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1 Fontos tudnivalók
Feltétlenül vegye figyelembe az ebben a fejezetben található biztonsági
tudnivalókat és figyelmeztetéseket!

1.1 Jelmagyarázat

Veszély
Utalás lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Figyelmeztetés
Utalás olyan lehetséges, a termék által okozott veszélyre, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában súlyos testi sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ez a
jelzés a lehetséges anyagi kárra is felhívja a figyelmet.

Figyelem
Utalás olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely a termék vagy környezetének
károsodásához vezethet.

Megjegyzés
Utalás különböző, pl. az üzembe helyezést szolgáló felhasználásokra és más hasznos
információkra.

Utalás dokumentációra
Utalás valamilyen dokumentációra, pl. üzemeltetési utasításra, katalógusra, adatlapra.
F
J
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1.2 Általános és biztonsági tudnivalók
Áramütés veszélye.
Lehetséges következmények: súlyos testi sérülés vagy halál.
A MOVIDRIVE® hajtásszabályozót csak villamos szakképzettséggel rendelkező
szakember szerelheti és helyezheti üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások és a
MOVIDRIVE® üzemeltetési utasításának betartásával.

Olyan helyzet veszélye, amely a termék vagy környezetének károsodásához
vezethet.
Lehetséges következmények: a termék károsodása.
Az ilyen alkalmazásmodullal rendelkező MOVIDRIVE® hajtásszabályozók telepítése és
üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ez a kézikönyv nem
pótolja a részletes üzemeltetési utasítást!
A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges garanciaigények
érvényesítésének feltétele.

Utalások dokumentációra
Ez a kézikönyv feltételezi a MOVIDRIVE® dokumentációjának, különösképpen a
MOVIDRIVE® rendszerkézikönyvnek az ismeretét.
A hivatkozásokat e kézikönyvben "Æ" jelöli. Így pl. a (Æ X.X fejezet) azt jelenti, hogy
további információ található e kézikönyv X.X fejezetében.
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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2 A rendszer leírása
2.1 Alkalmazási területek

A "vándor fűrészgép" különösen olyan feladatokra való, ahol mozgó extrudált anyagot
hosszra kell vágni. További alkalmazás a szinkron anyagszállítás, a palackozóállomás,
a "vándor nyomófej" vagy "vándorkés".

A következő iparágakhoz különösen alkalmas a "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul:
• fafeldolgozás
• papír, karton
• műanyag
• kő
• kerámia

Elvileg két alkalmazási mód lehetséges:
• Párhuzamosan működő fűrész: Egy hajtás szükséges a fűrészszán hajtására

(az anyaggal együtt való mozgáshoz) és egy másik hajtás a fűrész előtolására.
• Átlósan működő fűrész: Csak egy hajtás szükséges, a fűrészszán az anyag irányára

átlósan mozog.

A "vándor fűrészgép" a következő előnyökkel tűnik ki:
• Felhasználóbarát kezelői felület.
• Csak a "vándor fűrészgép" számára szükséges paramétereket (vágáshossz,

összekapcsolódási út) kell megadni.
• Vezérelt paraméterezés a körülményes programozás helyett.
• A monitor üzemmód optimális diagnosztikát biztosít.
• A felhasználónak nincs szüksége programozási ismeretekre.
• Nincs hosszadalmas betanulási idő.
A
A
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2.2 Alkalmazási példa
Vándor fűrészgép A "vándor fűrészgép" egy jellemző alkalmazási példáját nyújtja a fafeldolgozó ipar.

A nagy hosszúságú sajtolt forgácslapokat hosszra kell vágni.

1. Hajtás a fűrészszán előtolására a hossztengely mentén (az anyag irányában)
2. Hajtás a fűrész előtolására

57084AXX
1. ábra: "Vándor fűrészgép" a fafeldolgozó iparban
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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2.3 Programazonosítás
A MOVITOOLS® szoftvercsomaggal azonosítható a MOVIDRIVE® készülékre utoljára
feltöltött alkalmazási program. Ehhez a következőképpen járjon el:
• Soros interfészen át kösse össze a PC-t és a MOVIDRIVE®-ot.
• Indítsa el a MOVITOOLS® programot.
• Indítsa el a "Shell" programot.
• A Shell programban válassza ki a "Display/IPOS information..." (Kijelzés/IPOS

információ) pontot.

• Megnyílik az "IPOS-Status" (Az IPOS állapota) ablak. A bejegyzésekből
megállapítható, hogy melyik alkalmazásszoftver van tárolva a MOVIDRIVE®

készülékben.

06710AEN
2. ábra: IPOS-információ a Shell programban

06711AEN
3. ábra: Az aktuális IPOS-programváltozat kijelzése
A
P
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3 Tervezés
3.1 Feltételek
PC és szoftver A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul IPOSplus®-programként van megvalósítva, és

az SEW MOVITOOLS® szoftver része. A MOVITOOLS® használatához Windows® 95,
Windows® 98, Windows NT® 4.0, Windows® Me vagy Windows® 2000 operációs
rendszer alatt futó PC-re van szükség.

Hajtásszabályo-
zók, motorok és 
jeladók

• Hajtásszabályozó
A "vándor fűrészgép" csak technológiai kivitelű (…-0T) MOVIDRIVE® készülékekkel
valósítható meg. A MOVIDRIVE® MDX61B esetében a hajtásszabályozó választhatóan
kapcsokon át vagy buszon át vezérelhető. MOVIDRIVE® compact MCH4_A esetén a
kapcsokon át történő vezérlés nem lehetséges. Használható az alapkivitelben
rendelkezésre álló rendszerbusz, a PROFIBUS DP interfész (MCH41A), az INTERBUS
optikaikábel-interfész (MCH42A) vagy egy terepibusz-gateway.
A "vándor fűrészgép" feltétlenül igényli a jeladó-visszacsatolást, és ezért nem
valósítható meg MOVIDRIVE® MDX60B készülékkel.

• Motorok és jeladók
– DEH11B opcióval rendelkező MOVIDRIVE® MDX61B-vel vagy MOVIDRIVE®

compact MCH4_A-val történő üzemeltetéshez: CT/CV aszinkron szervomotorok
(jeladó alapkivitelben beépítve) vagy DR/DT/DV háromfázisú váltakozó áramú
motorok jeladóval (Hiperface®, sin/cos vagy TTL).

– DER11B opcióval rendelkező MOVIDRIVE® MDX61B-vel történő
üzemeltetéshez: rezolverrel ellátott CM/DS szinkron szervomotorok.

• Megengedett üzemmódok (P700)
– Aszinkron motor (CT/CV/DR/DT/DV): CFC üzemmódok, VFC-n-CTRL

üzemmódokban a "vándor fűrészgép" nem üzemeltethető.
– Szinkron motor (CM/DS): SERVO üzemmódok.

Vezérlés módja:
Lehetséges MOVIDRIVE®

MDX61B compact MCH41A compact MCH42A

Kapcsok igen, DIO11B opcióval nem nem

Rendszerbusz igen, opció nélkül igen, opció nélkül igen, opció nélkül

PROFIBUS DP igen, DFP21B opcióval igen, opció nélkül nem

Optikai kábeles 
INTERBUS igen, DFI21B opcióval nem igen, opció nélkül

INTERBUS igen, DFI11B opcióval igen, UFI11A opcióval igen, UFI11A opcióval

CANopen igen, DFC11B opcióval nem nem

DeviceNet igen, DFD11B opcióval igen, UFD11A opcióval igen, UFD11A opcióval

• MOVIDRIVE® MDX61B: A DIP11B opciót a "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul
nem támogatja.

• MOVIDRIVE® MDX61B, buszvezérléssel: Buszvezérléssel történő üzemeltetés
esetén a "DIO11B be- / kimeneti kártya" opció nem lehet csatlakoztatva. Ha
csatlakoztatva van a DIO11B opció, akkor a virtuális kapcsok nem szólíthatók meg
a buszon át.

Feltétlenül vegye figyelembe:
A slave hajtásnak nem lehet szlipje.
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
 9



3 ervezés
űködési leírás

10
3.2 Működési leírás
Funkciójellemzők A "vándor fűrészgép" alkalmazás a következő funkciójellemzőket biztosítja:

• Kapcsokon, rendszerbuszon vagy terepi buszon át történő vezérlés:
A MOVIDRIVE® MDX61B esetében a "vándor fűrészgép" választható módon bináris
bemeneti kapcsokon, rendszerbuszon vagy terepi buszon át (1 vagy 3 folyamatadat-
szóval) vezérelhető. MOVIDRIVE® compact MCH4_A esetén csak rendszerbuszon
vagy terepi buszon  át történő vezérlés lehetséges.

• Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül, vágáshossz-vezérlés
anyagérzékelővel vagy jelölés-vezérléssel: választható vágáshossz-vezérlés
vagy jelölés-vezérlés. A vágáshossz-vezérlésnél kiegészítőleg alkalmazható a
hosszvezérlést indító anyagérzékelő.
Az anyagérzékelő nélküli vágáshossz-vezérlésnél egy vezető jeladó érzékeli a
vágandó anyag előtolását. Ezt az információt a hajtásszabályozó feldolgozza, és
felhasználja a fűrészszán indításához. Az anyagon nem kell jelölésnek lennie.

Az anyagérzékelős vágáshossz-vezérlésnél szintén egy vezető jeladó érzékeli a
vágandó anyag előtolását. Emellett azonban megtörténik az anyagérzékelő
kiértékelése is. Ha a vágandó anyag eléri ezt az érzékelőt, elindul a hosszvezérlés.
Az anyagon nem kell jelölésnek lennie. Azonban szükség lehet rá, hogy az első élén
az anyagérzékelő által érzékelhető jel legyen.

50703AXX
4. ábra: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül

50701AXX
5. ábra: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel
T
M
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A jelölés-vezérlésnél egy érzékelő érzékeli az anyagon található jelölést. Ezt az
érzékelőjelet a hajtásszabályozó megszakításként feldolgozza, és felhasználja a
fűrészszán indításához.

• A vágott él védelme és "rés húzása": A "rés húzása" funkcióval a fűrészszán a
fűrészlap kihúzása előtt rövid ideig a szinkronsebességnél gyorsabban mozog.
Ezáltal rés képződik a vágott él és a fűrészlap között, és elkerülhető, hogy a
fűrészlap nyomai visszamaradjanak a vágott élen. Ez a funkció kényes anyagoknál
a vágott él védelmére használható. Ezenkívül a funkció használható a levágott
anyag szétválasztására is.

• Kézi azonnali vágás funkció: Egy bináris bemenetre adott "1" jellel indítható a
fűrészszán.

• Átfogó diagnosztika: Üzem közben a monitoron minden fontos adat látható,
például az aktuális vágáshossz, az anyagsebesség és a fűrészhajtás sebessége.

• Egyszerűen a fölérendelt vezérléshez (PLC) kapcsolható.

Üzemmódok Ezek a funkciók négy üzemmódban valósulnak meg:
• Léptető üzemmód (DI1Ø = "0" és DI11 = "0")

– Ha "1" jel van a DI13 "lépetés +" bináris bemeneten, a fűrészszán motorja
"jobbra" forog. Ha "1" jel van a DI14 "lépetés -" bináris bemeneten, a fűrészszán
motorja "balra" forog. Vegye figyelembe, hogy 2 vagy 3 fokozatú hajtóművet
használ.

– Ha "0" jel van a DI15 "gyorsmenet" bináris bemeneten, a léptető üzemmód
kúszósebességgel történik. Ha "1" jel van a DI15 "gyorsmenet" bináris
bemeneten, a léptető üzemmód gyorsmeneti sebességgel történik.

• Referenciamenet (DI1Ø = "1" és DI11 = "0")
A referenciapont a két végálláskapcsoló egyikére történő referenciamenettel
határozható meg. Ha "1" jel van a DI12 "start" bináris bemeneten, elindul a
referenciamenet. Az "1" jelnek a referenciamenet teljes időtartamán át fenn kell állnia
a DI12-n, "0" jel esetén leáll a referenciamenet. Az üzembe helyezéskor megadható
referenciaofszet. A referenciaofszettel a végálláskapcsolók áthelyezése nélkül
módosítható a gép nullpontja. Az alábbi képlet érvényes:
gép nullpontja = referenciapont + referenciaofszet

50700AXX
6. ábra: Jelölés-vezérlés
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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• Pozicionálás (DI1Ø = "0" és DI11 = "1")
A "pozicionálás" üzemmód a fűrészhajtás indítási helyzet és parkolóhelyzet közötti
helyzetszabályozott mozgására szolgál. Ha "0" jel van a DI13 bináris bemeneten, az
indítási helyzet van kiválasztva. Ha "1" jel van a DI13 bináris bemeneten, a
parkolóhelyzet van kiválasztva. Ha "1" jel van a DI12 "start" bináris bemeneten,
elindul a pozicionálás, "0" jel esetén leáll a pozicionálási folyamat. Az "1" jelnek a
teljes pozicionálási folyamat során fenn kell állnia a DI12-n.
Ha DI12 = "1" marad és a DI13-mal másik pozíciót választanak ki, a hajtás azonnal
az új pozícióba megy.

• Automata üzemmód (DI1Ø = "1" és DI11 = "1")
Kapcson vagy terepi buszon át 1 PD-vel történő vezérlés esetén az üzembe
helyezéskor adja meg, hogy az anyagérzékelő nélküli vágáshossz-vezérlés, az
anyagérzékelős vágáshossz-vezérlés vagy a jelölés-vezérlés legyen aktív.
– Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül: Ha a DI12 "start" bináris bemeneten

(PO1:10 kimeneti folyamatadat) "0"-"1" él jelentkezik, elindul az automata
üzemmód. Az "1" jelnek a teljes automata üzemmód során fenn kell állnia a
DI12-n (PO1:10). A DI12 "start" bináris bemeneten jelentkező "0"-"1" él után
megtörténik az anyaghossz érzékelése is.
– Kapcsokon át történő vezérlés: A vágáshossz táblázatból (Æ üzembe

helyezés) a DI15 … DI17 bináris bemenettel binárisan kódolva válassza ki a
kívánt vágáshosszt. Az üzemmód (vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő
nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy jelölés-vezérlés) az
üzembe helyezéskor állítható be, üzem közben nem kapcsolható át. Másik
üzemmód kiválasztásához ismét végre kell hajtani az üzembe helyezést.

– Buszvezérlés 1 folyamatadat-szóval (1 PD): A vágáshossz táblázatból
(Æ üzembe helyezés) a PO1:13 … PO1:15 kimeneti folyamatadattal binárisan
kódolva válassza ki a kívánt vágáshosszt. Az üzemmód (vágáshossz-vezérlés
anyagérzékelő nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy jelölés-
vezérlés) az üzembe helyezéskor állítható be, üzem közben nem kapcsolható
át. Másik üzemmód kiválasztásához ismét végre kell hajtani az üzembe
helyezést.

– Buszvezérlés 3 folyamatadat-szóval (3 PD): A vágáshossz a terepi buszon át
tetszőlegesen beállítható. A terepi buszon át az üzemmód (vágáshossz-
vezérlés anyagérzékelő nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy
jelölés-vezérlés) üzem közben is átkapcsolható.

– Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel: Ha a DI12 "start" bináris bemeneten
(PO1:10 kimeneti folyamatadat) "0"-"1" él jelentkezik, elindul az automata
üzemmód. Az "1" jelnek a teljes automata üzemmód során fenn kell állnia a
DI12-n (PO1:10). Csak a DIØ2 "érzékelő" (=anyagérzékelő) bináris bemeneten
jelentkező "0"-"1" él után történik meg az anyaghossz érzékelése.
– Kapcsokon át történő vezérlés: A vágáshossz táblázatból (Æ üzembe

helyezés) a DI15 … DI17 bináris bemenettel binárisan kódolva válassza ki a
kívánt vágáshosszt. Az üzemmód (vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő
nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy jelölés-vezérlés) az
üzembe helyezéskor állítható be, üzem közben nem kapcsolható át. Másik
üzemmód kiválasztásához ismét végre kell hajtani az üzembe helyezést.
T
M
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– Buszvezérlés 1 folyamatadat-szóval (1 PD): A vágáshossz táblázatból
(Æ üzembe helyezés) a PO1:13 … PO1:15 kimeneti folyamatadattal binárisan
kódolva válassza ki a kívánt vágáshosszt. Az üzemmód (vágáshossz-vezérlés
anyagérzékelő nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy jelölés-
vezérlés) az üzembe helyezéskor állítható be, üzem közben nem kapcsolható
át. Másik üzemmód kiválasztásához ismét végre kell hajtani az üzembe
helyezést.

– Buszvezérlés 3 folyamatadat-szóval (3 PD): A vágáshossz a terepi buszon át
tetszőlegesen beállítható. A terepi buszon át az üzemmód (vágáshossz-
vezérlés anyagérzékelő nélkül, vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel vagy
jelölés-vezérlés) üzem közben is átkapcsolható.

– Jelölés-vezérlés: Ha a DI12 "start" bináris bemeneten (PO1:10 kimeneti
folyamatadat) "1" jel jelentkezik, elindul az automata üzemmód. Az "1" jelnek a
teljes automata üzemmód során fenn kell állnia a DI12-n (PO1:10).

Ha a hajtás eléri a megfordulási pozíciót, a fűrészlap a "rés húzása" funkcióval
eltávolítható a vágott éltől. Ha a DI13 bináris bemeneten (PO1:11 kimeneti
folyamatadat) "1" jel jelentkezik, elindul a "rés húzása" funkció. A rés mérete üzembe
helyezéskor állítható be.
Ha a hajtás elérte a megfordulási pozíciót, elindítható a visszapozicionálás. Ha a
DI14 "visszapozicionálás" bináris bemeneten (PO1:12 kimeneti folyamatadat) "1" jel
jelentkezik, a hajtás visszatér az indítási pozícióba. Ez az "1" jel tartósan aktív
maradhat. Amikor ismét megtörténik a vágáshossz elérése ill. a DIØ2 "érzékelő"
bináris bemeneten jelentkező következő élnél a fűrészszán újra elindul.
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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3 ervezés
nyagút és pályasebesség meghatározása

14
3.3 Anyagút és pályasebesség meghatározása
Ahhoz, hogy a fűrészelési folyamat vágáshossza beállítható legyen, ismerni kell a
pályasebességet. A pályasebesség kétféleképpen határozható meg:
• Egy jeladót szlipmentesen az anyagpályához kell szerelni, a lehető legközelebb a

"vándor fűrészgéphez". Ezt a jeladót külső jeladóként (= master jeladó) a fűrészszán
hajtásának X14: kapcsára kell csatlakoztatni. A külső jeladó inkrementális
útinformációja alapján lehet a sebességet és az anyagutat kiszámítani (Æ alábbi
ábra).

• Az anyagelőtolás hajtásánál található motorjeladó inkrementális útinformációját
használjuk a pályasebesség és az anyagút meghatározására. Ehhez a pályahajtás
MOVIDRIVE® hajtásszabályozójának és a fűrészszán-hajtás MOVIDRIVE®

hajtásszabályozójának X14-X14 kapcsolata szükséges (Æ alábbi ábra).

57101AXX

[X14]

A pályasebesség és az anyagút kielégítően pontos meghatározásához a
motorjeladó / külső jeladó felbontása arányának kisebbnek kell lennie mint 20:1.

57102AXX

[X14]

[X14]
T
A
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3Tervezés
A folyamatadatok kiosztása
3.4 A folyamatadatok kiosztása
A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul buszon át is vezérelhető. Ekkor támogatott
minden MOVIDRIVE® terepibusz-opció és az alapkivitelben rendelkezésre álló
rendszerbusz (SBus). Buszvezérlésnél a virtuális sorkapcsok a 2. vezérlőszóban
kerülnek alkalmazásra (Æ MOVIDRIVE® terepi busz készülékprofil).

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:
• Buszvezérlés esetén a "DIO11B típusú be- / kimeneti kártya" opció nem lehet

telepítve.
• 3 folyamatadat-szóval (3 PD) történő buszvezérlés esetén a PO2 "vágáshossz előírt

értéke" és PO3 "minimális visszafordulási pozíció" értékének átvitele a
hajtásszabályozóra "0,1 × felhasználói egység" skálázással történik.

54943AEN
7. ábra: Adatcsere be- és kimeneti folyamatadatokkal

PO = kimeneti folyamatadatok
PO1 = 2. vezérlőszó
PO2 = vágáshossz előírt értéke (IPOS PO DATA)
PO3 = minimális megfordulási pozíció (IPOS PO DATA)
PI = bemeneti folyamatadatok
PI1 = 2. állapotszó
PI2 = vágáshossz tényleges értéke (IPOS PI DATA)
PI3 = fűrészhajtás tényleges pozíciója (IPOS PI DATA)

PO 1 PO 2

PO

PO 3

PI 1 PI 2

PI

PI 3

Minimális megfordulási pozíció A fűrészszánnak az a legkorábbi pozíciója, amelynél
kicsatlakoztatható és lehetséges az indítási pozícióba való visszatérés.
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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3 ervezés
 folyamatadatok kiosztása

16
Kimeneti 
folyamatadatok

A kimeneti folyamatadat-szók kiosztása a következő:
• PO1: Control word 2 (vezérlőszó)

A DI10…DI17 bináris bemenetek kiosztása:

• PO2: vágáshossz előírt értéke

• PO3: minimális megfordulási pozíció

virtuális bemeneti kapcsok fix funkció
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PO1:15 / DI17 szabályozótiltás/
engedélyezés

PO1:14 / DI16 engedélyezés/
gyorsleállás

PO1:13 / DI15 engedélyezés/leállás

PO1:12 / DI14 /tartó szabályozás

PO1:11 / DI13 rámpa-
átkapcsolás

PO1:10 / DI12 paraméterkészlet-
átkapcsolás

PO1:9 / DI11 hibanyugtázás

PO1:8 / DI10 fenntartva

Bináris 
bemenet

Léptető 
üzemmód

Referen-
ciamenet

Pozicionálás Automata üzemmód
(kapocs vagy busz 1 PD-vel) (busz 3 PD-vel)

DI1Ø "0" "1" "0" "1"
DI11 "0" "0" "1" "1"

DI12 – referenciame-
net indítása

pozicionálás 
indítása automata üzemmód indítása

DI13 léptetés + – indítási vagy 
parkolópozíció rés húzása

DI14 léptetés - – – visszapozicionálás

DI15 gyorsmenet – – vágáshossz 20 vágáshossz-
vezérlés üzemmód

DI16 – – – vágáshossz 21 anyagérzékelő 
üzemmód

DI17 – – – vágáshossz 22 jelölésérzékelő 
üzemmód

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[0,1 × felhasználói egység]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[0,1 × felhasználói egység]
T
A
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3Tervezés
Biztonságos leállás
Bemeneti 
folyamatadatok

A bemeneti folyamatadat-szók kiosztása a következő:
• PI1: 2. állapotszó

DO10…DO17 bináris kimenetek kiosztása:

• PI2: aktív vágáshossz

• PI3: a fűrészhajtás tényleges pozíciója

3.5 Biztonságos leállás
A "biztonságos leállás" állapot csak az X17 kapocs átkötéseinek (biztonsági
kapcsolóval vagy biztonsági PLC-vel történő) biztonságos megszakításával érhető el.
A "biztonságos leállás aktív" állapotot a 7 szegmenses kijelzőn "U" jelzi. Az
alkalmazásmodulban ennek az állapotnak a kezelése megegyezik a
"SZABÁLYOZÓTILTÁS" állapotéval.

virtuális kimeneti kapcsok fix funkció
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PI1:15 / DO17 végfok
engedélyezett

PI1.14 / DO16 hajtásszabályozó
üzemkész

PI1:13 / DO15 PO adatok
engedélyezett

PI1:12 / DO14 aktuális
integrátorkészlet

PI1:11 / DO13 aktuális
paraméterkészlet

PI1:10 / DO12 hiba/figyelmeztetés

PI1:9 / DO11 jobb végállás-
kapcsoló aktív

PI1:8 / DO10 bal végálláskapcsoló
aktív

Bináris 
kimenet

Léptető 
üzemmód

Referen-
ciamenet

Pozicionálás Automata üzemmód
(kapocs vagy busz 1 PD-vel) (busz 3 PD-vel)

DO1Ø "0" "1" "0" "1"
DO11 "0" "0" "1" "1"

DO12 fenntartva fenntartva indítási vagy
parkolópozíció szinkron

DO13 fenntartva fenntartva fenntartva rés húzva

DO14 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 0. bit vágáshossz-vezérlés 
üzemmód

DO15 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 1. bit anyagérzékelő 
üzemmód

DO16 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 2. bit jelölésérzékelő 
üzemmód

DO17 fenntartva fenntartva pozíció elérve indítási pozíció

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[0,1 × felhasználói egység]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[0,1 × felhasználói egység]

A "biztonságos leállás" funkcióról további információ a következő kiadványokban
található:
• Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE® MDX60B/61B készülékekhez – Előírások
• Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE® MDX60B/61B készülékekhez – Alkalmazások
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
 17



3 ervezés
Bus küldési objektum

18
3.6 SBus küldési objektum
Lehetőség van SBus küldési objektum berendezésére, amely a hajtás ciklikus tényleges
pozícióját viszi át. Ezt a funkciót használva a "vándor fűrészgép" masterként
alkalmazható "DriveSync" alkalmazásmodulhoz vagy tetszőleges IPOSplus®

programhoz.

Az SBus küldési 
objektum 
aktiválása

Az SBus küldési objektum a H115 SwitchSBUS IPOSplus® változó "1"-re állításával és
az IPOSplus® program újraindításával rendezhető be (Æ következő ábra).

Az SBus 
objektumok 
beállítása

Az IPOSplus® program újraindítását követően automatikusan megtörténik a küldési és a
szinkronizációs objektum inicializálása. A küldési objektum tartalma IPOSplus® encoder
(jeladó) értékre lesz állítva.

11010AXX

Küldési objektum Szinkronizációs objektum

ObjectNo 2 1

CycleTime 1 5

Offset 0 0

Format 4 0

DPointer IPOS encoder –
T
S
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4Telepítés
Szoftver
4 Telepítés
4.1 Szoftver
MOVITOOLS® A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul a MOVITOOLS® szoftver része (4.20-as vagy

újabb verzió esetében). A MOVITOOLS® szoftvernek a számítógépre történő
telepítésekor a következőképpen járjon el:
• Helyezze be a MOVITOOLS® CD-t a számítógép CD-meghajtójába.
• Megjelenik a MOVITOOLS® telepítési menüje. Kövesse az utasításokat – a program

automatikusan végigvezeti Önt a telepítésen.

A MOVITOOLS® most már elindítható a Programkezelő (Program Manager)
segítségével. A hajtásszabályozónak a MOVITOOLS® Manager segítségével történő
üzembe helyezéséhez a következőképpen járjon el:
• A "Language" (nyelv) csoportban jelölje ki a kívánt nyelvet.
• A "PC Interface" mezőben válassza ki azt a PC-interfészt (pl. COM 1), amelyikre a

frekvenciaváltót csatlakoztatta.
• A "Device type" (készüléktípus) csoportban jelölje ki a "Movidrive B" választógombot.
• A "Baudrate" mezőben jelölje ki az alapkészüléken az S13 DIP kapcsolóval beállított

adatátviteli sebességet (normál beállítás Æ "57,6 kbaud").
• Kattintson az <Update> (frissítés) gombra. Megjelenik a csatlakoztatott

frekvenciaváltó.

Technológiai 
kivitel

A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul csak technológiai kivitelű (-0T) MOVIDRIVE®

készülékekkel használható. Az alapkivitel (-00) készülékeivel az alkalmazásmodulok
nem használhatók.

10985AEN
8. ábra: A MOVITOOLS® ablak
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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4 elepítés
 MOVIDRIVE® MDX61B bekötési rajza

20
4.2 A MOVIDRIVE® MDX61B bekötési rajza

57021AHU
9. ábra: MOVIDRIVE® MDX61B bekötési rajza DIO11B opcióval és DEH11B vagy DER11B opcióval
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X15:

TF1

DGND

DBØØ

DOØ1-C

DOØ1-NO

DOØ1-NC

DOØ2

VO24

VI24

DGND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MOVIDRIVE MDX61B®
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motorjeladó:
DEH1B esetén: HIPERFACE®, sin/cos vagy 5 V DC TTL
DER11B esetén: rezolver, 2 pólusú, AC 3,5 Veff 4 kHz

(bekötés → MOVIDRIVE® MDX61 üzemeltetési utasítás)

Külső jeladó bemenete (HIPERFACE®, 

sin/cos vagy 5 V DC TTL) vagy X14-X14 kapcsolat

(bekötés → MOVIDRIVE® MDX61B 

üzemeltetési utasítás)

rendszerbusz-referencia

rendszerbusz, High
rendszerbusz, Low

IPOS bemenet: Mode 2^0

IPOS bemenet: Mode 2^1

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS bemenet: a bináris bemenetek kiosztásának tábl. szerint

X22 referencia: DI1Ø...DI17

a bináris jelek referenciapotenciálja

IPOS kimenet: Mode 2^0

IPOS kimenet: Mode 2^1 

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

IPOS kimenet: a bináris kimenetek kiosztásának tábl. szerint

a bináris jelek referenciapotenciálja

a bináris jelek referenciapotenciálja

engedélyezés/gyorsleállás

/szabályozótiltás

azonnali vágás / reset

jelölésérzékelő

referencia X13:DIØØ…DIØ5

a bináris jelek referenciapotenciálja

a bináris jelek referenciapotenciálja

DC +24 V-os bemenet

TF/TH bemenet

reléérintkező
/hiba

relé, nyitó
relé, záró

/fék

a hajtás referenciája felvéve

DC +24 V-os kimenet

DC +24 V-os kimenet
T
A
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4Telepítés
A MOVIDRIVE® MDX61B bekötési rajza
A DI10…DI17 bináris bemenetek kiosztása:

DO10…DO17 bináris kimenetek kiosztása:

Bemenet Léptető 
üzemmód

Referenciamenet Pozicionálás Automata üzemmód 
(kapocs)

DI1Ø "0" "1" "0" "1"
DI11 "0" "0" "1" "1"
DI12 – referenciamenet 

indítása
pozicionálás 

indítása
automata üzemmód 

indítása
DI13 léptetés + – indítási vagy 

parkolópozíció
rés húzása

DI14 léptetés - – – visszapozicionálás
DI15 gyorsmenet – – vágáshossz 20

DI16 – – – vágáshossz 21

DI17 – – – vágáshossz 22

Kimenet Léptető 
üzemmód

Referenciamenet Pozicionálás Automata üzemmód 
(kapocs)

DO1Ø "0" "1" "0" "1"
DO11 "0" "0" "1" "1"

DO12 fenntartva fenntartva indítási vagy 
parkolópozíció

szinkron

DO13 fenntartva fenntartva fenntartva rés húzva
DO14 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 0. bit
DO15 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 1. bit
DO16 fenntartva fenntartva fenntartva vágáshossz 2. bit
DO17 fenntartva fenntartva pozíció elérve indítási pozíció
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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OVIDRIVE® MDX61B busztelepítés

22
4.3 MOVIDRIVE® MDX61B busztelepítés
Áttekintés Kérjük, a busz telepítéséhez vegye figyelembe a mindenkori terepibusz-interfészhez

mellékelt kézikönyvek utasításait. Kérjük, a rendszerbusz (SBus) telepítéséhez vegye
figyelembe a MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasításában található
tudnivalókat.

55273BXX
10. ábra: Busztípusok
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4Telepítés
MOVIDRIVE® MDX61B busztelepítés
PROFIBUS 
(DFP21B)

Részletes információ a "DFP21B PROFIBUS DP terepibusz-interfész MOVIDRIVE®

MDX61B-hez" c. kézikönyvben található, amely az SEW-EURODRIVE-nál rendelhető
meg. Az egyszerű üzembe helyezéshez a készülék törzsfájljai (GSD fájlok) és a
MOVIDRIVE® MDX61B-hez való típusfájljai letölthetők az SEW honlapjáról
(a "Software" cím alatt).

Műszaki adatok

Csatla-
kozókiosztás

Opció DFP21B típusú PROFIBUS terepibusz-interfész

55274BXX

Cikkszám 824 240 2

Üzembe helyezési és diagnosztikai 
segédeszköz

MOVITOOLS® kezelőszoftver és DBG60B kezelőkészülék

Protokollváltozat PROFIBUS DP és DP-V1 az IEC 61158 szerint

Támogatott adatátviteli sebességek
Az adatátviteli sebesség automatikus felismerése a 
következő tartományban:
9,6 kbaud … 12 Mbaud

Csatlakoztatás 9 pólusú Sub-D aljzat (anya)
Kiosztás az IEC 61158 szerint

Buszlezárás Nem integrált, a PROFIBUS dugaszban kell megvalósítani.

Állomáscímek 0…125, DIP kapcsolóval állítható

GSD fájl SEWA6003.GSD

DP azonosítószám 6003 hex = 24579 dec

Folyamatadatok max. száma 10 folyamatadat

Tömeg 0,2 kg

1. LED zöld: RUN (fut)
2. LED piros: BUS FAULT (buszhiba)
3. DIP kapcsoló az állomáscím beállítására
4. 9 pólusú Sub-D aljzat (anya): buszcsatlakozás

DFP21B
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55276AXX
11. ábra: A 9 pólusú Sub-D dugasz kiosztása az IEC 61158 szerint

(1) 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz
(2) A jelvezetékek sodrottak legyenek!
(3) Vezetőképes kapcsolat szükséges a csatlakozóház és az árnyékolás között!
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DGND (M5V)
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[1]

[2]

[3]
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4 elepítés
OVIDRIVE® MDX61B busztelepítés

24
INTERBUS 
optikai kábellel 
(DFI21B)

Részletes információ a "DFI21B optikai kábeles INTERBUS terepibusz-interfész
MOVIDRIVE® MDX61B-hez" c. kézikönyvben található, amely az SEW-EURODRIVE-
nál rendelhető meg.

Műszaki adatok

Csatla-
kozókiosztás

Opció DFI21B típusú INTERBUS terepibusz-interfész (optikai 
kábeles)

55288AXX

Cikkszám 824 311 5

Üzembe helyezési és diagnosztikai 
segédeszköz

MOVITOOLS® kezelőszoftver, DBG60B kezelőkészülék és 
CMD Tool

Támogatott adatátviteli sebességek 500 kbaud és 2 Mbaud, DIP kapcsolóval választható

Csatlakoztatás
Távoli busz bemenete: 2 F-SMA csatlakozó
Távoli busz kimenete: 2 F-SMA csatlakozó
Optikailag szabályozott optikaikábel-interfész

Tömeg 0,2 kg

1. DIP kapcsoló a folyamatadat-hossz, a PCP-hossz, valamint az adatátviteli sebesség beállítására
2. Diagnosztikai LED-ek
3. Optikai kábel: Remote IN (távoli BE)
4. Optikai kábel: bejövő távoli busz
5. Optikai kábel: Remote OUT (távoli KI)
6. Optikai kábel: továbbmenő távoli busz
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DFI 21B

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Pozíció Jel Irány Az optikai kábel 
érszíne

3 optikai kábel Remote IN 
(távoli BE)

bejövő adatok narancs (OG)

4 bejövő távoli busz kimenő adatok fekete (BK)

5 optikai kábel Remote 
OUT (távoli KI)

bejövő adatok fekete (BK)

6 kimenő távoli busz kimenő adatok narancs (OG)
T
M
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4Telepítés
MOVIDRIVE® MDX61B busztelepítés
INTERBUS 
(DFI11B)

Részletes információ a "DFI11B INTERBUS terepibusz-interfész MOVIDRIVE®

MDX61B-hez" c. kézikönyvben található, amely az SEW-EURODRIVE-nál rendelhető
meg.

Műszaki adatok

Csatla-
kozókiosztás

Az erek színének rövid jelei az IEC 757 szerint vannak megadva.

Opció DFI11B típusú INTERBUS terepibusz-interfész

55278AXX

Cikkszám 824 309 3

Üzembe helyezési és diagnosztikai 
segédeszköz

MOVITOOLS® kezelőszoftver és DBG60B kezelőkészülék

Támogatott adatátviteli sebességek 500 kbaud és 2 Mbaud, DIP kapcsolóval választható

Csatlakoztatás

Távoli busz bemenete: 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz
Távoli busz kimenete: 9 pólusú Sub-D aljzat (anya)
RS-485 átviteli technika, hateres árnyékolt és sodrott 
érpáros vezeték

Module Ident (modulazonosító) E3hex = 227dec

Folyamatadatok max. száma 6 folyamatadat

Tömeg 0,2 kg

1. DIP kapcsoló a folyamatadat-hossz, a PCP-hossz, valamint az adatátviteli sebesség beállítására
2. Diagnosztikai LED-ek: 4 × zöld LED (UL, RC, BA, TR); 1 × piros LED (RD)
3. 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz: távoli busz bemenete
4. 9 pólusú Sub-D aljzat (anya): távoli busz kimenete

DFI 11B
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04435AXX
12. ábra: A bejövő távolibusz-kábel 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának és a kimenő távolibusz-

kábel 9 pólusú Sub-D dugaszának kiosztása

(1) A bejövő távolibusz-kábel 9 pólusú Sub-D aljzata (anya)
(2) A jelvezetékek sodrottak legyenek!
(3) Vezetőképes kapcsolat szükséges a csatlakozóház és az árnyékolás között!
(4) A kimenő távolibusz-kábel 9 pólusú Sub-D dugasza
(5) Az 5. érintkezőt és a 9. érintkezőt kösse át!
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OVIDRIVE® MDX61B busztelepítés

26
CANopen 
(DFC11B)

Részletes információ a "Kommunikáció" c. kézikönyvben található, amely az
SEW-EURODRIVE-nál rendelhető meg (előreláthatólag 2005. 03. hótól).

Műszaki adatok

A MOVIDRIVE® és 
a CAN 
összekötése

A DFC11B opciónak a CAN-Busra való csatlakoztatása az X30 vagy az X31
csatlakozón át az alapkészülékben lévő SBus-hoz hasonlóan történik (X12). Az SBus1-
gyel szemben az SBus2 a DFC11B opción át potenciálleválasztással áll rendelkezésre.

Csatla-
kozókiosztás (X30)

Opció DFC11B típusú CANopen terepibusz-interfész

55284AXX

Cikkszám 824 317 4

Üzembe helyezési és diagnosztikai 
segédeszköz

MOVITOOLS® kezelőszoftver és DBG60B kezelőkészülék

Támogatott adatátviteli sebességek

Beállítás a P894 paraméterrel:
• 125 kbaud
• 250 kbaud
• 500 kbaud
• 1000 kbaud

Csatlakoztatás
9 pólusú Sub-D csatlakozó (apa, X30)
Kiosztás a CiA szabvány szerint
2 eres sodrott vezeték az ISO 11898 szerint

Buszlezárás DIP kapcsolóval rákapcsolható (120 Ê)

Címtartomány 1…127, DIP kapcsolóval állítható

Tömeg 0,2 kg

1. DIP kapcsoló a buszlezáró ellenállás beállítására
2. X31: CAN buszcsatlakozás
3. X30: 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz: CAN buszcsatlakozás

1.

2.

DFC 11B

X30

ON 
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nc 

OFF

S1
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X31

3

1
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06507AXX
13. ábra: A buszkábel 9 pólusú Sub-D aljzatának kiosztása

(1) 9 pólusú Sub-D aljzat (anya)
(2) A jelvezetékek sodrottak legyenek!
(3) Vezetőképes kapcsolat szükséges a csatlakozóház és az árnyékolás között!
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DGND

CAN High

CAN Low

DGND

(1)

(2)
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4Telepítés
MOVIDRIVE® MDX61B busztelepítés
DeviceNet 
(DFD11B)

Részletes információ a "DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE®

MDX61B-hez" c. kézikönyvben található, amely az SEW-EURODRIVE-nál rendelhető
meg. Az egyszerű üzembe helyezéshez a MOVIDRIVE® MDX61B EDS fájljai
letölthetők az SEW honlapjáról (a "Software" cím alatt).

Műszaki adatok

Kapocskiosztás A csatlakozókapcsok kiosztásának leírása a DeviceNet specifikációjában található
(I. kötet, A függelék).

Opció DFD11B típusú DeviceNet terepibusz-interfész

55280AXX

Cikkszám 824 972 5

Üzembe helyezési és diagnosztikai 
segédeszköz

MOVITOOLS® kezelőszoftver és DBG60B kezelőkészülék

Támogatott adatátviteli sebességek

DIP kapcsolóval állítható:
• 125 kbaud
• 250 kbaud
• 500 kbaud

Csatlakoztatás
5 pólusú Phoenix kapocs
Kiosztás a DeviceNet specifikáció szerint
(I. kötet, A függelék)

Megengedett vezeték-keresztmetszet A DeviceNet specifikációnak megfelelően

Buszlezárás Buszcsatlakozók alkalmazása beépített buszlezáró 
ellenállással (120 Ê) a buszszakasz elején és végén

Beállítható címtartomány (MAC-ID) 0…63, DIP kapcsolóval állítható

Tömeg 0,2 kg

1. LED kijelző
2. DIP kapcsoló a csomóponti cím (MAC-ID), a folyamatadat-hossz, valamint az adatátviteli sebesség 

beállítására
3. 5 pólusú Phoenix kapocs: buszcsatlakozás

DFD 11B
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BUS-
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PIO
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NA(4)
NA(3)
NA(2)
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DR(1)
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PD(0)
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F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1
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X30

BIO
1.

2.

3.

Kapocs Jelentés Szín

X30:1 V- (0V24) fekete (BK)

X30:2 CAN_L kék (BU)

X30:3 DRAIN csupasz

X30:4 CAN_H fehér (WH)

X30:5 V+ (+24 V) piros (RD)
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4 elepítés
 rendszerbusz (SBus 1) csatlakoztatása

28
4.4 A rendszerbusz (SBus 1) csatlakoztatása

A rendszerbusszal (SBus) legfeljebb 64 CAN-Bus résztvevő címezhető meg.
A kábelhossztól és a kábelkapacitástól függően 20-30 résztvevőnként alkalmazzon
jelismétlőt. Az SBus támogatja az ISO 11898 szerinti átviteli technikát.
A rendszerbuszról részletes információ az SEW-EURODRIVE-nál kapható "Soros
kommunikáció" c. kézikönyvben található.

Az SBus bekötési rajza

Kábelspecifikáció • Négyeres, sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli kábel rézfonat
árnyékolással). A kábelnek eleget kell tennie az alábbi specifikációnak:
– Érkeresztmetszet: 0,25 … 0,75 mm2 (AWG 23 … AWG 18)
– Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 120 Ê
– Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén Â 40 pF/m

Alkalmas például a CAN-Bus kábel vagy a DeviceNet kábel.

Az árnyékolás 
bekötése

• Az árnyékolás mindkét végét nagy felületen kösse rá a hajtásszabályozó vagy a
master-vezérlés elektronika-árnyékoló kapcsára.

Vezetékhossz • A vezeték megengedett teljes hossza függ a rendszerbusz (SBus) beállított
adatátviteli sebességétől (P816):
– 125 kbaud Æ 320 m
– 250 kbaud Æ 160 m
– 500 kbaud Æ 80 m
– 1000 kbaud Æ 40 m

Lezáró ellenállás • A rendszerbusz elején és végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni
(S12 = ON). A többi készüléknél a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (S12 = OFF).

Csak P816 "SBus baudrate" = 1000 kbaud esetén:
A rendszerbusz-kapcsolatban nem szabad MOVIDRIVE® compact MCH4_A
készülékeket és más MOVIDRIVE® készülékeket vegyesen használni.
Ha az adatátviteli sebesség Á 1000 kbaud, akkor a készülékek használhatók vegyesen.

54534AHU
14. ábra: Rendszerbusz-kapcsolat
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• A rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között nem szabad
potenciálkülönbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő
megoldásokkal – pl. a készülékek házainak külön vezetékkel történő összekötésével
– meg kell akadályozni.
T
A
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4Telepítés
A MOVIDRIVE® compact MCH4_A bekötési rajza
4.5 A MOVIDRIVE® compact MCH4_A bekötési rajza

57022AHU
15. ábra: A MOVIDRIVE® compact MCH4_A bekötési rajza
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 MOVIDRIVE® compact MCH4_A bekötési rajza

30
A PROFIBUS-DP 
(MCH41A) csatla-
kozókiosztása

Vegye figyelembe a MOVIDRIVE® compact (MCV/MCS vagy MCH) üzemeltetési
utasításban található tudnivalókat.

A INTERBUS 
optikai kábel 
(MCH42A) csatla-
kozókiosztása

Vegye figyelembe a MOVIDRIVE® compact MCH üzemeltetési utasításban található
tudnivalókat.

04915AXX
16. ábra: A 9 pólusú Sub-D dugasz kiosztása az EN 50170 V2 szerint

(1) X30: 9 pólusú Sub-D csatlakozódugasz
(2) A jelvezetékek sodrottak legyenek!
(3) Vezetőképes kapcsolat szükséges a csatlakozóház és az árnyékolás között!
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17. ábra: Az optikai kábel csatlakozókiosztása
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(továbbmenő távoli busz)

bejövő adatok fekete (BK)

X33 kimenő adatok narancs (OG)
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4Telepítés
A MOVIDRIVE® compact MCH4_A bekötési rajza
MCH 
rendszerbusz 
(SBus)

Részletes információt az SEW-EURODRIVE-tól rendelhető "Rendszerbusz (SBus)" c.
kézikönyv tartalmaz.
A rendszerbusszal (SBus) legfeljebb 64 CAN-Bus résztvevő köthető össze. Az SBus
támogatja az ISO 11898 szerinti átviteli technikát.

Kábelspecifikáció • Kéteres, sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli kábel rézfegyverzetű
árnyékolással). A kábelnek eleget kell tennie az alábbi specifikációnak:
– Érkeresztmetszet 0,75 mm2 (AWG 18)
– Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 120 Ê
– Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén Â 40 pF/m
Alkalmas például a CAN-Bus kábel vagy a DeviceNet kábel.

Az árnyékolás 
bekötése

• Az árnyékolás mindkét végét nagy felületen kösse rá a frekvenciaváltó vagy a
master-vezérlés elektronika-árnyékoló kapcsára. Az árnyékolás mindkét végét a
DGND-vel is össze kell kötni.

Vezetékhossz • A vezeték megengedett teljes hossza függ a rendszerbusz (SBus) beállított
adatátviteli sebességétől (P816):
– 125 kbaud Æ 320 m
– 250 kbaud Æ 160 m
– 500 kbaud Æ 80 m
– 1000 kbaud Æ 40 m

Lezáró ellenállás • A rendszerbusz elején és végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni
(S12 = ON). A többi készüléknél a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (S12 = OFF).

Csak P816 "SBus baudrate" = 1000 kbaud esetén:
A rendszerbusz-kapcsolatban nem szabad MOVIDRIVE® compact MCH4_A
készülékeket és más MOVIDRIVE® készülékeket vegyesen használni.
Ha az adatátviteli sebesség Á 1000 kbaud, akkor a készülékek használhatók vegyesen.

05210AHU
18. ábra: MOVIDRIVE® compact/MCH4_A rendszerbusz-kapcsolat
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• A rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között nem szabad
potenciálkülönbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő
megoldásokkal – pl. a készülékek házainak külön vezetékkel történő összekötésével
– meg kell akadályozni.
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5 zembe helyezés
ltalános tudnivalók
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5 Üzembe helyezés
5.1 Általános tudnivalók

A sikeres üzembe helyezés feltétele a helyes tervezés és a hibamentes telepítés.
Részletes tervezési tudnivalók a MOVIDRIVE® MDX60/61B és a MOVIDRIVE®

compact rendszerkézikönyvben találhatók.
Ellenőrizze a telepítést, a jeladók csatlakoztatását is, a MOVIDRIVE® üzemeltetési
utasításban és a jelen kézikönyvben található telepítési tudnivalók alapján (Æ Telepítés
c. fejezet).

5.2 Előkészületek
Az üzembe helyezés előtt hajtsa végre a következő lépéseket:
• Kösse össze a frekvenciaváltót a PC-vel a soros interfészen keresztül.

– MDX61B esetén: Xterminalt UWS21A opcióval a PC-COM-ra
– MCH4_A esetén: TERMINALt USS21A opcióval a PC-COM-ra

• Telepítse az SEW MOVITOOLS® szoftvert (3.0-s vagy újabb verzió).
• Helyezze üzembe a hajtásszabályozót a "MOVITOOLS/Shell" programmal.

– MDX61B vagy MCH4_A aszinkronmotorral: CFC üzemmódok
– MDX61B vagy MCH4_A szinkronmotorral: SERVO üzemmódok

• Válassz ki a "MOVITOOLS/Shell/Startup/Select Technology Function...." menüpontot.

11091AEN
19. ábra: A hajtásszabályozó üzembe helyezése
Ü
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5Üzembe helyezés
A "vándor fűrészgép" program indítása
• Kapcsoljon "0" jelet a DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/" (szabályozótiltás)
bemenetre.

• Jelölje ki az "ISYNC" technológiai funkciót.

5.3 A "vándor fűrészgép" program indítása
Általános 
tudnivalók

• Indítsa el a "MOVITOOLS/Shell" programot.
• Indítsa el a "Startup/Flying saw" (üzembe helyezés / vándor fűrészgép) programot.

Első üzembe 
helyezés

Amikor a "vándor fűrészgép" programot első alkalommal indítják, azonnal megjelennek
az üzembe helyezési ablakok.

11092AEN
20. ábra: Az "ISYNC" technológiai funkció kiválasztása

11135AEN
21. ábra: A "vándor fűrészgép" program indítása
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1. lépés: 
A vezérlés forrása, 
a terepi busz 
paramétere és 
folyamatadat-
kiosztás

Vezérlés kapcsokon át:

• Vezérlés forrása: kapcsokon át történő vezérlés esetén (azaz ha DIO11B opció van
telepítve) automatikusan "TERMINALS" (kapcsok) van beállítva.

11093AEN
22. ábra: A vezérlés forrásának beállítása
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5Üzembe helyezés
A "vándor fűrészgép" program indítása
Vezérlés rendszerbuszon / terepi buszon át 1 PD-vel vagy 3 PD-vel (terepi busz
opció, pl. DFP21B, telepítve van; a DIO11B opció nincs telepítve):

• Control signal source (vezérlés forrása): Buszvezérlés esetén automatikusan
"FIELDBUS" (terepi busz) vagy "SBUS" (rendszerbusz) van beállítva.

• Fieldbus parameter (terepi busz paramétere): Állítsa be a terepi busz
paramétereit. A nem állítható paraméterek tiltva vannak és itt nem módosíthatók.

• Process data description (folyamatadatok kiosztása): Állítsa be a PO2 kimeneti
folyamatadat-szók funkcióját. Alternatívaként a következő funkciók állíthatók be:
– No function (nincs funkciója): Beállítás jelölés-vezérlés és 1 PD-vel történő

üzemeltetés esetén. A vágáshosszak táblázatos értékként állnak rendelkezésre.
– Setpoint cut length (vágáshossz előírt értéke): Beállítás 3 PD-vel történő

üzemeltetés esetén és vágáshossz-vezérlés esetén. A vágáshossz változóként a
buszon át adható meg.

"No function" beállítás esetén a PO3 kimeneti folyamatadat-szónak szintén nincs
funkciója. "Setpoint cut length" beállítás esetén a PO3 funkciója "Minimum reversing
position" (minimális megfordulási pozíció). A minimális megfordulási pozíció a
hajtásnak az a legkorábbi pozíciója, amelynél kicsatlakoztatható és lehetséges az
indítási pozícióba való visszatérés.

11117AEN
23. ábra: A vezérlés forrásának, a terepi busz paraméterének és folyamatadat-kiosztásnak 

beállítása
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2. lépés: 
A master skálázás 
számítása

• Diameter of driving wheel or spindle pitch (hajtó kerék átmérője vagy orsó
menetemelkedése): Válassza ki, hogy a "Diameter of driving wheel" (hajtó kerék
átmérője) vagy "Spindle slope" (orsó menetemelkedése) paramétert kelljen
megadni. Adja meg az értéket [mm]-ben. Legfeljebb 2 tizedesjegy vehető
figyelembe.

• Gear ratio (i gear unit) (hajtómű áttétele (i hajtómű)): Adja meg a hajtómű
áttételét. Legfeljebb 3 tizedesjegy vehető figyelembe.

• Additional gear ratio (i additional gear) (előtét áttétele (i előtét)): Ha alkalmaz
előtétet, adja meg annak áttételét. Ha nem alkalmaz előtétet, értékként 1-et adjon
meg. Legfeljebb 3 tizedesjegy vehető figyelembe.

• Encoder resolution [Inc] (jeladófelbontás [imp.]): Adja meg a jeladó felbontását
impulzusban, a típustáblának megfelelően.

• Calculate the master scaling (master skálázás számítása): Kattintson a
<Calculation> (számítás) gombra, a program ekkor [impulzus/mm] egységben
kiszámítja az útra eső impulzusokat.

11094AEN
24. ábra: A master skálázás paramétereinek beállítása
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3. lépés: 
A slave skálázás 
számítása

• Stiffness for synchronous drive control (szinkronfutás-szabályozás
merevsége): Beállítható a szinkronfutás-szabályozás szabályozókörének
merevsége. Standard értékként 1 kerül beállításra. Ha a slave hajtás hajlamos a
lengésre, állítson be 1-nél kisebb értéket. Ha a slave nem képes követni a mastert
(követési hiba), állítson be 1-nél nagyobb értéket. A módosítást kis lépésekben,
például 0,01-es lépésekben végezze. A szokásos értéktartomány 0,7…1,3.
A "Stiffness synchronous drive control" (szinkronfutás-szabályozás merevsége)
mező bejegyzése kihat a P228 Filter Feedforward filter (elővezérlés) paraméterre.
Újbóli üzembe helyezés esetén a P228 felülíródik.

• User unit [Inc/...] (Felhasználói egység [imp./…]): Normál esetben felhasználói
egységként a "mm" kerül beállításra. Ha a mozgási út nagyobb mint 6,50 m, akkor
nagyobb útegységet, például "cm"-t kell megadni. Az átszámítási tényezőket kézzel
kell módosítani, például "60" lesz "6" helyett, ha az útegység "cm" lett "mm" helyett.

11095AEN
25. ábra: A slave skálázás paramétereinek beállítása
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• Diameter of driving wheel or spindle pitch (hajtó kerék átmérője vagy orsó
menetemelkedése): Válassza ki, hogy a "Diameter of driving wheel" (hajtó kerék
átmérője) vagy "Spindle slope" (orsó menetemelkedése) paramétert kelljen
megadni. Adja meg az értéket [mm]-ben. Legfeljebb 2 tizedesjegy vehető
figyelembe.

• Gear ratio (i gear unit) (hajtómű áttétele (i hajtómű)): Adja meg a hajtómű
áttételét. Legfeljebb 3 tizedesjegy vehető figyelembe.

• Additional gear ratio (i additional gear) (előtét áttétele (i előtét)): Ha alkalmaz
előtétet, adja meg annak áttételét. Ha nem alkalmaz előtétet, értékként 1-et adjon
meg. Legfeljebb 3 tizedesjegy vehető figyelembe.

• Calculate the slave scaling (slave skálázás számítása): Nyomja meg a
<Calculation> (számítás) gombot, a program ekkor [impulzus/mm] egységben
kiszámítja az útra eső impulzusokat.

• Changing direction of rotation (irányváltás): Ezt a beállítást használja, ha a slave
a masterrel ellentétes irányban jár. Ne használja a P350 "Change direction of
rotation" (forgásirányváltás) paramétert.

• Diagonal cut (átlós vágás): Amennyiben átlós fűrészt használ, adja meg a fűrész
és az anyag előtolási iránya által bezárandó szöget. A korrekciós értékkel a
vágásszög pontosan beállítható. Korrekciós értékként max. ±10%-ot adjon meg, a
felbontás 0,01%. Amennyiben nem átlós fűrészt használ, akkor a szög és a korrekció
értékeként 0-t adjon meg. Legfeljebb 2 tizedesjegy vehető figyelembe.
Ü
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4. lépés: 
Léptető üzemmód, 
referenciamenet 
és pozicionálás

• Jog mode (léptető üzemmód): Állítsa be a "Rapid speed" (gyorsmenet), "Slow
speed" (kúszómenet) és "Ramp" (rámpa) paramétereket.

• Reference travel (referenciamenet): Határozza meg a szoftveres
végálláskapcsolók helyzetét, a referenciaofszetet és a referenciamenet típusát.
A referenciaofszettel a referenciapont áthelyezése nélkül módosítható a gép
nullpontja. A következő referenciamenet típusok állíthatók be:
– 0. típus: referenciafelvétel a jeladó következő nulla impulzusára
– 3. típus: referenciafelvétel a jobb végálláskapcsolóra (a végálláskapcsoló eső éle)
– 4. típus: referenciafelvétel a bal végálláskapcsolóra (a végálláskapcsoló eső éle)
– 5. típus vagy 8. típus: nincs referenciamenet, az aktuális pozíció a gép nullpontja

• Positioning parameters (pozicionálási paraméterek): Állítsa be a "Positioning
speed" (pozicionálási fordulatszám), "Positioning ramp" (pozicionálási rámpa) és
"Home positon" (parkolópozíció) paramétereket. Az indítási pozíció a "vándor
fűrészgép" nyugalmi pozíciója. A fűrészelési folyamat az indítási pozícióból indul.
A parkolópozíció arra használható, hogy a "vándor fűrészgépet" karbantartási
feladatokhoz eltávolítsák a munkafelületről.
Vegye figyelembe a következőket: A P302 Maximum speed 1 (1. maximális
fordulatszám) paramétert kb. 10%-kal a maximális pozicionálási fordulatszám fölé
állítsa.

11096AEN
26. ábra: A léptető üzemmód, a referenciamenet és a pozicionálás paramétereinek beállítása
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5. lépés: A fűrész 
paramétereinek 
megadása

Ebben az üzembe helyezési ablakban határozható meg, hogyan történjen a "vándor
fűrészgép" vezérlése.

1. eset: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül
A vágáshosszat Ön határozza meg. Az anyag útmérésére vagy a pálya mentén
elhelyezett külső jeladót vagy a pályahajtás motorjeladóját használják. Kapcsokon
(MDX61B DIO11B opcióval) vagy 1 folyamatadat-szóval (PD) buszon (terepi busz vagy
rendszerbusz) át történő vezérlés esetén az üzembe helyezéskor max. 8 vágáshossz
határozható meg. Az adott fűrészelési folyamatra érvényes vágáshosszt a DI15, DI16
és DI17 bináris bemenetekkel (kapcsokon át történő vezérlés) vagy a PO1:13, PO1:14
és PO1:15 kimeneti folyamatadat-szókkal (buszvezérlés 1 PD-vel) binárisan kódolva
kell kiválasztani.

– Engaging distance (összekapcsolódási út): Adja meg az összekapcsolódási
folyamat útját [mm]-ben. Az összekapcsolódási folyamat során a slave hajtás

A "vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel / anélkül" és a "jelölés-vezérlés" e
részben leírt beállításai csak kapcsokon át történő vezérlés és 1 PD-vel történő
buszvezérlés esetén érvényesek (Æ 1 … 3. eset). 3 PD-vel történő terepi
buszvezérlés esetén a 4. eset érvényes.

11097AEN
27. ábra: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül (kapocs vagy busz 1 PD-vel)
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(= fűrészszán) a master hajtással (= anyagelőtolás) szinkron fut.
– Cut length [mm] (vágáshossz [mm]): Adja meg a kívánt vágáshosszakat.

Legfeljebb 8 különböző vágáshossz adható meg. A DI15 … DI17 bináris
bemeneteken (kapcsokon át történő vezérlés) vagy a PO1:13 … PO1:15 kimeneti
folyamatadat-szókon (buszvezérlés 1 PD-vel) át válassza ki a kívánt vágáshosszt.

Bináris bemenet vagy PO1 kimeneti 
folyamatadatok

Vágáshossz száma

1 2 3 4 5 6 7 8

DI15 vagy PO1:13 "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1"

DI16 vagy PO1:14 "0" "0" "1" "1" "0" "0" "1" "1"

DI17 vagy PO1:15 "0" "0" "0" "0" "1" "1" "1" "1"

Terepi buszon át 3 folyamatadat-szóval (3 PD) történő vezérlés esetén a vágáshossz
táblázatra nincs szükség. A vágáshossz akkor a PO2 kimeneti folyamatadat-szóval
változtathatóan adható meg a terepi buszon át.
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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2. eset: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel
A vágáshosszat, mint a vágáshossz-vezérlésnél is, Ön határozza meg. A vezérlést a
fűrészhajtás mögötti érzékelő végzi. Az érzékelő jelét a DIØ2 bináris bemenetre
vezetjük. Amikor az anyag eléri ezt az érzékelőt, a fűrészszán a beállított vágáshossztól
függően elindul. A vágáshossz megadásakor vegye figyelembe a következő szabályt:
vágáshossz Ã érzékelőtávolság + összekapcsolódási út
(érzékelőtávolság = a fűrész indítási pozíciója és az anyagérzékelő közötti távolság)

A vágáshossz-vezérlésen kívül a következő értékeket kell még megadni:
– Material sensor distance (anyagérzékelő távolsága): Adja meg a fűrész indítási

pozíciója és az anyagérzékelő közötti távolságot [mm] egységben.
– Sensor delay time (érzékelő holtideje): Adja meg az anyagérzékelő holtidejét [ms]

egységben. Ez az érték kihat a fűrészhajtás összekapcsolódási vezérlésére.

11098AEN
28. ábra: Vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel (kapocs vagy busz 1 PD-vel)
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A "vándor fűrészgép" program indítása
3. eset: Jelölés-vezérlés
A fűrészelendő anyagon jelölésnek kell lennie. A jelöléseket egy érzékelőnek kell
felismernie. Az érzékelőnek a fűrészszánt indító jelét a DIØ2 bináris bemenetre
vezetjük.

– Label sensor distance (jelölésérzékelő távolsága): Adja meg a fűrész indítási
pozíciója és a jelölésérzékelő közötti távolságot [mm] egységben.

– Sensor delay time (érzékelő holtideje): Adja meg a jelölésérzékelő holtidejét [ms]
egységben (Æ érzékelő adatlapja). Ez az érték kihat a fűrészhajtás
összekapcsolódási vezérlésére.

11099AEN
29. ábra: Jelölés-vezérlés (kapocs vagy busz 1 PD-vel)
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4. eset: 3 PD-vel történő terepi buszvezérlés esetén a vágáshossz a PO2 kimeneti
folyamatadat-szóval változtatható módon adható meg.

11100AEN
30. ábra: Paraméterek beállítása terepi buszon át, 3 PD-vel történő vezérlés esetén
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6. lépés: 
Visszapozicionálás 
és rés húzása 
(kapcsokon át 
történő vezérlés és 
1 PD-vel történő 
buszvezérlés 
esetén)

• Parameters for positioning back (visszapozicionálás paraméterei):
A fűrészelési folyamatot követően a fűrészhajtást ismét az indítási helyzetbe kell
vinni. Ezt a folyamatot nevezzük visszapozicionálásnak. Ehhez különböző
paramétereket be kell állítani.
– Smooth positioning back (lágy visszapozicionálás): "NO" (nem) vagy "YES" (igen).

Az igen azt jelenti, hogy a visszapozicionálási folyamat végrehajtása a lehető
legkisebb gyorsulással és lehetőleg rántás nélkül történik. Ez kíméli a berendezés
mechanikáját és csökkenti az indítási helyzetben való várakozás idejét.

– Max. positioning back speed (maximális visszapozicionálási fordulatszám): Adja
meg [1/min] egységben, milyen maximális motorfordulatszámmal történjen a
visszapozicionálási folyamat. A P302 Maximum speed 1 (1. maximális
fordulatszám) paramétert kb. 10%-kal a maximális visszapozicionálási
fordulatszám fölé állítsa.

– Minimum positioning back ramp (minimális visszapozicionálási rámpa): Adja meg
[s] egységben, milyen minimális rámpaidővel történjen a visszapozicionáló hajtás
gyorsítása.

– Minimum reversing position (minimális megfordulási pozíció, csak kapcsokon át
történő vezérlés és 1 PD-vel történő terepi buszvezérlés esetén): Adja meg [mm]
egységben, milyen pozíciótól reagáljon a fűrészhajtás a visszapozicionálási jelre.

Vegye figyelembe a következőket: 3 PD-vel történő terepi buszvezérlés esetén a
minimális megfordulási pozíció megadása a terepi buszon át történik.

11101AEN
31. ábra: Paraméterek beállítása a visszapozicionálás és az (idővezérelt) "rés húzása" számára
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• Pulling a gap (rés húzása): A "rés húzása" funkcióval a fűrészlap a fűrészelési
folyamat után elhúzódik az anyagtól. Így megvalósítható az úgynevezett "vágott él
védelem". A fűrészlap elhúzása megakadályozza, hogy további nyomok
keletkezzenek a vágott élen. Ezenkívül ezzel a funkcióval a vágott anyag
leválasztható, hogy könnyebb legyen a feldolgozása.
– Pulling a gap (rés húzása): "time controlled" (idővezérelt) vagy "position

dependent" (útfüggő). Az idővezérelt azt jelenti, hogy a rés a "Synchronization
speed" (szinkronfordulatszám) és "Synchronization ramp" (szinkronrámpa)
paraméterekkel jön létre. Az útfüggő beállítás azt jelenti, hogy a rés a "master
distance" (master távolság) értékkel jön létre.

– Gap (rés): Adja meg [mm] egységben, mekkora legyen a rés.
– Synchronization speed (szinkronfordulatszám, csak idővezérelt esetben):

Az idővezérelt réshúzás motorfordulatszáma. Vegye figyelembe, hogy a
szinkronfordulatszámnak a pályasebességnél nagyobbnak kell lennie.

– Synchronization ramp (szinkronrámpa, csak idővezérelt esetben): Az idővezérelt
réshúzás gyorsító rámpája.

– Master distance (master távolság, csak útfüggő esetben): Ha az anyag megtette
ezt az utat, a réshúzási folyamat befejeződött.

11102AEN
32. ábra: Paraméterek beállítása a visszapozicionálás és az (útfüggő) "rés húzása" számára
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A "vándor fűrészgép" program indítása
7. lépés: 
A módosítások 
mentése

A program felszólít a végrehajtott bevitel mentésére. Az üzembe helyezési adatok csak
az után állnak a további munkavégzéshez rendelkezésre a fájlrendszerben.

Letöltés Nyomja meg a "Download" (letöltés) gombot, automatikusan megtörténik a
hajtásszabályozó minden szükséges beállítása, és elindul a "vándor fűrészgép"
IPOSplus® program.

04444AEN
33. ábra: A módosítások mentése

11103AEN
34. ábra: A Download (letöltés) ablaka
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Átváltás a monitor 
üzemmódba

A letöltést követően a program megkérdezi, hogy kíván-e monitor üzemmódba váltani.

A "Yes" (igen) gombbal válthat monitor üzemmódba, és indíthatja el onnan a kívánt
üzemmódot. A "No" (nem) gombbal a MOVITOOLS/Shell programba válthat.

05884AEN
35. ábra: Monitor Yes / No (igen/nem)
Ü
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A "vándor fűrészgép" program indítása
Monitor Ha a "vándor fűrészgép" programot már elvégzett üzembe helyezés után ismét
elindítják, azonnal a monitor jelenik meg, az állapotjelzővel.
• Busz nélküli üzemeltetés: Választani lehet "Status" (státusz) és a "State" (állapot)

között.
• Üzemeltetés terepi busszal/rendszerbusszal: A "Status" (státusz) és "State" (állapot)

mellett megjeleníthető a "Fieldbus process data 1" (1. terepi busz folyamatadat) és
"Fieldbus process data 2" (2. terepi busz folyamatadat) is.

Státusz

Ismételt üzembe 
helyezés

Ha ismét el kívánja végezni az üzembe helyezést, nyomja meg a "Startup" (üzembe
helyezés) gombot. Akkor megjelenik az üzembe helyezési ablak (Æ első üzembe
helyezés).

05913AEN
36. ábra: "Vándor fűrészgép" monitor, státusz kijelzése
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Állapot A "State" (állapot) kijelzőn az állapotkép alapján a "vándor fűrészgép" lehetséges
állapotai láthatók. Az ábra az aktuális állapotot jeleníti meg, és azt, hogy milyen irányban
lehetséges állapotváltás.

05914AEN
37. ábra: "Vándor fűrészgép" monitor, állapot kijelzése
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A "vándor fűrészgép" program indítása
Üzemeltetés 
terepi busszal/
rendszerbusszal

Terepi busszal / rendszerbusszal történő üzemeltetés esetén emellett megjeleníthetők
a terepi busz folyamatadatai is.

Fieldbus process 
data 1

Terepi busszal/rendszerbusszal (1 PD) történő üzemeltetés esetén:

05915AEN
38. ábra: "Vándor fűrészgép" monitor, 1. terepi busz folyamatadatok
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Fieldbus process 
data 2

Terepi busszal/rendszerbusszal (1 PD) történő üzemeltetés esetén:

11104AEN
39. ábra: "Vándor fűrészgép" monitor, 2. terepi busz folyamatadatok
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Terepi busszal (3 PD) történő üzemeltetés esetén:

11105AEN
40. ábra: "Vándor fűrészgép" monitor, 2. terepi busz folyamatadatok
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
00

I

53



5 zembe helyezés
 "vándor fűrészgép" program indítása

54
Vezérlés monitor 
üzemmódban

A "Fieldbus process data 2" kijelzőben a tisztán monitor üzem mellett vezérlés is
szimulálható.
• "0" jel a DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/" (szabályozótiltás) bemenetre.
• Ehhez a "PO1: Control word" (PO1: vezérlőszó) felett jelölje meg a "Control"

(vezérlés) opciót.
• Ekkor lehetséges a vezérlőszó (PO1) egyes bitjeinek aktiválása és inaktiválása és

értékek megadása a PO2 és PO3 kimeneti folyamatadat-szónál.
• Nyomja meg a "Send PO" gombot, hogy elküldje ezt a vezérlőszót a

hajtásszabályozóra.

A hajtásszabályozó ekkor az adatoknak megfelelően végrehajtja a pozicionálási
parancsot.

05917AEN
41. ábra: Vezérlés szimulálása

• Csak DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" = "0" segítségével válthat "Control" (vezérlés)
üzemmódból "Monitor" üzemmódba.

• A "vándor fűrészgép" program befejezéséhez a "Monitor" opciónak aktívnak kell
lennie.
Ü
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5Üzembe helyezés
Paraméterek és IPOSplus® változók
5.4 Paraméterek és IPOSplus® változók
Az üzembe helyezéssel a következő paraméterek és IPOSplus® változók automatikusan
beállításra kerülnek és a letöltéssel a hajtásszabályozóra töltődnek:

Paraméterszám P… Index Leírás

100 8461 alapjel forrása

101 8462 vezérlés forrása

228 8438 DRS poz. visszacsatolás szűrője

240 8513 szinkronfordulatszám

241 8514 szinkronrámpa

600 8335 DI01 bináris bemenet

601 8336 DI02 bináris bemenet

602 8337 DI03 bináris bemenet

603 8338 DI04 bináris bemenet

604 8339 DI05 bináris bemenet

605 8919 DI06 bináris bemenet (csak MDX61B esetében)

606 8920 DI07 bináris bemenet (csak MDX61B esetében)

610 8340 DI10 bináris bemenet

611 8341 DI11 bináris bemenet

612 8342 DI12 bináris bemenet

613 8343 DI13 bináris bemenet

614 8344 DI14 bináris bemenet

615 8345 DI15 bináris bemenet

616 8346 DI16 bináris bemenet

617 8347 DI17 bináris bemenet

620 8350 DO01 bináris kimenet

621 8351 DO02 bináris kimenet

622 8916 DO03 bináris kimenet (csak MDX61B esetében)

623 8917 DO04 bináris kimenet (csak MDX61B esetében)

624 8918 DO05 bináris kimenet (csak MDX61B esetében)

630 8352 DO10 bináris kimenet

631 8353 DO11 bináris kimenet

632 8354 DO12 bináris kimenet

633 8355 DO13 bináris kimenet

634 8356 DO14 bináris kimenet

635 8357 DO15 bináris kimenet

636 8358 DO16 bináris kimenet

637 8359 DO17 bináris kimenet

700 8574 üzemmód

803 8595 paramétertiltás

813 8600 SBus cím

815 8602 SBus időtúllépési idő

816 8603 SBus adatátviteli sebesség
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819 8606 terepi busz időtúllépési idő

831 8610 a terepi busz időtúllépésére adott reakció

870 8304 PO1 alapjel-leírás

871 8305 PO2 alapjel-leírás

872 8306 PO3 alapjel-leírás

873 8307 PI1 tényleges érték leírás

874 8308 PI2 tényleges érték leírás

875 8309 PI3 tényleges érték leírás

876 8622 PO adatok engedélyezése

900 8623 referenciaofszet

903 8626 referenciamenet típusa

920 8633 jobb szoftveres végálláskapcsoló

921 8634 bal szoftveres végálláskapcsoló

960 8835 Modulo funkció

IPOSplus® változó Leírás

H0 vezérlés forrása az IPOS programhoz

H1 PO2 leírás

H2 slave típusa

H3 slave értéke

H4 slave hajtóműáttétel

H5 slave előtétáttétel

H6 slave impulzus

H7 slave út

H8 átlószög

H9 master típusa

H10 master értéke

H11 master hajtóműáttétel

H12 master előtétáttétel

H13 master impulzus

H14 master út

H15 merevség

H16 MFilterTime

H17 GFMaster

H18 GFSlave

H19 1. slave mértékegysége

H20 2. slave mértékegysége

H21 1. master mértékegysége

H22 2. master mértékegysége

H26 gyorsmeneti sebesség

H27 kúszómeneti sebesség

H28 léptetés rámpája

H29 jobb szoftveres végálláskapcsoló - felhasználó

H30 bal szoftveres végálláskapcsoló - felhasználó

Paraméterszám P… Index Leírás
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H31 hardveres végálláskapcsoló használata

H32 referenciaofszet - felhasználó

H33 referenciamenet típusa - felhasználó

H34 pozicionálási fordulatszám

H35 rámpa

H36 indítási pozíció - felhasználó

H37 indítási pozíció

H38 parkolópozíció - felhasználó

H39 parkolópozíció

H41 automata üzemmód az IPOS programhoz

H42 összekapcsolódási út - felhasználó

H43 összekapcsolódási út

H44 jelölésérzékelő távolsága - felhasználó

H45 jelölésérzékelő távolsága

H46 érzékelő holtideje - felhasználó

H47 érzékelő holtideje

H48 vágáshosszak száma az IPOS programhoz

H49 1. vágáshossz - felhasználó

H50 1. vágáshossz

H51 2. vágáshossz - felhasználó

H52 2. vágáshossz

H53 3. vágáshossz - felhasználó

H54 3. vágáshossz

H55 4. vágáshossz - felhasználó

H56 4. vágáshossz

H57 5. vágáshossz - felhasználó

H58 5. vágáshossz

H59 6. vágáshossz - felhasználó

H60 6. vágáshossz

H61 7. vágáshossz - felhasználó

H62 7. vágáshossz

H63 8. vágáshossz - felhasználó

H64 8. vágáshossz

H65 vágáshosszak tényleges darabszáma

H66 automata üzemmód - felhasználó

H70 lágy visszapozicionálás

H71 pozicionálási fordulatszám

H72 rámpa

H73 minimális megfordulási pozíció - felhasználó

H74 minimális megfordulási pozíció

H75 maximális megfordulási pozíció - felhasználó

H76 maximális megfordulási pozíció

H77 minimális vágáshossz - felhasználó

H78 minimális vágáshossz

H79 maximális master sebesség - felhasználó

IPOSplus® változó Leírás
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H80 maximális master sebesség

H81 fordulatszám egysége

H82 rés húzása

H83 rés - felhasználó

H84 rés

H85 rés master út - felhasználó

H86 rés master út

H90 busztípus GetSys parancshoz

H91 master jeladófelbontás

H92 átlós vágás korrekció

H93 anyagérzékelő távolsága - felhasználó

H94 anyagérzékelő távolsága

H100 MasterSource

H111 slave érték (hajtó kerék átmérője vagy orsó menetemelkedése) új 
skálázással

H112 master érték (hajtó kerék átmérője vagy orsó menetemelkedése) új 
skálázással

IPOSplus® változó Leírás

Ezeket a paramétereket és IPOSplus® változókat az üzembe helyezést követően
már tilos módosítani!
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5.5 IPOSplus® változók rögzítése
Az IPOSplus® változók a "Scope" programmal rögzíthetők üzem közben a
MOVITOOLS®-ban. Ez azonban csak a MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozóknál
lehetséges.
A rögzítéshez a H474 és H475 32 bites IPOSplus® változó áll rendelkezésre. A H474 és
H475 változóra mutató két változóval (H125/H126) bármely tetszőleges IPOSplus®

változó rögzíthető a "Scope" programmal:
• H125 Æ Scope474Pointer
• H126 Æ Scope475Pointer
A "Scope" programmal rögzítendő IPOSplus® változók számát az IPOS assembler ill.
compiler változóablakában be kell jegyezni a H125 vagy H126 mutatóváltozók
egyikébe.

Példa A H511 Current motor position (tényleges motorpozíció) IPOSplus® változót kell
rögzíteni. A következőképpen járjon el:
• A "Scope" programban a változóablakban a H125 változó értékéül adjon meg 511-et.

• A "Scope" programban a [File] / [New] (új) menüpontban paraméterezze a 3.
csatornát az IPOS-Variable H474 LOW és a 4. csatornát az IPOS-Variable H474
HIGH értékre. A "Scope" program ekkor rögzíti a H511 IPOSplus® változó értékét.

10826AXX

10827AEN

• A mutatóváltozók másolása a H474 vagy H475 IPOSplus® változókba az IPOSplus®

programban a TASK 3 alatt történik meg.
• A Task 3 sebessége (parancs / ms) a MOVIDRIVE® MDX61B

processzorkihasználtságától függ.
• A H1002 változóban látható az az idő (ms), amire a Task 3-nak szüksége van, hogy

az értékeket a mutatóváltozóból a H474 és H475 IPOSplus® változóba másolja.
Ha az érték nulla, akkor a másolási folyamat kevesebb mint 1 ms-ig tart.
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6 Üzemeltetés és szerviz
6.1 A hajtás indítása

A letöltést követően a "Yes" (igen) gombbal váltson a "vándor fűrészgép" monitorára.
Kapcsokon át történő vezérlés esetén a DI1Ø és DI11 kapcsokkal ill. buszvezérlés
esetén a "PO1: Control word" (vezérlőszó) 8. és 9. bitjével választható ki az üzemmód.

Üzemmódok

• Léptető üzemmód (DI1Ø = "0", DI11 = "0") Forgásirány a motor A oldalára nézve.
– DI13 = "1": A motor az óramutató járásával megegyezően forog.
– DI14 = "1": A motor az óramutató járásával ellentétesen forog.
– DI15 = "0"/"1": Léptető üzemmód kúszómenetben/gyorsmenetben
– A forgásirány tekintetében vegye figyelembe, hogy 2 vagy 3 fokozatú hajtóművet

használ.

• Referenciamenet (DI1Ø = "1", DI11 = "0")
– A DI12 = "1" segítségével indítható a referenciamenet.
– A referenciapont a referenciamenettel határozható meg. Az üzembe helyezés

során beállított referenciaofszettel a végálláskapcsolók áthelyezése nélkül
módosítható a gép nullpontja.

– Az alábbi képlet érvényes: gép nullpontja = referenciapont + referenciaofszet

• Pozicionálás (DI1Ø = "0", DI11 = "1")
– A DI12 = "1" segítségével indítható a pozicionálás.
– DI13 = "0"/"1": Indítási pozícióba/parkolópozícióba állás.
– A pozicionálás az indítási helyzet és parkolóhelyzet közötti helyzetszabályozott

mozgásra szolgál.

Ahhoz, hogy elindíthassa a hajtást, vegye figyelembe a következő tudnivalókat. Minden
üzemmódra érvényes:
• A DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/" (szabályozótiltás) és a DIØ1 "ENABLE/RAPID

STOP" (engedélyezés/gyorsleállás) bináris bemenetnek "1" jelet kell kapnia.
• Csak terepi buszon vagy rendszerbuszon át történő vezérlés esetén: A PO1:0

"CONTROLLER INHIBIT/ENABLE" (szabályozótiltás/engedélyezés) vezérlőbitet
állítsa = "0" értékre és a PO1:1 "ENABLE/RAPID STOP" (engedélyezés/
gyorsleállás) és PO1:2 "ENABLE/STOP" vezérlőbitet = "1" értékre.

Üzemmód
Kapocs (buszüzem esetén virtuális kapocs a PO1 vezérlőszóban)

DI1Ø (PO1:8) DI11 (PO1:9)

Léptető üzemmód "0" "0"

Referenciamenet "1" "0"

Pozicionálás "0" "1"

Automata üzemmód "1" "1"
Ü
A
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Léptető üzemmód
• Automata üzemmód (DI1Ø = "1", DI11 = "1")
– A DI12 = "1" segítségével indítható az automata üzemmód.
– A DI14 = "1" segítségével állítható a hajtás indítási pozícióba.
– Kapcsokon át történő vezérlés vagy terepi busz 1 folyamatadat-szóval (1 PD):

A "vándor fűrészgép" üzembe helyezésekor határozza meg, hogy automata
üzemben a vágáshossz-vezérlés vagy a jelölés-vezérlés legyen aktív.

– Terepi busz 3 folyamatadat-szóval (3 PD): Üzem közben átkapcsolhat a
vágáshossz-vezérlés és a jelölés-vezérlés automata üzemmódok között.

6.2 Léptető üzemmód
• DI1Ø (PO1:8) =  "0" és DI11 (PO1:9) = "0"
A forgásirány megadása a motor A oldalára nézve. A forgásirány tekintetében vegye
figyelembe, hogy 2 vagy 3 fokozatú hajtóművet használ.
DI13 = "1"= A motor az óramutató járásával megegyezően forog (CW).
DI14 = "1"= A motor az óramutató járásával ellentétesen forog (CCW).
DI15 = "0" = Léptető üzemmód kúszómenetben.
DI15 = "1" = Léptető üzemmód gyorsmenetben.
A kúszómenet és a gyorsmenet fordulatszámai és a rámpa a "vándor fűrészgép"
üzembe helyezésekor állítható be.

06256AEN
42. ábra: Léptető üzemmód
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6.3 Referenciamenet
• DI1Ø (PO1:8) =  "1" és DI11 (PO1:9) = "0"
A DI12 = "1" segítségével indítható a referenciamenet.
A referenciapont a referenciamenettel határozható meg. Az üzembe helyezés során
beállított referenciaofszettel a végálláskapcsolók áthelyezése nélkül módosítható a gép
nullpontja.
Az alábbi képlet érvényes: gép nullpontja = referenciapont + referenciaofszet

06258AEN
43. ábra: Referenciamenet
Ü
R
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Pozicionálás
6.4 Pozicionálás
• DI1Ø (PO1:8) =  "0" és DI11 (PO1:9) = "1"
A DI12 = "1" segítségével indítható a pozicionálás.
DI13 = "0" = Pozicionáló menet az indítási pozícióba.
DI13 = "1" = Pozicionáló menet a parkolópozícióba.
A pozicionálás az indítási helyzet és parkolóhelyzet közötti helyzetszabályozott
mozgásra szolgál. Mindkét pozíció, valamint a pozicionálási fordulatszám és rámpa az
üzembe helyezéskor állítható be.

06259AEN
44. ábra: Pozicionálás
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6.5 Automata üzemmód
• DI1Ø (PO1:8) =  "1" és DI11 (PO1:9) = "1"
DI12 = "1"= Automata üzemmód indítása.
DI14 = "1"= Visszapozicionálás indítása.
Kapcsokon át történő vezérlés vagy 1 folyamatadat-szóval (1 PD) történő terepi
buszvezérlés esetén: A "vándor fűrészgép" üzembe helyezésekor határozza meg, hogy
automata üzemben a vágáshossz-vezérlés vagy a jelölés-vezérlés legyen aktív.
3 PD-vel történő terepi buszvezérlés esetén üzem közben átkapcsolhat a vágáshossz-
vezérlés és a jelölés-vezérlés automata üzemmódok között.

Vágáshossz-
vezérlés

Aktív vágáshossz-vezérlés esetén az előírt vágáshossz 3 módon adható meg:
1. Kapcsokon át történő vezérlés esetén a DI15 … DI17 bináris bemeneteken binárisan

kódolva. Legfeljebb 8 különböző vágáshossz lehetséges.
2. 1 PD-vel történő terepi buszvezérlés vagy rendszerbusz-vezérlés a vágáshossz a

PO1:13, PO1:14 és PO1:15 kimeneti folyamatadatokkal, binárisan kódolva adható
meg.

3. Terepi buszon át 3 PD-vel történő vezérlés esetén a vágáshossz és a minimális
megfordulási pozíció a PO2 és PO3 kimeneti folyamatadattal adható meg.

06260AEN
45. ábra: Automata üzemmód vágáshossz-vezérléssel
Ü
A
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Automata üzemmód
A vágáshossz-
vezérlés folyamata

Vegye figyelembe a vágáshossz-vezérlés következő folyamatát:
• Kapcsoljon "1" jelet a DIØØ "/Controller inhibit" (szabályozótiltás) és DIØ1

"Enable/rapid stop" (engedélyezés/gyorsleállás) bemenetre.
• Csak terepi buszon vagy rendszerbuszon át történő vezérlés esetén: Állítsa be az

alábbi vezérlőbiteket:
– PO1:0 "controller inhibit/enable" (szabályozótiltás/engedélyezés) = "0"
– PO1:1 "enable/rapid stop" (engedélyezés/gyorsleállás) = "1"
– PO1:2 "enable/stop" (engedélyezés/leállás) = "1"

• Kapcsokon át történő vezérlés vagy egy folyamatadat-szóval (1 PD) történő terepi
buszvezérlés esetén: A DI15 … DI17 vagy PO1:13 … PO1:15 segítségével válassza
ki a kívánt vágáshosszt.

• Terepi buszon át 3 folyamatadat-szóval (3 PD) történő vezérlés esetén: A PO2
kimeneti folyamatadat-szóval adja meg a vágáshosszt és állítsa a PO1:13 "length
control" (hosszvezérlés) bitet = "1" értékre.

• DI12 (PO1:10) "start" = "1" segítségével indítsa el az automata üzemet. Az "1" jelnek
a pozicionálás teljes időtartamán át aktívnak kell lennie.

• Adjon "1" jelet a DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris
bemenetre. A jelnek legalább az indítási pozíció eléréséig fenn kell állnia.

• A hajtás ekkor indítási pozícióba megy, és ott marad, amíg meg nem történik a
beállított anyaghossz elérése. Anyagérzékelő nélküli vágáshossz-vezérlés esetén a
DI12 "start" bináris bemeneten jelentkező "0"-"1" él után megtörténik az anyaghossz
érzékelése. Anyagérzékelős vágáshossz-vezérlés esetén a DIØ2 "érzékelő" bináris
bemeneten jelentkező "0"-"1" él után megtörténik az anyaghossz érzékelése.

• Ha megtörtént az anyaghossz elérése, a hajtás automatikusan összekapcsolódik és
a vágandó anyaghoz szinkronizál. A szinkronfutás során aktív a DO12 (PI1:10)
"Drive synchronous" (hajtás szinkronban) bináris bemenet értéke = "1".

• Ha a hajtás eléri a beállított megfordulási pozíciót, akkor a DI14 (PO1:12)
"Repositioning" bináris bementre adott "1" jellel indítható a visszatérés. A hajtás
szétcsatlakozik és helyzetszabályozott módon visszatér az indítási pozícióba.

• Amikor a hajtás eléri az indítási pozíciót, a DO17 (PI1:15) "Home position reached"
(indítási pozíció elérve) bináris kimenet "1" értéket vesz fel. A hajtás
helyzetszabályozott módon leáll.

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:
• A DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris bemeneten az "1" jel

tartósan fennállhat. A hajtás ez esetben a minimális megfordulási pozíció elérésekor
szétcsatlakozik és visszatér az indítási pozícióba.

• Ha a DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris bemenet = "0"
marad, akkor a hajtás szinkronfutásban marad.

• Ha a vágást követően szét kell választani az anyagot, használja a "pulling a gap" (rés
húzása) funkciót. Ehhez a következőképpen járjon el:
– Adjon "1" jelet a DI13 (PO1:11) "gap" (rés) bináris bemenetre. A minimális

megfordulási pozíció elérése után a megadott üzembe helyezési értéknek
megfelelő ofszet kerül beállításra. Az "1" jel tartósan fennállhat.

– Ha a hajtás elérte az ofszet értékét, a DO13 (PI1:11) "gap finished" (rés kész)
bináris kimenet "1" értéket vesz fel. A hajtás szinkronfutásban marad.

• Ha a vágáshosszat olyan kicsire választják, hogy az anyagelőtolás az indítási
pozíció elérésekor már meghaladta a vágáshosszt, akkor F42 "lag fault" (követési
hiba) lép fel. Hibaelhárítás: kisebb előtolás.

• A vágáshossz az automata üzemmód kiválasztását követő első indításkor átvételre
kerül, és azután mindig, amikor a fűrész szinkron fut. Ha a szinkronmenet során új
vágáshosszt aktiválnak, az csak a kettővel utána következő vágáskor lép érvénybe.
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Jelölés-vezérlés Aktív jelölés-vezérlés esetén a vágáshosszt a jelölések távolsága határozza meg.
A jelöléseknek a vágandó anyagon kell elhelyezkedniük, érzékelésüket érzékelő végzi.

06262AEN
46. ábra: Automata üzemmód jelölés-vezérléssel
Ü
A
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Automata üzemmód
A jelölés-vezérlés 
folyamata

Vegye figyelembe a jelölés-vezérlés következő folyamatát:
• Kapcsoljon "1" jelet a DIØØ "/Controller inhibit" (szabályozótiltás) és DIØ1 "Enable/

rapid stop" (engedélyezés/gyorsleállás) bemenetre.
• Csak terepi buszon vagy rendszerbuszon át történő vezérlés esetén: Állítsa be az

alábbi vezérlőbiteket:
– PO1:0 "controller inhibit/enable" (szabályozótiltás/engedélyezés) = "0"
– PO1:1 "enable/rapid stop" (engedélyezés/gyorsleállás) = "1"
– PO1:2 "enable/stop" (engedélyezés/leállás) = "1"

• DI12 (PO1:10) "start" = "1" segítségével indítsa el az automata üzemet. Az "1" jelnek
a pozicionálás teljes időtartamán át aktívnak kell lennie.

• Adjon "1" jelet a DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris
bemenetre. A jelnek legalább az indítási pozíció eléréséig fenn kell állnia.

• A hajtás ekkor indítási pozícióba megy, és ott marad, amíg a DIØ2 "Sensor"
(érzékelő) bináris bemeneten megjelenő "0"-"1" él el nem indítja a fűrészelési
folyamatot.

• A hajtás automatikusan összekapcsolódik és a vágandó anyaghoz szinkronizál.
A szinkronfutás során aktív a DO12 (PI1:10) "Drive synchronous" (hajtás
szinkronban) bináris bemenet értéke = "1".

• Ha a hajtás eléri a beállított megfordulási pozíciót, akkor a DI14 (PO1:12)
"Repositioning" bináris bementre adott "1" jellel indítható a visszatérés. A hajtás
szétcsatlakozik és helyzetszabályozott módon visszatér az indítási pozícióba.

• Amikor a hajtás eléri az indítási pozíciót, a DO17 (PI1:15) "Home position reached"
(indítási pozíció elérve) bináris kimenet "1" értéket vesz fel. A hajtás
helyzetszabályozott módon leáll.

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:
• A DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris bemeneten az "1" jel

tartósan fennállhat. A hajtás ez esetben a minimális megfordulási pozíció elérésekor
szétcsatlakozik és visszatér az indítási pozícióba.

• Ha a DI14 (PO1:12) "Repositioning" (visszapozicionálás) bináris bemenet = "0"
marad, akkor a hajtás szinkronfutásban marad.

• Ha a vágást követően szét kell választani az anyagot, használja a "pulling a gap" (rés
húzása) funkciót. Ehhez a következőképpen járjon el:
– Adjon "1" jelet a DI13 (PO1:11) "gap" (rés) bináris bemenetre. A minimális

megfordulási pozíció elérése után a megadott üzembe helyezési értéknek
megfelelő ofszet kerül beállításra. Az "1" jel tartósan fennállhat.

– Ha a hajtás elérte az ofszet értékét, a DO13 (PI1:11) "gap finished" (rés kész)
bináris kimenet "1" értéket vesz fel. A hajtás szinkronfutásban marad.
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6.6 Ütemdiagramok
Az ütemdiagramokra a következő feltételek vonatkoznak:
• Az üzembe helyezést helyesen végrehajtották.
• DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" (szabályozótiltás) = "1" (nincs tiltás)
• DIØ1 "ENABLE/RAPID STOP" (engedélyezés/gyorsleállás) = "1"

Léptető 
üzemmód

Terepi / rendszerbuszon át történő vezérlés esetén a PO1 vezérlőszóban az alábbi
biteket kell beállítani:
• PO1:0 = "0" (CONTROLLER INHIBIT/ENABLE (szabályozótiltás/engedélyezés))
• PO1:1 = "1" (ENABLE/RAPID STOP (engedélyezés/gyorsleállás))
• PO1:2 = "1" (ENABLE/STOP (engedélyezés/leállás))

06255AXX
47. ábra: A léptető üzemmód ütemdiagramja

DI1Ø = üzemmódválasztás (1) = léptető üzemmód indítása, jobbra forgás
DI11 = üzemmódválasztás (2) = kúszómenet Ć gyorsmenet átkapcsolás
DI13 = jobbra forgás (3) = gyorsmenet Ć kúszómenet átkapcsolás
DI14 = balra forgás (4) = léptető üzemmód indítása, balra forgás
DI15 = kúszómenet / gyorsmenet n1 = léptető üzemmód kúszómeneti fordulatszáma
DBØØ = /fék (az üzembe helyezés során kerül beállításra)

n2 = léptető üzemmód gyorsmeneti fordulatszáma
(az üzembe helyezés során kerül beállításra)

n [1/min]

n1

n2

0

-n1

-n2

DI1Ø

DI11

DI13

DI14

DI15

(1) (4)(2) (3)
Ü
Ü
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Referenciafelvétel 
üzemmód

54964BEN
48. ábra: A referenciafelvétel üzemmód ütemdiagramja

PO1:8 = start
PO1:11 = Mode Low
PO1:12 = Mode High
DI03 = végálláskapcsoló
PI1:2 = IPOS referencia

[1] = A referenciamenet indítása (3. típusú referenciamenet)
[2] = A referenciakapcsoló elérése
[3] = A referenciakapcsoló elhagyása
[4] = Ha a hajtás áll, beáll a PI1:2 "IPOS reference" (IPOS referencia). 

A hajtás referenciafelvétele ekkor megtörtént.

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

PO1:8

PO1:11

PO1:12

DIO3:

PI1:2

n [1/min]

P901

P902

P902

0

50ms
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Pozicionáló 
menet

06440AXX
49. ábra: A pozicionáló menet ütemdiagramja

DI1Ø = üzemmódválasztás (1) = pozicionáló menet indítása
DI11 = üzemmódválasztás (2) = cél = indítási pozíció elérve
DI12 = pozicionálási menet indítása (3) = parkolópozíció kiválasztása célként
DI13 = pozicionáló menet céljának kiválasztása (4) = cél = parkolópozíció elérve
"0" = indítási pozíció, "1" = parkolópozíció
DO17 = célpozíció elérve

n [1/min]

n1

-n1

0

DI1Ø

DI11

DI12

DI13

DO17

(1) (2) (4)(3)
Ü
Ü
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Ütemdiagramok
Automata 
üzemmód

Kapcsokon át vagy 1 PD-vel terepi/rendszerbuszon át történő vezérlés esetén.

Vágáshossz-
vezérlés 
anyagérzékelő 
nélkül

57023AEN
50. ábra: Automata üzemmód ütemdiagramja – vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül

DI1Ø = üzemmódválasztás (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI11 = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása, a DI15, DI16, DI17 

segítségével kiválasztott vágáshossz átvétele
DI12 = automata üzemmód indítása (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI13 = rés húzása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI14 = visszapozicionálás (5) = az anyagelőtolás eléri a vágáshosszt, 

megkezdődik az összekapcsolási folyamat
DI15 = vágáshossz binárisan kódolva 20 (6) = szinkronsebesség elérve (DO12), a DI15, DI16, 

DI17 segítségével kiválasztott vágáshossz 
átvétele a következő vágáshoz

DI16 = vágáshossz binárisan kódolva 21 (7) = a minimális megfordulási pozíció elérve, 
réshúzás kezdete

DI17 = vágáshossz binárisan kódolva 22 (8) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (9) = indítási pozíció elérve (DO17)
DO13 = rés húzása kész
DO17 = indítási pozíció elérve

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DI15 / PO1:13

DI16 / PO1:14

DI17 / PO1:15

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9][1]
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Terepi buszon át 3 PD-vel történő vezérlés esetén.

57026AEN
51. ábra: Automata üzemmód ütemdiagramja – vágáshossz-vezérlés anyagérzékelő nélkül

DI1Ø = üzemmódválasztás (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI11 = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása, a vágáshossz 

átvétele, vágáshossz-vezérlés átvétele (DI15)
DI12 = automata üzemmód indítása (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI13 = rés húzása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI14 = visszapozicionálás (5) = az anyagelőtolás eléri a vágáshosszt, 

megkezdődik az összekapcsolási folyamat
DI15 = vágáshossz-vezérlés (6) = szinkronsebesség elérve (DO12), vágáshossz 

átvétele a következő vágáshoz, vágáshossz-
vezérlés átvétele (DI15)

DI16 = anyagérzékelő (7) = a minimális megfordulási pozíció elérve, réshúzás 
kezdete

DI17 = jelölésérzékelő (8) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (9) = indítási pozíció elérve (DO17)
DO13 = rés húzása kész
DO17 = indítási pozíció elérve

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DI15 / PO1:13

DI16 / PO1:14

DI17 / PO1:15

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9][1]
Ü
Ü
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6Üzemeltetés és szerviz
Ütemdiagramok
Vágáshossz-
vezérlés 
anyagérzékelővel

Kapcsokon át vagy 1 PD-vel terepi/rendszerbuszon át történő vezérlés esetén.

57024AHU
52. ábra: Automata üzemmód ütemdiagramja – vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel

DIØ2 = anyagérzékelő (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI1Ø = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása, a DI15, DI16, 

DI17 segítségével kiválasztott vágáshossz 
átvétele

DI11 = üzemmódválasztás (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI12 = automata üzemmód indítása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI13 = rés húzása (5) = az anyagérzékelő felismeri az anyag elülső 

élét
DI14 = visszapozicionálás (6) = az anyagelőtolás eléri a vágáshosszt, 

megkezdődik az összekapcsolási folyamat
DI15 = vágáshossz binárisan kódolva 20 (7) = szinkronsebesség elérve (DO12), a DI15, 

DI16, DI17 segítségével kiválasztott 
vágáshossz átvétele a következő vágáshoz

DI16 = vágáshossz binárisan kódolva 21 (8) = a minimális megfordulási pozíció elérve, 
réshúzás kezdete

DI17 = vágáshossz binárisan kódolva 22 (9) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (10) = indítási pozíció elérve (DO17)
DO13 = rés húzása kész
DO17 = indítási pozíció elérve

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DI15 / PO1:13

DI16 / PO1:14

DI17 / PO1:15

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [10][1]

Kapocs DI02

[6]
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Terepi buszon át 3 PD-vel történő vezérlés esetén.

57027AHU
53. ábra: Automata üzemmód ütemdiagramja – vágáshossz-vezérlés anyagérzékelővel

DIØ2 = anyagérzékelő (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI1Ø = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása, a vágáshossz 

átvétele, anyagérzékelős vezérlés átvétele (DI16)
DI11 = üzemmódválasztás (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI12 = automata üzemmód indítása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI13 = rés húzása (5) = az anyagérzékelő felismeri az anyag elülső élét
DI14 = visszapozicionálás (6) = az anyagelőtolás eléri a vágáshosszt, 

megkezdődik az összekapcsolási folyamat
DI15 = hosszvezérlés (7) = szinkronsebesség elérve (DO12), vágáshossz 

átvétele a következő vágáshoz, anyagérzékelős 
vezérlés átvétele (DI16)

DI16 = anyagérzékelő (8) = a minimális megfordulási pozíció elérve, réshúzás 
kezdete

DI17 = jelölésérzékelő (9) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (10) = indítási pozíció elérve (DO17)
DO13 = rés húzása kész
DO17 = indítási pozíció elérve

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DI15 / PO1:13

DI16 / PO1:14

DI17 / PO1:15

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3]  [4] [5] [7] [8] [9] [10][1]

Kapocs DI02

[6]
Ü
Ü
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Ütemdiagramok
Jelölés-vezérlés Kapcsokon át vagy 1 PD-vel terepi/rendszerbuszon át történő vezérlés esetén.

57025AHU
54. ábra: Az automata üzemmód ütemdiagramja – jelölés-vezérlés

DIØ2 = jelölésérzékelő (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI1Ø = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása
DI11 = üzemmódválasztás (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI12 = automata üzemmód indítása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI13 = rés húzása (5) = a jelölésérzékelő jelölést érzékel
DI14 = visszapozicionálás (6) = az anyagelőtolás eléri az üzembe helyezéskor 

beállított ofszetet
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (7) = szinkronsebesség elérve (DO12)
DO13 = rés húzása kész (8) = a minimális megfordulási pozíció elérve, réshúzás 

kezdete
DO17 = indítási pozíció elérve (9) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása

(10) = indítási pozíció elérve (DO17)

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [10][1]

Kapocs DI02

[6]
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Terepi buszon át 3 PD-vel történő vezérlés esetén.

57028AHU
55. ábra: Az automata üzemmód ütemdiagramja – jelölés-vezérlés

DIØ2 = jelölésérzékelő (1) = automata üzemmód kiválasztása
DI1Ø = üzemmódválasztás (2) = automata üzemmód indítása, jelölésérzékelős 

vezérlés átvétele (DI17)
DI11 = üzemmódválasztás (3) = visszapozicionálás indítása (DI14-gyel)
DI12 = automata üzemmód indítása (4) = indítási pozíció elérve (DO17)
DI13 = rés húzása (5) = a jelölésérzékelő jelölést érzékel
DI14 = visszapozicionálás (6) = az anyagelőtolás eléri az üzembe helyezéskor 

beállított ofszetet, megkezdődik az 
összekapcsolási folyamat

DI15 = hosszvezérlés (7) = szinkronsebesség elérve (DO12), 
jelölésérzékelős vezérlés átvétele (DI17)

DI16 = anyagérzékelő (8) = a minimális megfordulási pozíció elérve, 
réshúzás kezdete

DI17 = jelölésérzékelő (9) = rés kész (DO13), visszapozicionálás indítása
DO12 = a hajtás szinkronfutásban van (10) = indítási pozíció elérve (DO17)
DO13 = rés húzása kész
DO17 = indítási pozíció elérve

DI10 / PO1:8

DI11 / PO1:9

DI12 / PO1:10

DI13 / PO1:11

DI14 / PO1:12

DI15 / PO1:13

DI16 / PO1:14

DI17 / PO1:15

DO12 / PI1:10

DO13 / PI1:11

DO17 / PI1:15

[2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [10][1]

Kapocs DI02

[6]
Ü
Ü
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Hibainformáció
6.7 Hibainformáció
A hibatároló (P080) az utolsó öt hibaüzenetet tárolja (t-0…t-4 hiba). Ötnél több
hibaesemény esetén a legrégebbi hibaüzenet törlődik. A hiba időpontjában a következő
információk kerülnek mentésre:
Fellépő hiba • a bináris be-/kimenetek állapota • a hajtásszabályozó üzemállapota • a
hajtásszabályozó állapota • a hűtőtest hőmérséklete • fordulatszám • kimeneti áram •
effektív áram • a készülék kihasználtsága • közbensőköri feszültség • bekapcsolva
töltött órák • engedélyezett állapotban töltött órák • paraméterkészlet • a motor
kihasználtsága.
A hiba jellegétől függően háromféle lekapcsolás fordulhat elő; a hajtásszabályozó
hibaállapotban tiltott marad:
• Azonnali lekapcsolás:

A készülék már nem képes lefékezni a hajtást; a végfok hiba esetén nagy
ellenállásúvá válik és a fék azonnal behúz (DBØØ "/Brake" (fék) = "0").

• Gyorsleállás:
A hajtás lefékez a t13/t23 leállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám elérésekor
behúz a fék (DBØØ "/Brake" (fék) = "0"). A végfok a fék befogási idejének letelte után
(P732 / P735) nagy ellenállásúvá válik.

• Vészleállás:
A hajtás lefékez a t14/t24 vészleállási rámpa mentén. A leállási fordulatszám
elérésekor behúz a fék (DBØØ "/Brake" (fék) = "0"). A végfok a fék befogási idejének
letelte után (P732 / P735) nagy ellenállásúvá válik.

Reset 
(visszaállítás)

A hibaüzenetet az alábbi módokon lehet nyugtázni:
• A hálózati táplálás ki- és bekapcsolása.

Javaslat: a K11 kontaktor esetében tartsa be a minimálisan 10 s hosszúságú
kikapcsolási időt.

• Visszaállítás (reset) a DIØ3 bináris bemeneten át. A "vándor fűrészgép" üzembe
helyezésével ez a bináris bemenet "Reset" funkciót kap.

• Csak terepi buszon vagy rendszerbuszon át történő vezérlés esetén: A PO1
vezérlőszóban "0" Æ "1" Æ "0" jel a PO1:6 bitre.

• A MOVITOOLS® Managerben nyomja meg a reset gombot.

• Kézi visszaállítás (reset) a MOVITOOLS/Shell programban (P840 = "YES" vagy
[Parameter] / [Manual reset]).

• Kézi visszaállítás (reset) a DBG60B (MDX61B) vagy DBG11A (MCH4_A)
segítségével.

Időtúllépés aktív Ha a hajtásszabályozó kommunikációs interfészen (terepi busz, RS-485 vagy SBus)
keresztül kap vezérlést és a hálózatot ki- és visszakapcsolták vagy hibanyugtázás
történt, az engedélyezés mindaddig hatástalan marad, amíg az időtúllépés
szempontjából felügyelt interfészen át a hajtásszabályozó újra érvényes adatot nem
kap.

11136AEN
56. ábra: Reset a MOVITOOLS® segítségével
Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás
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78
6.8 Hibaüzenetek
Kijelzés A hibakód, ill. a figyelmeztető jelzés kódja BCD formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A kijelzések sorrendje az alábbi:

Visszaállítás (reset) után, vagy ha a hibakód ill. a figyelmeztető jelzés kódja ismét "0"
értéket vesz fel, a kijelző üzemi kijelzésre vált.

Hibalista A következő táblázat a teljes hibalista kivonata (Æ MOVIDRIVE® üzemeltetési
utasítás). Itt csak azok a hibák szerepelnek, amelyek kifejezetten ennél az
alkalmazásnál léphetnek fel.
A "P" oszlopban található pont azt jelenti, hogy a reakció programozható (P83_
hibareakció). A "Reakció" oszlopban a hibareakció gyári beállítása van feltüntetve.

01038AXX

Villog, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Tízes helyérték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Egyes helyérték, kb. 1 s

Kijelző sötét, kb. 0,2 s

Hiba-
kód Megnevezés Reakció P Lehetséges ok Intézkedés

00 nincs hiba –

07 UZ 
túlfeszültség

Azonnali 
lekapcsolás Túl nagy a közbensőköri feszültség

• Csökkentse a lassító rámpa meredekségét
• Ellenőrizze a fékellenállás tápvezetékét
• Ellenőrizze a fékellenállás műszaki adatait

08 n felügyelet Azonnali 
lekapcsolás

• A fordulatszám-szabályozó ill. 
áramszabályozó (VFC üzemmódban 
jeladó nélkül) a szabályozási határon 
dolgozik mechanikai túlterhelés ill. 
hálózati fáziskimaradás vagy a motor 
fáziskimaradása miatt.

• Helytelen a jeladó bekötése vagy a 
forgásirány.

• Nyomatékszabályozás esetén nmax 
túllépése.

• Csökkentse a terhelést
• Növelje a beállított késleltetési időt (P501 ill. 

P503)
• Ellenőrizze a jeladó csatlakozását, esetleg 

párosával cserélje fel az A/A és a B/B pontokat
• Ellenőrizze a jeladó feszültségellátását
• Ellenőrizze az áramkorlátozást
• Adott esetben csökkentse a rámpák 

meredekségét
• Ellenőrizze a motort és a tápvezetékét
• Ellenőrizze a hálózati fázisokat
Ü
H
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10
IPOS ILLOP 
(érvénytelen 
művelet)

Vészleállás

• Hibás parancs az IPOSplus® program 
végrehajtásakor.

• Hibás feltételek a parancs 
végrehajtásakor.

• Ellenőrizze, és amennyiben szükséges, 
helyesbítse a programmemória tartalmát.

• Töltse be a megfelelő programot a 
programmemóriába.

• Ellenőrizze a program lefolyását 
(Æ IPOSplus® kézikönyv)

14 Jeladó Azonnali 
lekapcsolás

• A jeladó kábele vagy árnyékolása nem 
csatlakozik megfelelően

• Rövidzárlat/vezetékszakadás a jeladó 
kábelében

• Hibás a jeladó

Ellenőrizze a jeladókábelt és az árnyékolást a helyes 
csatlakozás, rövidzárlat és vezetékszakadás 
szempontjából.

25 EEPROM Gyorsleállás Hiba az EEPROM-hoz vagy a 
memóriakártyához való hozzáféréskor

• Hívja be a gyári beállítást, hajtson végre 
alaphelyzetbe állítást (Reset) és új 
paraméterezést.

• A hiba újbóli fellépése esetén forduljon az SEW 
szervizhez.

• Cserélje ki a memóriakártyát.

28 Terepi busz
időtúllépés Gyorsleállás •

A tervezett megszólalási időn belül nem jött 
létre kommunikáció a master és slave 
között.

• Ellenőrizze a master kommunikációs rutinját.
• Növelje meg a terepi busz időtúllépési idejét 

(P819), vagy kapcsolja ki a felügyeletet.

29 Végálláskapc
soló elérve Vészleállás IPOSplus® üzemmódban 

végálláskapcsolóra futott a hajtás.
• Ellenőrizze a mozgástartományt.
• Helyesbítse a felhasználói programot.

31 Hőérzékelő 
(TF) kioldó

Nincs
reakció •

• Túl forró a motor, kioldott a hőérzékelő
• A motor hőérzékelője nincs vagy nem 

jól van csatlakoztatva
• Megszakadt a MOVIDRIVE® és a 

motor hőérzékelőjének kapcsolata
• Hiányzik az X10:1 és az X10:2 közötti 

átkötés.

• Hagyja lehűlni a motort és törölje a hibát
• Ellenőrizze a MOVIDRIVE® és a hőérzékelő 

összekötő vezetékeit.
• Ha nincs csatlakoztatva hőérzékelő: X10:1 és 

X10:2 átkötése.
• Állítsa a P835-öt "No response" (nincs reakció) 

értékre.

36 Hiányzik az 
opció

Azonnali 
lekapcsolás

• Nem megengedett típusú opcionális 
kártya.

• Az alapjelforrás, a vezérlőforrás vagy 
az üzemmód nem megengedett ennél 
az opcionális kártyánál.

• Helytelen jeladótípus van beállítva a 
DIP11A opción.

• Helyezze be a megfelelő opcionális kártyát.
• Állítsa be a helyes alapjelforrást (P100).
• Állítsa be a helyes vezérlőforrást (P101).
• Állítsa be a helyes üzemmódot (P700 ill. P701).
• Állítsa be a helyes jeladótípust.

42 Követési hiba Azonnali 
lekapcsolás •

• A forgó jeladó csatlakoztatása 
helytelen

• Túl meredekek a gyorsítórámpák
• Túl kicsi a pozíciószabályozó P 

összetevője
• A fordulatszám-szabályozó 

paraméterezése helytelen
• A követési hiba tűrésének értéke túl 

kicsi

• Ellenőrizze a forgó jeladó csatlakoztatását
• Növelje a rámpaidőt
• Állítsa nagyobbra a P összetevőt
• Paraméterezze újra a fordulatszám-szabályozót
• Növelje a követési hiba tűrését
• Ellenőrizze a jeladó, a motor és a hálózati fázisok 

bekötését
• Ellenőrizze a mechanika könnyű járását, esetleg 

megakadt

94
EEPROM 
ellenőrző 
összeg

Azonnali 
lekapcsolás

A frekvenciaváltó elektronikájában zavar 
lépett fel, esetleg külső elektromágneses 
hatás vagy meghibásodás miatt.

Küldje be a készüléket javításra.

Hiba-
kód Megnevezés Reakció P Lehetséges ok Intézkedés
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 79



7 OVIDRIVE® A / B / compact kompatibilitás
ontos tudnivalók

80
7 MOVIDRIVE® A / B / compact kompatibilitás
7.1 Fontos tudnivalók

A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul MOVIDRIVE® MDX61B alkalmazásával
különféle kiegészítő funkciókat kínál, amelyek a MOVIDRIVE® MD_60A vagy
MOVIDRIVE® compact használata esetén nem állnak rendelkezésre. Ebben a
fejezetben arról található információ, hogy miben tér el az alkalmazásmodul
MOVIDRIVE® MD_60A vagy MOVIDRIVE® compact készülék használata esetén, és
mire kell ügyelni a tervezéskor.

MOVIDRIVE® 
MD_60A / 
MOVIDRIVE® 
compact 
tervezése

A "vándor fűrészgép" alkalmazásmodul feltétlenül igényli a jeladó-visszacsatolást, és
ezért csak az alábbi hajtásszabályozókkal valósítható meg:
– MOVIDRIVE® MDV60A/MDS60A
– MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
– MOVIDRIVE® compact MCH41A / MCH42A

Hardverkapcsok 
kompatibilitása

A MOVIDRIVE® MDX61B a MOVIDRIVE® MD_60A-hoz képest két kiegészítő digitális
bemenettel (DI06, DI07) és három kiegészítő digitális kimenettel (DO03, DO04, DO05)
rendelkezik. A kiegészítő hardverbemenetek és -kimenetek az első üzembe helyezés
során "no function" értéket kapnak és belső kiértékelésük nem történik meg.

Szoftveres 
végálláskapcsoló

A szoftveres végálláskapcsolók szabaddá tétele MOVIDRIVE® MD_60A, MOVIDRIVE®

compact MCx / MCH esetében csak az alábbi firmware-verziótól lehetséges:
– MOVIDRIVE® MD_60A: 823 854 5.15
– MOVIDRIVE® compact MCx: 823 859 6.14
– MOVIDRIVE® comapct MCH: 823 947 9.17

IPOSplus® 
változók 
rögzítése

Az IPOSplus® változók rögzítése a "Scope" MOVITOOLS® programmal csak
MOVIDRIVE® MDX61B készülék esetén lehetséges.

SBus küldési 
objektum a 
DriveSync Slave 
számára

MOVIDRIVE® MD_60A vagy MOVIDRIVE® compact MCx / MCH készülék alkalmazása
esetén nem lehet SBus küldési objektumot berendezni a tényleges pozíció átvitelére.
A "DriveSync" alkalmazásmodul rákapcsolása szintén nem lehetséges.
M
F
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Bekötési rajzok
7.2 Bekötési rajzok

56269AHU
57. ábra: MOVIDRIVE® compact MCH4_A
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ekötési rajzok
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56273AHU
58. ábra: MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
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M
B

Kézikönyv – MOVIDRIVE® MDX61B vándor fűrészgép alkalmazás



7MOVIDRIVE® A / B / compact kompatibilitás
Bekötési rajzok
56268AHU
59. ábra: MOVIDRIVE® MDV / MDS60_A
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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

További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Algéria

Értékesítési iroda Algír Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentína

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
2007. 08.
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Ausztrália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Ausztria

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bécs 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

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Brazília

Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

São 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

További brazíliai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Bulgária

Értékesítési iroda Szófia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Chile

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Santiago de 
Chile

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

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cseh Köztársaság

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

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

Dánia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Koppenhága SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
2007. 08. 87



88

Címlista
Dél-afrikai Köztársaság

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew.co.za
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

Egyiptom

Értékesítési iroda
Szerviz

Kairó Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Elefántcsontpart

Értékesítési iroda 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

Észtország

Értékesítési iroda Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Fehéroroszország

Értékesítésiiroda Minszk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Finnország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Értékesítési iroda Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Görögország

Értékesítési iroda
Szerviz

Athén Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hollandia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
2007. 08.
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Hong Kong

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
contact@sew-eurodrive.hk

Horvátország

Értékesítési iroda
Szerviz

Zágráb 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

India

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Izrael

Értékesítési iroda Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Írország

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Japán

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun

Értékesítési iroda Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Kanada

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
marketing@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
marketing@sew-eurodrive.ca

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

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

További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kína

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn
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Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

További kínai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kolumbia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Korea

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Lengyelország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Lettország

Értékesítési iroda Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon

Értékesítési iroda Bejrút 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

Litvánia

Értékesítési iroda Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Kína
C
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Magyarország

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Malajzia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokkó

Értékesítési iroda Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexikó

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nagy-Britannia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Norvégia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Olaszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Oroszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Peru

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Portugália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Románia

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro
2007. 08.
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Spanyolország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Svájc

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Svédország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Szenegál

Értékesítési iroda 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

Szerbia
Értékesítési iroda Belgrád DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 + 
11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Szingapúr

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Szlovákia

Értékesítési iroda Pozsony SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://sk.sew-eurodrive.com

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Szlovénia

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Thaiföld

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

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

Törökország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Isztambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163/164 +
216 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
C
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Tunézia

Értékesítési iroda Tunisz T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Ukrajna

Értékesítési iroda
Szerviz

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Új-Zéland

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
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

Venezuela

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
2007. 08.
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Miként hozzuk mozgásba a világot?

Olyan munkatársakkal, 
akik villámgyorsan és 
helyesen gondolkodnak 
és Önnel közösen 
fejlesztik a jövő 
megoldásait.

Szervizzel, amely az 
egész világon elérhető 
közelségben van.

Hajtásokkal és 
vezérlésekkel, amelyek 
automatikusan javítják az 
Ön üzemi folyamatainak 
hajtásteljesítményét.

Átfogó know-how-val 
korunk legfontosabb 
iparágaiban.

Megalkuvást nem ismerő 
minőségi követelményekkel, 
amelyek magas színvonala 
leegyszerűsíti a napi 
munkavégzést.

Globális jelenléttel 
gyors és meggyőző 
megoldások érdekében.
Mindenütt.

Innovatív ötletekkel, 
amelyekben holnap 
már a holnapután 
megoldásai rejlenek.

Jelenléttel az Interneten, 
amely 24 órás 
hozzáférést biztosít 
az információkhoz és a 
szoftverfrissítésekhez.

Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások

SEW-EURODRIVE
Mozgásba hozzuk 
a világot

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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