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1 Viktiga anvisningar

Dokumentation • Läs noggrant igenom handboken innan du börjar med installation och idrifttagning av
MOVIDRIVE®-frekvensomformare med tillvalskortet DFI21B INTERBUS med fiber-
optisk ledare.

• Denna handbok förutsätter tillgång till och kunskap om MOVIDRIVE®-dokumenta-
tionen, framför allt Systemhandbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Korsreferenser betecknas i denna handbok med "→". Exempelvis betyder (→ av-
snitt. X.X), att avsnitt X.X i denna handbok ger ytterligare information.

• För problemfri drift och för att eventuella garantianspråk skall gälla måste instruktio-
nerna och anvisningarna i detta dokument följas.

Bussystem Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem:
Bussystemet utgör ett kommunikationssystem som gör det möjligt att inom vida gränser
anpassa frekvensomformaren MOVIDRIVE® till den aktuella anläggningen. Liksom är
fallet med alla bussystem finns det risk för extern (frekvensomriktaroberoende) ändring
av parametrar och därmed av frekvensomriktarens egenskaper. Detta kan medföra
oväntade (ej okontrollerade) systemhändelser.

Säkerhets- och 
varningsanvis-
ningar

Dessa säkerhetsanvisningar måste ovillkorligen följas!

• Detta dokument ersätter inte det utförliga dokumentet Montage- och driftsin-
struktion!

• Får endast installeras och tas i drift av kompetent elinstallatör som följer gäl-
lande föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt Montage- och driftsin-
struktion för MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Livsfara på grund av elektrisk ström.
Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador.

Livsfara. 
Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador.

Farlig situation.
Möjliga följder: Lätta eller obetydliga skador.

Skadlig situation.
Möjliga följder: Skador på apparater och omgivning.

Användartips och nyttig information.
VV
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2 Inledning
Handbokens 
innehåll

Denna Montage-och driftsinstruktion beskriver montering av tillvalskort DFI21B INTER-
BUS med fiberoptisk ledare i omformare MOVIDRIVE® MDX61B samt idrifttagning av
MOVIDRIVE® i fältbussystemet INTERBUS.
Förutom förklaring av alla inställningar på fältbusstillvalskortet förklaras de olika varian-
terna av anslutning till INTERBUS i form av små idrifttagningsexempel.

Kompletterande 
litteratur

För enkel och effektiv anslutning av MOVIDRIVE® till fältbussystemet INTERBUS skall
man, förutom denna handbok för tillvalet INTERBUS, beställa följande SEW-material
om ämnet Fältbuss:
• Handboken Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE®

• Systemhandbok MOVIDRIVE® MDX60B/61B
I handboken Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE® beskrivs dels fältbussparametrarna och
deras kodning, dels de olika styrkoncepten och applikationsmöjligheterna i form av korta
exempel.
Parameterlistan listar alla parametrar för frekvensomformaren, vilka kan läsas och skri-
vas via de olika kommunikationsgränssnitten som t.ex. RS-485, SBus, och även via fält-
bussgränssnittet.

MOVIDRIVE® och 
INTERBUS

Frekvensomformaren MOVIDRIVE® med tillvalet DFI21B erbjuder ett kraftfullt univer-
sellt fältbussgränssnitt som möjliggör anslutning till överordnade automationssystem via
det öppna och standardiserade fältbussystemet INTERBUS.

Apparatprofil De apparategenskaper som ligger till grund för INTERBUS-drift, den så kallade appa-
ratprofilen, är fältbussoberoende och följaktligen enhetlig. För dig som användare går
det alltså att utveckla fältbussoberoende drivsystemtillämpningar. Det är därför mycket
enkelt att byta till andra bussystem, som PROFIBUS (tillval DFP 21B) eller DeviceNet
(tillval DFD 21B).

Drivsystempara-
metrar

Via INTERBUS-gränssnittet erbjuder MOVIDRIVE® digital åtkomst till alla drivsystem-
parametrar och funktioner. Styrningen av frekvensomformaren sker via snabba cykliska
processdata. Via denna processdatakanal finns möjlighet att, förutom börvärden, över-
föra t.ex. börvarvtal, integreringstid för acceleration/retardation etc., liksom olika drivsys-
temfunktioner som frigivning, reglerspärr, stopp, snabbstopp osv.
Samtidigt är det möjligt att via denna kanal läsa tillbaka ärvärden från frekvensomforma-
ren, som t.ex. ärvarvtal, ström, apparattillstånd, felnummer eller referensmeddelanden.

READ/WRITE Medan processdatautbyte generellt sker cykliskt kan drivsystemparametrar endast lä-
sas och skrivas acykliskt via tjänsterna READ och WRITE. Detta parameterdatautbyte
tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till den överordnade automationsni-
vån, så att ingen manuell och ofta tidsödande parametersättning av själva frekvensom-
formaren skall behövas. 
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Dessutom finns möjligheten att använda idrifttagnings- och diagnosprogramvaran MO-
VITOOLS® via befintliga Ethernet/INTERBUS-kommunikationskanaler, utan att behöva
bygga upp ytterligare en diagnosbuss (t.ex. RS-485).

Idrifttagning Generellt är INTERBUS-tillvalskortet DFI21B så konstruerat att alla INTERBUS-specifi-
ka inställningar, som processdatalängd och kommunikationshastighet, utförs med hjälp
av fysiska omkopplare på tillvalskortet. Genom denna manuella inställning kan frek-
vensomformaren mycket snabbt integreras i INTERBUS-systemet och kopplas in.
Parametersättningen kan utföras helautomatiskt från överordnad INTERBUS-master
(parameternedladdning). Denna avancerade variant erbjuder inte bara fördelen av
kortare idrifttagningstid för anläggningen, utan även att dokumentationen förenklas så
att alla viktiga drivsystemparametrar kan läggas in direkt i styrprogrammet.

Övervaknings-
funktioner

Användning av fältbussystemet kräver ytterligare övervakningsfunktioner i drivsyste-
met, som t.ex. tidsövervakning av fältbussen (Fältbuss-timeout) eller speciella nöd-
stoppkoncept. Övervakningsfunktionerna i MOVIDRIVE® kan avstämmas specifikt för
den aktuella tillämpningen. Man kan bestämma vilken felreaktion som frekvensomfor-
maren skall utlösa i händelse av bussfel. För många tillämpningar är möjlighet till snabb-
stopp värdefull. I samband därmed kan sist gällande börvärden memoreras, så att driv-
systemet kan startas om med senast gällande data (t.ex. transportband). Eftersom styr-
anslutningarnas funktion garanteras även vid fältbussdrift kan fältbussoberoende nöd-
stoppkoncept liksom tidigare realiseras via frekvensomformarens plintar.

Diagnostik För idrifttagning och service erbjuder frekvensomformaren MOVIDRIVE® många diag-
nosmöjligheter.
Med den integrerade fältbussövervakaren går det att avläsa såväl ärvärden som börvär-
den från det överordnade styrsystemet. Därmed erbjuder programvarupaketet MOVI-
TOOLS® en bekväm diagnosmöjlighet, som förutom inställning av alla drivsystempara-
metrar (inklusive fältbussparametrar) möjliggör indikering av fältbuss- och apparat-
tillståndsinformation.

53593ASV
Bild 1: Typisk uppbyggnad av ett INTERBUS-FO-system med MOVIDRIVE® MDX61B

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

FO (2MBaud)

I/O (Rugged Line)
II
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2.1 Egenskaper hos tillvalet DFI21B
Genom bussanslutningen med fiberoptisk ledare förändras för dig som användare i prin-
cip endast överföringsmediet för INTERBUS. Bussuppbyggnad, projektering och pro-
grammering i styrsystemet berörs alltså inte av det fiberoptiska mediet.
Tillvalet DFI21B för frekvensomformare MOVIDRIVE® utmärks av följande egenskaper.

Det senaste inom 
fiberoptisk teknik 
(FO)

Genom användning av tekniken Supi-3 OPC (Optical Protocol Chip) erbjuder DFI21B
automatisk reglering av ljusintensiteten (sändareffekten) hos FO-komponenterna, så att
FO-grenen alltid arbetar med optimal ljusintensitet. Metoden möjliggör samtidigt konti-
nuerlig kvalitetsövervakning av den optiska överföringssträckan.

Integrerad detek-
tering av bussens 
slut

DFI21B känner automatiskt av om ytterligare en deltagare är ansluten till det vidare-
förande gränssnittet.

500 kBaud eller 
2 MBaud

Genom omställning av en DIP-omkopplare kan DFI21B användas både i 500 kBaud-
och i 2 MBaud-INTERBUS-system.

1 ... 6 process-
dataord / 1 ... 4 
PCP-ord

DFI21B stöder upp till sex- in- och utgångsord i INTERBUS-protokollet. Indelningen av
dessa sex ord i process- och PCP-data sker med DIP-omkopplarna. Därmed kan man
tillämpningsspecifikt realisera ett optimalt INTERBUS-gränssnitt mellan styrsystemet
och frekvensomformaren.

Två PCP-kanaler 
med PCP-
Version 3

Förutom PCP-kommunikation med ett styrsystem stöder DFI21B PCP-koppling direkt till
INTERBUS-anslutningsmodulen. Via denna PCP-koppling kan idrifttagning, program-
mering och diagnos av frekvensomformaren ske via en tillkommande administrations-
PC på styrnivån.

Kompatibilitet 
med DFI11B

Tillämpningar med DFI11B (fjärrbuss RS-485) kan via DFI21B ändras till fiberoptisk le-
dare, utan att projekteringen eller programmeringen av styrsystemet behöver förändras.

Artikelnummer 824 311 5
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3 Monterings- och installationsanvisningar
3.1 Montering av tillvalskort DFI21B

Innan arbetet 
påbörjas

Tillvalskortet DFI21B måste placeras på fältbusskortplatsen.
Observera följande anvisningar före montering eller demontering av ett till-
valskort:
• Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 VDC och nätspänning.
• Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du berör till-

valskorten.
• Ta av manöverenheten och frontkåpan före montering av tillvalskort.
• Efter montering av tillvalskort , sätt tillbaka frontkåpan och manöverenheten.
• Förvara tillvalskortet i sin originalförpackning och ta ut det först omedelbart före mon-

tering.
• Håll tillvalskortet i dess kanter. Rör inga komponenter.

• In- och urmontering av tillvalskort är möjlig endast vid MOVIDRIVE® MDX61B
byggstorlek 1 till 6.

• In- och urmontering av tillvalskort vid MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek 0 får
endast utföras av SEW-EURODRIVE!
M
M
M
M
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Montering/demontering av tillvalskort

1. Lossa korthållarens båda fästskruvar. Dra ut korthållaren likformigt (inte snett!) från
kortplatsen.

2. Lossa de båda fästskruvarna som håller fast den svarta täckplåten på korthållaren.
Ta ut den svarta täckplåten.

3. Fixera tillvalskortet med tre fästskruvar i rätt läge på korthållaren. 
4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med

måttlig kraft. Fixera korthållaren på nytt med de båda fästskruvarna.

53001AXX
Bild 2: Montering av ett tillvalskort i MOVIDRIVE® MDX61B, byggstorlek 1 - 6

1.

3.

4.

2.
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5. Ta bort skyddslocken från FO-sändaren och -mottagaren först omedelbart före mon-
tering av FO-kontaktdonet (→ "Anslutning av FO-kontaktdon").

6. Tillvalskortet DFI21B är därmed fullständigt monterat.
7. Ej utnyttjade FO-anslutningar måste förbli dammtätt förslutna med sina

skyddslock.
8. Utför momenten i omvänd ordning för att montera ur ett tillvalskort.
M
M
M
M
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3.2 INTERBUS-topologier med tillvalet DFI21B
Med tillvalet  DFI21B kan frekvensomformaren anslutas till en INTERBUS FO-fjärrbuss.
Genom korrekt val av kommunikationshastighet kan DFI21B användas såväl i 
500 KBaud- som i 2 MBaud-installationer. Även om DFI21B stöder optisk reglering av
sändareffekten kan även oreglerade FO-strängar bildas, t.ex. när varken föregående el-
ler efterföljande deltagare stöder optisk reglering.
Nedan ges installationsexempel för olika busstopologier.

Direkt anslutning 
med 2 MBaud

Realisering av INTERBUS-nät med optiskt reglerad fiberoptisk teknik och en överfö-
ringshastighet på 2 MBaud erbjuder den effektivaste nätuppbyggnadsmöjligheten med
DFI21B.

Systemförut-
sättningar

Alla installerade komponenter måste stödja såväl kommunikationshastigheten 2 MBaud
som optisk reglering, för att ett optimalt system skall kunna skapas. Generellt är emel-
lertid även sammankoppling mellan INTERBUS-deltagare möjlig såväl med som utan
optiskt reglerad sändareffekt.

Gränssnitt INTERBUS G4-anslutningsmodul med optisk sträckdiagnos (t.ex. S7 
400 ETH DSC) och optiskt reglerat FO-gränssnitt eller optisk omvand-
lare (RS-485/FO), t. ex. Typ IBS OPTOSUB AK-MA/M/R-LK

CMD-Tool Från version 4.50A

Interbus-deltagare alla INTERBUS-deltagare måste stödja 2 MBaud

53593ASV
Bild 3: 2 MBaud-tillämpning med optiskt reglerad FO-fjärrbuss

MOVIDRIVE® MDX 61BINTERBUS

G4

FO (2MBaud)

I/O (Rugged Line)
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RS-485/FO-bland-
drift med 
500 KBaud

DFI21B kan även användas för påbyggnad av FO-delsträckor inom ett RS485-nät.

Systemförut-
sättningar

Bild 4  visar ett installationsexempel för blanddrift med RS-485 och FO-bussanslutning
med INTERBUS-tillvalen DFI11B (RS-485) och DFI21B (FO).
Den första frekvensomformaren är ansluten till anslutningsmodulen via en RS-485-
busskoppling. Det utgående fjärrbussgränssnittet omvandlas med en OPTOSUB-
PLUS-K/OUT till FO-teknik och leds till FO-Remote-IN-gränssnittet i den andra omfor-
maren. På denna delsträcka sker ingen optisk reglering eftersom detta inte stöds av om-
vandlaren.
Mellan den andra och den tredje omformaren överförs data med optiskt reglerad sän-
dareffekt. För anslutning av den fjärde omformaren är omvandling till RS-485-teknik
med OPTOSUB-PLUS-K/I åter nödvändig. Denna sista FO-delsträcka drivs åter utan
optisk reglering eftersom den inte stöder OPTOSUB-PLUS.
Generellt sker optisk reglering oberoende av vald firmware-version hos anslutningsmo-
dulen, eftersom den realiseras mellan INTERBUS-deltagarna på ASIC-nivå. För utvär-
dering av den optiska sträckdiagnosen i INTERBUS-anslutningsmodulen krävs firm-
ware-version V4.44 eller senare.

Gränssnitt Alla INTERBUS G4-anslutningsmoduler

CMD-Tool Från version 4.50A

Interbus-deltagare Alla typer av INTERBUS-deltagare med RS-485- eller FO-teknik 
(500 kBaud)

Optisk omvandlare 
(Polymer/HC)

för inkommande fältbussgränssnitt: OPTOSUB-plus-K/IN för vidare-
förande fältbussgränssnitt: OPTOSUB-plus-K/OUT

53599ASV
Bild 4: INTERBUS-anläggning med FO-fältbussegment

A = oreglerad FO-fjärrbuss
B = optiskt reglerad FO-fjärrbuss

MOVIDRIVE
® 

MDX 61B

INTERBUS

G4

I/O

OPTOSUB

plus

OPTOSUB

plus

RS-485 (CU)

(500 kBaud)
RS-485 (CU)

FO

A

FO

B

FO

A

I
M
I
M
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3.3 Bussanslutning via fiberoptisk ledare (FO-ledare)
Bussanslutning av DFI21B sker uteslutande via fiberoptisk ledare. Såväl polymerfiber-
kabel som HCS-kabel kan användas.

Polymerfiber-
kabel

Polymerfiberkabel används vid distanser upp till 70 meter mellan två INTERBUS-delta-
gare. Beroende på användningsområde kan olika utföranden väljas. Denna typ av kabel
kan installeras enkelt och billigt.

HCS-kabel HCS-kabel kan användas vid avstånd upp till 500 meter, eftersom dess ljusdämpning är
lägre än för polymerfiberkabel.
Busskabeln måste vara minst 1 meter lång. Vid kortare avstånd måste kabelbryggor
från Phoenix Contact användas.

Observera följande vid installation av fiberoptiska kablar.

Förläggning av 
fiberoptiska kab-
lar

• Observera max tillåten kabellängd
• Underskrid inte tillåten böjradie
• Fiberoptiska kablar får inte klämmas eller knäckas
• Observera max tillåten dragspänning
• Använd endast avrullningsapparat vid förläggning av fiberoptiska kablar

Skyddsåtgärder 
för fiberoptiska 
kablar

• Skydda kabeln mot dragspänning och böjning med för liten radie
• Förlägg kabeln utan slingor
• Skydda kabeln mot skarpa kanter
• Förlägg kabeln separat från matningskablar
• Vid förläggning i aggressiv miljö (t.ex. vid nedgrävning eller närhet till svetsrobotar),

använd specialkabel.

Förberedelse av 
fiberoptiska kab-
lar

• Avisolera yttermanteln och de enskilda ledarna utan att de skadas
• Fixera den enskilda ledaren i kontaktdonet (dragavlastning)
• Polera enkelledarnas ändytor enligt instruktionen och montera dem

Inmätning av 
fiberoptiska kab-
lar

• Kontrollera att ljusintensiteten ligger inom angivna gränsvärden (optisk diagnos med
CMD-Tool eller mätapparat för fiberoptiska ledare)

Ytterligare information om korrekt installation av fiberoptiska ledare finns i installations-
anvisningarna från Phoenix-Contact (artikelbeteckning. IBS SYS FOC ASSEMBLY).
 –  Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B Fältbussgränssnitt DFI21B INTERBUS med fiberoptisk ledare 
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3.4 Anslutning av FO-kontaktdon
Anslutning av fiberoptisk ledare till tillvalet DFI21B sker via så kallade F-SMA-kontakt-
don. För inkommande och utgående fjärrbuss fordras vardera två kontaktdon (sändare
och mottagare). För att innehålla optimal böjradie är det lämpligt att använda F-SMA-
kontaktdon med kinkskydd.

Stifttilldelning För INTERBUS-fjärrbuss med FO-gränssnitt.

Beställningsdata För F-SMA-kontaktdon (t.ex. Phoenix Contact).

Anslutning av 
FO-kontaktdon 
till MDX61B, 
byggstorlek 1 
till 6

1. Ta bort skyddslocken från FO-sändaren och -mottagaren först omedelbart före mon-
tering av FO-kontaktdonet.

2. Ej utnyttjade FO-anslutningar på DFI21B måste förbli dammtätt förslutna med
sina skyddslock.

Position Signal Riktning FO-ledarfärg

1 FO Remote IN Mottagningsdata orange (og)

2 (inkommande fjärrbuss) Sändningsdata svart (bk)

3 FO Remote OUT Mottagningsdata svart (bk)

4 (vidareförande fjärrbuss) Sändningsdata orange (og)

53600AXX
Bild 5: Tilldelning av FO-anslutningar på DFI21B

2

1

3

4

2

1

og

og

og

bk

bk

bk

Beteckning Artikelbeteckning

F-SMA-kontaktdon för polymerfiberkabel (4 st) med kinkskydd PSM-SET-FSMA/4-KT
A
M
A
M
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Anslutning av 
FO-kontaktdon 
till MDX61B, 
byggstorlek 0

För anslutning av FO-kontaktdon måste enheten vara åtkomlig från sidan. Är flera MO-
VIDRIVE® MDX61B byggstorlek 0 monterade intill varandra måste motsvarande
MDX61B demonteras för anslutning av DFI21B (→ Bild 6).

Gör på följande sätt:
1. Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 VDC och nätspänning.
2. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) före urmontering av

MDX61B.
3. Ta bort alla stickkontaktdon från MDX61B.
4. Lossa fästskruven för MDX61B på monteringsplattan. Montera ur enheten.
5. Montera FO-kontaktdonet på DFI21B. Skruva in FO-kontaktdonet med handkraft

med ett lämpligt verktyg (t.ex. en spetstång).
6. Montera in MDX61B i omvänd ordningsföljd.

53667AXX
Bild 6: In-/urmontering av MDX61B och anslutning av FO-kontaktdon till MDX61B, byggstorlek 0

1. 2.
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3.5 Inställning av DIP-omkopplare
Tilldelning av 
DIP-omkopplare

Via de sex DIP-omkopplarna S1-1 till S1-6 på framsidan av tillvalskortet ställer man in
processdatalängd, PCP-längd och kommunikationshastighet.

Vid otillåtna inställningar av DIP-omkopplaren ger frekvensomformaren ID-koden "Mic-
roprocessor not ready" (38 hex).

Inställning av 
kommunikations-
hastighet

Inställningen av kommunikationshastighet sker med DIP-omkopplare S1-6. Ändringen
av kommunikationshastighet gäller med omedelbar verkan och avbryter t.ex. en aktiv
datakommunikation på INTERBUS.

[1] Antal processdata (1 ... 6 ord)
[2] Antal PCP-ord (1, 2 eller 4 ord)
Kommunikationshastighet: [3] OFF: 2 MBaud / [4] ON:
0,5 MBaud
I denna bild har följande inställningar gjorts:
Processdatabredd: 2 PD
Antal PCP-ord: 1 PCP
Kommunikationshastighet: 2 MBaud

03700AXX

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

[2]

[1]

[3] [4]

Gör frekvensomformaren spänningslös före varje omställning av DIP-omkopplare (nät
och 24V skyddsspänning). Inställningarna av DIP-omkopplare S1-1 till S1-5 accepteras
endast i samband med initiering av frekvensomformaren.
I
M
I
M
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Inställning av 
processdata- och 
PCP-längd

Mellan INTERBUS-anslutningsenheten och DFI21B kan maximalt sex dataord utbytas.
Dessa kan delas upp mellan processdatakanalen och PCP-kanalen med hjälp av DIP-
omkopplarna S1-1 till S1-5. På grund av begränsningen till sex dataord kan det förekom-
ma inställningar som inte kan avbildas på INTERBUS.
Vid otillåten inställning ger DFI21B ID-koden "Microprocessor not ready" (38hex) och in-
dikerar dessutom den felaktiga inställningen med den röda lysdioden TR. Följande bild
illustrerar randvillkoren för inställning av processdata- och PCP-längd. Principiellt gäller
följande begränsningar:

[A]  PCP-inställning saknar funktion!

03701ASV
Bild 7: Inställningar för drift av DFI21B med sex processdata

Processdatalängd i ord PCP-längd ID-kod

6 PCP-inställning saknar funktion;
ingen PCP-kanal kan användas

03hex (3 dec)

O
N

1
2

3
4

PA
C
E
R

ON

2M

6 PD

5
6

20

21

22

1

42

0.5M

ID: 03 hex (3 dec)

[A]

53597ASV
Bild 8: Exempel på inställning av PCP-längd och maximal processdatalängd

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

1 PCP

max.

5 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 PCP

max.

4 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

4 PCP

max.

2 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

0 PCP

max.

5 DP

ID: 38hex (56 dec) ID: E3 hex (227 dec) ID: E0 hex (224 dec) ID: E1 hex (225 dec)

PCP-längd Maximal processdatalängd ID-kod

1 ord 5 ord E3 hex (227 dec)

2 ord 4 ord E0 hex (224 dec)

4 ord 2 ord E1 hex (225 dec)

vid överskridande av max. längd eller 
inställning 0 resp.. 7 PD

38 hex (56 dec) = "Microprocessor not 
ready"

Alla icke definierade inställningar genererar ID-koden "Microprocessor not ready". Om-
formaren meddelar därefter i parametern P090 "PD-konfiguration" = 0PD och indikerar
denna felaktiga inställning med den röda lysdioden TR på tillvalet DFI21B.
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3.6 Indikeringar
På tillvalskortet DFI21B finns sju lysdioder för diagnos av INTERBUS-systemet. Dessa
visar aktuellt tillstånd för DFI21B och INTERBUS-systemet (Bild 9).

Bild 10 visar ofta förekommande mönster av diagnoslysdioder och deras betydelse. En
utförlig beskrivning av lysdiodernas betydelse finns i följande tabeller.

53595AXX
Bild 9: Diagnoslysdioder på DFI21B

53596AXX
Bild 10: Vanligt förekommande lysdiodmönster

[A] Omformaren spänningssatt (INTERBUS ännu ej aktiv)
[B] Felaktig inställning av DIP-omkopplare (INTERBUS ännu ej aktiv)
[C] Initiering av INTERBUS-systemet
[D] Korrekt drift av INTERBUS
[E] Felaktigt inställd Baudrate

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

Logic Voltage (gn = OK)

Remote Cable Check (gr = OK)

Bus Active (gn = ok)

Remote Bus Disabled (rd = off)

Fiber Optic 1 (ye = not OK)

Fiber Optic 2 (ye = not OK)

Transmit (gn = PCP active)

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

OFF

OFF

RD

YE

YE

YE flash, OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

OFF

OFF

RD

YE

YE

RD

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN

GN flash

RD

YE flash

YE flash

OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN flash

OFF

RD

YE

YE

OFF

UL

RC

BA

RD

FO1

TR

FO2

GN

GN

GN

OFF

OFF

OFF

OFF / PCP: GN

[A] [B] [C] [D] [E]
I
M
I
M
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Lysdioden UL 
"U-Logic" (grön)

Lysdioden RC 
"Remote Bus 
Check" (grön)

Lysdioden BA 
"Bus Active" 
(grön)

Lysdioden RD 
"Remote Bus 
Disable" (röd)

Lysdioden FO1 
"Fibre Optic 1" 
(gul)

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Matningsspänning till buss-
elektronik OK

-

släckt Matningsspänning till buss-
elektronik saknas

Kontrollera att tillvalskortet är korrekt monterat samt spän-
ningsmatningen 24 V till omformaren.

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Inkommande fjärrbussförbin-
delse OK

-

släckt Inkommande fjärrbussförbin-
delse störd

Kontrollera inkommande FO-fjärrbuss samt lysdioden FO1.

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Dataöverföring på INTERBUS 
aktiv

-

släckt Ingen dataöverföring; INTER-
BUS stoppad

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

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Vidareförande fjärrbuss frånkopplad -

släckt Vidareförande fjärrbuss ej frånkopplad -

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Övervakning av inkommande FO-kabel. Om 
föregående deltagare
• har en anordning för optisk diagnos 

underskrids systemreserven i den optiska 
överföringen

• inte har en anordning för optisk diagnos 
kan den optiska sändeffekten inte reg-
leras

Kontrollera inkommande FO-kabel med 
avseende på kabelkvalitet, korrekt montering 
av kontaktdon, böjradie etc. Använd funktio-
nen för optisk diagnos i CMD-Tools eller en 
FO-mätapparat för att ytterligare avgränsa 
felet.

släckt Inkommande FO-kabel OK -
 –  Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B Fältbussgränssnitt DFI21B INTERBUS med fiberoptisk ledare 
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Lysdiod FO2 
"Fiber Optic 2" 
(gul)

Lysdioden TR 
"Transmit" (grön)

Lysdioden TR 
"Transmit" (gul 
eller röd)

Tillstånd Betydelse Åtgärd

tänd Övervakning av vidareförande fiberoptisk 
kabelgren. Om efterföljande deltagare
• har en anordning för optisk diagnos 

underskrids systemreserven i den optiska 
överföringen

• inte har en anordning för optisk diagnos 
kan den optiska sändeffekten inte reg-
leras

Kontrollera den vidareförande fiberoptiska 
kabeln med avseende på kabelkvalitet, kor-
rekt montering av kontaktdon, böjradie etc. 
Använd funktionen för optisk diagnos i CMD-
Tools eller en FO-mätapparat för att ytterli-
gare avgränsa felet. 

släckt Vidareförande fiberoptisk kabelgren OK -

Tillstånd Betydelse Åtgärd

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

släckt Ingen PCP-kommunikation -

grön  PCP-kommunikation aktiv respektive INTERBUS-start (parameteråt-
komst via INTERBUS PCP-kanal)

-

Tillstånd Betydelse Åtgärd

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

släckt eller 
grön

Normal drift (se tabell för TR = grön) -

gul blin-
kande

Omformare under initiering -

röd konti-
nuerligt

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

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

röd blin-
kande

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

Kontrollera inställningarna av DIP-omkopp-
lare S1. Om inställningarna är korrekta, kon-
takta SEWs serviceavdelning.
I
M
I
M
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4 Projektering och idrifttagning
Detta kapitel beskriver hur man projekterar och driftsätter frekvensomformare MOVI-
DRIVE® med tillvalet DFI21B i INTERBUS-anslutningsmodulen.

4.1 Idrifttagning av frekvensomformaren
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® kan, efter installation av fältbusstillvalskortet, utan
ytterligare inställningar omedelbart parametersättas via fältbussystemet. Därmed kan
man, efter spänningstillslag, ange alla parametrar från det överordnade automations-
systemet.
För styrning av frekvensomformaren via INTERBUS-systemet måste den dock i förväg
kopplas om till styr- och börvärdeskälla = FÄLTBUSS. Med inställningen FÄLTBUSS
kan omformaren parametersättas via INTERBUS med avseende på styrning och bör-
värdesöverföring. Därmed kommer omformaren att reagera på processutgångsdata
från det överordnade styrsystemet.
Det överordnade styrsystemet informeras om att styr-/börvärdeskälla har satts till FÄLT-
BUSS med biten "Fältbussmodul aktivt" i statusordet. Av säkerhetsskäl måste frekvens-
omformaren alltid friges även på plintsidan för styrning via fältbussystemet. Därför skall
ingångsplintarna alltid anslutas/programmeras så att frekvensomformaren friges via in-
gångsplintarna. 
Den enklaste lösningen för att frige frekvensomformaren på anslutningssidan är att läg-
ga +24 V på den digitala ingången DIØØ (funktion /REGLERSPÄRR) och programmera
de digitala ingångarna DIØ1 ... DIØ3 till INGEN FUNKTION. Bild 11 visar som exempel
proceduren för idrifttagning av frekvensomformare MOVIDRIVE® med fältbussan-slut-
ning.
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Procedur för 
idrifttagning

1. Frige effektslutsteget på plintsidan.
Led +24V-signalen till ingångsplinten DIØØ / X13.1 (funktion /REGLERSPÄRR)
(t.ex. via en bygling).

2. Slut 24 V-spänningen.
Anslut endast 24V spänningsmatning (ej nätspänning!), så att omformaren kan pa-
rametersättas.

03692ADE
Bild 11: Anslutningar för frigivning

[A] Via denna trådbygel kan frekvensomformaren friges på anslutningssidan!

X13 DI00: /REGLERSPÄRR X10 TF1: TF-ingång

DI01 ... X13:DI05: Ingen funktion DGND: Referensspänning digitala sig-
naler

DCOM: Referens DI00 ... DI05 BB00: /Broms

VO24: + 24 V DO01-C: Reläkontakt

DGND: Referensspänning digitala signaler DO01-NO: Slutande reläkontakt

ST11: RS-485 + DO01-NC: Öppnande reläkontakt

ST12: RS-485 - DO02: /Störning

VO24: + 24 V

VI24: + 24 V (Extern)

X13:
DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO02

VO24

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE®

24V ext.

[A]
I
P
I
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3. Börvärdeskälla = FÄLTBUSS / styrkälla = FÄLTBUSS
För styrning av frekvensomformaren via fältbuss måste den parametersättas så att
styrkälla och börvärdeskälla blir FÄLTBUSS.
- P100 Börvärdeskälla = FÄLTBUSS
- P101 Styrkälla = FÄLTBUSS

4. Ingångar DIØ1 ... DIØ3 = INGEN FUNKTION
Funktionen hos ingångarna X13.2, X13.3 och X13.4 skall parametersättas till INGEN
FUNKTION.
- P600 Parametersättning av plint DIØ1 (X13.2) = INGEN FUNKTION
- P601 Parametersättning av plint DIØ2 (X13.3) = INGEN FUNKTION
- P602 Parametersättning av plint DIØ3 (X13.4) = INGEN FUNKTION

Ytterligare information om idrifttagning och styrning av frekvensomformaren MOVIDRI-
VE® finns i handboken som beskriver fältbusskommunikationsprofilen.

4.2 Projektering av INTERBUS-systemet
Projektering av frekvensomformaren i INTERBUS-modulen med hjälp av projekterings-
programvaran "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) kan indelas i
två steg. I det första steget definieras busstrukturen. Därefter följer deltagarbeskrivning
och adressering av processdata.

De följande bilderna visar inställningarna i CMD-Tool för en frekvensomformare, som
projekteras med konfigurationen 3PD + 2PCP i enlighet med bild 12 på in-/utgångs-
adresserna 144...149 i styrsystemet.

53581AXX
Bild 12: Projekteringsexempel för 3PD + 2PCP

O
N

1
2

3
4

PA
C

E
R

ON

2M

3 P D

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 P CP

PAW 144

PAW 146

PAW 148

PEW 144

PEW 146

PEW 148

PA 1 PA 2 PA 3

...

L PEW 144

L PEW 146

L PEW 148

...

PE1 PE2 PE3

PA 1

PA 2

PA 3

PE1

PE2

PE3

...

T PAW 144

T PAW 146

T PAW 148

...

PLC

INTE R B US
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Konfigurering av 
bussuppbyggnad

Bussuppbyggnaden kan projekteras online eller offline med CMD-Tool.

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

I offline-tillstånd projekteras omformaren via menyalternativet "Edit / Insert with ID code
(Redigera / Infoga med ID-kod)" i CMD-Tool. Då måste man i enlighet med bild 13 ange
värdena för ID-kod, processdatakanal och deltagartyp.

Följande tabell visar vilka inställningar som är möjliga. Inställningen av ID-kod måste
överensstämma med DIP-omkopplarna S1-4 och S1-5 på DFI21B. Inställningen av pro-
cessdatakanalen måste överensstämma med DIP-omkopplarna S1-1 till S1-3 på
DFI21B. I annat fall är INTERBUS-drift inte möjlig.

Uppgifter för off-
line-konfiguration 
av DFI21B i CMD-
Tool

03714AXX
Bild 13: Offline-konfigurering med CMD-Tool

Alla kombinationer är inte möjliga eftersom omformaren kan utnyttja maximalt sex ord i
INTERBUS!

Programinställning Funktion (indikering på MOVIDRIVE®)

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

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

32 Bit 2 processdataord (Param + 2 PD)

48 Bit 3 processdataord (Param + 3 PD)

64 Bit 4 processdataord (Param + 4 PD)

80 Bit 5 processdataord (Param + 5 PD)

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

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

32 Bit 2 processdataord (Param + 2 PD)

48 Bit 3 processdataord (Param + 3 PD)

64 Bit 4 processdataord (Param + 4 PD)

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

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

32 Bit  2 processdataord (Param + 2 PD)

ID-kod 3 dec (03 hex) Parameterkanal: -

Processdatakanal: 96 Bit 6 processdataord (6 PD)
P
P
P
P
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Online-konfigure-
ring: Configuration 
frame / Read in 
(Läs in konfigura-
tionsram)

INTERBUS-systemet kan också först installeras fullständigt, varefter DIP-omkopplarna
på DFI21B ställs in. Därefter kan man via CMD-Tool läsa in hela bussuppbyggnaden
(konfigurationsramen). Därvid identifieras alla deltagare automatiskt med sina inställda
databredder.

Skapa deltagar-
beskrivning

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

Deltagarbeskriv-
ning

Fälten "Manufacturer Name (Tillverkarnamn)" och "Device Type (Apparattyp)" måste
ges följande värden:
Manufacturer Name (tillverkarnamn): SEW-EURODRIVE
Device typ (Apparattyp): MOVIDRIVE
så att till exempel drivenheten kan parametersättas via en PC från styrnivån, via INTER-
BUS-modulen (bild 14).

Gränssnittyp Som gränssnittyp (Interface Type), välj "Fiber optic remote bus (Fiberoptisk fjärrbuss)"

03715AXX
Bild 14: Deltagarbeskrivning för MOVIDRIVE® MDX61B med DFI21B
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Visning För att enklare identifiera omformaren kan man med CMD-Tool från och med version
4.50 kopiera egna ICO-filer till objektlistan ".\IBSCMD\Pict32\" (bild 15). På SEWs webb-
plats, adress http://www.sew-eurodrive.com, finns beskrivningsfiler för CMD Tool  under
"Software", "INTERBUS description files for the CMD Tool".

03716AXX
Bild 15: Koppla deltagarbeskrivning till ICO-fil
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Parameterkanal Om du i din tillämpning vill använda PCP-kanalen för parametersättning av frekvensom-
formaren måste följande inställningar av parameterkanalen göras:
• Message Lengths / Transmit / Receive (Meddelandelängd / Sändning / Mottagning): 

vardera 243 byte
• Supported parameter Channel Services (Standard): Read / Write (stödda parame-

terkanaltjänster (Standard): Read / Write)

Tilldela process-
data

Tilldelning av INTERBUS-processdata för frekvensomformare till programadresserna i
styrsystemet sker via snabbmenyn "Process Data (Processdata)".

Ett exempelprogram (STEP7) för styrning av frekvensomformaren via processdata på
INTERBUS finns i avsnittet "Tillämpningsexempel".

03717AXX
Bild 16: Inställning av parameterkanal (PCP)

03718AXX
Bild 17: Tilldelning av INTERBUS-processdata och PLC-programadresser
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4.3 Testa PCP-koppling
Om du vill testa en PCP-koppling mot frekvensomformaren kan du använda MONITOR-
funktionen i CMD-Tool. Följande bilder förklarar metoden för PCP-test. Med denna me-
tod bygger man i princip upp en PCP-koppling mot apparaten och läser den i apparaten
lagrade parameterlistan (objektlistan).
Ställ CMD-Tool i läge "Monitoring".

Klicka på omformaren för vilken du vill etablera en PCP-koppling. Öppna med höger
musknapp snabbmenyn och välj menyalternativet "Device Parameterization (Apparat-
parametersättning)".

03719AXX
Bild 18: Ställ CMD-Tool i läge "MONITORING"

03721AXX
Bild 19: Testa PCP-apparatparametersättning
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I fönstret "Device Parameterization (Apparatparametersättning)" aktiveras menyalterna-
tivet "Device / Read Parameter List (Apparat / läs parameterlista)".

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

03722AXX
Bild 20: Fönster mot apparatparametersättning via CMD-Tool

03723AXX
Bild 21: CMD-Tool läser in apparatparametersättningen, dvs kommunikationen är OK
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5 PCP-gränssnittet
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® erbjuder via tillvalet DFI21B ett normenligt gräns-
snitt för parametersättning via "Peripherals Communication Protocol" (PCP). Via IN-
TERBUS-kommunikationskanalen har du fullständig åtkomst till drivsystemparametrar-
na i MOVIDRIVE®.

5.1 Principiell översikt
För att ge åtkomst till parametervärdena i omformaren måste PCP-kanalen vara pro-
jekterad med motsvarande ID-kod. I INTERBUS-protokollet står ett, två eller fyra ord till
förfogande för PCP-kanalen. Med antalet PCP-ord kan åtkomsthastigheten till parame-
tervärdena via PCP-kanalen anpassas.

Extra PCP-kanal 
för driftsättning 
och diagnos

PCP-gränssnittet realiseras för DFI21B via PCP-version 3. Förutom den kända PCP-ka-
nalen mellan styrsystem (PLC) och frekvensomformare kan ytterligare en (logisk) PCP-
kanal etableras mellan anslutningsmodulen och omformaren. Via denna extra PCP-ka-
nal kan t.ex. en överordnad styrdator, via Ethernet / Interbus, komma åt omformarens
parametervärden.

Bilden ovan visar som exempel en anläggningstopologi med Ethernet TCP/IP-nivå och
INTERBUS-nivå. Här används en INTERBUS-modul med Ethernet TCP/IP-gränssnitt,
som fungerar som gränssnitt mellan de båda kommunikationsnivåerna.

03725AXX
Bild 22: Kommunikationskanaler med PCP version 3
P
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I den överordnade styrdatorn (Windows ®NT) exekveras, förutom "CMD-Tool", även IN-
TERBUS "@utomationXplorer" och "MOVITOOLS®", för programmering och parame-
tersättning av SEW-frekvensomformare via INTERBUS. Med denna lösning kan befint-
liga buss-infrastrukturer användas för idrifttagning och underhåll. Detta förenklar idrift-
tagning och diagnos av hela automationsanläggningen, eftersom INTERBUS-kabeln då
inte bara används för styrning utan även för idrifttagning och diagnos av samtliga kom-
ponenter som är anslutna till fältbussen.

5.2 PCP-tjänsterna
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® stöder via tillvalet DFI21B de PCP-tjänster som vi-
sas i följande bild. För parametersättning av frekvensomformaren är dock endast följan-
de tjänster av betydelse: 
• Förbindelseuppbyggnad ("Initiate")
• Läsning av parametervärden ("Read")
• Skrivning av parametervärden ("Write")
• Brytning av förbindelse ("Abort")
En utförlig beskrivning av PCP-tjänsterna finns i handledningen för PCP-kommunikation
via INTERBUS-modulen.

53582AXX
Bild 23: PCP-tjänster som stöds av MOVIDRIVE®

INTERBUS-Master INTERBUS-Slave

Initiate

Abort

Abort/Reject

Identify

Get-OV

Status

Read

Write

INTERBUS
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Uppbyggnad av 
förbindelse med 
"Initiate"

Med PCP-tjänsten "Initiate" byggs en kommunikationsförbindelse upp för parameter-
sättning mellan en INTERBUS-modul och frekvensomformaren MOVIDRIVE. Förbin-
delseuppbyggnaden sker principiellt från INTERBUS-modulen. Under förbindelseupp-
byggnaden kontrolleras olika överenskommelser med avseende på kommunikationsför-
bindelsen, som t.ex. stödda PCP-tjänster, nyttig datalängd, osv. Vid framgångsrik för-
bindelseuppbyggnad svarar omformaren med en positiv "Initiate-Response". Om förbin-
delsen inte kunde etableras överensstämmer inte överenskommelserna med avseende
på uppbyggnad av kommunikationsförbindelse mellan INTERBUS-modulen och frek-
vensomformaren MOVIDRIVE® Frekvensomformaren svarar med "Initiate-Error-Re-
sponse". Jämför i så fall den projekterade kommunikationsförhållandelistan för INTER-
BUS-modulen med den för frekvensomformaren.
Försök att åter bygga upp en redan existerande kommunikationsförbindelse leder i regel
till avbrott ("Abort"). Därefter föreligger inte längre någon kommunikationsförbindelse,
varför PCP-tjänsten "Initiate" måste utföras en tredje gång för att återställa kommunika-
tionsförbindelsen.

Bryt kommunika-
tionsförbindel-
sen med "Abort"

Med PCP-tjänsten "Abort" bryts en kommunikationsförbindelse mellan en INTERBUS-
modul och frekvensomformaren MOVIDRIVE®. "Abort" är en obekräftad PCP-tjänst och
kan utlösas såväl från INTERBUS-Master som från MOVIDRIVE®. 

Läs parameter-
värden med 
"Read"

Med PCP-tjänsten "Read" kan INTERBUS-modulen läsa data i alla kommunikationsob-
jekt (drivsystemparametrar) i frekvensomformaren MOVIDRIVE®. I dokumentet Field-
bus Unit Profile and Parameter List MOVIDRIVE® är alla drivsystemparametrar och de-
ras kodning detaljerat beskrivna.

Skriv parameter-
värden med 
"Write"

Med PCP-tjänsten "Write" kan INTERBUS-modulen skriva data till alla drivsystempara-
metrar i MOVIDRIVE®. Vid felaktig åtkomst av en drivsystemparameter (t.ex. för stort
värde skrivet) genererar frekvensomformaren en "Write-Error-Response" med
noggrann beskrivning av felorsaken.
P
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5.3 Parameter i objektlista
Med PCP-tjänsterna "Read" och "Write" kan INTERBUS-modulen komma åt alla para-
metrar som är definierade i objektlistan i DFI21B. I den statiska objektlistan i DFI21B be-
skrivs alla drivsystemparametrar som är nåbara via bussystemet som kommunikations-
objekt. Alla objekt i den statiska objektlistan avfrågas via index. Följande tabell visar
uppbyggnaden av objektlistan i DFI21B för frekvensomformare MOVIDRIVE®.
Indexområdet är indelat i tre logiska områden. Med index 8300 ... 8800 dec adresseras
drivsystemparametrar. Parameterindex finns i SEW-dokumentet Parameter List MO-
VIDRIVE®. Index under 8300dec behandlas direkt på tillvalskortet och är inte att betrak-
ta som drivsystemparametrar för omformaren.

Objektbeskriv-
ning för drivsys-
temparametrar

Drivsystemparametrarna för frekvensomformaren MOVIDRIVE® beskrivs i detalj i SEW-
dokumentet Parameter List  MOVIDRIVE®. Förutom parameterindex ges ytterligare in-
formation om kodning, värdeområde och betydelse hos parameterdata.
Objektbeskrivningen i objektlistan är identisk för alla drivsystemparametrar. Även para-
metrar som endast skall läsas får i objektlistan attributet Read All/Write All, eftersom
frekvensomformaren själv utför motsvarande test och i förekommande fall levererar en
returkod. Följande tabell visar objektbeskrivningen för alla drivsystemparametrar.

Parameterindex (decimal) Beteckning på kommunikationsobjekt

8296 Nedladdning av parameterblock

8297 PCP-index, sista

8298 MOVILINK®-parameterkanal cyklisk

8299 MOVILINK®-parameterkanal acyklisk

8300 ... 8800 Drivsystemparametrar för MOVIDRIVE® (direkt nåbara med PCP-tjäns-
terna "Read" och "Write". Parameterindex finns i SEW-dokumentet Para-
meter List MOVIDRIVE® 

8801... 9999 Drivsystemparametrar för MOVIDRIVE® (dessa parametrar är endast 
nåbara via MOVILINK®-parameterkanalen)

>10000 Tabell-, program- och variabelminne (dessa parametrar är endast nåbara 
via MOVILINK®-parameterkanalen)

Index: 8300 ... 8800

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

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

Med objektet "Nedladdning av parameterblock" kan maximalt 38 drivsystemparametrar
i MOVIDRIVE® samtidigt skrivas med endast en Write-tjänst. Alltså har du med detta ob-
jekt möjlighet att med endast ett anrop av Write-tjänsten t.ex. parametersätta frekvens-
omformaren i samband med uppstart. Eftersom i regel få parametrar måste förändras
räcker detta parameterblock med max. 38 parameter för nästan alla tillämpningar. 
Nyttodataområdet är fastställt till 38 x 6 + 2 Byte = 230 Byte (Typ Octet String). Följande
tabell visar uppbyggnaden av objektet "Nedladdning av parameterblock".

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

Oktett Betydelse Kommentar

0 Reserverad (0)

1 Antal parametrar 1 ... 38 parametrar

2 Index High 1. Parameter

3 Index Low

4 Data-MSB

5 Data

6 Data

7 Data-LSB

8 Index High

... ...

223 Data-LSB

224 Index High 38 Parameter

225 Index Low

226 Data-MSB

227 Data

228 Data

229 Data-LSB

Index: 8296

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 230

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Write all

Name[16]: -

Extension length: -
P
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Med WRITE-tjänsten på objektet "Nedladdning av parameterblock" startas parameter-
sättningsmekanismen på fältbusstillvalskortet. Denna skriver en efter en alla parametrar
i objektets nyttodataområde, till DPRAM. Därmed parametersätts frekvensomformaren.
Efter framgångsrik bearbetning av "Nedladdning av parameterblock", dvs. när alla para-
metrar som kommit via INTERBUS-modulen har skrivits, avslutas Write-tjänsten med en
positiv Write-Response. I händelse av fel returneras en negativ Write-Response. Retur-
koden ger dessutom närmare information om feltypen och parameternumret (nr.1 ... 38),
där felet inträffade (se exempel).
Exempel: Fel vid skrivning av 11. Parameters Write Error-Response:
Error-Class: 8 Other
Error-Code: 0 Other
Additional-Code High: 11dec Fel vid skrivning av parameter 11
Additional-Code Low: 15hex För stort värde

Objekt "Sista 
PCP-index"

Detta objekt är 4 Byte långt och returnerar vid läsåtkomst talvärdet för sist direkt åtkom-
liga index över PCP-tjänster. PCP-åtkomst till index som är större än detta talvärde mås-
te utföras acykliskt via objektet "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk".

Objekt "MOVI-
LINK®parameter-
kanal cyklisk"

Objektet är 8 Byte långt och innehåller den cykliska MOVILINK®-parameterkanalen.
Med växelvis läsning och skrivning av detta objekt kan alla MOVILINK®-kommunika-
tionstjänster utföras. Kommunikationstjänsten utförs först efter utväxling av Handshake-
Bits i förvaltnings-Byte.  MOVILINK®-parameterkanalen möjliggör åtkomst till alla index
samt IPOSplus®-variabler och programminnet. 

Tänk på följande vid nedladdning av parameterblock:
• Utför ingen fabriksinställning under pågående nedladdning!
• Efter aktivering av parameterspärren avvisas alla efterföljande parameterskrivnin-

gar.

Index: 8297

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all

Name[16]: -

Extension length: -
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Följande tabell visar uppbyggnaden av detta kommunikationsobjekt. Uppbyggnaden av
parameterkanalen framgår av dokumentet "Fieldbus Unit Profile and Parameter List
MOVIDRIVE®".

Objektet "MOVILINK® parameterkanal cyklisk" behandlas endast lokalt i fältbusstill-
valskortet.

Följande tabell visar proceduren för parameteråtkomst via den cykliska MOVILINK®-pa-
rameterkanalen. Tjänsteutförandet inleds i omformaren först när styrsystemet har ut-
växlat Handshake-Bit i parameterkanalen. Därför måste styrprogrammet i början av pa-
rametersättningen läsa parameterkanalen för att ta reda på tillståndet hos Handshake-
Bits i omformaren. Sedan kan masterenheten, genom utväxling av Handshake-Bits, in-
leda utvärdering av parameterkanalen. 

Oktett 0 1 2 3 4 5 6 7

Betydelse Förvalt-
ning

Reser-
verad

Index 
High

Index 
Low

DATA-
MSB

Data Data Data-
LSB

Kommentar Förvalt-
ning

Reser-
verad

Parameterindex 4 Byte-data

Index: 8298

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -
P
P
P
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Omformaren utför den i parameterkanalen kodade tjänsten och returnerar tjänstebekräf-
telsen till parameterkanalen. Vid nästa läsåtkomst från styrprogrammet på "MOVI-
LINK®-parameterkanal cyklisk" erhåller denna en tjänstebekräftelse. Följande tabell vi-
sar proceduren för cykliskt anropade Read-/Write-tjänster för "MOVILINK-parameterka-
nal cyklisk".

Objekt "MOVI-
LINK®-parameter-
kanal acyklisk"

Objektet "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk" är 8 Byte långt och innehåller MO-
VILINK®-parameterkanalen. Objektet kan användas för acyklisk parameteråtkomst.
Detta innebär att för varje mottagning av en WRITE-tjänst på detta objekt bearbetar om-
formaren den i  parameterkanalen kodade tjänsten. Handskakningsbiten utvärderas in-
te!  Följande tabell visar uppbyggnaden av "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk".
Uppbyggnaden av parameterkanalen framgår av dokumentet "Fieldbus Unit Profile and
Parameter List MOVIDRIVE®".

Vid parametersättning av omformaren via den acykliska MOVILINK®-parameterkanalen
skiljer man principiellt mellan två förlopp:
• Parameterkanalen utför en tjänst av typ Write
• Parameterkanalen utför en tjänst av typ Read

Styrning (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. "READ MOVILINK®-parameterkanal cyklisk", för att utvärdera tillståndet för Handshake-Bit.

READ 8298 (parameterkanal)

Data = parameterkanal

2. Med WRITE på objektet "MOVILINK®-parameterkanal cyklisk" och toggling av Handshake-Bit utförs den 
i parameterkanalen kodade tjänsten.

WRITE 8298 (parameterkanal)

OK

3. READ "MOVILINK®-parameterkanal cyklisk" och utvärdering av tjänstebekräftelse i parameterkanalen.

READ 8298 (parameterkanal)

Data = parameterkanal med resultat

Oktett 0 1 2 3 4 5 6 7

Betydelse Förvalt-
ning

Reser-
verad

Index 
High

Index 
Low

DATA-
MSB

Data Data Data-
LSB

Kommentar Förvalt-
ning

Reser-
verad

Parameterindex 4 Byte-data
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Parameterkanalen 
utför en tjänst av 
typ Write

Om en tjänst av typ Write utförs via den acykliska parameterkanalen (t.ex. Write Para-
meter eller Write Parameter volatile), svarar omriktaren efter att tjänsten utförts med ak-
tuell tjänstekvittering. Vid felaktig Write-åtkomst returneras motsvarande felkod.
Denna variant erbjuder fördelen att WRITE-tjänsten, genom den enda sändningen av
en WRITE "MOVILINK®-parameterkanal", redan har bearbetats och att tjänstebekräftel-
se kan ges via utvärdering av "Write-Confirmation". Följande tabell visar hur Write-tjäns-
ter utförs via den acykliska MOVILINK®-parameterkanalen.

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

Parameterkanalen 
utför en tjänst av 
typ Read

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

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

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

Styrning (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. Med WRITE på objektet "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk" utförs den i parameterkanalen kodade 
tjänsten.

WRITE 8299 (parameterkanal)

Tjänstebekräftelse (OK/felkod)

Styrning (Master) MOVIDRIVE® (Slave)

1. Med WRITE på objektet "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk" utförs den i parameterkanalen kodade 
tjänsten.

WRITE 8299 (parameterkanal)

OK

2. READ "MOVILINK®-parameterkanal acyklisk" och utvärdering av tjänstebekräftelsen i parameterkana-
len.

READ 8298 (parameterkanal)

Data = parameterkanal med resultat
P
P
P
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Den acykliska MOVILINK®-parameterkanalen behandlas endast lokalt i fältbusstill-
valskortet och definieras enligt följande tabell.

5.4 Returkoder vid parametersättning
Vid felaktig parameterinställning återmatas olika returkoder från omformaren till den pa-
rameterinställande mastern, vilka ger detaljerad upplysning om felorsaken. Generellt är
dessa returkoder strukturerade enligt EN 50170. Man skiljer mellan elementen
• Error-Class
• Error-Code
• Additional-Code
Dessa returkoder gäller för alla kommunikationsgränssnitt i MOVIDRIVE®.

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

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

Index: 8299

Object code: 7 (Simple-Variable)

Data type index: 10 (Octet-String)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: -

Extension length: -

Klass (hex) Beteckning Betydelse

1 vfd-state Statusfel i den virtuella fältapparaten

2 application-reference Fel i tillämpningsprogrammet

3 definition Definitionsfel

4 resource Resursfel

5 service Fel vid tjänstens utförande

6 access Åtkomstfel

7 ov Fel i objektförteckningen

8 other Annat fel (se Additional-Code)
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5 eturkoder vid parametersättning
CP-gränssnittet
Error-Code Elementet Error-Code medger exakt bestämningen av felorsaken inom Error-Class och
genereras av fältbusskortets kommunikationsprogramvara vid felaktig kommunikation.
För felklass 8 = Annat fel är endast felkod = 0 (Andra felkoder) definierad. Den detalje-
rade förklaringen finns i detta fall i Additional Code. 

Additional-Code Additional Code innehåller SEW-specifika returkoder för felaktig parametersättning av
omformaren. Den returneras som Felklass 8 = Annat fel till mastern. Nedanstående
översikt visar alla kodningar för Additional-Code som är möjliga.

Specialfall 
"Internt kommu-
nikationsfel"

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

Åtgärd Upprepa Read- eller Write-tjänsten  Om felet återkommer måste omformaren startas om
helt. Om felet består, kontakta SEWs serviceavdelning.

Add.-Code-
high (hex)

Add.-Codelow 
(hex)

Betydelse

00 00 Inget fel

00 10 Otillåtet parameter-index

00 11 Funktion/parameter ej införd

00 12 Endast åtkomst för läsning tillåten

00 13 Parameterspärr aktiv

00 14 Fabriksinställning aktiv

00 15 För stort parametervärde

00 16 För litet parametervärde

00 17 Nödvändigt tillvalskort saknas för denna funktion/parameter

00 18 Fel i systemprogramvara

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

00 1A Parameteråtkomst endast via RS485-diagnosgränssnittet  

00 1B Parametern är åtkomstskyddad

00 1C Reglerspärr erfordras

00 1D Otillåtet parametervärde

00 1E Fabriksinställning har aktiverats

00 1F Parametern har inte lagrats i EEPROM

00 20 Parametern kan inte ändras vid frigivet slutsteg.

Kod (dec) Betydelse

Error-Class: 6 Access

Error-Code: 2 Maskinvarufel

Add.-Code high: 0 -

Add.-Code low: 0 -
R
P
R
P
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6 Tillämpningsexempel
Detta kapitel ger små tillämpningsexempel för processdatautbyte och parametersätt-
ning av frekvensomformaren via PCP-gränssnittet. 

6.1 Styrning via processdata
Styrning av frekvensomformaren via processdata sker via enkel läsning/skrivning av
programadresser, där INTERBUS-processdata för omformaren avbildas. För t.ex. Si-
matic S7 ser ett enkelt STEP7-program ut på följande sätt:
L  W#16#0006
T PAW 144 //6hex skrivs till PO1 (kontrollord = frigivning)
L  1500
T PAW 146 //1500dec skrivs till PO2 (varvtalsbörvärde = 300 1/min)
L  W#16#0000
T PAW 148 //0hex skrivs till PO3 (saknar funktion efter fabriksinställ-
ning)

Mer detaljerad information och tillämpningsexempel för styrning av omformaren via pro-
cessdatakanalen, framför allt för kodning av styr- och statusordet, finns i dokumentet
Fieldbus Unit Profile.

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

Förutsättning Du bör ha tillgång till följande handböcker:
• INTERBUS-användarhandboken "Peripherals Communication Protocol (PCP)",

PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM
• Handboken Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE®
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6.3 Framställning av kodningsexempel
De kodningsexempel som visas i de följande avsnitten framställs på samma sätt som i
INTERBUS-användarhandboken "Peripherals Communication Protocol (PCP)" från
Phoenix Contact.
Alla informationsenheter i en PCP-tjänst redovisas ordvis under varandra. Alltså kan
man betrakta ett ord som ett PLC-ord (t.ex. ett Simatic-dataord). Till höger finns mots-
varande kodningsexempel för frekvensomformaren MOVIDRIVE®. Alla koder i röd fetstil
är anläggnings- eller projektspecifika. För all annan kodning gäller att den inte förändras
vid åtkomst till olika drivsystem och drivsystemparametrar.
Med "Communication Reference (CR)" väljer man den frekvensomformare som skall
parametersättas. I de följande exemplen tilldelas omformaren CR = 02 hex i CMD-Tool.
Index definierar drivsystemparametern som skall kommas åt.

Deltagarbeskriv-
ning för omfor-
maren i CMD-Tool

Innan du kan använda PCP-kanalen på omformaren måste du projektera deltagarbe-
skrivningen i CMD-Tool för omformaren.

6.4 Procedur för en parametersättningssekvens
Peripherals Communication Protocol (PCP) i INTERBUS standardiserar åtkomsten till
parameterdata från INTERBUS-deltagare och föreskriver följande procedur:
• Initiering av PCP-koppling med tjänsten "Initiate"
• Läsning och skrivning av parametrar med tjänsterna "Read" och "Write".
• Om ingen kommunikationsförbindelse behövs kan man bryta den med tjänsten "Ab-

ort" (beskrivs inte här eftersom det sällan är nödvändigt, se PCP-handboken).
• Initiering av PCP-koppling med tjänsten "Initiate"
Åtkomst till drivsystemparametrarna hos omformaren sker först efter att PCP-kopplin-
gen etablerats med "Initiate_Request". Detta kan t.ex. göras en gång under uppstart av
anläggningen.

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

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Password Access_Groups 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
F
T
F
T
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6.5 Läsning av en drivsystemparameter
Läsning av en drivsystemparameter (med index 8800) sker med tjänsten "Read". Driv-
systemparametrarna är generellt 4 Byte (1 dubbelord) långa.

Exempel Läsning av P130 Ramp t11 upp HÖGER (index 8470dec = 2116hex)

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

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

00 00 07 D0 hex = 2000 dec (= 2000 ms ramp)
Närmare information om kodning av drivsystemparametrar finns i Parameter List som
utgör en bilaga till handboken "Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE®".

Tabellen visar som exempel returkoden "För stort parametervärde".

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 07 D0

Bits 15 ... 8 7 ... 0

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

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (-) 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Skrivning av en drivsystemparameter
Skrivning av en drivsystemparameter (med index 8800) sker med tjänsten "Write". Driv-
systemparametrarna är generellt 4 Byte (1 dubbelord) långa.

Exempel Skrivning av ramptiden 1,65 s på P130 "Ramp t11 upp HÖGER"
Index: 8470 dec = 2116 hex
Värde: 1,65 s = 1650 ms = 1650 dec = 0000 0672 hex)
Parameterdata lagras i Motorola-format (Simatic-Format) på följande sätt:

Närmare information om kodning av drivsystemparametrar finns i Parameter List som
utgör en bilaga till handboken "Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE®".

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

Tabellen visar som exempel returkoden "För stort parametervärde"

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

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (-) 80 82

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bits 15 ... 8 7 ... 0
S
T
S
T
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6.7 Skrivning av IPOS-variabler/parametrar via MOVILINK®-parameterkanalen
För universell skrivåtkomst till alla data för frekvensomriktaren (parametrar, IPOSplus®-
variabler, IPOSplus®-programkod osv.) erbjuder frekvensomformaren en speciell para-
meteråtkomst via MOVILINK®-parameterkanalen. Nedan beskrivs mekanismen för hur
t.ex. IPOSplus®-variabler kan förändras via parameterkanalen.
Den acykliska parameterkanalen kan utnyttjas via index 8299 dec (206B hex).

Exempel Skrivning av värdet 74565 till IPOSplus®-variabeln H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)
Värde som skall skrivas = 74565 dec (0001 2345 hex)

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

6.8 Läsning av IPOS-variabler/parametrar via MOVILINK®-parameterkanalen
För universell läsåtkomst till alla data för frekvensomriktaren (parametrar, IPOSplus®-va-
riabler, IPOSplus®-programkod osv.) erbjuder frekvensomformaren en speciell parame-
teråtkomst via MOVILINK®-parameterkanalen. Nedan visas mekanismen via vilken ex-
empelvis IPOSplus®-variabler kan läsas via parameterkanalen. Detta kräver en procedur
i två steg:
• Skrivning av MOVILINK®-parameterkanalen med uppdraget "Read IPOS-Variable

H0"
• Läsning av MOVILINK®-parameterkanalen
MOVILINK-®-parameterkanalen (acyklisk) kan utnyttjas via 8299 dec (206B hex).

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-parameterkanal 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = förvaltnings-Byte Data [2] = reserverad 32 00

7 Data [3/4] = Index (t.ex. IPOS-variabel) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Exempel Läsning av IPOSplus®-variabeln H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)
En utförlig beskrivning av MOVILINK®-parameterkanalen finns i dokumentet "Fieldbus
Unit Profile and Parameter List MOVIDRIVE®".

Efter mottagning av positiv "Write_Confirmation (+)" följer läsåtkomst till MOVILINK®-
parameterkanalen, med lästa data som tidigare lästs in i modulen via ett läsuppdrag
med "Write_Request.

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

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-Parameterkanal 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = förvaltnings-Byte Data [2] = reserverad 31 00

7 Data [3/4] = Index (t.ex. IPOSplus®-variabel) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = MOVILINK®-Parameterkanal 20 6B

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 08

6 Data [1] = förvaltnings-Byte Data [2] = reserverad 31 00

7 Data [3/4] = Index (t.ex. IPOSplus®-variabel) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
L
T
L
T
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För utvärdering av det negativa meddelandet kan returkoderna användas.

6.9 Skrivning av IPOS-variabler/parametrar via nedladdningsparameterblock
Frekvensomformaren MOVIDRIVE® erbjuder möjligheten att via nedladdning av para-
meterblock skriva flera IPOSplus®-variabler eller parametrar samtidigt med en PCP-
tjänst.
Ett nedladdningsparameterblock är alltid 230 Byte långt. Maximalt kan 42 drivsystem-
parametrar eller IPOSplus®-variabler skrivas i ett block.

Exempel Med ett "Write_Request" skall tre omformarvärden skrivas:

Efter avsändning av denna tjänst skall ett positivt meddelande "Write_Confirmation" re-
turneras. För utvärdering av det negativa meddelandet kan returkoderna användas. De
enskilda parametrarna i nedladdningsparameterblocket i frekvensomformaren skrivs ef-
ter varandra. Vid negativ "Write_Confirmation" skrivs därför numret för den felbehäftade
parametern i High-delen av Additional_Code. Se även handboken för DFI).

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Parameter-/variabelnamn Index Värde som skall skrivas

IPOSplus®-variabel H0 11000 dec (2AF8 hex) 1 dec (1 hex)

IPOSplus®-variabel H1 11001 dec (2AF9 hex) -40000 dec (FFFF63C0 hex)

P130 Ramp t11 upp HÖGER 8470 dec (2116 hex) 1500 dec (05DC hex)

Ord Betydelse Kodning (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count = 118 ord (= 76 hex) 00 76

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = Nedladdningsparameterblock 20 68

5 Subindex Length = 230 Byte (= E6 hex) 00 E6

6 Data [1] = reserverad Data [2] = Antal parametrar 00 03

7 Data [3/4] = Index för 1:a parametern (t.ex. IPOSplus®-variabel H0) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = Index för 2:a parametern (t.ex. IPOSplus®-variabel H1) 2A F9

11 Data [11] Data [12] FF FF

12 Data [13] Data [14] 63 C0

13 Data [15/16] = Index för 3:e parametern (P130 Ramp t11) 21 16

14 Data [17] Data [18] 00 00

15 Data [19] Data [20] 05 DC

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

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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7.1 Tillvalet DFI21B

Tillvalet DFI21B

Artikelnummer 824 311 5

Kommunikationshastighe-
ter som stöds

500 kBaud och 2 MBaud, väljs via DIP-omkopplare

Anslutningssätt • Fjärrbussingång: 9-polig D-sub-hankontakt
• Fjärrbussutgång: 9-polig D-sub-honkontakt
• RS-485-överföringsteknik, 6-tråds skärmad ledning med tvinnade par

DP-Ident-nummer • E3hex = 227dec (1 PCP-ord)
• E0hex = 224dec (2 PCP-ord)
• E1hex = 225dec (4 PCP-ord)
• 38hex (56dec) = "Microprocessor not ready)
• 03hex = 3dec (Inget PCP-ord)

Max. antal processdata 6 Processdata
T
T
T
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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