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Bedienen, uitlezen en visualiseren met de
Drive Operator Panels DOP
Bedieningspanelen voor de aandrijftechniek
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Bedieningspanelen van SEW-EURODRIVE

Bedieningspanelen van SEW-EURODRIVE –
voor een optimale visualisatie van uw installatie
Moderne applicatieregelaars nemen steeds vaker besturingstechnische functies over. Vooral opdrachten die direct
op de aandrijving ingrijpen, zoals positionering, synchroonloop en de gecoördineerde beweging van meerdere
aandrijvingen, worden in de regelaar met grote nauwkeurigheid uitgevoerd.

Met de toenemende functionaliteit in de
regelaar stijgen daarom ook de eisen met
betrekking tot bediening, visualisatie en
diagnose. Want de voortdurende optimalisatie
van het productieproces, door aanpassing
van individuele parameters zoals snelheid,
doelposities, stopmarkeringen, integratoren
etc., is voorwaarde voor rendabiliteit en
betrouwbaarheid van de installatie.

SEW-EURODRIVE houdt rekening met deze
ontwikkeling: met de vijf bedieningspanelen
van de DOP-serie (Drive Operator Panel)
worden nieuwe en aanvullende functies bij
het toepassen van moderne aandrijftechniek
gerealiseerd, want de bedieningspanelen
bieden een optimale visualisatie en bediening van de installatie. Ook en juist in
samenspel met overkoepelende besturingen.

Motion control en
elektromechanica voor
nauwkeurige aandrijfsystemen en een breed
toepassingsspectrum

Driving the world – met innovatieve aandrijfoplossingen voor alle branches en voor iedere toepassing.
Producten en systemen van SEW-EURODRIVE vinden
overal hun toepassing – wereldwijd. Of het nu is in
de automobiel-, bouwmaterialen-, voedings- en
genotmiddelen- of metaalindustrie – de beslissing
voor aandrijftechniek “made by SEW-EURODRIVE”
betekent zekerheid voor de functionaliteit en de
investering.
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Perfect op elkaar afgestemd
Als er motion control van SEW-EURODRIVE in
het spel is, zoals bijv. de intelligente applicatieregelaar MOVIDRIVE® of de frequentieregelaar
MOVITRAC® 07, zorgen de bedieningspanelen
voor extra functies in de regelaars, doordat ze
direct ingrijpen op de regelaarparameters. Met
de functie van het receptenbeheer kan de installatie bijvoorbeeld met één druk op de knop
omgeschakeld worden naar een nieuw product,
want alle noodzakelijke parameters worden
door het bedieningspaneel aan de aangesloten
regelaar overgedragen. De communicatie
tussen motion control en bedieningspaneel
loopt via seriële communicatie, door middel
van een RS-485-verbinding.
Met de Drive Operator Panels wordt een
applicatiespecifieke bedienings- en diagnose-interface voor de gebruiker (Human
Machine Interface) gemaakt, waardoor de
werking van de machine eenvoudig en
effectief wordt.
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Eenvoudig en functioneel

Drive Operator Panels (DOP) van SEW-EURODRIVE –
bedienen en uitlezen met één apparaat
De bedieningspanelen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van een Mens-MachineInterface voor de procesbewaking en regeling in uiteenlopende toepassingsgebieden van de
productietechiek. De Drive Operator Panels bieden overzichtelijkheid en betrouwbaarheid bij
de communicatie tussen mens en machine, zelfs bij zeer complexe productieprocessen.

Daarbij vereenvoudigt het bedieningspaneel
het werk van het bedieningspersoneel door
doelgerichte aanpassingen voor de betreffende taak. De gebruiker kan op een eenvoudige en snelle manier informatie inzien
over de status van de machine en is zo in
staat, instellingen onmiddellijk en flexibel te
wijzigen. Dankzij dit feit kan de gebruiker
verder vertrouwde begrippen en definities

gebruiken. Met de functies van de bedieningspanelen kan het productieproces zowel
grafisch als met tekst worden weergegeven
en bestuurd. Ze zijn niet alleen eenvoudig te
bedienen, maar bieden eveneens prijsvoordelen ten opzichte van traditionele oplossingen met schakelaars, signaallampen,
tijdrelais, voorkeuzetellers en weekschakelklokken.

Overzicht van
de serie Drive
Operator Panels
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Type bedieningspaneel

Functies

DOP11A-10

– LCD-tekstdisplay met 2x20 karakters (monochroom)
met achtergrondverlichting
– 24 VDC-voeding, 200 mA
– 2 seriële interfaces (RS232 & RS422/RS485)
– IP65 membraantoetsenbord met navigatietoetsen,
numeriek cijferblok en 3 functietoetsen
– 64 KByte flash-EEPROM

DOP11A-20

– grafisch LCD-display van 240x64 pixels (monochroom)
met achtergrondverlichting
– 24 VDC-voeding, 450 mA
– 2 seriële interfaces (RS232 & RS422)
– IP65 membraantoetsenbord met navigatietoetsen,
numeriek cijferblok en 8 functietoetsen
– 16 LEDs (twee kleuren rood/groen)
– 1 uitbreidingsslot 400 KByte flash-EEPROM

DOP11A-30

– 320x240 pixels,1⁄4 VGA-Touch-display (256 kleuren,
STN, 5.7“) met achtergrondverlichting
– 24 VDC-voeding, 450 mA
– 2 seriële interfaces (RS232, RS422 of RS485)
– IP65
– horizontale of verticale montage
– 1 uitbreidingsslot
– 400 KByte flash-EEPROM

DOP11A-40

– 320x240 pixels,1⁄4 VGA-kleurendisplay (256 kleuren,
STN, 5.7“) met achtergrondverlichting
– 24 VDC, 550 mA
– 2 seriële interfaces (RS232 & RS422)
– IP65 membraantoetsenbord met navigatietoetsen,
numeriek cijferblok en 16 functietoetsen
– 16 LEDs (twee kleuren rood/groen)
– 2 uitbreidingsslots
– 400 KByte flash-EEPROM

DOP11A-50

– 640x480 pixels, VGA-Touch-Display (256 kleuren, TFT, 10.4“)
met achtergrondverlichting
– 100-240 VAC, 350 mA
– 2 seriële interfaces (RS232 & RS422)
– IP65
– 2 uitbreidingsslots
– 1600 KByte flash-EEPROM

Optionele veldbusinterfaces (behalve DOP11A-10)
– PFE11A ETHERNET-interface
– PFP11A Profibus DP

6

Functionaliteit

Veelvoudige functies –
eenvoudig in het gebruik

Receptenbeheer
Het receptenbeheer biedt de mogelijkheid
alle dynamische gegevens en parameters
van de machine in het bedieningspaneel op
te slaan. De bedieningsman kan de data met
één druk op de knop aan de aangesloten applicatieregelaar overdragen, waar de geladen
waarden verder worden verwerkt. Met behulp van de functies van het receptenbeheer
kunnen omvangrijke parameterconfiguraties
opnieuw worden gebruikt. Daarmee kan de
gebruiker een receptendirectory opbouwen,
die bestaat uit bestanden met verschillende

Receptenbestand
P201 = 2
P332 = 0
H024 = 124
H025 = 7523
...

Recept laden

Receptbackup
Recept opslaan

parameterinstellingen. Deze functie biedt
een efficiënte organisatie van productieprocessen, waarbij snel moet worden overgeschakeld op een andere productie, zoals bijvoorbeeld bij de vervaardiging van dezelfde
artikelen in verschillende kleuren.

Dualdriver-functie
In het bedieningspaneel kunnen twee verschillende communicatieprotocollen worden
geactiveerd. Daardoor kan het Drive Operator
Panel gelijktijdig met de aandrijfelektronica
van SEW-EURODRIVE, bijvoorbeeld met de
applicatieregelaars MOVIDRIVE® en een
extra aangesloten plc communiceren.

Plc-protocol

MOVITOOLS

ETHERNET

Bedieningspaneel
als gateway
tussen ETHERNET
en RS485
RS485

DY/CM-motor
Servoaandrijving

Standaardaandrijving

RS485 MOVILINK

Passthrough Mode
(doorgeef-mode)
Met de functie “Passthrough Mode (doorgeef-mode)” wordt het mogelijk het bedieningspaneel zodanig in te stellen, dat de
communicatie tussen de bedieningssoftware
MOVITOOLS en de aangesloten applicatieregelaar via het bedieningspaneel verloopt.
Bij gebruik van de optionele ETHERNETinterface van de DOP kan MOVITOOLS op
een willekeurige pc van het bedrijfsnetwerk
functioneren en met de op de DOP aangesloten applicatieregelaars communiceren.
Een bedieningspaneel, waarop gecommuniceerd wordt in de doorgeef-mode, wordt
geblokkeerd voor de bedieningsman en toont
alleen een leeg beeldscherm met een verwijzing naar de doorgeef-mode.
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Communicatiekanalen
DSL Router
voor teleservice
Profibus DP
(optie PFP11A)
ETHERNET TCP/IP
(optie PFE11A)

RS232

HMI-Builder-modem

S7-MPI

RS422/485

PROCESS FIELD BUS

De bedieningspanelen van de serie DOP beschikken standaard over twee seriële interfaces. Beide interfaces kunnen gelijktijdig
functioneren en met verschillende functies
worden geconfigureerd:
– communicatie met de aandrijfelektronica
– programmeer-interface
– modem-interface
– communicatie met de geselecteerde plc’s

RS422/RS485 MOVILINK

UWS11A

Modem

Geslecteerde plc

Geïntegreerde webserver
Met de in de DOP geïntegreerde WEB-server
kunnen zelf aangemaakte websites worden
weergegeven, die bijvoorbeeld informatie
verstrekken over de actuele toestand van de
installatie. Zonder extra speciale regelaarsoftware kan nu met de gewone Internet Explorer in de DOP “gesurft” worden.
Zodoende is de weergegeven informatie in
de gehele onderneming altijd toegankelijk.
Als alternatief kan de functie van de “Terminal Emulation” in de webserver worden geladen. Daardoor wordt een kopie van het bedieningspaneel ter plaatse van de installatie
op de Internet Explorer weerspiegeld. Het visualisatiemenu van de DOP is nu toegankelijk. Het omschakelen naar een nieuwe informatiepagina gebeurt door ter plaatse een
functietoets te bedienen, op de Internet Explorer alleen met een muisklik.

Bovendien kunnen de bedieningspanelen
door middel van een PROFIBUS- en
ETHERNET-interface in een veldbus- en netwerktopologie worden geïntegreerd.
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Functionaliteit

Snelle en eenvoudige programmering met de
bedieningssoftware HMI-Builder

What you see is what
you get

Voor de bewerking de rechter muisknop bedienen.

Om de verschillende toestanden en gegevens
van de installatie op het bedieningspaneel te
kunnen weergeven, moet de visualisatie
afgestemd zijn op de installatie. De DOP
wordt geprogrammeerd met de bedieningssoftware HMI-Builder, waarbij de software
functioneert volgens het principe “What you
see is what you get”. De programmeur ziet
tijdens het programmeren al hoe de visualisatie voor de toekomstige bedieningsman
gestalte krijgt.

Toolbox
Met de HMI-Builder staat een objectenbibliotheek ter beschikking met een ruime keus
aan statische en dynamische objecten.
Deze objecten worden door eenvoudige en
duidelijke symbolen voorgesteld. De gebruiker
selecteert en editeert eenvoudig de objecten
en maakt zijn individuele beeldschermafbeelding.

Toolbox met alle objecten.
Eenvoudig selecteren en
editen.
Slechts een dubbelklik om
de functietoetsen en LEDs
te bewerken.
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Functietoetsen
De functietoetsen maken de navigatie door
het menu voor de gebruiker heel gemakkelijk
en snel. Met behulp van macro's kunnen
ook meerdere commando's per functietoets
worden uitgevoerd.
H10 j Start_vullen
H10 = 1

Hoofdfunctie (IPOS-entreefunctie)
main ()
{
if (start_vullen == 1)
(
fcn_vullen()
}

Wachtwoorden voor
de beveiliging van
geselecteerde delen
van de installatie tegen
onbevoegde toegang
Beveiliging van
– objecten
– functietoetsen
– systeemparameters
– projectwijzigingen enz.
– 8 beveiligingsniveaus definieerbaar

Overzicht van de voordelen van de
configuratie- en programmeersoftware
HMI-Builder:

– bedienen en uitlezen
– projectbeschrijving volgens
“What you see is what you get”

– structuur van het project volgens de
menuboom
– object-selectievenster (toolbox) met
uitgebreide objectenbibliotheek
– meerdere projecten kunnen gelijktijdig
worden geopend
– configuratie van de periferie en van de
netwerkfuncties

– eenvoudige activering van voorgedefinieerde functies met functietoetsen
– volledige ondersteuning voor windows:
copy/paste etc.
– werkt onder windows 95, 98, NT, 2000,
ME en XP
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Motion control van SEW-EURODRIVE

Flexibiliteit en efficiëntie in elke installatie –
met de intelligente applicatieregelaar MOVIDRIVE®
Machinefabrikanten en ontwerpers die kiezen voor MOVIDRIVE®-applicatieregelaars, krijgen
een intelligente applicatieregelaar, die voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot
dynamiek en regelkwaliteit.
Of het nu gaat om draaistroomaandrijvingen of synchrone servoaandrijvingen –
de MOVIDRIVE®-applicatieregelaars regelen elk aandrijfsysteem.

Daarbij is de intelligente positioneer- en volgordebesturing IPOS®PLUS standaard geïntegreerd. IPOS®PLUS doet bij alle toepassingen
geen concessie aan de nauwkeurigheid,
want hij gebruikt de exacte en hoogdynamische regeleigenschappen van de MOVIDRIVE®applicatieregelaar. De gebruiker kan kiezen
tussen maskerprogrammering of programmering met een hogere taal, of de reeds
voorgeprogrammeerde besturingsprogramma's, de applicatiemodules, gebruiken. Met
de directe toegang tot alle interne regelaarparameters is IPOS®PLUS snel en flexibel. Zo
worden veelzijdige positioneerbesturingen
mogelijk, die zijn afgestemd op de individuele eisen van de installatie. En met een
groot aantal opties is MOVIDRIVE® steeds
modulair uit te breiden.
MOVIDRIVE® is in standaard- en in technologie-uitvoering verkrijgbaar. MOVIDRIVE® in

technologie-uitvoering heeft nog extra
functies:
de technologiefuncties
– elektronische curvenschijf en
– elektronische synchroonloop
of
de toegang tot voorgeprogrammeerde
besturingsprogramma's, de zogenaamde
applicatiemodules.
Daarmee neemt MOVIDRIVE® de functie van
een positioneergelaar, een vliegende zaag of
andere toepassingen voor zijn rekening.
Snel parametreren in plaats van tijdrovend
programmeren: eenvoudig de mechanische
gegevens invoeren en het programma laden
in de applicatieregelaar: klaar voor bedrijf!

MOVIDRIVE® 230-V-regelaars
Voedingsspanning [VAC ]

3 x 200 ... 240 ± 10 %, 50 ... 60 Hz ± 5 %

Vermogensbereik [kW]

0,55 ... 132,0 kW

Motorregelmethode

VFC, CFC

Optionele veldbusinterfaces

PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS LWL, CAN, CANopen, DeviceNet

MOVIDRIVE® 400-V-regelaars
Voedingsspanning [VAC ]

3 x 380 ... 500 ± 10 %, 50 ... 60 Hz ± 5 %

Vermogensbereik [kW]

0,55 ... 132,0 kW

Motorregelmethode

VFC, CFC

Optionele veldbusinterfaces

PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS LWL, CAN, CANopen, DeviceNet
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Klein van buiten, groot van binnen
MOVITRAC® 07 – de eerste keus als het

snel startklaar: simpelweg de elektrische

mogelijkheden voor de afscherming opti-

heel eenvoudig en heel snel moet gaan. Alle

gegevens van de aandrijving invoeren –

maal ondersteund. MOVITRAC® 07 is ont-

wezenlijke eigenschappen en functies voor

klaar. Voor extra bedieningscomfort en voor

worpen voor eenvoudige toepassingen in

een ongecompliceerde en economische

de diagnose van statusmeldingen zorgt de

transport- of doseerinstallaties, in roerwer-

motorbesturing zijn in de MOVITRAC 07

bedieningssoftware MOVITOOLS. Ook de

ken, ventilatoren of pompen, in hoekverde-

verenigd. Maar zijn grootste plus: hij is op

functionele aansluittechniek van de

lers of rollenbanen en nog vele andere. Zijn

®

®

de meest eenvoudige manier in bedrijf te

MOVITRAC 07 is perfect: De EMC-correcte

overtuigende concept maakt hem voor deze

stellen en te bedienen. Met de geïntegreer-

bedrading van motor- en stuurstroomleidin-

sectoren bijzonder interessant en rendabel.

®

de bedieningseenheid is de MOVITRAC 07

gen wordt door de geïntegreerde aardings-

MOVITRAC® 230-V-regelaars
Voedingsspanning [VAC ]

1 x 200 ... 240 ± 10 %, 50 ... 60 Hz ± 5 %
3 x 200 ... 240 ± 10 %, 50 ... 60 Hz ± 5 %

Toerentalbereik [r/min]

tot max. 5.500

Vermogensbereik [kW]
Eenfasig

0,37 ... 3,0

Driefasig

0,37 ... 37,0

MOVITRAC® 400-V-regelaars
Voedingsspanning [VAC ]

3 x 380 ... 500 ± 10 %, 50 ... 60 Hz ± 5 %

Toerentalbereik [r/min]

tot max. 5.500

Vermogensbereik [kW]

0,55 ... 55,0

Uitbreiding vermogensbereik tot 132 kW in voorbereiding

1122 8075 / 0404 / 0904
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Hoe we de wereld in beweging houden

Met mensen die snel en
goed denken en samen
met u werken aan de
toekomst.

Met een service die
wereldwijd onder
handbereik is.

Met aandrijvingen
en besturingen die
uw productiviteit
vergroten.

Met veel knowhow
van de belangrijkste
branches van deze tijd.

Met compromisloze
kwaliteit die een
storingvrij bedrijf
garandeert.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Met een wereldwijde aanwezigheid voor snelle en
overtuigende oplossingen.
Overal.

Met innovatieve ideeën,
die morgen al de
oplossing voor overmorgen in zich hebben.

Met internet dat u 24 uur
per dag toegang biedt
tot informatie, waaronder software-updates.

SEW-EURODRIVE is overal bij u in de buurt:
Argentinië
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
Australië
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
enquires@sew-eurodrive.com.au
België
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
info@caron-vector.be
Brazilië
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
sew@sew.com.br
Canada
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
l.reynolds@sew-eurodrive.ca
Chili
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net
China
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
Colombia
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Denemarken
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
sew@sew-eurodrive.dk
Finland
Tel. +358 201 589 300
Fax +358 3 7806-211
sew@sew.fi
Frankrijk
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
sew@usocome.com
Groot-Brittannië
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
info@sew-eurodrive.co.uk
Hongarije
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu
Hong Kong
Tel. +852 2 7960477
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com
India
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com
Italië
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Japan
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Maleisië
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my
Mexico
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx
Nieuw-Zeeland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz
Noorwegen
Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no
Oostenrijk
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
sew@sew-eurodrive.at
Peru
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
infosew@sew-eurodrive.pt
Rusland
Tel. +7 812 5350430
Fax +7 812 5352287
sew@sew-eurodrive.ru
Singapore
TeI. +65 68621701
Fax +65 68612827
sales@sew-eurodrive.com.sg
Spanje
Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es
Thailand
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tsjechische Republiek
Tel. +420 220121236
Fax +420 220121237
sew@sew-eurodrive.cz
Turkije
Tel. +90 216 4419163
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
Verenigde Staten
Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-0566
cslyman@seweurodrive.com

Venezuela
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
Zuid-Afrika
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za
Zuid-Korea
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr
Zweden
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
info@sew-eurodrive.se
Zwitserland
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
info@imhof-sew.ch

Vector Aandrijftechniek B. V.
Industrieweg 175 - 3044 AS ROTTERDAM
Postbus 10085 - 3004 AB ROTTERDAM - NL
Telefoon +31 (0) 10 44 63 700
Telefax
+31 (0) 10 41 55 552
Service
+31 (0) 10 44 63 800
Internet
www.vector.nu
E-mail
info@vector.nu

