-DATA

873 PI1 Actual value description 8307 RO 9 IPOS PI-DATA

874 PI2 Actual value description 8308 RO 9 IPOS PI-DATA

875 PI3 Actual value description 8309 RO 9 IPOS PI-DATA
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11 Foutenlijst
Foutcode Aanduiding Reactie Oorzaak Maatregel

10 IPOS-ILLOP IPOS program-
mastop

Fout in het IPOS-programma. Met de UFX-configurator de interface 
opnieuw configureren.

17 Stack Overflow stop van de 
SBus-commu-
nicatie

Elektronica van regelaar niet in orde, 
event. door EMC-beïnvloeding.

Aardverbindingen en afschermingen 
controleren en eventueel corrigeren. 
Bij herhaaldelijk optreden de service-
afdeling van Vector Aandrijftechniek 
raadplegen.

18 Stack underflow stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

19 NMI stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

20 Undefined Opcode stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

21 Protection Fault stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

22 Illegal Word Ope-
rand Access

stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

23 Illegal Instruction 
Access

stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

24 Illegal External Bus 
Access

stop van de 
SBus-commu-
nicatie

" "

25 Eeprom stop van de 
SBus-commu-
nicatie

Fout bij de toegang tot EEPROM. Fabrieksinstelling oproepen, reset 
doorvoeren en de UFO opnieuw para-
metreren. Bij hernieuwd optreden de 
serviceafdeling van Vector Aandrijf-
techniek raadplegen.

28 Fieldbus-timeout stoppen van de 
aangesloten 
regelaars 
(besturings-
woord = 0)

Er heeft binnen de geprojecteerde aan-
spreekbewaking geen communicatie 
tussen master en slave plaatsgevon-
den.

• communicatieroutine van de mas-
ter controleren

• veldbus-timeout tijd (aanspreek-
bewaking) in de master-configura-
tie verlengen of bewaking 
uitschakelen

32 IPOS index-over-
flow

IPOS program-
mastop

Programmeerprincipes verminkt, daar-
door stackoverflow in het systeem.

IPOS-gebruikersprogramma controle-
ren en corrigeren.

37 Watchdog failure stop van de 
SBus-commu-
nicatie

Fout in het programma van de 
systeemsoftware.

Aardverbindingen en afschermingen 
controleren en eventueel corrigeren. 
Bij herhaaldelijk optreden de service-
afdeling Vector Aandrijftechniek raad-
plegen.

45 Initializing failure stop van de 
SBus-commu-
nicatie

Fout na zelftest in de reset DIP-schakelaars F1 en F2 controle-
ren, zij moeten op Off staan. Reset 
doorvoeren. Bij herhaaldelijk optreden 
de serviceafdeling van Vector Aan-
drijftechniek raadplegen.

77 Illegal control word 
IPOS

IPOS program-
mastop

Er werd geprobeerd, een ongeldige 
automatiek-mode in te stellen (via de 
externe besturing).

Geschreven waarden van de externe 
besturing controleren.

91 Systeemfout geen Let op de rode SYS-FLT-LED van de 
UFO. Als deze LED aan is, konden één 
of meerdere deelnemers op de SBus 
niet binnen de timeout-tijd aangespro-
ken worden.
Als de rode SYS-FLT-LED knippert, 
bevindt de UFO zèlf zich in de foutsta-
tus. De fout 91 werd dan alleen via de 
veldbus aan de besturing gemeld.

Voeding en SBus-kabels controleren, 
SBus-afsluitweerstanden controleren. 
Als de UFO met de pc geprojecteerd 
is, de configuratie controleren.
UFO uit- en weer inschakelen. Als de 
fout aanwezig blijft, de fout met de 
diagnose-interface opvragen en de in 
deze tabel beschreven maatregel uit-
voeren.
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12 Technische gegevens

Artikelnummer: 824 096 5

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling: MOVITOOLS vanaf V 2.70

Voeding: 24 VDC (18 ... 30 VDC), externe voeding.

Stroomopnamen bij 24 VDC: 110 mA

Parametrering: Autoconfiguratie en/of MOVITOOLS

Diagnose: LED’s op het front van het apparaat / MOVITOOLS

Montage: schroefbevestiging of draagrail

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

Sbus Overdrachtssnelheid: max. 1 MBaud

Communicatieprotocol: MOVILINK

Aantal apparaten op de Sbus: max. 8

Procesdatawoorden per apparaat: max. 3 PD

Aansluittechniek: scheidbare schroefaansluitingen

Potentiaalscheiding: ja: t.o.v. de CANopen voedingsspanning

Afsluitweerstand: altijd actief

CANopen Overdrachtssnelheden: 1 MBaud / 500 kBaud / 250 kBaud / 125 kBaud

CANopen-protocol: DS301 V4.0

Aantal PDO’s: max. 8 RxPDO + 8 TxPDO

Aansluittechniek: scheidbare schroefaansluitingen

Potentiaalscheiding: ja: t.o.v. Sbus

Afsluitweerstand: extern (bijv. op de aansluitklemmen)

EDS-bestand: http://www.sew-eurodrive.de/deutsch/06_software/index_software.htm

Parametrering- en diag-
nose-interface

Type: RS-485

Aansluittechniek: RJ11 (om op de UWS21A aan te sluiten)

Noodzakelijke software: MOVITOOLS vanaf V2.70

Potentiaalscheiding: ja: t.o.v. Sbus en via UWS21A
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13 Maatschets

05114BXX
Afbeelding 15: maatschets
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A

aansluiting systeembus 6
Abort-telegram 29
aderdoorsnede 6, 11
adresinvoer 8, 13
afscherming 7, 12
afsluitweerstand 7, 12
asynchroon 21, 22
Autosetup 8, 35

B

baudrate 9, 14, 34
bedieningssoftware 36
bedrijf 5, 10
behoeftegestuurd 21, 22
binaire ingangen 8
blokkeertijd 23
busafsluiting 7, 12
BUS-F 32
buskabel,leggen 7, 12
BusOff-State 32

C

CANopen-adres 9, 14, 33
CANopen-interface 15
COB-ID 16, 17
COB-ID EMCY, beschrijving 25
COB-ID EMCY, structuur 25
COB-ID, SYNC 23
COMM 31
configuratie 15, 36
configuratie, COB-ID 17
cyclisch 21

D

DIP-schakelaars 9, 14, 33

E

EMCY 24
EMCY-object 26
Emergency-object 24
Error-Active-State 32
Error-Passive-State 25, 32

F

foutenlijst 44
foutreacties 30

G

GUARD 31

H

Heartbeat 26, 27
hoeveelheid procesdata 9, 14, 20, 34

I

identifier 17
inbedrijfstelling 36
inbedrijfstelling met pc 14
inbedrijfstellings-software 14
Inhibit-Time 23, 26
installatie 5, 10
installatieaanwijzingen 5
installatievoorschriften 10

K

kabellengte 6, 11
kabelspecificatie 6, 11
kenmerken 15
klemmenbezetting 8

L

LED BUS-F 32
LED COMM 31
LED GUARD 31
LED STATE 31
LED SYS-F 32
LED USER 32
LEDs 31
leestoegang, voorbeeld 28
leggen van de buskabel 7, 12
leidingcapaciteit 6, 11
leidingweerstand 6, 11
Lifetime 26

M

maatschets 46
Mimimum Capability Device 15
montage 5, 10

N

NMT-instructies 15
Node-ID 16

O

onjuiste instructie-uitvoering 29
opbouw van het apparaat 4
operational 15, 31

P

parameterlijst 43
parameters 8, 13
parametertoegang 28
pc-aansluiting 13
pc-inbedrijfstelling 14
PD 16
PDO 16, 17
PDO COB-ID, beschrijving 18
PDO COB-ID, structuur 18
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PDO-lengte 19
PDOs 15
PI 16
PO 16
potentiaalvereffening 7, 12
pre-operational 15, 31
prepared 15
procesdata, hoeveelheid 20, 34
procesdata,hoeveelheid 9, 14
procesdata-uitwisseling 16
procesingangsdata 16
procesuitgangsdata 16

R

regelaarfout 30
regelaarparameters 8, 13
regelaartoestanden 15
RX-PDO 16

S

Sbus-adres 8, 13
Sbus-timeout 30
schrijftoegang, voorbeeld 29
SDO 28
SDOs 15
Service Data Object 28
setpoint-bron 8
slave-adres 17
snelstop 30
STATE 31
stekerbezetting 5, 10
stopped 15, 31
stuurbron 8
SYNC COB-ID 23
SYNC COB-ID, beschrijving 24
SYNC COB-ID, structuur 23
synchroon 21, 22
SYNC-object 23
SYNC-telegram 16
SYS-F 32
systeembus, aansluiting 6

T

technische gegevens 45
timeout 30
timeout-Nodeguarding 26
timeout-tijd 8
toekenningen van de procesdata 8
totale kabellengte 6, 11
Transmission Mode 21, 22
TX-PDO 16

U

USER 32

V

veldbus-timeout 30
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