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1 Σηµαντικές επισηµάνσεις
Ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που
αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο!

1.1 Επεξήγηση συµβόλων

Κίνδυνος
Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς
ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς.

Προειδοποίηση
Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο
οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς
ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για
προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές.

Προσοχή
Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα
ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο.

Επισήµανση
Παραπέµπει σε αναφορές π.χ. για την εγκατάσταση και σε άλλες χρήσιµες
πληροφορίες.

Επισήµανση τεκµηρίωσης
Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. 
Σ
Ε
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1.2 Υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πιθανές συνέπειες: Σοβαροί τραυµατισµοί ή θάνατος.
Ο µετατροπέας MOVIDRIVE® επιτρέπεται να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία
µόνο από ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
πρόληψης ατυχηµάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®.

Επικίνδυνη κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει βλάβες του προϊόντος ή του
περιβάλλοντος.
Πιθανές συνέπειες: Βλάβη του προϊόντος
Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε την εγκατάσταση και την έναρξη
λειτουργίας των µετατροπέων MOVIDRIVE® µε αυτή τη µονάδα εφαρµογής. Αυτό το
εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!
Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την παροχή εγγύησης είναι η τήρηση των
πληροφοριών που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα.

Επισηµάνσεις τεκµηρίωσης
Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη µελετήσει τα
εγχειρίδια του MOVIDRIVE®, και ιδιαίτερα το εγχειρίδιο συστήµατος του MOVIDRIVE®.
Οι παραποµπές που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο επισηµαίνονται µε το σύµβολο "Æ".
Συνεπώς το (Æ κεφ. X.X) π.χ. σηµαίνει πως στο κεφάλαιο X.X αυτού του εγχειριδίου θα
βρείτε πρόσθετες πληροφορίες.
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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2 Περιγραφή του συστήµατος
2.1 Τοµείς εφαρµογών

Η µονάδα εφαρµογής "Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου" είναι κατάλληλη για
εφαρµογές όπου θα πραγµατοποιείται οδήγηση σε διάφορες θέσεις µε διαφορετικές
ταχύτητες και επιταχύνσεις. Στην οδήγηση σε θέση µε έναν εξωτερικό κωδικοποιητή, ο
οποίος απαιτείται στη µόνιµη σύνδεση µεταξύ άξονα κινητήρα και φορτίου, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε επιλεκτικά έναν βαθµικό κωδικοποιητή ή έναν κωδικοποιητή
απολύτων τιµών.

Η µονάδα "Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου" ενδείκνυται ιδιαίτερα για τους
παρακάτω κλάδους και εφαρµογές:

• Συστήµατα µεταφοράς
– Φορεία
– Ανυψωτικά
– Οχήµατα σιδηροτροχιάς

• Συστήµατα Logistics
– Μηχανήµατα εξυπηρέτησης ραφιών
– βαγονέτα κάθετης εξυπηρέτησης

Η "Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου" διακρίνεται από τα εξής
πλεονεκτήµατα:
• Επιφάνεια χειρισµού φιλική στο χρήστη.
• Χρειάζεται να καταχωρηθούν µόνο οι απαραίτητες παράµετροι για την "Εκτεταµένη

οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου" (σχέσεις µετάδοσης, ταχύτητες, διάµετροι).
• Απλός τρόπος ρύθµισης των παραµέτρων αντί για χρονοβόρο προγραµµατισµό.
• Λειτουργία µε οθόνη ελέγχου για αποτελεσµατική διάγνωση.
• Ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει εµπειρία στον προγραµµατισµό.
• ∆υνατότητα υλοποίησης διαδροµών µεγάλου µήκους (218 × µονάδα διαδροµής).
• Ως εξωτερικός κωδικοποιητής µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατ' επιλογή ένας βαθµικός

κωδικοποιητής ή ένας κωδικοποιητής απολύτων τιµών.
• ∆εν χρειάζεται χρονοβόρα εκπαίδευση.
Π
Τ
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2.2 Παράδειγµα εφαρµογής
βαγονέτα κάθετης 
εξυπηρέτησης

Ένα τυπικό παράδειγµα για τη µονάδα εφαρµογής "Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω
δίαυλου" είναι το βαγονέτο κάθετης εξυπηρέτησης. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα
βαγονέτο κάθετης εξυπηρέτησης σε µία αποθήκη µεγάλου ύψους. Τα εξερχόµενα και
εισερχόµενα εµπορεύµατα µεταφέρονται µεταξύ των διαδρόµων των ραφιών και του
πάγκου διανοµής. Το βαγονέτο κάθετης εξυπηρέτησης πρέπει να διανύει µεγάλες
αποστάσεις και, ανάλογα µε το φορτίο, να κινείται µε διαφορετικές επιταχύνσεις και
ράµπες.

04823AXX
Εικόνα 1: Παράδειγµα εφαρµογής Βαγονέτο κάθετης εξυπηρέτησης
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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2.3 Αναγνώριση προγράµµατος
Με το πακέτο λογισµικού MOVITOOLS® µπορείτε να αναγνωρίσετε το πρόγραµµα
εφαρµογής που φορτώθηκε τελευταίο στο MOVIDRIVE® MDX61B. Για αυτό το σκοπό
ενεργήστε ως εξής:
• Συνδέστε τον υπολογιστή µε το MOVIDRIVE® από τη σειριακή διεπαφή.
• Ξεκινήστε το MOVITOOLS®.
• Στο MOVITOOLS® ξεκινήστε το πρόγραµµα "Shell".
• Στο πρόγραµµα Shell επιλέξτε το πεδίο µενού [Display] / [IPOS Information]

(Προβολή/Πληροφορία IPOS..).

• Ανοίγει το παράθυρο "IPOS-Status" (Κατάσταση IPOS). Από τις καταχωρήσεις
µπορείτε να δείτε ποιο λογισµικό εφαρµογής έχει αποθηκευτεί στο MOVIDRIVE®

MDX61B.

06710AEN
Εικόνα 2: Πληροφορίες IPOS στο πρόγραµµα "Shell"

11022AEN
Εικόνα 3: Ένδειξη της τρέχουσας έκδοσης του προγράµµατος IPOS
Π
Α
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3 Μελέτη έργου
3.1 Προϋποθέσεις
Υπολογιστής και 
λογισµικό

Η µονάδα εφαρµογής "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" υλοποιείται ως
πρόγραµµα IPOSplus® και αποτελεί τµήµα του λογισµικού SEW MOVITOOLS® έκδοσης
4.20 ή νεότερης. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το MOVITOOLS® χρειάζεστε
έναν υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα Windows® 95, Windows® 98, Windows
NT® 4.0 ή Windows® 2000.

Οδήγηση µέσω 
παραδειγµάτων 
SIMATIC S7

Στην αρχική ιστοσελίδα της SEW (www.sew-eurodrive.de) στην επικεφαλίδα "Software"
(Λογισµικό) θα βρείτε ένα παράδειγµα SIMATIC S7 για τον έλεγχο της "Εκτεταµένης
οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου".

Μετατροπείς, 
ηλεκτροκινητήρες 
και κωδικοποιητές

• Μετατροπέας

Τύπος εφαρµογής Η "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" µπορεί να υλοποιηθεί µόνον µε
µονάδες MOVIDRIVE® MDX61B τεχνικής έκδοσης (...-0T).

Ανατροφοδότηση 
κωδικοποιητή

Η "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" απαιτεί οπωσδήποτε κύκλωµα
επιστροφής στον κωδικοποιητή και εποµένως δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε το
MOVIDRIVE® MDX60B.

MOVIDRIVE® 
MDX61B

Η "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" χρησιµοποιεί 4 ή 6 λέξεις δεδοµένων
διεργασίας. Απαιτείται µία πρόσθετη δυνατότητα MOVIDRIVE® (Æ Πίνακας Ενότητα
"Πιθανοί συνδυασµοί"), ανάλογα µε τον τύπο δίαυλου που χρησιµοποιείται.
Σε εφαρµογές µε συνεκτική σύνδεση µεταξύ άξονα κινητήρα και φορτίου απαιτείται ένας
εξωτερικός κωδικοποιητής για την οδήγηση σε θέση. Εάν ως εξωτερικός κωδικοποιητής
χρησιµοποιηθεί ένας κωδικοποιητής απόλυτων τιµών, τότε απαιτείται η πρόσθετη
δυνατότητα MOVIDRIVE® "Κωδικοποιητής απόλυτων τιµών Τύπος DIP11B".
• Κινητήρες

– Για τη λειτουργία σε MOVIDRIVE® MDX61B µε πρόσθετη δυνατότητα DEH11B:
Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV (µε ενσωµατωµένο κωδικοποιητή) ή
ηλεκτροκινητήρες τριφασικού ρεύµατος DR/DT/DV/D µε πρόσθετη δυνατότητα
κωδικοποιητή (Hiperface®, sin/cos, TTL).

– Για τη λειτουργία σε MOVIDRIVE® MDX61B µε πρόσθετη δυνατότητα DER11B:
Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CM/DS, εγκατεστηµένος αναλυτής.

• Εξωτερικοί κωδικοποιητές
– Μη συνεκτική σύνδεση µεταξύ άξονα κινητήρα και φορτίου:

∆εν απαιτείται εξωτερικός κωδικοποιητής. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε έναν
εξωτερικό κωδικοποιητή για την οδήγηση σε θέση, σε µη συνεκτική, θα πρέπει να
ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται για τη συνεκτική σύνδεση.

– Συνεκτική σύνδεση µεταξύ άξονα κινητήρα και φορτίου:
Απαιτείται επιπρόσθετα ένας εξωτερικός κωδικοποιητής στον κωδικοποιητή
κινητήρα/συσκευή ανάλυσης.
Βαθµικός κωδικοποιητής ως εξωτερικός κωδικοποιητής: Σύνδεση στη βασική
συσκευή στο X14.
Κωδικοποιητής απόλυτων τιµών ως εξωτερικός κωδικοποιητής: Σύνδεση στην
πρόσθετη δυνατότητα DIP11 στον X62.

• Πιθανοί συνδυασµοί

Σύνδεση άξονα κινητήρα-φορτίου
Μη συνεκτική σύνδεση:
∆εν απαιτείται εξωτερικός κωδικοποιητής

Συνεκτική σύνδεση:
Απαιτείται εξωτερικός κωδικοποιητής

Τύπος εξωτερικού κωδικοποιητή – Βαθµικός 
κωδικοποιητής

Κωδικοποιητής απόλυτων 
τιµών

Τύπος δίαυλου
(απαιτούµενη πρόσθετη δυνατότητα)

PROFIBUS Æ DFP / InterBus Æ DFI / ∆ίαυλος CAN Æ DFC / DeviceNet Æ DFD / 
Ethernet Æ DFE / ∆ίαυλος συστήµατος (SBus) Æ δεν απαιτείται πρόσθετη δυνατότητα

Απαιτείται πρόσθετη δυνατότητα 
MOVIDRIVE®

DEH11B ή DER11B DIP11 / DEH11B / 
DER11B
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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3.2 Περιγραφή της λειτουργίας
Χαρακτηριστικά 
της λειτουργίας

Η εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου" παρουσιάζει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά λειτουργίας:
• Μπορούν να προκαθοριστούν κατά βούληση διάφορες θέσεις προορισµού από το

fieldbus.
• Καθορισµός της ταχύτητας µέσω fieldbus (σε µορφή ράµπας καµπύλης LINEAR και

JERK LIMITED οι αλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
κίνησης).

• Ενεργοποίηση των τερµατικών διακοπτών του λογισµικού.
• Κυκλικό σήµα απόκρισης της πραγµατικής ταχύτητας, της πραγµατικής θέσης στη

µονάδα χρήστη, του ρεύµατος επίδρασης και της καταπόνησης της συσκευής µέσω
των δεδοµένων εξόδου διεργασίας.

• Επιβεβαίωση της θέσης προορισµού µέσω του bit PI1:3 "Θέση προορισµού
επιτεύχθηκε" στη λέξη κατάστασης.

• Η προέλευση πραγµατικής θέσης (κωδικοποιητής κινητήρα, εξωτερικός κωδικο-
ποιητής ή κωδικοποιητής απόλυτων τιµών) µπορεί να επιλεχθεί ελεύθερα.

• Απλή διασύνδεση στο υπερκείµενο σύστηµα ελέγχου (PLC).
• Η λειτουργία µε 4 αντί 6 δεδοµένα διεργασίας είναι εφικτή ( ... δεν απαιτείται ο

προκαθορισµός της µορφής ράµπας).
Τρεις τύποι 
λειτουργίας

• Λειτουργία προσέγγισης (PO1:11 = "1" και PΟ1:12 = "0")
– Από τα Bit 9 ή 10 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ο κινητήρας κινείται προς τα δεξιά ή

τα αριστερά.
– Η ταχύτητα και οι ράµπες είναι µεταβλητές και προκαθορίζονται από το PLC

µέσω του fieldbus.
• Λειτουργία αναφοράς (PO1:11 = "0" και PO1:12 = "1")

– Με το Bit 8 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ξεκινά µία διαδροµή αναφοράς. Με τη
διαδροµή αναφοράς καθορίζεται το σηµείο αναφοράς (µηδενικό σηµείο
µηχανήµατος) για τις διαδικασίες απόλυτης οδήγησης σε θέση.

• Αυτόµατη λειτουργία (PO1:11 = "1" και PΟ1:12 = "1")
– Με το Bit 8 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) ξεκινά στην αυτόµατη λειτουργία µία

οδήγηση σε θέση.
– Ο καθορισµός της θέσης προορισµού πραγµατοποιείται µε τις λέξεις δεδοµένων

εξόδου PO2 και PO3.
– Η κυκλική επιστροφή αναγγελίας της πραγµατικής θέσης στις µονάδες χρήσης

πραγµατοποιείται από τις λέξεις δεδοµένων εισόδου PI2 και PI3.
– Ο καθορισµός της ονοµαστικής ταχύτητας πραγµατοποιείται µε τη λέξη

δεδοµένων εξόδου PO4.
– Η κυκλική επιστροφή αναγγελίας της πραγµατικής ταχύτητας πραγµατοποιείται

από τη λέξη δεδοµένων εισόδου PI4.
– Ο καθορισµός των ράµπων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης πραγµατοποιείται µε

τις λέξεις δεδοµένων εξόδου PO5 και PO6.
– Η κυκλική επιστροφή αναγγελίας του ρεύµατος επίδρασης και της καταπόνησης

της συσκευής στις µονάδες χρήσης πραγµατοποιείται από τις λέξεις δεδοµένων
εισόδου PI5 και PI6.

– Η επιβεβαίωση της θέσης προορισµού πραγµατοποιείται από το bit 3 της λέξης
κατάστασης (PI1) "Θέση προορισµού επιτεύχθηκε".

Η µέγιστη δυνατή διαδροµή εξαρτάται από την επιλεγµένη µονάδα διαδροµής.
Παραδείγµατα:
• Μονάδα διαδροµής [1/10 mm] Æ µέγιστη δυνατή διαδροµή = 26,2 m
• Μονάδα διαδροµής [mm] Æ µέγιστη δυνατή διαδροµή = 262 m
Μ
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Κλίµακα ηλεκτροκινητήρα
3.3 Κλίµακα ηλεκτροκινητήρα
Για την οδήγηση του κινητήρα σε θέση θα πρέπει η µονάδα ελέγχου να γνωρίζει το
πλήθος των παλµών κωδικοποιητή (βήµατα) ανά µονάδα διαδροµής. Με την κλίµακα
ρυθµίζεται η µονάδα χρήστη που είναι κατάλληλη για την εφαρµογή.

Ηλεκτροκινητήρας 
χωρίς εξωτερικό 
κωδικοποιητή 
(µη συνεκτική 
σύνδεση)

Για έναν ηλεκτροκινητήρα χωρίς εξωτερικό κωδικοποιητή µπορείτε να υπολογίσετε
αυτόµατα την κλίµακα κατά την έναρξη λειτουργίας της εκτεταµένης οδήγησης σε
θέση µέσω δίαυλου. Θα πρέπει να εισάγετε τα παρακάτω δεδοµένα:
• ∆ιάµετρος του γραναζιού µετάδοσης (ddrive wheel) ή βήµα του άξονα (sspindle)
• Σχέση µετάδοσης του µειωτήρα (igear unit, µείωση στροφών)
• Σχέση µετάδοσης του πρόσθετου µειωτήρα (igear unit, µείωση στροφών)

Υπολογίζονται οι παρακάτω συντελεστές κλίµακας:
• Συντελεστής κλίµακας Παλµοί / ∆ιαδροµή [inc/mm] σύµφωνα µε τον τύπο:

Παλµοί = 4096 × igear unit × iadditional gear

∆ιαδροµή = Π × ddrive wheel ή Π × sspindle

• Συντελεστής κλίµακας ταχύτητας
Συντελεστής αριθµητή σε [1/min] και τιµή παρονοµαστή στην "Μονάδα ταχύτητας".

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας τους συντελεστές κλίµακας για τη διαδροµή και την
ταχύτητα. Εάν εισάγετε για τη µονάδα διαδροµής µία άλλη µονάδα από [mm] ή
[1/10 mm], τότε αυτή η µονάδα χρήστη ορίζεται και για τη θέση των τερµατικών
διακοπτών του λογισµικού, την απόκλιση αναφοράς και τις µέγιστες διαδροµές.
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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λίµακα ηλεκτροκινητήρα
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Ηλεκτροκινητήρας 
µε εξωτερικό 
κωδικοποιητή 
(συνεκτική 
σύνδεση)

Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει πριν από την έναρξη λειτουργίας της εκτεταµένης
οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου να έχετε ενεργοποιήσει και βαθµονοµήσει τον
εξωτερικό κωδικοποιητή. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήστε στο πρόγραµµα Shell τις
παρακάτω ρυθµίσεις πριν την έναρξη λειτουργίας της εκτεταµένης οδήγησης σε θέση
µέσω δίαυλου (Æ εικόνα που ακολουθεί).

• Πηγή πραγµατικής θέσης P941
Στην περίπτωση σύνδεσης ενός βαθµικού κωδικοποιητή ή ενός κωδικοποιητή
απολύτων τιµών (DIP11) ρυθµίστε το P941 σε "EXT. ENCODER (X14)". Μπορείτε
να πραγµατοποιήσετε αυτές τις ρυθµίσεις και κατά την έναρξη λειτουργίας της
εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου.

• Αριθµητής συντελεστή κωδικοποιητή P942 / Παρονοµαστής συντελεστή
κωδικοποιητή P943 / Κλίµακα κωδικοποιητή P944 Εξωτερικός Κωδικοποιητής

Κατά την έναρξη λειτουργίας της εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου ο
υπολογισµός της κλίµακας είναι κλειδωµένος.

10091AEN

• Πρόσθετες πληροφορίες για την κλίµακα ενός εξωτερικού κωδικοποιητή θα βρείτε
στο εγχειρίδιο "Οδήγηση σε θέση και Έλεγχος διαδικασίας IPOSplus®".

• Για τη χρήση ενός κωδικοποιητή απόλυτων τιµών ακολουθήστε τις υποδείξεις για την
έναρξη λειτουργίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B
Πρόσθετη δυνατότητα κωδικοποιητή απόλυτων τιµών DIP11B".
Μ
Κ
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Τερµατικοί διακόπτες, έκκεντρα αναφοράς και µηδενικό σηµείο µηχανήµατος
3.4 Τερµατικοί διακόπτες, έκκεντρα αναφοράς και µηδενικό σηµείο µηχανήµατος
Κατά το σχεδιασµό ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις:
• Οι τερµατικοί διακόπτες λογισµικού θα πρέπει να βρίσκονται εντός της διαδροµής

των τερµατικών διακοπτών του υλικού.
• Κατά τον καθορισµό του σηµείου αναφοράς (θέση του έκκεντρου αναφοράς) και του

τερµατικού διακόπτη λογισµικού προσέξτε ώστε αυτά να µην υπερκαλύπτονται.
Στην περίπτωση υπερκάλυψης κατά τη διαδικασία αναφοράς παράγεται το µήνυµα
σφάλµατος F78 "IPOS SW limit switch".

• Εάν δεν θέλετε το µηδενικό σηµείο του µηχανήµατος να βρίσκεται στο έκκεντρο
αναφοράς, µπορείτε να καταχωρήσετε κατά την έναρξη λειτουργίας µία απόκλιση
αναφοράς. Ισχύει ο τύπος: Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς +
απόκλιση αναφοράς Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να αλλάξετε το µηδενικό σηµείο
µηχανήµατος, χωρίς να χρειαστεί να µετατοπίσετε το έκκεντρο αναφοράς.

∆ώστε προσοχή και στις υποδείξεις του κεφαλαίου "Τερµατικοί διακόπτες λογισµικού".
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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3.5 Εκχώρηση δεδοµένων διεργασίας
Το υπερκείµενο σύστηµα ελέγχου (PLC) αποστέλλει 6 λέξεις δεδοµένων εξόδου
διεργασίας (PO1 ... PO6) στο µετατροπέα και παραλαµβάνει από αυτόν 6 λέξεις
δεδοµένων εισόδου διεργασίας (PI1 ... PΙ6).

∆εδοµένα εξόδου 
διεργασίας

Οι λέξεις δεδοµένων εξόδων της διαδικασία έχουν την παρακάτω αντιστοιχία:
• PΟ1: Λέξη ελέγχου 2

• PΟ2 + PΟ3: Θέση προορισµού

• PΟ4: Ονοµαστική ταχύτητα

56163AEN
Εικόνα 4: Ανταλλαγή δεδοµένων µέσω δεδοµένων διαδικασίας

PO = ∆εδοµένα εξόδου διαδικασίας PI = ∆εδοµένα εισόδου διαδικασίας
PΟ1 = Λέξη ελέγχου 2 PΙ1 = Λέξη ελέγχου (δεδοµένα IPOS PI)
PΟ2 = Θέση προορισµού υψηλή PΙ2 = Πραγµατική θέση Υψηλή (δεδοµένα IPOS PI)
PΟ3 = Θέση προορισµού χαµηλή PΙ3 = Πραγµατική θέση Χαµηλή (δεδοµένα IPOS PI)
PΟ4 = Ονοµαστική ταχύτητα (δεδοµένα IPOS PO) PΙ4 = Πραγµατική ταχύτητα (δεδοµένα IPOS PI)
PΟ5 = Ράµπα επιτάχυνσης (δεδοµένα IPOS PΟ) PΙ5 = Ρεύµα επίδρασης (δεδοµένα IPOS PI)
PΟ6 = Ράµπα επιβράδυνσης (δεδοµένα IPOS PΟ) PΙ6 = Καταπόνηση συσκευής (δεδοµένα IPOS PI)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

/SWLS Φραγή 
ρυθµιστή/Αποδέσµευση

δεσµευµένο Αποδέσµευση/Ταχεία 
παύση

δεσµευµένο Αποδέσµευση/Παύση

Λειτουργία High /Έλεγχος παύσης

Λειτουργία Low Εναλλαγή ράµπας

Προσέγγιση - Αλλαγή σετ παραµέτρων

Προσέγγιση + Επαναφορά σφάλµατος

Εκκίνηση δεσµευµένο

PO2 Θέση προορισµού Υψηλή PO3 Θέση προορισµού χαµηλή
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Θέση προορισµού [µονάδα χρήστη]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ονοµαστική ταχύτητα [1/min]
Μ
Ε
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Εκχώρηση δεδοµένων διεργασίας
• PΟ5 + PΟ6: Ράµπα επιτάχυνσης και κλίση επιβράδυνσης

∆εδοµένα 
εισόδου 
διεργασίας

Οι λέξεις δεδοµένων εισόδου διεργασίας έχουν την παρακάτω αντιστοιχία:
• PI1: Λέξη κατάστασης

• PΙ2 + PΙ3: Πραγµατική θέση

• PΙ4: Πραγµατική ταχύτητα

• PΙ5: Ρεύµα επίδρασης

• PΙ6: Καταπόνηση συσκευής

PΟ5 Ράµπα επιτάχυνσης PΟ6 Ράµπα επιβράδυνσης
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ράµπες [δευτερόλεπτα]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Κατάσταση µετατροπέα / 
Κωδικός σφάλµατος Ο κινητήρας Motor γυρίζει (n Á 0)

Μετατροπέας σε ετοιµότητα λειτουργίας

Αναφορά IPOS (= η αναφορά του 
ηλεκτροκινητήρα ολοκληρώθηκε)

Θέση προορισµού επιτεύχθηκε

Φρένο ανοικτό

Βλάβη/προειδοποίηση

Τερµατικός διακόπτης δεξιά

Τερµατικός διακόπτης αριστερά

PI2 Πραγµατική θέση υψηλή PI3 Πραγµατική θέση Xαµηλή
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Πραγµατική θέση [µονάδα χρήστη]

PI4 Πραγµατική ταχύτητα
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Πραγµατική ταχύτητα [1/min]

PE5 Ρεύµα επίδρασης
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

Ρεύµα επίδρασης [% ονοµαστικό ρεύµα συσκευής]

PΙ6 Καταπόνηση συσκευής
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

Καταπόνηση συσκευής [% I × t]
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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16
3.6 Τερµατικοί διακόπτες λογισµικού
Γενικά Η λειτουργία εποπτείας "Τερµατικοί διακόπτες λογισµικού" χρησιµεύει στον έλεγχο των

λογικών τιµών για τη θέση προορισµού. Η τρέχουσα θέση του ηλεκτροκινητήρα δεν έχει
σηµασία. Σε σχέση µε την εποπτεία των τερµατικών διακοπτών υλικού, η εποπτεία των
τερµατικών διακοπτών λογισµικού προσφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης ενός
σφάλµατος του προκαθορισµένου προορισµού πριν από την έναρξη κίνησης του άξονα.
Οι τερµατικοί διακόπτες λογισµικού είναι ενεργοί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
αναφοράς του άξονα, δηλ. όταν το Bit 1 "Αναφορά IPOS" έχει οριστεί στο PI1.

Αποδέσµευση 
των τερµατικών 
διακοπτών 
λογισµικού

Εάν χρησιµοποιηθεί ένας κωδικοποιητής απόλυτων τιµών ή ένας κωδικοποιητής
Multiturn-Hiperface® θα πρέπει µετά την αλλαγή του κωδικοποιητή ο ηλεκτροκινητήρας
να κινηθεί εντός των τερµατικών διακοπτών λογισµικού. Στη λέξη δεδοµένων εξόδου
διεργασίας 1 (PO1) καταχωρήθηκε στο Bit 15 η τιµή "/SWLS" (= Αποδέσµευση του
τερµατικού διακόπτη λογισµικού).
Η τιµή 15 "/SWLS" είναι διαθέσιµη µόνον στις λειτουργίες Προσέγγιση και Αναφορά.
Όταν καθοριστεί το Bit 15, ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί να κινηθεί από την ισχύουσα
περιοχή οδήγησης στην περιοχή των τερµατικών διακοπτών λογισµικού (Æ περίπτωση 3).

∆ιακρίνονται οι εξής τρεις περιπτώσεις:

Περίπτωση 1 • Προϋποθέσεις:
– Να µην έχει οριστεί το Bit 15 "/SWLS" στη λέξη δεδοµένων εξόδου διεργασίας 1

(PO1).
– Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται εντός της ισχύουσας περιοχής οδήγησης σε θέση
– Η εποπτεία των τερµατικών διακοπτών λογισµικού είναι ενεργή.

Στη λειτουργία προσέγγισης ο ηλεκτροκινητήρας οδηγείται µέχρι και τρία παράθυρα
θέσης (P922) πριν από τον τερµατικό διακόπτη λογισµικού και ακινητοποιείται σ'
αυτή τη θέση.
Στην αυτόµατη λειτουργία ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί να οδηγηθεί µέχρι τον
τερµατικό διακόπτη λογισµικού, όχι όµως και πέρα από αυτόν.
Στη λειτουργία αναφοράς οι τερµατικοί διακόπτες λογισµικού δεν είναι ενεργοί και
µπορούν να προσπεραστούν κατά την διαδροµή αναφοράς. 

10981AEN
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Τερµατικοί διακόπτες λογισµικού
Περίπτωση 2 • Προϋποθέσεις:
– Να µην έχει οριστεί το Bit 15 "/SWLS" στη λέξη δεδοµένων εξόδου διεργασίας 1

(PO1).
– Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται εκτός του τερµατικού διακόπτη λογισµικού.

Μετά την αποδέσµευση του ηλεκτροκινητήρα εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα
σφάλµατος:

Με µία επαναφορά µπορείτε να ακυρώσετε το µήνυµα σφάλµατος. Η λειτουργία
εποπτείας είναι απενεργοποιηµένη. Ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί να κινηθεί εντός της
περιοχής των τερµατικών διακοπτών λογισµικού µε δύο διαφορετικές ταχύτητες:
– Συνέχιση προς την περιοχή των τερµατικών διακοπτών λογισµικού µε τις

Ονοµαστικές στροφές 2 (P902).
– Αποµάκρυνση από την περιοχή κίνησης των τερµατικών διακοπτών λογισµικού

µε τις µέγιστες στροφές.
Η λειτουργία εποπτείας ενεργοποιείται πάλι εάν:
– η πραγµατική θέση του ηλεκτροκινητήρα που έχει οριστεί µε το P941 κυµαίνεται

πάλι στην επιτρεπόµενη περιοχή οδήγησης σε θέση.
– έχει δοθεί µία εντολή οδήγησης σε θέση από τον απέναντι τερµατικό διακόπτη

λογισµικού.
– η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί.

10982AEN

10983AEN
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Περίπτωση 3 • Απαραίτητη προϋπόθεση:
– Να έχει οριστεί το Bit 15 "/SWLS" στη λέξη δεδοµένων εξόδου διεργασίας 1

(PO1).

Στις λειτουργίες "Προσέγγιση" και "Αναφορά" η λειτουργία εποπτείας είναι απενεργο-
ποιηµένη. Ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί να κινηθεί εντός της διαδροµής των
τερµατικών διακοπτών λογισµικού καθώς και στην ισχύουσα περιοχή οδήγησης σε
θέση εντός των τερµατικών διακοπτών λειτουργίας, χωρίς να δηµιουργηθεί ένα
µήνυµα σφάλµατος. Η ταχύτητα είναι µεταβλητή.

3.7 Ταχύτητα επεξεργασίας IPOSplus®

Η ταχύτητα επεξεργασίας IPOSplus® του MOVIDRIVE® MDX61B µπορεί να
τροποποιηθεί µε τις παρακάτω παραµέτρους:
• P938 Ταχύτητα IPOS TASK1, Περιοχή ρύθµισης 0 ... 9
• P939 Ταχύτητα IPOS TASK2, Περιοχή ρύθµισης 0 ... 9
Με την τιµή "0" για τις δύο παραµέτρους προκύπτει µία ταχύτητα επεξεργασίας
IPOSplus® ανάλογα µε το MOVIDRIVE® MD_60A:
• P938 = 0 Ô TASK1 = 1 Εντολή/ ms
• P939 = 0 Ô TASK2 = 2 Εντολές/ ms
Οι τιµές που είναι µεγαλύτερες από το µηδέν προστίθενται στην ταχύτητα επεξεργασίας
IPOSplus® του MOVIDRIVE® MD_60A. Προσέξτε, το άθροισµα των εντολών ανά
χιλιοστό του δευτερολέπτου (εντολές / ms) του TASK1 και του TASK2 δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερες από το 9.
Με την έναρξη λειτουργίας της µονάδας µε ένα MOVIDRIVE® MDX61B οι παράµετροι
για τη χρονικά βελτιωµένη διαδικασία ρυθµίζονται ως εξής:
• P938 = 5 Ô TASK1 = 1 Εντολή / ms + 5 Εντολές / ms = 6 Εντολές / ms
• P939 = 4 Ô TASK2 = 2 Εντολές / ms +4 Εντολές / ms = 6 Εντολές / ms

10984AEN

Εναλλαγή εποπτείας των τερµατικών διακοπτών λογισµικού κατά τη διάρκεια
λειτουργίας!
Πιθανές συνέπειες: Κίνδυνος τραυµατισµού.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας (δηλ. όταν ο άξονας κινείται) δεν επιτρέπεται να αλλάξετε
την εποπτεία των τερµατικών διακοπτών λογισµικού (PO1, Bit 15 "/SWLS").
Μ
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3Μελέτη έργου
Ασφαλής διακοπή
3.8 Ασφαλής διακοπή
Η κατάσταση "Ασφαλής διακοπή" µπορεί να υλοποιηθεί µόνον µε την ασφαλή
αποσύνδεση των βραχυκυκλωτήρων στον ακροδέκτη X17 (µε διακόπτες ασφαλείας ή
PLC ασφαλείας).
Η κατάσταση "Ασφαλής διακοπή ενεργή" εµφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων 7 τµηµάτων
µε ένα "U". Στη µονάδα εφαρµογής αυτή η κατάσταση αντιµετωπίζεται όπως και η
κατάσταση "CONTROLLER INHIBIT" (Αναστολή ελεγκτή).

3.9 Αντικείµενο αποστολής SBus
Προσφέρεται η δυνατότητα εγκατάστασης ενός αντικειµένου αποστολής SBus, το οποίο
θα µεταδίδει κυκλικά την πραγµατική θέση του ηλεκτροκινητήρα. Η "Εκτεταµένη
οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" µπορεί µε αυτή τη λειτουργία να χρησιµοποιηθεί ως
κύρια µονάδα "DriveSync" ή ως κύρια µονάδας οποιουδήποτε προγράµµατος
IPOSplus®. 

Ενεργοποίηση 
του αντικειµένου 
αποστολής SBus

Το αντικείµενο αποστολής SBus εγκαθίσταται όταν οριστεί η µεταβλητή IPOSplus® H115
SwitchSBUS στην τιµή "1" και επανεκκινηθεί το πρόγραµµα IPOSplus® (Æ εικόνα που
ακολουθεί).

Ρύθµιση των 
αντικειµένων 
SBus

Μετά την επανεκκίνηση του προγράµµατος IPOSplus® το αντικείµενο αποστολής και
συγχρονισµού αρχικοποιούνται αυτόµατα. Το περιεχόµενο του αντικειµένου αποστολής
ρυθµίζεται για τον κωδικοποιητή IPOSplus®.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία "Ασφαλής διακοπή" θα βρείτε στα
παρακάτω έντυπα:
• Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Συνθήκες
• Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Εφαρµογές

11010AXX

Αντικείµενο αποστολής Αντικείµενο συγχρονισµού

ObjectNo 2 1

CycleTime 1 5

Offset 0 0

Format 4 0

DPointer Κωδικοποιητής IPOS –
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
 19



4 γκατάσταση
ογισµικό MOVITOOLS®

20
4 Εγκατάσταση
4.1 Λογισµικό MOVITOOLS®

MOVITOOLS® Η εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" περιλαµβάνεται στο
λογισµικό MOVITOOLS® (έκδοση 4.20 ή νεότερη). Για να εγκαταστήσετε το
MOVITOOLS® στον υπολογιστή σας ενεργήστε ως εξής:
• Βάλτε το δίσκο MOVITOOLS® στη µονάδα CD του υπολογιστή.
• Ξεκινά το µενού εγκατάστασης του MOVITOOLS®. Ακολουθήστε τις οδηγίες, που

σας καθοδηγούν αυτόµατα στην εγκατάσταση.

Μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε το πρόγραµµα MOVITOOLS® χρησιµοποιώντας το
διαχειριστή προγραµµάτων. Για την έναρξη λειτουργίας του µετατροπέα µέσω του
διαχειριστή MOVITOOLS® ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Μαρκάρετε τη γλώσσα που επιθυµείτε στην οµάδα "Language" (γλώσσα).
• Στο πεδίο επιλογής "PC Interface" επιλέξτε  τη θύρα επικοινωνίας του υπολογιστή

(π.χ. COM 1), στην οποία έχει συνδεθεί ο µετατροπέας.
• Μαρκάρετε το πεδίο επιλογής "Movidrive B" στην οµάδα "Device Type" (τύπος

συσκευής).
• Στην οµάδα "Baudrate" (ρυθµός Baud) µαρκάρετε το ρυθµό Baud της βασικής

συσκευής που έχει ρυθµιστεί µε το µικροδιακόπτη S13 (τυπική ρύθµιση Æ
"57,6 kBaud" ).

• Κάντε κλικ στο <Update> (ανανέωση). Εµφανίζεται ο συνδεδεµένος µετατροπέας.

Τύπος 
εφαρµογής

Η εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µόνον µε µονάδες MOVIDRIVE® τεχνικής έκδοσης (-0T). Με τις µονάδες βασικής
έκδοσης τύπου (-00), η εφαρµογή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

10985AEN
Εικόνα 5: Παράθυρο MOVITOOLS®
Ε
Λ
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4Εγκατάσταση
Σχέδιο συνδεσµολογίας MOVIDRIVE® MDX61B
4.2 Σχέδιο συνδεσµολογίας MOVIDRIVE® MDX61B

55257AEL
Εικόνα 6: Σχέδιο συνδεσµολογίας MOVIDRIVE® MDX61B µε πρόσθετη δυνατότητα DEH11B ή DER11B

X14:

DEH11B DER11B
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MOVIDRIVE MDX61B®
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X
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4
X

1
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15

1

1
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X12:

DGND

SC11

SC12

1

2
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B

u
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/Αναστολή ελεγκτή

Ενεργοποίηση/Ταχεία παύση

Επαναφορά

Έκκεντρο αναφοράς

/Τερματικός διακόπτης Δεξιά

/Τερματικός διακόπτης Αριστερά

Αναφορά X13:DIØØ...DIØ5

Έξοδος +24V

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

RS-485 +

RS-485-

Είσοδος TF/TH

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

/Φρένο

      Επαφή ρελέ έτοιμο για λειτουργία

      Επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ)

      Επαφή κανονικά κλειστή (NC)

/Βλάβη

Έξοδος +24V

Είσοδος +24V

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

Είσοδος εξωτ. κωδικοποιητή (HIPERFACE®, 

sin/cos ή 5V TTL) ή σύνδεση X14-X14

(Σύνδεση: Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B)

Κωδικοποιητής μοτέρ:

Στο DEH11B: HIPERFACE®, sin/cos ή 5V TTL

Στο DER11B: Αναλυτής, 6 πόλων, 3,5 VAC_eff 4kHz

(Σύνδεση: Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B)

Αναφορά δίαυλου συστήματος

    Δίαυλος συστήματος High

    Δίαυλος συστήματος Low
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4.3 Εγκατάσταση δίαυλου MOVIDRIVE® MDX61B
Γενική 
επισκόπηση

Για την εγκατάσταση δίαυλου λάβετε υπόψη τις οδηγίες στα αντίστοιχα εγχειρίδια
(Fιeldbus) που επισυνάπτονται στις διεπαφές fieldbus. Για την εγκατάσταση του
δίαυλου συστήµατος (SBus) λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

56363AXX
Εικόνα 7: Τύποι διαύλων
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4Εγκατάσταση
Εγκατάσταση δίαυλου MOVIDRIVE® MDX61B
PROFIBUS 
(DFP21B)

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο του "MOVIDRIVE® MDX61B
∆ιεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP" , που µπορείτε να παραγγείλετε από την
εταιρεία SEW-EURODRIVE. Για την απλή έναρξη λειτουργίας µπορείτε να κατεβάσετε
τα αρχεία στοιχείων της συσκευής (GSD) και τα αρχεία τύπου για το MOVIDRIVE®

MDX61B από το δικτυακό τόπο της SEW (ενότητα "Λογισµικό").

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Αντιστοίχηση 
βύσµατος

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus PROFIBUS τύπου DFP21B

55274AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 824 240 2

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS® και πληκτρολόγιο DBG60B

Παραλλαγή πρωτοκόλλου PROFIBUS-DP και DP-V1 σύµφωνα µε το IEC 61158

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί Baud Αυτόµατη αναγνώριση ρυθµού Baud µεταξύ
9.6 kBaud ... 12 MBaud

Σύνδεση Υποδοχή Sub D 9 πόλων
Αντιστοίχηση κατά IEC 61158

Τερµατισµός διαύλου Όχι ενσωµατωµένος, πρέπει να γίνει στο βύσµα του 
PROFIBUS.

∆ιεύθυνση σταθµού 0...125 ρύθµιση από µικροδιακόπτες

Αρχείο GSD SEWA6003.GSD

Αριθµός αναγνώρισης DP ∆εκαεξαδικός 6003 = δυαδικός 24579

Μέγ. αριθµός των δεδοµένων διεργασίας 10 δεδοµένα διεργασίας

Βάρος 0,2 kg

1. Πράσινη LED: RUN
2. Κόκκινη LED: BUS FAULT
3. Μικροδιακόπτης για ρύθµιση της διεύθυνσης µονάδας.
4. 9-πολική υποδοχή Sub-D: Σύνδεση διαύλου
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55276AXX
Εικόνα 8: Αντιστοίχηση ακίδων βύσµατος sub D, 9 ακίδων, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61158

(1)Βύσµα Sub-D, 9-πολικό
(2) Συστρέψτε τα καλώδια σήµατος!
(3)Χρειάζεται αγώγιµη σύνδεση µεταξύ περιβλήµατος του βύσµατος και θωράκισης!
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RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)
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[3]
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INTERBUS 
καλώδιο οπτικών 
ινών (DFI21B)

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο του "MOVIDRIVE® MDX61B
∆ιεπαφή fieldbus DFI21B INTERBUS µε αγωγό οπτικών ινών" , που µπορείτε να
παραγγείλετε από την εταιρεία SEW-EURODRIVE.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Αντιστοίχηση 
συνδέσεων

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus INTERBUS τύπου DFI21B (FO)

55288AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 824 311 5

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS®, πληκτρολόγιο DBG60B και 
CMD-Tool

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί Baud 500 kBaud και 2 MBaud, ρυθµιζόµενοι µέσω 
µικροδιακοπτών

Σύνδεση
Είσοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: 2 βύσµατα F-SMA
Έξοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: 2 βύσµατα F-SMA
Οπτικά ρυθµιζόµενη διεπαφή οπτικών ινών FO

Βάρος 0,2 kg

1. Μικροδιακόπτης για τη ρύθµιση του µεγέθους δεδοµένων διεργασίας, του µεγέθους PCP και του ρυθµού 
Baud

2. LED διάγνωσης
3. FO: Αποµακρυσµένη είσοδος IN
4. FO: εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος
5. FO: αποµακρυσµένη έξοδος OUT
6. FO: εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος
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Θέση Σήµα Κατεύθυνση Χρώµα κλώνου 
καλωδίου FO

3 FO Αποµακρυσµένη είσοδος IN ∆εδοµένα λήψης Πορτοκαλί (OG)

4 Εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος ∆εδοµένα εκποµπής Μαύρο (BK)

5 FO αποµακρυσµένη έξοδος OUT ∆εδοµένα λήψης Μαύρο (BK)

6 Εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος ∆εδοµένα εκποµπής Πορτοκαλί (OG)
Ε
Ε
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Εγκατάσταση δίαυλου MOVIDRIVE® MDX61B
INTERBUS 
(DFI11B)

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B ∆ιεπαφή
fieldbus DFI11B INTERBUS" , που µπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία SEW-
EURODRIVE.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Αντιστοίχηση 
βύσµατος

Συντοµογραφία χρώµατος κλώνου κατά το IEC 757.

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus INTERBUS τύπου DFI11B

55278AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 824 309 3

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS® και πληκτρολόγιο DBG60B

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί Baud 500 kBaud και 2 MBaud, ρυθµιζόµενοι µέσω 
µικροδιακοπτών

Σύνδεση

Είσοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: Βύσµα Sub-D, 9-πολικό
Έξοδος αποµακρυσµένου δίαυλου: Υποδοχή Sub D 9 
πόλων
Τεχνολογία διαβίβασης RS-485, 6κλωνος, συνεστραµµένος 
ανά δύο, θωρακισµένος αγωγός δύο καλωδίων

Αριθµός αναγνώρισης µονάδας E3hex = 227dez

Μέγ. αριθµός δεδοµένων διεργασίας 6 δεδοµένα διεργασίας

Βάρος 0,2 kg

1. Μικροδιακόπτης για τη ρύθµιση του µεγέθους δεδοµένων διεργασίας, του µεγέθους PCP και του ρυθµού 
Baud

2. LED διάγνωσης: 4 x πράσινα LED (UL, RC, BA, TR); 1 x κόκκινο LED (RD)
3. 9-πολικό βύσµα Sub-D: Είσοδος αποµακρυσµένου δίαυλου
4. 9-πολική υποδοχή Sub-D: Έξοδος αποµακρυσµένου δίαυλου
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04435AXX
Εικόνα 9: Αντιστοίχηση του 9πολικού βύσµατος Sub-D του εισερχόµενου καλωδίου 

αποµακρυσµένου δίαυλου και του 9πολικού βύσµατος Sub-D του εξερχόµενου 
αποµακρυσµένου δίαυλου

(1) 9πολική υποδοχή Sub-D του εισερχόµενου καλωδίου αποµακρυσµένου δίαυλου
(2) Συστρέψτε τα καλώδια σήµατος!
(3)Χρειάζεται αγώγιµη σύνδεση µεταξύ περιβλήµατος του βύσµατος και θωράκισης!
(4) 9πολικό βύσµα Sub-D του εξερχόµενου καλωδίου αποµακρυσµένου δίαυλου
(5)Βραχυκυκλώστε την ακίδα 5 µε την ακίδα 9!
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CANopen 
(DFC11B)

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο "Επικοινωνία" που µπορείτε να
παραγγείλετε από την εταιρία SEW-EURODRIVE (διαθέσιµο από 03/2005).

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Σύνδεση 
MOVIDRIVE® – 
CAN

Η σύνδεση της πρόσθετης δυνατότητας DFC11B στο δίαυλο CAN πραγµατοποιείται
από το X30 ή το X31 ανάλογα µε το SBus της βασικής συσκευής (X12). Σε αντίθεση µε
το SBus1, το SBus2 διατίθεται από την πρόσθετη δυνατότητα DFC11B µε ηλεκτρικό
διαχωρισµό.

Αντιστοίχηση 
ακροδεκτών (X30)

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus CANopen τύπου DFC11B

55284AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 824 317 4

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS® και πληκτρολόγιο DBG60B

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί Baud

Ρύθµιση µε την παράµετρο P894:
• 125 KBaud
• 250 KBaud
• 500 KBaud
• 1000 KBaud

Σύνδεση
Βύσµα Sub-D, 9-πολικό (Χ30)
Αντιστοίχηση κατά το πρότυπο CiA
2κλωνος συνεστραµµένος αγωγός κατά ISO 11898

Τερµατισµός δίαυλου ∆υνατότητα ενεργοποίησης µέσω µικροδιακοπτών (120 Ω)

Περιοχή διευθύνσεων 1 ... 127 επιλέξιµοι µέσω µικροδιακόπτη

Βάρος 0,2 kg

1. Μικροδιακόπτης για ρύθµιση της αντίστασης τερµατισµού δίαυλου
2. X31: Σύνδεση δίαυλου CAN
3. X30: 9-πολικό βύσµα Sub-D: Σύνδεση δίαυλου CAN

1.

2.

DFC 11B

X30

ON 

R 
nc 

OFF

S1

1

5

6

9

X31

3

1
2

3.

06507AXX
Εικόνα 10: Αντιστοίχηση του 9-πολικού βύσµατος Sub-D του καλωδίου δίαυλου

(1)Υποδοχή Sub D 9 πόλων
(2) Συστρέψτε τα καλώδια σήµατος!
(3)Χρειάζεται αγώγιµη σύνδεση µεταξύ περιβλήµατος του βύσµατος και θωράκισης!

6

7

2

3

DGND

CAN High

CAN Low

DGND

(1)

(2)

(3)
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4Εγκατάσταση
Εγκατάσταση δίαυλου MOVIDRIVE® MDX61B
DeviceNet 
(DFD11B)

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B ∆ιεπαφή
fieldbus DFI11B DeviceNet", που µπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία SEW-
EURODRIVE. Για την απλή έναρξη λειτουργίας µπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία EDS
για το MOVIDRIVE® MDX61B από το δικτυακό τόπο της SEW (ενότητα "Λογισµικό").

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Αντιστοίχηση 
ακροδεκτών

Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών περιγράφεται στις προδιαγραφές του DeviceNet,
τόµος I, παράρτηµα A.

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus DeviceNet τύπου DFD11B

55280AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 824 972 5

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS® και πληκτρολόγιο DBG60B

Υποστηριζόµενοι ρυθµοί Baud

επιλέξιµοι µέσω του µικροδιακόπτη:
• 125 KBaud
• 250 KBaud
• 500 KBaud

Σύνδεση
5-πολικός ακροδέκτης Phoenix
Αντιστοίχηση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DeviceNet
(τόµος I, παράρτηµα A)

Επιτρεπόµενη διατοµή αγωγού Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DeviceNet

Τερµατισµός δίαυλου
Χρήση ακροδεκτών δίαυλου µε ενσωµατωµένη αντίσταση 
τερµατισµού δίαυλου (120 Ω) στην αρχή και στο τέλος του 
τµήµατος δίαυλου.

Ρυθµιζόµενη περιοχή διευθύνσεων (MAC-ID) 0...63, επιλέξιµες µέσω του µικροδιακόπτη

Βάρος 0,2 kg

1. Ένδειξη LED
2. Μικροδιακόπτης για τη ρύθµιση της διεύθυνσης κόµβου (MAC-ID), του µεγέθους δεδοµένων διεργασίας 

και του ρυθµού Baud
3. 5-πολικός ακροδέκτης Phoenix: Σύνδεση δίαυλου

DFD 11B

MOD/

Net

BUS-

OFF

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
F3
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO
1.

2.

3.

Ακροδέκτης Σηµασία Χρώµα

X30:1 V- (0V24) Μαύρο (BK)

X30:2 CAN_L Μπλε (BU)

X30:3 DRAIN Άχρωµο

X30:4 CAN_H Λευκό (WH)

X30:5 V+ (+24 V) Κόκκινο (RD)
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Ethernet 
(DFE11B)

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B ∆ιεπαφή
fieldbus DFI11B Ethernet", που µπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία SEW-
EURODRIVE.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Σύνδεση του 
MOVIDRIVE® – 
Ethernet

Για τη σύνδεση του DFE11B στο Ethernet θα πρέπει να συνδέσετε τη διασύνδεση
Ethernet X30 (βυσµατικός σύνδεσµος RJ45) µε ένα καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών
(Twisted-Pair) κατηγορίας 5, κλάσης D σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 11801 έκδοση
2.0 στο προβλεπόµενο Hub ή Switch. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο Patch.

Εάν θέλετε να συνδέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFE11B απευθείας µε τον
υπολογιστή µελέτης, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Cross-Over.

Πρόσθετη δυνατότητα ∆ιεπαφή fieldbus Ethernet Τύπος DFE11B

56362AXX

Κωδικός εξαρτήµατος 1820 036 2

Μέσα για έναρξη λειτουργίας και διάγνωση Λογισµικό MOVITOOLS® και πληκτρολόγιο DBG60B

Αυτόµατη ανίχνευση ρυθµού baud 10 MBaud / 100 MBaud

Σύνδεση RJ45 modular jack 8-8

∆ιευθυνσιοδότηση ∆ιεύθυνση IP 4 Byte

Βάρος 0,2 kg

1. Μικροδιακόπτης για τη ρύθµιση των Βytes (LSB) κατώτερης τιµής και της διεύθυνσης IP
2. LED "Κατάσταση" (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο), "100 MBit" (πράσινο), "link/act" (πράσινο)
3. X30: Σύνδεση Ethernet
4. ∆ιεύθυνση MAC
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54174AXX
Εικόνα 11: Αντιστοίχηση στο βυσµατικό σύνδεσµο RJ45

A = Εµπρόσθια όψη [1] Ακίδα 1 TX+ Transmit Plus
Β = Πίσω όψη [2] Ακίδα 2 TX- Transmit Minus
[3] Ακίδα 3 RX+ Receive Plus [6] Ακίδα 6 RX- Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B
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4Εγκατάσταση
Σύνδεση δίαυλου συστήµατος (SBus 1)
4.4 Σύνδεση δίαυλου συστήµατος (SBus 1)

Με το δίαυλο συστήµατος (SBus) µπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν έως και
64 συνδροµητές δίαυλου CAN. Χρησιµοποιήστε µετά από 20 έως 30 συνδροµητές έναν
αναµεταδότη, ανάλογα µε το µήκος και τη χωρητικότητα του καλωδίου. Ο δίαυλος SBus
υποστηρίζει την τεχνική µετάδοσης σύµφωνα µε το ISO 11898.
Αναλυτικές πληροφορίες για το δίαυλο συστήµατος θα βρείτε στο εγχειρίδιο “Σειριακή
επικοινωνία”, που διατίθεται από την εταιρεία SEW-EURODRIVE.

Σχέδιο συνδεσµολογίας SBus

Προδιαγραφές 
καλωδίου

• Χρησιµοποιήστε συνεστραµµένο και θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο τεσσάρων
κλώνων (καλώδιο µετάδοσης δεδοµένων µε θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Το
καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατοµή κλώνων 0,25 ... 0,75 mm2 (AWG 23 ... AWG 18)
– Αντίσταση καλωδίου 120 Ω σε συχνότητα 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά µονάδα µήκους Â  40 pF/m (12 pF/ft) σε συχνότητα 1 kHz

Κατάλληλο είναι π.χ. καλώδιο δίαυλου CAN ή καλώδιο DeviceNet.

Εφαρµογή της 
θωράκισης

• Τοποθετήστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη
θωράκισης ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων του µετατροπέα ή της κύριας µονάδας
ελέγχου.

Μήκη Αγωγών • Το επιτρεπόµενο συνολικό µήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθµιση του ρυθµού
baud του SBus (Ρ816):
– 125 kBaud Æ 320 m
– 250 kBaud Æ 160 m
– 500 kBaud Æ 80 m
– 1000 kBaud Æ 40 m

Αντίσταση 
απόληξης

• Ενεργοποιήστε την αντίσταση τερµατισµού (S12 = ON) στην αρχή και στο τέλος της
σύνδεσης του δίαυλου συστήµατος. Απενεργοποιήστε την αντίσταση τερµατισµού
στις υπόλοιπες µονάδες (S12 = OFF).

Μόνο όταν P816 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:
Στη σύνδεση δίαυλου συστήµατος δεν επιτρέπεται να συνδυάζονται οι συσκευές
MOVIDRIVE® compact MCH4_A µε άλλες συσκευές MOVIDRIVE®.
Σε ρυθµούς Baud Á 1000 kBaud επιτρέπεται ο συνδυασµός των συσκευών.

54534AEL
Εικόνα 12: σύνδεση δίαυλου συστήµατος
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• ∆εν πρέπει να εµφανίζεται καµία µετακίνηση δυναµικού µεταξύ των συσκευών που
συνδέονται µε το SBus. Αποτρέψτε τις µετακινήσεις δυναµικού λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής χρησιµοποιώντας
ξεχωριστό αγωγό.
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4 γκατάσταση
ύνδεση τερµατικών διακοπτών υλικού
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4.5 Σύνδεση τερµατικών διακοπτών υλικού
Τα έκκεντρα των τερµατικών διακοπτών υλικού θα πρέπει να καλύπτουν την περιοχή
κίνησης µέχρι τα σηµεία τερµατισµού.

Χρησιµοποιείτε µόνον τερµατικούς διακόπτες υλικού µε κανονικά κλειστές
επαφές (ενεργοποίηση Low)!

04437AXX
Εικόνα 13: Σύνδεση τερµατικών διακοπτών υλικού

CW = ∆εξιόστροφη περιστροφή µετατροπέα
X = ∆ιαδροµή
ES CW = Τερµατικός διακόπτης υλικού δεξιά
ES CCW = Τερµατικός διακόπτης υλικού αριστερά

E
S

C
W

E
S

C
C

W

X

CW

∆ώστε προσοχή στη σωστή αντιστοίχηση των τερµατικών διακοπτών υλικού. Αυτό
σηµαίνει ότι στη δεξιόστροφη περιστροφή (CW) προσεγγίζεται ο τερµατικός διακόπτης
υλικού δεξιά (ES CW) και στην αριστερόστροφη περιστροφή (CCW) προσεγγίζεται ο
τερµατικός διακόπτης υλικού αριστερά (ES CCW).
Ε
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5Έναρξη λειτουργίας
Γενικά
5 Έναρξη λειτουργίας
5.1 Γενικά

Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι ο σωστός σχεδιασµός και η
άψογη εγκατάσταση. Περισσότερες υποδείξεις σχεδιασµού θα βρείτε στο εγχειρίδιο του
συστήµατος MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Ελέγξτε την εγκατάσταση, τη σύνδεση των κωδικοποιητών και την εγκατάσταση των
καρτών fieldbus σύµφωνα µε τις υποδείξεις εγκατάστασης στις οδηγίες λειτουργίας
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, στα εγχειρίδια fieldbus και σ' αυτό το εγχειρίδιο (Æκεφ.
Εγκατάσταση).
Χρησιµοποιήστε ως εξωτερικό κωδικοποιητή έναν κωδικοποιητή απόλυτων τιµών
(σύνδεση στο DIP11B, X62). Ακολουθήστε και τις υποδείξεις για την εγκατάσταση και
την έναρξη λειτουργίας στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B Πρόσθετη δυνατότητα
κωδικοποιητή απόλυτων τιµών DIP11B".

5.2 Προεργασίες
Πριν από την έναρξη της "Εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου" εκτελέστε τα
παρακάτω βήµατα:
• Συνδέστε την υποδοχή "Xterminal" του µετατροπέα µε την υποδοχή PC-COM µέσω

της πρόσθετης δυνατότητας UWS21A (σειριακή διεπαφή).
• Εγκαταστήστε το MOVITOOLS® (έκδοση 4.20 ή νεότερη).
• Με το πρόγραµµα "MOVITOOLS/Shell" θέστε το µετατροπέα σε λειτουργία.

– MDX61B µε ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα: Τρόποι λειτουργίας CFC/Έλεγχος VFC-n
– MDX61B µε σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα: Τρόποι λειτουργίας SERVO

• Μόνον στη λειτουργία µε εξωτερικό κωδικοποιητή (βαθµικός κωδικοποιητής ή
κωδικοποιητής απόλυτων τιµών):
– Κωδικοποιητής απόλυτων τιµών: Θέστε την πρόσθετη δυνατότητα κωδικοποιητή

απόλυτων τιµών DIP11 σε λειτουργία. Ρυθµίζονται οι παράµετροι P942 ... P944
(Æ εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX61B Πρόσθετη δυνατότητα DIP11B").

– Βαθµικός κωδικοποιητής: Ρυθµίστε τις παραµέτρους 942 ... P944 Encoder factor
numerator, Encoder factor denominator, και Encoder scaling ext. Encoder στο
πρόγραµµα Shell. Μία αναλυτική περιγραφή των παραµέτρων θα βρείτε στο
εγχειρίδιο "Οδήγηση σε θέση και έλεγχος διαδικασίας  IPOSplus®.

• Επιλέξτε το πεδίο µενού [MOVITOOLS] / [Shell] / [Startup] και επιλέξτε την τεχνική
λειτουργία "Extended positioning via bus" (Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω
δίαυλου).

• Εισάγετε το σήµα "0" στον ακροδέκτη DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/".
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

32
5.3 Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 
(Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου)

Γενικά • Ξεκινήστε το πρόγραµµα [MOVITOOLS] / [Shell].
• Ξεκινήστε το [Startup] / [Extended positioning via bus].

11013AEN
Εικόνα 14: Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

(Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου)
Έ
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5Έναρξη λειτουργίας
Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus"
Ρύθµιση των 
παραµέτρων 
fieldbus

Μετά την έναρξη του προγράµµατος "Extended positioning via bus" διαβάζονται όλες οι
σηµαντικές παράµετροι για την εκτεταµένη οδήγηση σε θέση.
Εάν δεν έχει φορτωθεί ακόµη καµία έγκυρη µονάδα εφαρµογής στο µετατροπέα,
εµφανίζεται µετά την εκκίνηση της εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου το
παρακάτω παράθυρο.

Σ' αυτό το παράθυρο θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις εξής ρυθµίσεις:
• Ρύθµιση παραµέτρων fieldbus: Ρυθµίστε τις παραµέτρους του fieldbus: Οι µη

ρυθµιζόµενες παράµετροι είναι µπλοκαρισµένες και δεν µπορούν να τροπο-
ποιηθούν.
Ο δίαυλος συστήµατος (SBus) µπορεί να ρυθµιστεί οποιαδήποτε στιγµή, γι' αυτό δεν
απαιτείται καµία πρόσθετη δυνατότητα.
Εάν στην υποδοχή fieldbus έχει τοποθετηθεί µία κάρτα fieldbus (DFP, DFI, DFC,
DFD ή DFE), µπορείτε επιπλέον να επιλέξετε PROFIBUS, INTERBUS, CAN,
DEVICENET ή ETHERNET.

11014AEN
Εικόνα 15: Ρύθµιση παραµέτρων fieldbus
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

34
Ρύθµιση των 
συντελεστών 
κλίµακας 
διαδροµής και 
ταχύτητας

Σ' αυτό το παράθυρο ρυθµίζονται οι συντελεστές κλίµακας για τη διαδροµή και την
ταχύτητα.

Σ' αυτό το παράθυρο θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις εξής ρυθµίσεις:
• Πεδίο επιλογής Πηγή πραγµατικής θέσης: Επιλέξτε µε ποιον κωδικοποιητή θα

πραγµατοποιείται η µέτρηση διαδροµής για την οδήγηση σε θέση:
– MOTOR ENCODER (Χ15).
– EXT. ENCODER (X14) µε βαθµικό κωδικοποιητή ως εξωτερικό.
– ABSOLUTE ENCODER (DIP) µε κωδικοποιητή απόλυτων τιµών ως εξωτερικό

κωδικοποιητή ή επάνω στον άξονα του κινητήρα.

11015AEN
Εικόνα 16: Ρύθµιση κλίµακας

Εάν χρησιµοποιείτε έναν κωδικοποιητή απόλυτων τιµών θα πρέπει να πραγµατο-
ποιήσετε την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DIP11B πριν από την
έναρξη λειτουργίας της µονάδας εφαρµογής "Extended positioning via bus" (Εκτεταµένη
οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου)!
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5Έναρξη λειτουργίας
Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus"
Υπολογισµός 
συντελεστών 
κλίµακας

• Περίπτωση 1: Κωδικοποιητής κινητήρα ή κωδικοποιητής απόλυτων τιµών
στον άξονα του κινητήρα (Πηγή πραγµατικής θέσης)
– Επιλέξτε στο πεδίο επιλογής "Diameter of driving wheel" (διάµετρος γραναζιού) ή

"Spindle slope" (βήµα άξονα) (µόνον στον κωδικοποιητή κινητήρα) την αντίστοιχη
µονάδα. Ως µονάδα µέτρησης µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ χιλιοστών [mm] ή
1/10 του χιλιοστού [1/10 mm].

– Στο πεδίο εισαγωγής "Gearing ratio" (Σχέση µετάδοσης) εισάγετε τη σχέση
µετάδοσης του µειωτήρα και στο πεδίο "External ratio" (Εξωτερική σχέση
µετάδοσης) εισάγετε τη σχέση µετάδοσης του πρόσθετου µειωτήρα.

– Στο πεδίο επιλογής "Unit for Speed" (µονάδα ταχύτητας) επιλέξτε µεταξύ [mm/s],
[m/min] και [1/min].

– Στην οδήγηση σε θέση µε κωδικοποιητή απόλυτων τιµών επιλέξτε στο πεδίο
"Place of absolute encoder" (θέση κωδικοποιητή απόλυτων τιµών) την
καταχώρηση "Motor shaft" (άξονας κινητήρα).

– Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο <Calculate> (υπολογισµός). Οι συντελεστές
κλίµακας "∆ιαδροµή" και "Ταχύτητα" υπολογίζονται από το πρόγραµµα.

• Περίπτωση 2: Εξωτερικός κωδικοποιητής ή κωδικοποιητής απόλυτων τιµών
στη διαδροµή (Πηγή πραγµατικής θέσης)
Στη χρήση ενός εξωτερικού κωδικοποιητή ή ενός κωδικοποιητή απόλυτων τιµών στη
διαδροµή θα πρέπει να υπολογίσετε το συντελεστή κλίµακας ∆ιαδροµή µε το χέρι. Ο
συντελεστής κλίµακας για την ταχύτητα µπορεί να υπολογιστεί αυτόµατα (Æ ενότητα
που ακολουθεί) ή µε το χέρι (Æ παράδειγµα 2).
Αυτόµατος υπολογισµός του συντελεστή κλίµακας για την ταχύτητα:
• Στο πεδίο "Source actual position" (πηγή πραγµατικής θέσης) επιλέξτε την

καταχώρηση "Motor encoder" (κωδικοποιητής κινητήρα).
• Εισάγετε µία τιµή στο πεδίο εισαγωγής "Diameter of driving wheel" ή "Spindle

slope". Μπορείτε να επιλέξετε τη µονάδα [mm] ή [1/10 mm] από το διπλανό πεδίο
επιλογής.

• Στα πεδία "Gearing ratio" και "External ratio" εισάγετε τις αντίστοιχες τιµές για τις
σχέσεις µετάδοσης.

• Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο <Calculate> (υπολογισµός). Ο συντελεστής
κλίµακας για την ταχύτητα υπολογίζεται από το πρόγραµµα. 

Υπολογισµός του συντελεστή κλίµακας για τη διαδροµή:
• Στο πεδίο "Source actual position" (πηγή πραγµατικής θέσης) επιλέξτε την

καταχώρηση "External encoder" (εξωτερικός κωδικοποιητής) ή "Absolute
encoder" (κωδικοποιητής απόλυτων τιµών). Στην οδήγηση σε θέση µε
κωδικοποιητή απόλυτων τιµών επιλέξτε στο πεδίο "Place of absolute encoder"
(θέση κωδικοποιητή απόλυτων τιµών την καταχώρηση "Way" (διαδροµή).

• Στην οµάδα "Scaling factor for distance" (συντελεστής κλίµακας για τη διαδροµή)
εισάγετε τον αριθµό των παλµών που δίνει ο κωδικοποιητής ανά µονάδα
διαδροµής στο πεδίο εισαγωγής "Increments" (παλµοί). Η µονάδα µέτρησης των
παλµών είναι πάντα η [inc]. Στο πεδίο εισαγωγής "Distance" εισάγετε την
αντίστοιχη διαδροµή.

• Στην οµάδα "Scaling factor for distance" εισάγετε τη µονάδα µέτρησης του
συντελεστή κλίµακας για τη διαδροµή στο πεδίο "Unit". Όλες οι πληροφορίες που
ακολουθούν, π.χ. τερµατικοί διακόπτες λογισµικού, απόκλιση αναφοράς και
καθορισµός θέσης προορισµού εµφανίζονται στην επιλεγµένη µονάδα µέτρησης.
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

36
Μετατροπή της 
ανάλυσης 
διαδροµής σε 
µονάδες χρήστη

Ο συντελεστής κλίµακας ∆ιαδροµή (παλµοί / διαδροµή) εξυπηρετεί στον καθορισµό της
µονάδας διαδροµής χρήστη (π.χ. mm, περιστροφές, ft). Στην οδήγηση θέσης σε έναν
κωδικοποιητή κινητήρα ο συντελεστής κλίµακας για τη διαδροµή µπορεί να υπολογιστεί
αυτόµατα. Στον αυτόµατο υπολογισµό µπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω µονάδες:
• mm
• 1/10 mm
Στη χρήση ενός εξωτερικού κωδικοποιητή ή ενός κωδικοποιητή απόλυτων τιµών στη
διαδροµή θα πρέπει να υπολογίσετε το συντελεστή κλίµακας ∆ιαδροµή µε το χέρι
(Æ παραδείγµατα 1 και 2).

Παράδειγµα 1: Ένας ηλεκτροκινητήρας πρόκειται να οδηγηθεί σε θέση µέσω ενός
κωδικοποιητή απόλυτων τιµών στη διαδροµή. Η ταχύτητα θα εµφανίζεται µε τη
µονάδα µέτρησης [m/min].
• Στοιχεία του ηλεκτροκινητήρα:

– Σχέση µετάδοσης του µειωτήρα (κιβώτιο i) = 12,34
– Σχέση µετάδοσης του πρόσθετου µειωτήρα (πρόσθετο κιβώτιο i) = 1
– ∆ιάµετρος του γραναζιού = 200 mm

• Στοιχεία κωδικοποιητή:
– Τύπος: Κωδικοποιητής απόλυτων τιµών Stahltronik WCS3
– Φυσική ανάλυση = 1 βήµα  / 0,8 mm
– Κλίµακα κωδικοποιητή P955 = x8 (Æ ρυθµίζεται αυτόµατα κατά την έναρξη

λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DIP11B).
• Αυτόµατος υπολογισµός του συντελεστή κλίµακας για την ταχύτητα:

Αριθµητής / Παρονοµαστής = 32759 / 1668 µονάδα µέτρησης [m/min]
• Υπολογισµός του συντελεστή κλίµακας για τη διαδροµή µε το χέρι:

– Ηλεκτρική ανάλυση = 1 βήµα  / 0,8 mm × P955 Κλίµακα κωδικοποιητή
Αποτέλεσµα: 1 βήµα / 0,8 mm × 8 = 8 [inc/0,8 mm]

Αποτέλεσµα: Παλµοί / ∆ιαδροµή = 80 / 8 [mm]

Παράδειγµα 2: Ένας ηλεκτροκινητήρας πρόκειται να οδηγηθεί σε θέση µέσω ενός
εξωτερικού κωδικοποιητή στη διαδροµή.
• Στοιχεία του ηλεκτροκινητήρα:

– Σχέση µετάδοσης του µειωτήρα (κιβώτιο i) = 12,34
– Σχέση µετάδοσης του πρόσθετου µειωτήρα (πρόσθετο κιβώτιο i) = 1

• Στοιχεία κωδικοποιητή:
– Φυσική ανάλυση = 1024 βήµατα  / περιστροφή
– ∆ιάµετρος γραναζιού (dcarrying wheel) = 65 mm
– Κλίµακα κωδικοποιητή P944 = x2

• Υπολογισµός του συντελεστή κλίµακας για τη διαδροµή µε το χέρι:
– Παλµοί = Αριθµός βηµάτων / περιστροφή × 4 × P944

Παλµοί = 1024 βήµατα / περιστροφή × 4 × 2 = 8192 ßήµατα
– ∆ιαδροµή = Π × dcarrying wheel

∆ιαδροµή = 3,14  65 mm = 204,2 mm
Αποτέλεσµα: Παλµοί / ∆ιαδροµή = 8192 / 204 µονάδα µέτρησης [mm]

Σε περίπτωση που ο αριθµητής (παλµοί) ή ο παρονοµαστής (διαδροµή) δεν είναι
ακέραιοι, µπορείτε να πετύχετε µία µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµού, πολλαπλα-
σιάζοντας τον αριθµητή και τον παρονοµαστή µε τον ίδιο συντελεστή (π.χ. 10, 100,
1000, ...). Με την αύξηση αυτή δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός στην περιοχή
διαδροµής. Η µέγιστη τιµή για τους "Παλµούς" ή τη "∆ιαδροµή" είναι 32767.
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5Έναρξη λειτουργίας
Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus"
Μετατροπή της 
ταχύτητας σε 
µονάδες χρήστη

Στην οµάδα "Calculation of the scaling" (υπολογισµός κλίµακας) µπορείτε στο µενού
"Unit for speed" (µονάδες µέτρησης ταχύτητας) να επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις µονάδες
και να υπολογίσετε αυτόµατα τους συντελεστές κλίµακας. Μπορείτε να επιλέξετε τις
παρακάτω µονάδες της ταχύτητας:
• 1/min
• mm/sec
• m/min
Εάν θέλετε να δηλώσετε την ταχύτητα σε µία άλλη µονάδα µέτρησης, µπορείτε να
υπολογίσετε το συντελεστή κλίµακας της ταχύτητας (Æ παρακάτω παράδειγµα).

Παράδειγµα 1: Ένας ηλεκτροκινητήρας πρόκειται να οδηγηθεί σε θέση µέσω ενός
κωδικοποιητή απόλυτων τιµών στη διαδροµή. Η µονάδα µέτρησης της ταχύτητας
θα πρέπει να είναι mm/s.
• Στοιχεία του ηλεκτροκινητήρα:

– Σχέση µετάδοσης του µειωτήρα (κιβώτιο i) = 15,5
– Σχέση µετάδοσης του πρόσθετου µειωτήρα (πρόσθετο κιβώτιο i) = 2
– ∆ιάµετρος του γραναζιού (dcarrying wheel) = 200 mm

• Στοιχεία κωδικοποιητή:
– Τύπος: Γραµµικό σύστηµα µέτρησης διαδροµής Stahltronik WCS2
– Φυσική ανάλυση = 0,833 mm Ô 1,2 βήµατα /mm
– Κλίµακα κωδικοποιητή P955 = x8 (Æ ρυθµίζεται αυτόµατα κατά την έναρξη

λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DIP11B)
• Αριθµητής = igear unit × iadd. gear × 60

Μετρητής = 15,5 × 2 × 60 = 1860
• Παρονοµαστής = Π × ddrive wheel ή (βήµα άξονα)

Παρονοµαστής = 3,14 × 200 = 628
Μονάδα µέτρησης = mm/s

Σε περίπτωση που ο αριθµητής ή ο παρονοµαστής δεν είναι ακέραιοι, µπορείτε να
πετύχετε µία µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθµητή και
τον παρονοµαστή µε τον ίδιο συντελεστή (π.χ. 10, 100, 1000, ...). Με την αύξηση αυτή
δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός στην περιοχή διαδροµής. Η µέγιστη τιµή για τον
αριθµητή ή τον παρονοµαστή είναι 32767.
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

38
Ρύθµιση των 
χρόνων Ράµπας 
και των 
περιορισµών

Σ' αυτό το παράθυρο θα πρέπει να εισάγετε τη θέση των τερµατικών διακοπτών
λογισµικού, την απόκλιση αναφοράς, τον τύπο διαδροµής αναφοράς καθώς και τους
χρόνους ράµπας και τους περιορισµούς. Οι εισαγωγές γίνονται σε µονάδες χρήστη της
κλίµακας.
• Εισάγετε στα πεδία "Software limit switch CCW / CW" τη θέση των τερµατικών

διακοπτών λογισµικού. Προσέξτε ώστε οι θέσεις των τερµατικών διακοπτών
λογισµικού να µη βρίσκονται εντός της διαδροµής των τερµατικών διακοπτών υλικού
και να µην υπερκαλύπτονται µε το σηµείο αναφοράς. Εάν εισάγετε την τιµή "0" και
στα δύο πεδία, τότε οι τερµατικοί διακόπτες λογισµικού απενεργοποιούνται.

• Στο πεδίο "Reference offset" εισάγετε την απόκλιση αναφοράς. Με την απόκλιση
αναφοράς διορθώνετε το µηδενικό σηµείο του µηχανήµατος. Ισχύει ο τύπος:
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση αναφοράς

11016AEN
Εικόνα 17: Ρύθµιση χρόνων ράµπας και περιορισµών
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5Έναρξη λειτουργίας
Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus"
• Στο πεδίο "Reference travel type" επιλέξτε το σωστό τύπο διαδροµής αναφοράς
(0 ... 8). Ο τύπος διαδροµής αναφοράς καθορίζει µε ποια στρατηγική διαδροµής
αναφοράς θα επιλέγεται το µηδενικό σηµείο µηχανήµατος σε µία εγκατάσταση. Με
τη µεταβλητή IPOSplus® H127 ZeroPulse ρυθµίζετε εάν η διαδροµή αναφοράς θα
πραγµατοποιείται κατά την αλλαγή σήµατος του έκκεντρου αναφοράς ("0") ή στον
ακόλουθο µηδενικό παλµό του κωδικοποιητή ("1"). Η µεταβλητή IPOSplus® H127
µπορεί να τροποποιηθεί µε τον µεταγλωττιστή IPOS.

55260AXX

Τύπος 0: Σηµείο αναφοράς είναι ο πρώτος µηδενικός παλµός αριστερά από 
το σηµείο εκκίνησης της διαδροµής αναφοράς. 

54947AXX

Τύπος 1: Σηµείο αναφοράς είναι το αριστερό άκρο του έκκεντρου αναφοράς. 
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση αναφοράς
H127 = "1" Ορισµός αναφοράς µε µηδενικό παλµό κωδικοποιητής
H127 = "0" Ορισµός αναφοράς µε την αλλαγή του σήµατος

54948AXX

Τύπος 2: Σηµείο αναφοράς είναι το δεξί άκρο του έκκεντρου αναφοράς.
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση αναφοράς
H127 = "1" Ορισµός αναφοράς µε µηδενικό παλµό κωδικοποιητής
H127 = "0" Ορισµός αναφοράς µε την αλλαγή του σήµατος

54949AXX

Τύπος 3: Σηµείο αναφοράς είναι ο δεξιός τερµατικός διακόπτης υλικού. ∆εν 
απαιτείται έκκεντρο αναφοράς. Μετά την εγκατάλειψη του τερµατικού 
διακόπτη υλικού (περίοδος θετικού σήµατος) αυτός αποδεσµεύεται για άλλα 
4096 βήµατα. 
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση 
αναφοράς – 4096

54950AXX

Τύπος 4: Σηµείο αναφοράς είναι ο αριστερός τερµατικός διακόπτης υλικού. 
∆εν απαιτείται έκκεντρο αναφοράς. Μετά την εγκατάλειψη του τερµατικού 
διακόπτη υλικού (περίοδος θετικού σήµατος) αυτός αποδεσµεύεται για άλλα 
4096 βήµατα.
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση 
αναφοράς + 4096

54951AXX

Τύπος 5: Χωρίς διαδροµή αναφοράς. Σηµείο αναφοράς είναι η τρέχουσα 
θέση χωρίς συσχετισµό µε το µηδενικό παλµό. 
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = Τρέχουσα θέση + απόκλιση αναφοράς

54952AXX

Τύπος 6: Σηµείο αναφοράς είναι το δεξί άκρο του έκκεντρου αναφοράς.
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση αναφοράς

54953AXX

Τύπος 7: Σηµείο αναφοράς είναι το αριστερό άκρο του έκκεντρου αναφοράς.
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = σηµείο αναφοράς + απόκλιση αναφοράς

54951AXX

Τύπος 8: Χωρίς διαδροµή αναφοράς. Σηµείο αναφοράς είναι η τρέχουσα 
θέση χωρίς συσχετισµό µε το µηδενικό παλµό. Σε αντίθεση µε τον τύπο 5 η 
διαδροµή αναφοράς του τύπου 8 µπορεί να εκτελεστεί ακόµη και όταν η 
κατάσταση του συστήµατος δεν είναι "A".
Μηδενικό σηµείο µηχανήµατος = Τρέχουσα θέση + απόκλιση αναφοράς.
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

40
Ρύθµιση των 
χρόνων ράµπων 
σε λειτουργία 
προσέγγισης και 
σε αυτόµατη 
λειτουργία

• Στην οµάδα "Ramp values" θα πρέπει να εισάγετε τους χρόνους ράµπων στα πεδία
"Ramp value jog mode" και "Ramp value auto. mode (1) and (2)". Η εναλλαγή µεταξύ
της ράµπας 1 και της ράµπας 2 στην αυτόµατη λειτουργία πραγµατοποιείται µε το
Bit 15 στη λέξη δεδοµένων εξόδου διεργασίας 1. Η αντίστοιχη επιτάχυνση
εµφανίζεται στη µονάδα µέτρησης [mm/s2].

Download Μετά την αποθήκευση εµφανίζεται το παράθυρο λήψης (Download).

Κάντε κλικ στο πλήκτρο <Download>. Πραγµατοποιούνται αυτόµατα όλες οι
απαραίτητες ρυθµίσεις στο µετατροπέα και ξεκινά το πρόγραµµα IPOSplus® "Extended
positioning via bus" (Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου).

Ο χρόνος ράµπας αναφέρεται πάντοτε για τις 3000 min–1.
Σε χρόνο ράµπας 1 s ο ηλεκτροκινητήρας θα επιτάχυνε µέσα σε 500 ms στις 1.500
στροφές.

10824AEN
Εικόνα 18:Παράθυρο λήψης (download)
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5Έναρξη λειτουργίας
Εκκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus"
Μετά τη λήψη εµφανίζεται η ερώτηση, αν θέλετε να αλλάξετε στο µόνιτορ. Στο µόνιτορ
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία διάγνωση της εφαρµογής σας και να ελέγξετε τα
σήµατα ελέγχου.

Με <Υes> αλλάζετε στο µόνιτορ και µπορείτε να εκκινήσετε στον τύπο λειτουργίας που
θέλετε. Με <No> αλλάζετε στο MOVITOOLS/Shell.

11023AEN
Εικόνα 19: Εκκίνηση µόνιτορ Ναι/Όχι
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5 ναρξη λειτουργίας
κκινήστε το πρόγραµµα "Extended positioning via bus" 

42
Μόνιτορ Εάν η "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" ξεκινήσει εκ νέου µετά την έναρξη
λειτουργίας θα εµφανιστεί αµέσως το µόνιτορ.

Νέα έναρξη 
λειτουργίας

Αν θέλετε να εκτελέσετε µια νέα έναρξη λειτουργίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο <Startup>.
Θα εµφανιστεί το παράθυρο για τη ρύθµιση των παραµέτρων fieldbus (Æ ενότητα
"Ρύθµιση των παραµέτρων fieldbus").

11018AEN
Εικόνα 20:Παρακολούθηση της εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου

[1] PO1 Λέξη ελέγχου 2, αποκωδικοποιηµένη σε µεµονωµένα bit
[2] PI1 Λέξη κατάστασης, αποκωδικοποιηµένη σε µεµονωµένα bit
[3] ∆εδοµένα διεργασίας σε δεκαδική µορφή και σε µονάδες χρήστη
[4] Κατάσταση των δυαδικών εισόδων της βασικής συσκευής
[5] Θέση των τερµατικών διακοπτών λογισµικού και τρέχουσα θέση του 

ηλεκτροκινητήρα
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5Έναρξη λειτουργίας
Παράµετροι και µεταβλητές IPOSplus®
5.4 Παράµετροι και µεταβλητές IPOSplus®

Με την έναρξη της λειτουργίας ρυθµίζονται αυτόµατα οι παρακάτω παράµετροι και οι
µεταβλητές IPOSplus® και κατά τη µεταφόρτωση διαβιβάζονται στο µετατροπέα:

Αριθµός 
παραµέτρου P...

Index 
(∆είκτης)

Περιγραφή Τιµή

100 8461 Πηγή τιµών ρύθµισης Fieldbus

101 8462 Πηγή σήµατος ελέγχου Fieldbus

300 Στροφές Εκκίνησης/∆ιακοπής 1 0

301 Ελάχιστες στροφές 1 0

302 Μέγιστες στροφές 1 ∆υνατότητα ρύθµισης στην 
επιφάνεια εργασίας

600 8335 ∆υαδική είσοδος DI01 Αποδέσµευση/Ταχεία παύση

601 8336 ∆υαδική είσοδος DI02 Χωρίς λειτουργία

602 8337 ∆υαδική είσοδος DI03 Έκκεντρο αναφοράς

603 8338 ∆υαδική είσοδος DI04 /Τερµατικός διακόπτης ∆εξιά

604 8339 ∆υαδική είσοδος DI05 /Τερµατικός διακόπτης Αριστερά

605 8919 ∆υαδική είσοδος DI06 
(µόνο MDX61B)

Χωρίς αλλαγές

606 8920 ∆υαδική είσοδος DI07 
(µόνο MDX61B)

Χωρίς αλλαγές

610 8340 ∆υαδική είσοδος DI10

Χωρίς λειτουργία

611 8341 ∆υαδική είσοδος DI11

612 8342 ∆υαδική είσοδος DI12

613 8343 ∆υαδική είσοδος DI13

614 8344 ∆υαδική είσοδος DI14

615 8345 ∆υαδική είσοδος DI15

616 8346 ∆υαδική είσοδος DI16

617 8347 ∆υαδική είσοδος DI17

620 8350 ∆υαδική έξοδος DO01 /Βλάβη

621 8351 ∆υαδική έξοδος DO02 Ετοιµότητα λειτουργίας

630 8352 ∆υαδική  έξοδος DO10

Χωρίς λειτουργία

631 8353 ∆υαδική έξοδος DO11

632 8354 ∆υαδική έξοδος DO12

633 8355 ∆υαδική έξοδος DO13

634 8356 ∆υαδική έξοδος DO14

635 8357 ∆υαδική έξοδος DO15

636 8358 ∆υαδική έξοδος DO16

637 8359 ∆υαδική έξοδος DO17

700 8574 τρόπος λειτουργίας ... & IPOS

730 8584 Λειτουργία πέδησης 1 ΟN
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5 ναρξη λειτουργίας
αράµετροι και µεταβλητές IPOSplus®

44
813 8600 ∆ιεύθυνση SBus

∆υνατότητα ρύθµισης στην 
επιφάνεια εργασίας

815 8602 Χρόνος εκπνοής SBus

816 8603 Ρυθµός Baud SBus

819 8606 Χρόνος εκπνοής fieldbus

831 8610 Απόκριση χρονικής υπέρβασης 
fieldbus

836 8615 Απόκριση χρονικής υπέρβασης SBus

870 8304 Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO1 Λέξη ελέγχου 2

871 8305 Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO2

∆εδοµένα IPOS PI

872 8306 Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO3

873 8307 Περιγραφή τρέχουσας τιµής PI1

874 8308 Περιγραφή τρέχουσας τιµής PI2

875 8309 Περιγραφή τρέχουσας τιµής PI3

876 8622 Ενεργοποίηση δεδοµένων PO ΟN

900 8623 απόκλιση αναφοράς
∆υνατότητα ρύθµισης στην 
επιφάνεια εργασίας903 8626 Τύπος διαδροµής αναφοράς

941 Πηγή πραγµατικής θέσης

Μεταβλητή IPOSplus® Περιγραφή

H1 Μέγ. στροφές κινητήρα σε Αυτόµατη λειτουργία

H2 Μέγ. στροφές κινητήρα σε Λειτουργία προσέγγισης

H3 Αριθµητής συντελεστή κλίµακας για τη ∆ιαδροµή

H4 Παρονοµαστής συντελεστή κλίµακας για τη ∆ιαδροµή

H5 Αριθµητής συντελεστή κλίµακας για την Ταχύτητα

H6 Παρονοµαστής συντελεστή κλίµακας για την Ταχύτητα

H7 Ράµπα 1

H8 Ράµπα 2

H102 ∆ιάµετρος γραναζιού µετάδοσης (x1000)

H103 Σχέση µετάδοσης (x1000)

H104 Σχέση µετάδοσης πρόσθετου µειωτήρα (x1000)

H115 Switch-SBUS

H125 ∆είκτης στη µεταβλητή Scope H474

H126 ∆είκτης στη µεταβλητή Scope H475

H127 Αναφορά σε µηδενικούς παλµούς κωδικοποιητή

H496 SLS_right Τερµατικός διακόπτης λογισµικού δεξιά (INKR)

H497 SLS_left Τερµατικός διακόπτης λογισµικού αριστερά (INKR)

H509 ActPos_Abs Πραγµατική θέση DIP

H510 ActPos_Ext Πραγµατική θέση X14

H511 ActPos_Mot Πραγµατική θέση X15

H1002 Καθυστέρηση Scope

Αριθµός 
παραµέτρου P...

Index 
(∆είκτης)

Περιγραφή Τιµή

Αυτές οι παράµετροι και οι µεταβλητές IPOSplus® δεν επιτρέπεται πλέον να
τροποποιηθούν µετά από την έναρξη της λειτουργίας!
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5Έναρξη λειτουργίας
Εγγραφή µεταβλητών IPOSplus®
5.5 Εγγραφή µεταβλητών IPOSplus®

Οι µεταβλητές IPOSplus® µπορούν να εγγραφούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας µε το
πρόγραµµα "Scope" του MOVITOOLS®. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται µόνον στους
µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX61B.
Για την εγγραφή είναι διαθέσιµες οι δύο µεταβλητές IPOSplus® 32-Bit H474 και H475. Με
τις δύο µεταβλητές δεικτών (H125/H126) στις παραµέτρους H474 και H475 µπορεί να
εγγραφεί οποιαδήποτε µεταβλητή IPOSplus® µε το πρόγραµµα "Scope":
• H125 Æ Scope474Pointer
• H126 Æ Scope475Pointer
Ο αριθµός της µεταβλητής IPOSplus® η οποία πρόκειται να εγγραφεί µε το πρόγραµµα
"Scope", θα πρέπει να καταχωρηθεί σε µία από τις µεταβλητές δεικτών H125 ή H126,
στο παράθυρο µεταβλητών του IPOS-Assembler ή του µεταγλωττιστή IPOS.

Παράδειγµα Πρόκειται να εγγραφεί η µεταβλητή IPOSplus® H511 Current motor position. Ενεργήστε
ως εξής:
• Στο παράθυρο µεταβλητών του προγράµµατος "Scope" εισάγετε την τιµή 511 στη

µεταβλητή H125.

• Στο πρόγραµµα "Scope" στο [File] / [New] παραµετροποιήστε το κανάλι 3 για την
IPOS-Variable H474 LOW και το κανάλι 4 για τη IPOS-Variable H474 HIGH. Το
πρόγραµµα "Scope" καταγράφει τώρα την τιµή της µεταβλητής IPOSplus® H511.

10826AXX

10827AEN

• Η αντιγραφή των µεταβλητών δεικτών στις µεταβλητές IPOSplus® H474 ή H475
πραγµατοποιείται στο πρόγραµµα IPOSplus® στο TASK 3.

• Η ταχύτητα (εντολές / ms) της Εργασίας 3 εξαρτάται από την επιβάρυνση του
επεξεργαστή του MOVIDRIVE® MDX61B.

• Στη µεταβλητή H1002 αναφέρεται ο χρόνος (ms) που απαιτείται στην Εργασία 3, για
την αντιγραφή των τιµών από τη µεταβλητή δεικτών στις µεταβλητές IPOSplus® H474
και H475. Εάν η τιµή είναι µηδέν, τότε η διαδικασία αντιγραφής διαρκεί λιγότερο από
1 ms.
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6 ειτουργία και σέρβις
ναρξη του ηλεκτροκινητήρα
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6 Λειτουργία και σέρβις
6.1 Έναρξη του ηλεκτροκινητήρα

Μετά τη λήψη αλλάξτε µε το "Yes" στο µόνιτορ της "Εκτεταµένης οδήγησης σε θέση
µέσω δίαυλου". Με τα Bit 11 και 12 του "PO1: Λέξη ελέγχου2" µπορείτε να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας.

Τρόποι 
λειτουργίας

Η λέξη δεδοµένων εξόδου διεργασίας 1 (PO1) έχει την παρακάτω αντιστοίχηση:
• PΟ1: Λέξη ελέγχου 2

• Λειτουργία προσέγγισης (DI11 = "1" και DI12 = "0")
– Στη λειτουργία προσέγγισης ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί µέσω των Bit 9 και 10

στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) να µετακινηθεί προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
– Η ταχύτητα στη λειτουργία προσέγγισης είναι µεταβλητή και καθορίζεται από το

PLC µέσω του δίαυλου.

• Λειτουργία αναφοράς (DI11 = "0" και DI12 = "1")
Στη λειτουργία αναφοράς  µπορείτε µέσω του Bit 8 στη λέξη ελέγχου 2 (PO1) να
ξεκινήσετε µία διαδροµή αναφοράς. Με τη διαδροµή αναφοράς καθορίζεται το σηµείο
αναφοράς (µηδενικό σηµείο µηχανήµατος) για τις διαδικασίες απόλυτης οδήγησης σε
θέση.

Για την έναρξη του ηλεκτροκινητήρα προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις. Αυτή η
διαδικασία ισχύει για όλους τους τρόπους λειτουργίας:
• Οι δυαδικές είσοδοι DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/" και DIØ3 "ENABLE/RAPID

STOP" πρέπει να λάβουν ένα σήµα "1".
• Κατά τον έλεγχο µέσω fieldbus / διαύλου συστήµατος: Ρυθµίστε το µπιτ ελέγχου

PO1:0 "CONTROLLER INHIBIT/ENABLE" = "0" και τα µπιτ ελέγχου PO1:1
"ENABLE/RAPID STOP" και PO1:2 "ENABLE/STOP" = "1".

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

/SWLS Φραγή ρυθµιστή/
Αποδέσµευση

Ράµπα 1/2 (4 PD) Αποδέσµευση/
Ταχεία διακοπή

∆εσµευµένη Αποδέσµευση/Παύση

Επιλογή
λειτουργίας 21 Έλεγχος παύσης

Επιλογή
λειτουργίας 20

Εναλλαγή
ράµπας

Προσέγγιση - Αλλαγή σετ 
παραµέτρων

Προσέγγιση + Επαναφορά 
σφάλµατος

Εκκίνηση ∆εσµευµένη

Η επιλογή "Moving clear of the software limit switches" (αποδέσµευση των τερµατικών
διακοπτών λογισµικού) στη λειτουργία προσέγγισης (bit 15: /SWLS) είναι διαθέσιµη
µόνον σε συνδυασµό µε το MOVIDRIVE® MDX61B!
Λ
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6Λειτουργία και σέρβις
Έναρξη του ηλεκτροκινητήρα
• Αυτόµατη λειτουργία (DI11 = "1" και DI12 = "1")
Η θέση προορισµού αναφέρεται στο µηδενικό σηµείο µηχανήµατος, το οποίο
καθορίστηκε προηγουµένως µε µία διαδροµή αναφοράς. Η διαδροµή αναφοράς είναι
απαραίτητη.

Η µέγιστη δυνατή διαδροµή εξαρτάται από την επιλεγµένη µονάδα διαδροµής.
Παραδείγµατα:
• Μονάδα διαδροµής [1/10 mm] Æ  ∆ιαδροµή = 3,27 m
• Μονάδα διαδροµής [mm] Æ  ∆ιαδροµή = 32,7 m
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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6 ειτουργία και σέρβις
ειτουργία παρακολούθησης (Monitor)

48
6.2 Λειτουργία παρακολούθησης (Monitor)
Στη λειτουργία παρακολούθησης της "Εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου"
προβάλλονται τα στοιχεία που µεταβιβάζονται µέσω του fieldbus. Τα δεδοµένα εισόδου
και εξόδου διεργασίας διαβάζονται κυκλικά και προβάλλονται σε δεκαεξαδική µορφή.

• Στο κέντρο του παραθύρου προβάλλονται τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου
διεργασίας.

• Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ελέγχου µαρκάροντας τα πεδία επιλογής "Monitor"
ή "Control":
– Μόνιτορ: Τα δεδοµένα διεργασίας διαβάζονται από µία υπερκείµενη µονάδα

ελέγχου µέσω του fieldbus.
– Μονάδα ελέγχου: Τα δεδοµένα διεργασίας καθορίζονται µέσω ενός υπολογιστή.

Ο ηλεκτροκινητήρας µπορεί να ελεγχθεί µε έναν υπολογιστή χωρίς να απαιτείται
κάποια υπερκείµενη µονάδα ελέγχου. Με το ποντίκι µπορείτε να καθορίσετε ή να
διαγράψετε κάθε ένα από τα Bit της λέξης ελέγχου PO1. Εισάγετε ως αριθµητικές
τις τιµές των πεδίων εισαγωγής PO2 "Setpoint speed" και PO3 "Target position".
Για να αποστείλετε τα δεδοµένα διεργασίας στον µετατροπέα κάντε κλικ στο
πλήκτρο <Send PO>.

11018AEN
Εικόνα 21: Λειτουργία παρακολούθησης (Monitor)
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6Λειτουργία και σέρβις
λειτουργία προσέγγισης
6.3 λειτουργία προσέγγισης
• PO1:12 = "0" και PO1:11 = "1"
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία προσέγγισης στην περίπτωση σέρβις, για
να κινήσετε τον ηλεκτροκινητήρα ανεξάρτητα από την αυτόµατη λειτουργία. ∆εν
απαιτείται κάποια διαδροµή αναφοράς.

• Ξεκινήστε τον ηλεκτροκινητήρα ορίζοντας το bit ελέγχου PO1:9 "Jog +" ή PO1:10
"Jog –". Μπορείτε να κινήσετε τον ηλεκτροκινητήρα και προς τις δύο φορές
περιστροφής. Εάν διαγράψετε τις λειτουργίες "Jog +" ή "Jog –" ο ηλεκτροκινητήρας
ακινητοποιείται.

• Η ταχύτητα καθορίζεται από το PO2: Ονοµαστική τιµή ταχύτητας.

11019AEN
Εικόνα 22: λειτουργία προσέγγισης

∆ώστε προσοχή και στις υποδείξεις του κεφαλαίου "Τερµατικοί διακόπτες λογισµικού".
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6 ειτουργία και σέρβις
ειτουργία αναφοράς
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6.4 Λειτουργία αναφοράς
• PO1:12 = "1" και PO1:11 = "0"
Το σηµείο αναφοράς καθορίζεται µε τη διαδροµή αναφοράς (π.χ. προς έναν από τους
δύο τερµατικούς διακόπτες υλικού).

• Βεβαιωθείτε πριν από την έναρξη της διαδροµής αναφοράς ότι έχετε ρυθµίσει το
σωστό τύπο διαδροµής αναφοράς (P903). Σε διαφορετική περίπτωση, εκκινήστε εκ
νέου και ρυθµίστε τον τύπο διαδροµής αναφοράς που επιθυµείτε.

• Καθορίστε το PO1:8 "Start" στο "1" για να ξεκινήσετε τη διαδροµή αναφοράς. Το
σήµα "1" πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής αναφοράς. Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδροµής αναφοράς καθορίζεται το PI1:2 "IPOS
reference". Το σήµα "1" στο PO1:8 "Start" µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή.
Η αναφορά του ηλεκτροκινητήρα ολοκληρώθηκε.

• Οι στροφές για τη διαδροµή αναφοράς ρυθµίζονται µε τις παραµέτρους P901 και
P902.

11020AEN
Εικόνα 23: Λειτουργία αναφοράς
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• Κατά τη διαδροµή αναφοράς χρησιµοποιείται η ράµπα διακοπής (P136). Εάν η
διαδροµή αναφοράς διακοπεί µε την ανάκληση του bit εκκίνησης, θα χρησιµοποιηθεί
η ράµπα οδήγησης σε θέση 1 (P911).

• Κατά την οδήγηση σε αναφορά των τερµατικών διακοπτών υλικού (τύπος 3 και 4) ο
ηλεκτροκινητήρας συνεχίζει να περιστρέφεται για 4096 βήµατα µετά την απο-
µάκρυνση από τον τερµατικό διακόπτη υλικού.

• ∆ώστε προσοχή και στις υποδείξεις του κεφαλαίου "Τερµατικοί διακόπτες
λογισµικού".
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6.5 Αυτόµατη λειτουργία
• PO1:12 = "1" και PO1:11 = "1"
Στην αυτόµατη λειτουργία µπορείτε να οδηγήσετε τον ηλεκτροκινητήρα µε ακρίβεια σε
θέση, σε συσχετισµό µε το µηδενικό σηµείο του µηχανήµατος (σηµείο αναφοράς)
(πρέπει να ολοκληρωθεί η αναφορά του άξονα):
1. Η θέση προορισµού καθορίζεται από τα PO2 και PΟ3, η ταχύτητα από το PΟ2, η

ράµπες επιτάχυνσης από το PΟ5 και η ράµπα επιβράδυνσης από το PΟ6.
2. Εάν ο έλεγχος γίνεται από 4 δεδοµένα διεργασίας µπορείτε να αλλάξετε τη ράµπα

οδήγησης σε θέση από το PO1:15 µεταξύ δύο κλίσεων που είχατε καθορίσει κατά
την έναρξη λειτουργίας.

3. Εάν η µορφή ράµπας (P916) έχει οριστεί σε "LINEAR" ή "JERK LIMITED", µπορείτε
να αλλάξετε την ταχύτητα και το χρόνο κλίσης κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Σε
όλες τις άλλες µορφές ράµπας η αλλαγή της ταχύτητας και του χρόνου κλίσης µπορεί
να γίνει µόνον σε ακινητοποίηση ή όταν δεν έχει αποδεσµευτεί ο άξονας.

• Καθορίστε το PO1:8 "Start" στο "1" για να ξεκινήσετε την οδήγηση σε θέση. Το σήµα
"1" πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της οδήγησης σε θέση.

11021AEN
Εικόνα 24: Αυτόµατη λειτουργία
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• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της οδήγησης σε θέση καθορίζεται το PI1:3 "Target
position reached". Ο ηλεκτροκινητήρας σταµατά.

• Εάν καθοριστεί µία νέα θέση προορισµού µε επιλεγµένο το bit ελέγχου PO1:8 "Start"
µέσω του PO3, τότε αυτή η θέση προσεγγίζεται αµέσως.

Ο µετατροπέας αναγγέλλει κυκλικά µέσω των λέξεων δεδοµένων εισόδου διεργασίας
PΙ2 και PΙ3 την πραγµατική θέση στη µονάδα ελέγχου. Επιπλέον ο µετατροπέας
αναγγέλλει από τα PΙ4, PΙ5 και PΙ6 την πραγµατική ταχύτητα, το ρεύµα επίδρασης και
την καταπόνηση της συσκευής στη µονάδα ελέγχου.

Παράδειγµα: 
Καθορισµός της 
τερµατικής θέσης 
στη διπλή λέξη.

Απαιτούµενη θέση προορισµού: +70000 mm (11170hex).
Περιεχόµενο του PΟ2 και PΟ3 σε δεκαεξαδική µορφή:
• POSITION HI:1
• POSITION LO:1170
Περιεχόµενο του PΟ2 και PΟ3 σε δεκαδική µορφή:
• POSITION HI:1
• POSITION LO: 4464
Εάν έχει καθοριστεί µία αρνητική θέση προορισµού από το PLC, τότε στις δύο λέξεις
δεδοµένων διεργασίας η περιγραφή θα είναι:
• Απαιτούµενη θέση: –70000 mm (FFFF EE90hex)

Περιεχόµενο του PΟ2 και PΟ3 σε δεκαεξαδική µορφή:
– POSITION HI: FFFF
– POSITION LO: EE90
Περιεχόµενο του PΟ2 και PΟ3 σε δεκαδική µορφή:
– POSITION HI: – 1
– POSITION LO: 61072

• Με τη λειτουργία ράµπας P917 καθορίζεται η χρήση της κλίσης οδήγησης σε θέση 2
(P912). Εάν η P917 είναι ρυθµισµένη στο MODE 1, πραγµατοποιείται µία
καθυστέρηση για την οδήγηση στη θέση προορισµού (πέδηση) µε τη ράµπα
οδήγησης σε θέση 2 (P912). 

• Εάν αλλάξει η ταχύτητα οδήγησης κατά τη διαδροµή (P917 = MODE 1), τότε
χρησιµοποιείται για την καθυστέρηση η ράµπα οδήγησης σε θέση 1 (P911).

• Εάν αλλάξει η ταχύτητα οδήγησης κατά τη διαδροµή και η P917 έχει ρυθµιστεί σε
MODE 2, τότε χρησιµοποιείται για την καθυστέρηση η ράµπα οδήγησης σε θέση 2
(P912).
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6.6 ∆ιαγράµµατα χρονισµού
Για τα διαγράµµατα χρονισµού ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" = "1" (καµία φραγή)
• DIØ1 "ENABLE/RAPID STOP" = "1"
• PO1:1 "ENABLE/RAPID STOP" = "1"
• PO1:2 "ENABLE/STOP" = "1"
Η έξοδος DB00 "/Brake" καθορίζεται, το φρένο απελευθερώνεται και ο ηλεκτρο-
κινητήρας σταµατά (Æ ένδειξη 7 τµηµάτων = "A")

λειτουργία 
προσέγγισης

54963AEN
Εικόνα 25: ∆ιάγραµµα χρονισµού της λειτουργίας προσέγγισης

PΟ1:8 = Εκκίνηση [1] = Εκκίνηση του άξονα µε τον καθορισµό του Bit "Jog +"
PΟ1:9 = Jog + [2] = Εκκίνηση του άξονα µε τον καθορισµό του Bit "Jog –"
PΟ1:10 = Jog –
PΟ1:11 = Λειτουργία Low
PΟ1:12 = Λειτουργία High

[1] [2]

PO1:8

PO1:9

PO1:10

PO1:11

PO1:12

PO 2

0

-PO 2

n [1/min]

50ms
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Λειτουργία 
αναφοράς

54964AEN
Εικόνα 26: ∆ιάγραµµα χρονισµού για τη λειτουργία αναφοράς

PΟ1:8 = Εκκίνηση
PΟ1:11 = Λειτουργία Low
PΟ1:12 = Λειτουργία High
DI03 = Έκκεντρο αναφοράς
PI1:2 = Αναφορά IPOS

[1] = Έναρξη της διαδροµής αναφοράς (τύπος διαδροµής αναφοράς 2)
[2] = Προσεγγίστηκε το έκκεντρο αναφοράς
[3] = Εγκαταλείφθηκε το έκκεντρο αναφοράς
[4] = Όταν ο ηλεκτροκινητήρας είναι ακινητοποιηµένος καθορίζεται το PI1:2 "IPOS 
reference". Η αναφορά του ηλεκτροκινητήρα ολοκληρώθηκε.

[1] [2] [3] [4]

PO1:8

PO1:11

PO1:12

DIO3

PI1:2

n [1/min]

P901

P902

0

50ms
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Αυτόµατη 
λειτουργία

56250AEN
Εικόνα 27: ∆ιάγραµµα χρονισµού για την αυτόµατη λειτουργία

PΟ1:8 = Εκκίνηση
PΟ1:11 = Λειτουργία Low
PΟ1:12 = Λειτουργία High
PI1:3 = Άφιξη στη θέση προορισµού

[1] = Επιλογή αυτόµατης λειτουργίας απόλυτη
[2] = Έναρξη οδήγησης σε θέση (θέση προορισµού = PO3)
[3] = Άφιξη στη θέση προορισµού

[1] [2] [3]  [2] [3]

PO1:8 50ms

PO1:11

PO1:12

PI1:3

n [1/min]

PO2

0
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Αποδέσµευση 
τερµατικών 
διακοπτών 
υλικού

Μετά την προσέγγιση ενός τερµατικού διακόπτη υλικού (DI04 = "0" ή DI05 ="0")
καθορίζεται το Bit PI1:5 "Fault" (σφάλµα) και ο ηλεκτροκινητήρας ακινητοποιείται µε τη
διακοπή έκτακτης ανάγκης.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αποδεσµεύσετε πάλι τον
ηλεκτροκινητήρα:
• Λειτουργία προσέγγισης: Καθορίστε τα Bit PO1:9 "Jog+" = "0" και PO1:10 "Jog–" = "0".
• Αυτόµατη λειτουργία: Καθορίστε το Bit PO1:8 "Start" = "0".
• Καθορίστε το Bit PO1:6 "Start" σε "1". ∆ιαγράφεται το Bit PI1:5 "Fault".
• Ο τερµατικός διακόπτης υλικού αποδεσµεύεται αυτόµατα µε τις στροφές που έχουν

καταχωρηθεί στο P902 Reference speed 2.
• Όταν αποδεσµευτεί ο τερµατικός διακόπτης υλικού, µπορείτε να διαγράψετε το

PO1:6 "Reset" και να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε.

[1] = Έχει γίνει προσέγγιση του δεξιού τερµατικού διακόπτη υλικού, ο ηλεκτροκινητήρας
ακινητοποιείται µε τη ράµπα διακοπής έκτακτης ανάγκης.
[2] = Καθορίζεται το PO1:6 "Reset". Ο τερµατικός διακόπτης υλικού αποδεσµεύεται.
[3] = Ο τερµατικός διακόπτης υλικού έχει αποδεσµευτεί.

54968AEN
Εικόνα 28: ∆ιάγραµµα χρονισµού για την αποδέσµευση των τερµατικών διακοπτών υλικού

PΟ1:11= Λειτουργία Low PΟ1:6= Επαναφορά
PΟ1:12= Λειτουργία High PI1:5 = Fault

DI04 = Τερµατικός διακόπτης δεξιά

PO1:11

PO1:12

PO1:6

DIO4

PI1:5

[1] [2]

n [1/min]

PO2

P902

0

50ms

[3]

Εάν ο τερµατικός διακόπτης υλικού εµφανίζει βλάβη (χωρίς θετικό σήµα στο DI04 ή το
DI05 κατά τη διάρκεια αποδέσµευσης), θα πρέπει ο ηλεκτροκινητήρας να ακινητο-
ποιηθεί µε την ανάκληση της αποδέσµευσης (ακροδέκτης ή δίαυλος).
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6.7 Μήνυµα βλάβης
Η µνήµη σφαλµάτων (P080) αποθηκεύει τα πέντε τελευταία µηνύµατα βλάβης (σφάλµα
t-0...t-4). Τα παλαιότερο από τα πέντε µηνύµατα σβήνεται όταν εκδηλωθεί ένα
καινούργιο σφάλµα. Τη στιγµή της βλάβης αποθηκεύονται στη µνήµη τα παρακάτω
στοιχεία:
Εµφανιζόµενα σφάλµατα • Κατάσταση δυαδικών εισόδων/εξόδων • Κατάσταση
λειτουργίας του µετατροπέα • Κατάσταση µετατροπέα • Θερµοκρασία ψύκτρας •
Στροφές • Ρεύµα εξόδου • Ρεύµα επίδρασης • Καταπόνηση συσκευής • Τάση DC Link •
Ώρες ενεργοποίησης • Ώρες αποδέσµευσης • Σετ παραµέτρων • Καταπόνηση κινητήρα.
Ανάλογα µε τη βλάβη υπάρχουν τρεις αντιδράσεις διακοπής. Ο µετατροπέας παραµένει
στην κατάσταση βλάβης µπλοκαρισµένος:
• Άµεση απενεργοποίηση:

Η συσκευή δεν µπορεί πλέον να φρενάρει τον ηλεκτροκινητήρα. Στην περίπτωση
βλάβης, η τελική βαθµίδα περνάει σε υψηλή αντίσταση και το φρένο εφαρµόζεται
αµέσως (DBØØ "/Brake" = "0").

• Ταχεία παύση:
Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει µε την ράµπα στοπ t13/t23. Μόλις επιτευχθούν οι
στροφές στοπ, εφαρµόζεται το φρένο (DBØØ "/Brake" = "0"). Μετά το πέρας του
χρόνου εφαρµογής του φρένου (P732 / P735), η τελική βαθµίδα περνάει σε υψηλή
αντίσταση.

• Σταµάτηµα κινδύνου:
Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει µε την ράµπα κινδύνου t14/t24. Μόλις επιτευχθούν οι
στροφές στοπ, εφαρµόζεται το φρένο (DBØØ "/Brake" = "0"). Μετά το πέρας του
χρόνου εφαρµογής του φρένου (P732 / P735), η τελική βαθµίδα περνάει σε υψηλή
αντίσταση.

Επαναφορά Ένα µήνυµα βλάβης µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τους εξής τρόπους:
• Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Σύσταση: Για τον προστατευτικό διακόπτη Κ11 πρέπει να τηρείται ένα ελάχιστος
χρόνος απενεργοποίησης 10 δευτερολέπτων.

• Επαναφορά µέσω της δυαδικής εισόδου DIØ3. Με την έναρξη της λειτουργίας της
"Εκτεταµένης οδήγησης σε θέση µέσω δίαυλου", αυτή η δυαδική είσοδος εκχωρείται
στη λειτουργία "επαναφοράς" (Reset).

• Μόνο κατά τον έλεγχο µέσω διαύλου πεδίου / συστήµατος: "0"Æ"1"Æ"1"Σήµα στο
Bit PO1:6 στη λέξη ελέγχου PO1.

• Στο πρόγραµµα διαχείρισης MOVITOOLS® πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς.

• Χειροκίνητη επαναφορά στο πρόγραµµα MOVITOOLS/Shell (P840 = "Yes" ή [Para-
meter] / [Manual reset]).

• Χειροκίνητη επαναφορά µε DBG60B (MDX61B) ή DBG11A (MCH4_A).

Χρόνος εκπνοής 
ενεργός

Αν ο µετατροπέας ελέγχεται µέσω µιας διεπαφής επικοινωνίας (δίαυλος πεδίου, RS485
ή δίαυλος συστήµατος) και έγινε απενεργοποίηση και εν συνεχεία ενεργοποίηση του
ηλεκτρικού ρεύµατος ή εκτελέστηκε επαναφορά σφάλµατος, η δραστικοποίηση
παραµένει ανενεργή, µέχρι που ο µετατροπέας να λάβει πάλι έγκυρα δεδοµένα µέσω
της διεπαφής που επιτηρείται µε εκπνοή χρόνου.

10842AEN
Εικόνα 29: Επαναφορά µε το πρόγραµµα MOVITOOLS®
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6.8 Μηνύµατα σφαλµάτων
Ένδειξη Ο κωδικός σφάλµατος ή προειδοποίησης εµφανίζεται µε δυαδική κωδικοποίηση και

τηρείται η παρακάτω σειρά ένδειξης:

Μετά από την επαναφορά ή όταν ο κωδικός σφάλµατος ή προειδοποίησης γίνει πάλι “0“,
η ένδειξη επανέρχεται στην κανονική.

Κατάλογος 
σφαλµάτων

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα απόσπασµα της ολοκληρωµένης λίστας
σφαλµάτων (Æ οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®). Αναφέρονται µόνο τα σφάλµατα,
που µπορούν να εµφανιστούν ειδικά σε αυτήν την εφαρµογή.
Μια τελεία στη στήλη "P" σηµαίνει πως η αντίδραση είναι προγραµµατιζόµενη (P83_
αντίδραση σφάλµατος). Στη στήλη "Αντίδραση" αναφέρεται η εργοστασιακά ρυθµισµένη
αντίδραση σφάλµατος.

01038AXX

Αναβοσβήνει, περ. 1 δευτ/πτο

Ένδειξη σβηστή για 0,2 δευτ/πτα

∆εκάδες για 1 δευτ/πτο

Ένδειξη σβηστή για 0,2 δευτ/πτα

Μονάδες για 1 δευτ/πτο

Ένδειξη σβηστή για 0,2 δευτ/πτα

Κωδικός 
σφάλ-
µατος

Ονοµασία Αντίδραση P Πιθανή αιτία Μέτρο αντιµετώπισης

00 Κανένα 
σφάλµα –

07 Υπέρταση UZ

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

Πολύ υψηλή η τάση του ενδιάµεσου 
κυκλώµατος

• Επιµήκυνση των ράµπων επιβράδυνσης.
• Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας της αντίστασης 

πέδησης.
• Ελέγξτε τα τεχνικά στοιχεία της αντίστασης 

πέδησης.
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08 Παρακο-
λούθηση n

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

• Ο ελεγκτής στροφών ή ο ελεγκτής 
ρεύµατος (στον τρόπο λειτουργίας 
VFC χωρίς κωδικ/τή) λειτουργεί στο 
όριο ρύθµισης, εξαιτίας µηχανικής 
υπερφόρτισης ή πτώσης φάσης στο 
ηλεκτρικό δίκτυο ή στο µοτέρ.

• Λάθος συνδεµένος κωδικ/τής ή λάθος 
φορά περιστροφής.

• Στη ρύθµιση ροπών παρατηρείται 
υπέρβαση του nmax.

• Μείωση φορτίου
• Αυξήστε το ρυθµισµένο χρόνο επιβράδυνσης 

(P501 ή P503)
• Ελέγξτε τη σύνδεση κωδικοποιητή, ίσως 

ανταλλαγή κατά ζεύγη των A/A και B/B.
• Ελέγξτε τη τάση τροφοδοσίας του κωδικοποιητή.
• Έλεγχος περιορισµού ρεύµατος.
• Ίσως χρειάζεται επιµήκυνση των ράµπων.
• Έλεγχος καλωδίου παροχής και 

ηλεκτροκινητήρα.
• Έλεγχος φάσεων ηλεκτρικού ρεύµατος

10 IPOS-ILLOP ∆ιακοπή 
κινδύνου

• Αναγνωρίστηκε λανθασµένη εντολή 
στην εκτέλεση του προγράµµατος 
IPOSplus®.

• Λανθασµένες συνθήκες κατά την 
εκτέλεση της εντολής.

• Ελέγξτε το περιεχόµενο της µνήµης του 
προγράµµατος και αν πρέπει διορθώστε.

• Φορτώστε στη µνήµη το σωστό πρόγραµµα.
• Ελέγξτε τη ροή προγράµµατος (Æ εγχειρίδιο 

IPOSplus®)

14 Κωδικο-
ποιητής

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

• Λάθος συνδεµένο το καλώδιο ή η 
θωράκιση του κωδικ/τή.

• Βραχυκύκλωµα/σπάσιµο σύρµατος 
στο καλώδιο του κωδικοποιητή

• Χαλασµένος κωδικοποιητής

Ελέγξτε το καλώδιο και τη θωράκιση για σωστή 
σύνδεση, βραχυκύκλωµα και σπάσιµο σύρµατος.

25 EEPROM Ταχεία 
διακοπή

Σφάλµα κατά την προσπέλαση στη µνήµη 
EEPROM ή στην κάρτα µνήµης

• Ανάκτηση εργοστασιακής ρύθµισης, επαναφορά 
και νέα ρύθµιση παραµέτρων.

• Αν το σφάλµα επανεµφανιστεί, συνεννοηθείτε µε 
το σέρβις της SEW.

• Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης.

28
Fieldbus
χρόνος 
εκπνοής

Ταχεία 
διακοπή •

Καµία επικοινωνία µεταξύ κυρίου και 
υποτελούς µέσα στα πλαίσια της 
παρακολούθησης.

• Ελέγξτε το υποπρόγραµµα επικοινωνίας της 
κύριας µονάδας.

• Αυξήστε το χρόνο εκπνοής του διαύλου πεδίου 
(P819) / απενεργοποιήστε την παρακολούθηση.

29
Προσέγγιση 
στον 
τερµατικό 
διακόπτη

∆ιακοπή 
κινδύνου

Στη λειτουργία IPOSplus® προσεγγίστηκε 
ένας τερµατικός διακόπτης.

• Ελέγξτε το εύρος µετακίνησης.
• ∆ιορθώστε το πρόγραµµα εφαρµογής.

31 Αισθητήρας 
TF

Καµία
Αντίδραση •

• Ηλεκτροκινητήρας πολύ θερµός, 
διέγερση αισθητήρα TF

• ∆εν έχει συνδεθεί ή έχει συνδεθεί 
λάθος ο αισθητήρας TF του κινητήρα

• ∆ιακοπή σύνδεσης µεταξύ 
MOVIDRIVE® και TF του κινητήρα

• Λείπει ο βραχυκυκλωτήρας µεταξύ 
X10:1 και X10:2.

• Αφήστε τον ηλεκτροκινητήρα να κρυώσει και 
κάντε επαναφορά σφάλµατος.

• Έλεγχος συνδέσεων µεταξύ MOVIDRIVE® και 
TF.

• Αν δεν έχει συνδεθεί αισθητήρας TF: 
Βραχυκυκλωτήρας στο X10:1 µε X10:2.

• Ρυθµίστε το P835 σε "καµία αντίδραση".

36
Καµία 
πρόσθετη 
δυνατότητα

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

• Μη αποδεχτός τύπος πρόσθετης 
κάρτας.

• Μη αποδεχτή πηγή σηµείου 
ρύθµισης, σήµατος ελέγχου ή τρόπου 
λειτουργίας γι αυτή την κάρτα.

• Ρυθµίστηκε λάθος τύπος 
κωδικοποιητή για DIP11A.

• Χρησιµοποιήστε τη σωστή κάρτα.
• Ρυθµίστε τη σωστή πηγή σηµείου ρύθµισης 

(P100).
• Ρυθµίστε τη σωστή πηγή σήµατος ελέγχου 

(P101).
• Ρυθµίστε το σωστό τρόπο λειτουργίας 

(P700 ή P701).
• Ρυθµίστε το σωστό τύπο κωδικοποιητή.

42 Σφάλµα 
καθυστέρησης

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

•

• Λάθος συνδεµένος κωδικοποιητής 
διαστηµάτων αύξησης

• Πολύ σύντοµες ράµπες επιτάχυνσης
• Πολύ µικρή η συνιστώσα P του 

ρυθµιστή θέσης
• Λάθος παράµετροι του κωδικοποιητή 

διαστηµάτων αύξησης
• Πολύ µικρή ανοχή σφάλµατος 

καθυστέρησης

• Ελέγξτε τη σύνδεση του κωδικοποιητή.
• Επιµήκυνση ράµπων
• Ρυθµίστε µεγαλύτερη συνιστώσα P.
• Ρυθµίστε πάλι τις παραµέτρους του 

κωδικοποιητή.
• Αυξήστε την ανοχή σφάλµατος καθυστέρησης.
• Ελέγξτε την καλωδίωση κωδικοποιητή, µοτέρ και 

φάσεων ηλεκτρικού ρεύµατος.
• Ελέγξτε την ευκινησία του µηχανικού 

συστήµατος, τυχόν εµπλοκή.

94
Άθροισµα 
ελέγχου 
EEPROM

Άµεση 
απενεργο-
ποίηση

Βλάβη ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 
µετατροπέα. Πιθανόν από 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές ή βλάβη.

Στείλτε τη συσκευή για επισκευή.

Κωδικός 
σφάλ-
µατος

Ονοµασία Αντίδραση P Πιθανή αιτία Μέτρο αντιµετώπισης
Λ
Μ

00

I
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7 Συµβατότητα MOVIDRIVE® A / B / compact
7.1 Σηµαντικές επισηµάνσεις

Η µονάδα εφαρµογής "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" για το
MOVIDRIVE® MDX61B προσφέρει διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι
διαθέσιµες κατά τη χρήση του MOVIDRIVE® MD_60A ή MOVIDRIVE® compact. Σ' αυτό
το κεφάλαιο περιλαµβάνονται πληροφορίες για τα σηµεία διαφοροποίησης της µονάδας
εφαρµογής κατά τη χρήση ενός MOVIDRIVE® MD_60A ή ενός MOVIDRIVE® compact,
καθώς και ποια σηµεία θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα κατά τη µελέτη του έργου. 

Μελέτη έργου 
MOVIDRIVE® 
MD_60A / 
MOVIDRIVE® 
compact

• Μετατροπέας
Η µονάδα εφαρµογής "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" απαιτεί
οπωσδήποτε κύκλωµα επιστροφής στον κωδικοποιητή και εποµένως µπορεί να
υλοποιηθεί µόνον µε τους παρακάτω µετατροπείς:
– MOVIDRIVE® MDV60A / MDS60A
– MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
– MOVIDRIVE® compact MCH41A /MCH42A

• Εγκατάσταση δίαυλου MOVIDRIVE® MDV / MDS60A
Η Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου χρησιµοποιεί 6 λέξεις δεδοµένων
διεργασίας. Για το λόγο αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον οι τύποι fieldus
"PROFIBUS" και "Interbus µε καλώδιο οπτικών ινών". Εάν χρησιµοποιηθεί ένας από
αυτούς τους δύο τύπους fieldbus, τότε το MOVIDRIVE® MDV / MDS60A απαιτεί την
πρόσθετη επιλογή DFP21A, DFP11A ή DFI21A. 
Ακολουθήστε τις υποδείξεις στα αντίστοιχα εγχειρίδια fieldbus.

Συµβατότητα των 
ακροδεκτών 
υλικού

Το MOVIDRIVE® MDX61B διαθέτει, σε σχέση  µε το MOVIDRIVE® MD_60A, δύο
πρόσθετες ψηφιακές εισόδους (DI06, DI07) και τρεις πρόσθετες ψηφιακές εξόδους
(DO03, DO04, DO05). Οι πρόσθετες είσοδοι και έξοδοι υλικού παραµετροποιούνται
κατά την πρώτη λειτουργία στην κατάσταση "χωρίς λειτουργία" και δεν αξιολογούνται
εσωτερικά.

Τερµατικοί 
διακόπτες 
λογισµικού

Η δυνατότητα αποδέσµευσης των τερµατικών διακοπτών υλικού προσφέρεται µόνον
στα MOVIDRIVE® MD_60A, MOVIDRIVE® compact MCx / MCH µε έκδοση υλικολογισ-
µικού:
– MOVIDRIVE® MD_60A: 823 854 5.15
– MOVIDRIVE® compact MCx: 823 859 6.14
– MOVIDRIVE® compact MCH: 823 947 9.17

Εγγραφή 
µεταβλητών 
IPOSplus®

Η εγγραφή µεταβλητών IPOSplus® µε το πρόγραµµα MOVITOOLS® "Scope" είναι
δυνατή µόνον στο MOVIDRIVE® MDX61B.

Αντικείµενο 
αποστολής SBus 
για υποτελή 
DriveSync

Εάν χρησιµοποιήσετε ένα MOVIDRIVE® MD_60A ή ένα MOVIDRIVE® compact MCx /
MCH, δεν µπορείτε να εγκαταστήσετε κάποιο αντικείµενο αποστολής SBus για τη
µετάδοση της πραγµατικής θέσης. Αδύνατη είναι και η διασύνδεση της µονάδας
εφαρµογής  "DriveSync".
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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Σχεδιαγράµµατα 
συνδεσµολογίας

56269AEL
Εικόνα 30: MOVIDRIVE® compact MCH4_A
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56273AEL
Εικόνα 31: MOVIDRIVE® compact MCV / MCS

X14: (MCV/MCS)

X15: (MCV/MCS)

X30: (MCV/MCS41A)
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X15
ENCODER IN

X14
ENCODER I/O

/Αναστολή ελεγκτή

Αποδέσμευση/Ταχεία παύση

Επαναφορά

Έκκεντρο αναφοράς

/Τερματικός διακόπτης Δεξιά

/Τερματικός διακόπτης Αριστερά

Αναφορά X10:DIØØ...DIØ5

Έξοδος +24 V

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

Επαφή ρελέ έτοιμο για λειτουργία

/Βλάβη

Επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ)

/Φρένο

Επαφή κανονικά κλειστή (NC)

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

Είσοδος +24 V

+10 V

-10 V

Δίαυλος συστήματος High

Είσοδος TF/TH

Δίαυλος συστήματος Low

Δυναμικό αναφοράς αναλογικά σήματα

Κωδικοποιητής μοτέρ:

Βαθμικός κωδικοποιητής (MCV) ή αναλυτής (MCS)

(Σύνδεση → Οδηγίες λειτουργίας

MOVIDRIVE® compact MCV/MCS)

Σύνδεση PROFIBUS-DP

(Σύνδεση → Οδηγίες λειτουργίας

MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A)

Είσοδος εξωτερικού κωδικοποιητή, 

βαθμικός κωδικοποιητής (encoder) 5V TTL,

(Σύνδεση → Οδηγίες λειτουργίας

MOVIDRIVE® compact MCV/MCS)
Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Εκτεταµένη οδήγηση θέσης µέσω δίαυλου
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56268AEL
Εικόνα 32: MOVIDRIVE® MDV / MDS60_A
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          Επαφή ρελέ έτοιμο για λειτουργία

          Επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ)

          Επαφή κανονικά κλειστή (NC)

/Βλάβη

Έξοδος +24 V

Είσοδος +24 V

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

Είσοδος IPOS

Είσοδος IPOS

Είσοδος IPOS

Είσοδος IPOS

Είσοδος IPOS

Είσοδος IPOS
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Αναφορά X22:DI1Ø...DI17

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς
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Επαναφορά
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Αναφορά X13:DIØØ...DIØ5

Έξοδος +24 V

Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

RS485+

RS485-

MOVIDRIVE®

DIP11A

Κωδικοποιητής μοτέρ:

Βαθμικός κωδικοποιητής (MDV) ή αναλυτής (MDS)

(Σύνδεση → Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®)

Κωδικοποιητής απόλυτων τιμών

(Σύνδεση → Εγχειρίδιο "Οδήγηση σε θέση 

με κωδικοποιητή απόλυτων τιμών και κάρτα 

κωδικοποιητή απόλυτων τιμών DIP11A")

Είσοδος εξωτερικού κωδικοποιητή, 

βαθμικός κωδικοποιητής (encoder) 5V TTL

(Σύνδεση → Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®)

Διασύνδεση
SSI

Κωδικός Gray
Σ
Σ
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Λίστα διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Central 
Gear units / 
Motors

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Central 
Electronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

North SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (near Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

East SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (near Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 Hour Service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Assembly
Sales
Service

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

Sales Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentina

Assembly
Sales
Service

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
06/2005



Λίστα διευθύνσεων
Australia

Assembly
Sales
Service

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Assembly
Sales
Service

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgium

Assembly
Sales
Service

Brüssel SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brazil

Production
Sales
Service

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

Sales Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9532565
Fax +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Cameroon

Sales Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Assembly
Sales
Service

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Additional addresses for service in Canada provided on request!

Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net
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Λίστα διευθύνσεων
China

Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Assembly
Sales
Service

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Assembly
Sales
Service

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Croatia

Sales
Service

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Czech Republic

Sales Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Denmark

Assembly
Sales
Service

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonia

Sales Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finland

Assembly
Sales
Service

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
http://www.sew.fi
sew@sew.fi

Gabon

Sales Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Great Britain

Assembly
Sales
Service

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Greece (Ελλάδα)

Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυροµιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς 

Tηλ. +30 210 422 51-34 
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Θεσσαλονίκη Μαιάνδρου 21 
562 24 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 705 400
Telefax +30 2310 705 515
06/2005



Λίστα διευθύνσεων
Hong Kong

Assembly
Sales
Service

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Hungary

Sales
Service

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

India

Assembly
Sales
Service

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Technical Offices Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
salesmumbai@seweurodriveindia.com

Ireland

Sales
Service

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Israel

Sales Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italy

Assembly
Sales
Service

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Ivory Coast

Sales Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Japan

Assembly
Sales
Service

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Korea

Assembly
Sales
Service

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr
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Latvia

Sales Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139386
Fax +371 7139386
info@alas-kuul.ee

Lebanon

Sales Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-62252 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Luxembourg

Assembly
Sales
Service

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Malaysia

Assembly
Sales
Service

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Mexico

Assembly
Sales
Service

Queretaro SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, 
S. A. de C. V.
Privada Tequisquiapan No. 102
Parque Ind. Queretaro C. P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

Morocco

Sales Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 
+ 6186-71
Fax +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Netherlands

Assembly
Sales
Service

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

New Zealand

Assembly
Sales
Service

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz
Λ
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Λίστα διευθύνσεων
Norway

Assembly
Sales
Service

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Peru

Assembly
Sales
Service

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Poland

Assembly
Sales
Service

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Assembly
Sales
Service

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Romania

Sales
Service

Bucuresti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Sales St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 263 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sales Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbia and Montenegro

Sales Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Singapore

Assembly
Sales
Service

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovakia

Sales Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk
06/2005
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Slovenia

Sales
Service

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

South Africa

Assembly
Sales
Service

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Spain

Assembly
Sales
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sweden

Assembly
Sales
Service

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Switzerland

Assembly
Sales
Service

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thailand

Assembly
Sales
Service

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisia

Sales Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76

Turkey

Assembly
Sales
Service

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 
+ 216 3838014
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
Λ
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Λίστα διευθύνσεων
USA

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assembly
Sales
Service

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
06/2005
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους 
που σκέπτονται 
γρήγορα και 
αναπτύσσουν το 
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης 
και συστήµατα ελέγχου 
που βελτιώνουν 
αυτόµατα την 
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς 
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συµβιβασµούς, ώστε η 
καθηµερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσµια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες 
που προσφέρουν 
σήµερα λύσεις για 
προβλήµατα του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ηµέρα 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες και 
σε αναβαθµίσεις 
λογισµικού.

Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com
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