
Motoredutores \ Redutores Industriais \ Conversores de freqüência \ Automação \ Service

MOVIAXIS® MX  
Interface fieldbus
XFP11A PROFIBUS DP

Manual
Edição 04/2006
11355697 / BP



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP 3

Índice

1 Indicações importantes .................................................................................... 4
1.1 Observações importantes e utilização conforme as especificações......... 4
1.2 Explicação dos símbolos........................................................................... 5

2 Indicações de segurança.................................................................................. 6
2.1 Observações preliminares ........................................................................ 6
2.2 Indicações de segurança gerais ............................................................... 6
2.3 Transporte / Armazenamento ................................................................... 7
2.4 Instalação / Montagem.............................................................................. 7
2.5 Colocação em operação / Operação ........................................................ 7

3 Introdução.......................................................................................................... 8

4 Instruções para montagem / instalação........................................................ 10
4.1 Conexão e descrição dos bornes do opcional XFP11A.......................... 10
4.2 Atribuição dos pinos................................................................................ 10
4.3 Blindagem e instalação de cabos de rede .............................................. 11
4.4 Terminação da rede................................................................................ 11
4.5 Ajuste do endereço de estação .............................................................. 12
4.6 Indicações operacionais do opcional XFP11A........................................ 13
4.7 Arquivos GSD ......................................................................................... 14

5 Planejamento de projeto e colocação em operação.................................... 15
5.1 Planejamento de projeto do mestre DP .................................................. 15
5.2 Colocação em operação do servoconversor........................................... 17
5.3 Ajuste dos dados de processo com auxílio do editor PDO..................... 17

6 Características operacionais com o PROFIBUS DP .................................... 18
6.1 Controle do servoconversor .................................................................... 18
6.2 Timeout do PROFIBUS DP..................................................................... 20
6.3 Resposta timeout de fieldbus.................................................................. 20
6.4 Parametrização através do PROFIBUS-DP............................................ 21
6.5 Códigos de retorno da parametrização................................................... 27
6.6 Casos especiais ...................................................................................... 28

7 Funções DP-V1................................................................................................ 30
7.1 Introdução PROFIBUS DP-V1 ................................................................ 30
7.2 Características do servoconversor SEW ................................................ 32
7.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1......................................... 32
7.4 Planejamento de projeto de um mestre C1............................................. 46
7.5 Anexo...................................................................................................... 46

8 Diagnóstico de irregularidades...................................................................... 48
8.1 Procedimentos de diagnóstico................................................................ 48

9 Dados técnicos................................................................................................ 51
9.1 Opcional XFP11A ................................................................................... 51



1 ndicações importantes
bservações importantes e utilização conforme as especificações

4

1 Indicações importantes

1.1 Observações importantes e utilização conforme as especificações
Documentação • Ler este manual atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e colo-

cação em operação do servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® com a placa
opcional XFP11A PROFIBUS.

• Este manual pressupõe o conhecimento da documentação do MOVIAXIS®, em
especial do manual de sistema MOVIAXIS® MX.

• Neste manual, as referências cruzadas encontram-se marcadas com "Æ". Isto signi-
fica, por exemplo (Æ cap. X.X), que informações adicionais encontram-se no
capítulo X.X deste manual.

• A leitura deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para
o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.

Sistemas em rede Indicações de segurança para sistemas em rede:
Este é um sistema de comunicação que permite adaptar o servoconversor de múltiplos
eixos MOVIAXIS® a aplicações específicas. Como em todos os sistemas em rede, há
o risco de que uma alteração externa (relativa ao servoconversor) invisível dos parâme-
tros cause mudanças no comportamento do servoconversor. Isto pode provocar
comportamentos inesperados (e incontrolados) do sistema.

Direitos de 
garantia

O manuseio incorreto ou outras ações não especificadas nestas instruções de
operação podem afetar as características originais do produto. Isto leva à perda dos
direitos de reinvidicação da garantia perante a SEW-EURODRIVE.

Nomes dos 
produtos e 
marcas 
registradas

As marcas e nomes dos produtos citados nestas instruções de operação são marcas
comerciais ou marcas registradas pelos respectivos proprietários.

• Este manual não substitui as instruções de operação detalhadas!
• Os trabalhos de instalação e colocação em operação devem ser realizados

exclusivamente por técnicos com treinamento nos aspectos relevantes da
prevenção de acidentes e de acordo com o manual de operação do
MOVIAXIS® MX!
I
O
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1Indicações importantes
Explicação dos símbolos
1.2 Explicação dos símbolos
Indicações de 
segurança e 
avisos

Observar sempre as indicações de segurança e os avisos contidos neste manual!

Risco de choque elétrico
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Risco mecânico 
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Situação de risco
Possíveis conseqüências: ferimento leve ou de pequena 
importância.

Situação perigosa
Possíveis conseqüências: prejudicial à unidade ou ao meio 
ambiente.

Dicas e informações úteis.
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2 Indicações de segurança
2.1 Observações preliminares

2.2 Indicações de segurança gerais

Durante e após a operação, motoredutores, redutores e motores apresentam:
• Tensões elétricas
• Peças em movimento
• Superfícies podem estar muito quentes

Os seguintes trabalhos só podem ser executados por pessoal qualificado:
• Transporte
• Armazenamento
• Instalação / Montagem
• Conexão
• Colocação em operação
• Manutenção
• Conservação

Na realização destes trabalhos, observar os seguintes documentos e instruções:
• Instruções de operação e esquemas de ligações correspondentes,
• Etiquetas de aviso e de segurança no redutor / motoredutor,
• Exigências e regulamentos específicos para o sistema,
• Regulamentos nacionais / regionais que determinam a segurança e a prevenção de

acidentes.

As indicações de segurança a seguir referem-se principalmente à utilização de
interfaces fieldbus XFP11A PROFIBUS DP.
Favor observar também as indicações de segurança adicionais constantes nos
diversos capítulos destas instruções de operação.

Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados.
Em caso de danos, favor informar imediatamente a transportadora.

Ferimentos graves e avarias no equipamento podem ser conseqüência de:
• Utilização incorreta,
• Instalação ou operação incorreta, 
• Remoção das tampas protetoras requeridas ou da carcaça, quando tal não for

permitido.
I
O
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2Indicações de segurança
Transporte / Armazenamento
Indicações de 
segurança para 
sistemas em rede

Este é um sistema de comunicação que permite adaptar o servoconversor de múltiplos
eixos MOVIAXIS® a aplicações específicas. Como em todos os sistemas em rede, há
o risco de que uma alteração externa (relativa ao servoconversor) invisível dos parâme-
tros cause mudanças no comportamento do servoconversor. Isto pode provocar
comportamentos inesperados (incontrolados) do sistema.

2.3 Transporte / Armazenamento
No ato da entrega, inspecionar imediatamente o material para verificar se há
danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a
empresa transportadora. Se houver danos, nunca colocar o produto em
operação.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensio-
nado.

2.4 Instalação / Montagem
Favor seguir as observações no capítulo 4, "Instruções para montagem / instalação".

2.5 Colocação em operação / Operação
Favor seguir as observações no capítulo 5, "Planejamento de projeto e colocação em
operação".

Possíveis danos devido a armazenamento inadequado!
Se o redutor não se destinar à instalação imediata, este deverá ser armazenado em
local seco e sem poeira.
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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3 Introdução
Conteúdo deste 
manual

Este manual descreve a montagem da placa opcional PROFIBUS XFP11A no servo-
conversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX, assim como a colocação em operação
do MOVIAXIS® no sistema fieldbus PROFIBUS.

Características O servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® MX com o opcional XFP11A permite
a conexão em sistemas de automação superiores através de PROFIBUS graças à sua
interface fieldbus potente e universal. 

MOVIAXIS® e 
PROFIBUS

O comportamento do servoconversor que serve como base para a operação do
PROFIBUS, chamado de perfil da unidade, é independente do fieldbus e portanto
uniforme. Assim, o usuário tem a possibilidade de desenvolver aplicações para o acio-
namento independente do tipo de fieldbus.

Acesso a todas as 
informações

Através da interface PROFIBUS, o MOVIAXIS® MX oferece um acesso digital a todas
as funções e todos os parâmetros do acionamento. O controle do servoconversor é
efetuado através de dados de processo rápidos e cíclicos. Simultaneamente, também
é possível ler os valores atuais do servoconversor, como rotação atual, corrente, estado
da unidade, número de irregularidade ou sinais de referência.

Troca de dados 
cíclica e acíclica 
através do 
PROFIBUS DP-V0 
(versão 0)

Enquanto a troca de dados do processo via de regra é efetuada de modo cíclico, os
parâmetros do acionamento podem ser lidos e/ou escritos de modo acíclico através das
funções LEITURA e ESCRITA, ou através do canal de parametrização do MOVILINK®.
Esta troca de dados de parametrização permite a execução de aplicações nas quais
todos os principais parâmetros do acionamento são gravados no controlador progra-
mável superior, de modo que não é necessário efetuar uma parametrização manual
diretamente no servoconversor. 

Troca de dados 
cíclica e acíclica 
através do 
PROFIBUS DP-V1 
(versão 1)

Com a especificação PROFIBUS DP-V1, foram introduzidos novos serviços acíclicos
de leitura/escrita no âmbito das ampliações do PROFIBUS DP. Estes serviços acíclicos
são introduzidos em telegramas especiais na operação de rede cíclica, de forma a
garantir uma compatibilidade entre o PROFIBUS DP (versão 0) e o PROFIBUS DP-V1
(Versão 1).
I
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3Introdução
Colocação em operação / Operação
Configuração da 
placa opcional 
PROFIBUS

Em geral, a placa opcional PROFIBUS é concebida de modo que todos os ajustes espe-
cíficos para o fieldbus, como p. e.x., o endereço da estação e/ou o parâmetro de rede
default, são efetuados através da chave de hardware na placa opcional. Este ajuste
manual permite integrar e ligar o servoconversor no ambiente PROFIBUS de modo
extremamente rápido. A parametrização pode ser efetuada de modo inteiramente auto-
mático a partir do mestre PROFIBUS superior (download de parâmetros). Esta variante
avançada oferece a vantagem de que, além da redução do tempo de colocação em
operaçãodo sistema, também ocorre uma simplificação da documentação do programa
aplicativo, já que todos os dados importantes dos parâmetros do acionamento podem
ser salvos diretamente no programa de controle.

Funções de 
monitoração

A utilização de um sistema fieldbus exige funções de monitoração adicionais na tecno-
logia de acionamento, como a monitoração tempo do fieldbus (timeout de fieldbus) ou
também conceitos de parada. As funções de monitoração do MOVIAXIS® podem ser
ajustadas, p. ex., em função da aplicação específica. É possível, p. ex., determinar a
resposta a irregularidade ativada pelo servoconversor em caso de irregularidade da
rede. Em muitos casos faz sentido ajustar uma parada, mas também é possível ajustar
um congelamento dos últimos valores nominais, de modo que o acionamento possa
voltar a funcionar com os últimos valores nominais válidos (p. ex., esteira de transporte).
Como o funcionamento dos bornes de controle também é garantido na operação com
fieldbus, também é possível realizar conceitos de parada rápida independentes do
fieldbus através dos bornes do servoconversor.

Diagnóstico O servoconversor de múltiplos eixos MOVIAXIS® oferece diversas possibilidades de
diagnóstico para a colocação em operação e manutenção. O monitor fieldbus inte-
grado, p. ex., permite controlar tanto os valores atuais quanto os valores nominais
enviados pelo controlador mestre.

Monitor fieldbus Adicionalmente, são transmitidas diversas informações sobre o estado da placa
opcional fieldbus. A função de monitor fieldbus, junto com o software MOVITOOLS®

MotionStudio, oferece uma possibilidade de diagnóstico confortável que permite não só
o ajuste de todos os parâmetros do acionamento (incluindo os parâmetros fieldbus),
mas também uma visualização detalhada das informações de estado da rede fieldbus
e da unidade.

56552AXX
Fig. 1: PROFIBUS com MOVIAXIS®  [1] = Visualização

Digital I/O Analog I/O

[1]

PROFIBUS Master

PROFIBUS
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4 Instruções para montagem / instalação
4.1 Conexão e descrição dos bornes do opcional XFP11A

4.2 Atribuição dos pinos
A conexão à rede PROFIBUS é realizada através de um conector macho Sub-D de
9 pinos, de acordo com IEC 61158. A conexão T-rede deve ser efetuada com um
conector correspondente.

Vista frontal XFP11A Descrição Chave DIP
Borne Função

56596AXX

RUN: LED operacional do 
PROFIBUS (verde)

BUS FAULT: LED de irregulari-
dade do PROFIBUS (vermelho)

Indica que o sistema eletrônico da rede está 
operando corretamente.

Indica uma irregularidade DP do PROFIBUS.
Ver também capítulo 4.6.

X31: Conexão PROFIBUS

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

ADDRESS: Chaves DIP para 
ajuste do endereço de estação 
PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

Valor: 1
Valor: 2
Valor: 4
Valor: 8
Valor: 16
Valor: 32
Valor: 64
Reservado
Ver também capítulo 4.5.

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

0 1

06227AXX
Fig. 2: Atribuição do conector macho Sub-D de 9 pinos de acordo com IEC 61158

[1] Conector macho Sub-D de 9 pinos
[2] Cabo de sinal, trançado
[3] Larga área condutora de conexão entre a carcaça do conector e a blindagem

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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4Instruções para montagem / instalação
Blindagem e instalação de cabos de rede
Conexão 
MOVIAXIS® / 
PROFIBUS

Via de regra, o opcional XFP11A é conectado ao sistema PROFIBUS através de um
cabo de 2 fios trançados e blindados. Ao selecionar o conector de rede, observar as
taxas de transmissão máximas suportadas.
A conexão do cabo de dois fios ao conector do PROFIBUS é efetuada através do pino
3 (R×D/T×D-P) e pino 8 (R×D/T×D-N). A comunicação é estabelecida através destes

dois contatos. Os sinais RS-485 R×D/T×D-P e R×D/T×D-N devem ser conectados nos
mesmos contatos em todos os participantes do PROFIBUS. Caso contrário, não é
possível estabelecer a comunicação através da rede. 
Através do pino 4 (CNTR-P), a interface PROFIBUS fornece um sinal de controle TTL
para um repetidor ou adaptador de fibra ótica (referência = pino 9).

Taxas de 
transmissão 
superiores a 
1,5 MBaud

A operação do XFP11A com taxas de transmissão > 1,5 MBaud só é possível com
conectores especiais para Profibus de 12 MBaud.

4.3 Blindagem e instalação de cabos de rede
A interface PROFIBUS suporta a tecnologia de transmissão RS-485 e exige como meio
físico os cabos do tipo A especificados para PROFIBUS, de acordo com IEC 61158, ou
seja, cabos de 2 fios trançados e blindados.
A blindagem correta do cabo de rede atenua as interferências elétricas que costumam
ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blin-
dagem dos cabos:
• Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de

compensação de potencial.
• Utilizar exclusivamente conectores com carcaça de metal ou metalizada.
• Instalar a blindagem no conector em uma larga superfície de contato.
• Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.
• Não instalar os cabos de sinal e de rede em paralelo com cabos de potência (cabos

do motor), mas sim em eletrodutos separados.
• Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.
• Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao

outro e com o menor trajeto possível.
• Evitar prolongar os cabos de rede utilizando conectores.
• Instalar o cabo de rede junto às superfícies aterradas existentes.

4.4 Terminação da rede
Para facilitar a colocação em operação do sistema de rede e reduzir as fontes de irre-
gularidades na instalação, não instalar resistores de terminação de rede no opcional
XFP11A.
Se o opcional XFP11A estiver no começo ou no fim de um segmento de PROFIBUS e
se só houver um cabo PROFIBUS para o opcional XFP11A, utilizar um conector com
resistor de terminação de rede integrado.
Conectar os resistores de terminação de rede neste conector PROFIBUS.

Em caso de oscilações no potencial de terra, é possível fluir uma corrente de compen-
sação através da blindagem conectada em ambos os lados e ligada ao potencial de
terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente segundo os
regulamentos VDE em vigor.
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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4.5 Ajuste do endereço de estação
O ajuste do endereço da estação PROFIBUS é feito com as chaves DIP 20... 26 na
placa opcional. O MOVIAXIS® suporta a faixa de endereços 0...125.

Uma alteração do endereço de estação do PROFIBUS durante a operação não é imedi-
atamente ativada. A alteração só é ativada após voltar a ligar o servoconversor (rede +
24 V DESLIG./LIG.). O servoconversor indica o endereço de estação atual através do
plug in "Parameter tree" em "/Communication/Basic settings".

56596axx

O ajuste de fábrica para o endereço de estação PROFIBUS é 4:

20 Æ Valor: 1 × 0 = 0
21 Æ Valor: 2 × 0 = 0
22 Æ Valor: 4 × 1 = 4
23 Æ Valor: 8 × 0 = 0

24 Æ Valor: 16 × 0 = 0
25 Æ Valor: 32 × 0 = 0
26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

56847AXX

Exemplo: Ajuste do endereço de estação PROFIBUS 17

20 Æ Valor: 1 × 1 = 1
21 Æ Valor: 2 × 0 = 0
22 Æ Valor: 4 × 0 = 0
23 Æ Valor: 8 × 0 = 0

24 Æ Valor: 16 × 1 = 16
25 Æ Valor: 32 × 0 = 0
26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

0 1

2

2

2

2

2

2

2

nc

0

1

2

3

4

5

6

0 1
I
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4Instruções para montagem / instalação
Indicações operacionais do opcional XFP11A
4.6 Indicações operacionais do opcional XFP11A
LEDs do 
PROFIBUS

Na placa opcional da interface PROFIBUS XFP11A há dois LEDs que indicam o estado
atual do XFP11A e do sistema PROFIBUS.

LED RUN (verde) • O LED RUN indica que o sistema eletrônico da rede está funcionando corretamente.

LED BUS-FAULT 
(vermelho)

• O LED BUS-FAULT indica a ocorrência de irregularidades no PROFIBUS-DP.

Ver-
melho

Verde Função

Ligado Ligado = cor de laranja: firmware aguarda sincronização boot através de DpRAM

Desli-
gado Ligado Firmware está no estado "RUN"

Pisca 
(aprox. 
4Hz)

Desli-
gado Irregularidade fatal na execução do stack Profibus

Desli-
gado

Pisca 
(aprox. 
2Hz)

O sistema de nível superior (servoconversor + controle) sinalizou um reset através 
da DpRAM e ainda se encontra no estado "Reset".

Desli-
gado

Pisca 
(aprox. 
4Hz)

O endereço PROFIBUS ajustado é inválido (endereço é maior que 125.

Ver-
melho

Verde Função

Ligado Desli-
gado Nenhuma taxa de transmissão e/ou mestre detectado

Desli-
gado

Desli-
gado

A unidade encontra-se em troca de dados com o mestre DP (estado "Data-
Exchange")

Pis-
cando

Desli-
gado

• Unidade identifica a taxa de transmissão, mas não é solicitada pelo mestre.
• A unidade não foi configurada pelo mestre ou a configuração está incorreta.
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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4.7 Arquivos GSD

Instalação do 
arquivo GSD 
no STEP7

Instalar o arquivo como a seguir:
• Iniciar o programa Simatic.
• Abrir um projeto existente e iniciar a configuração de hardware.
• Fechar agora a janela de projeto dentro da configuração de hardware, caso contrário

não é possível a instalação de uma nova versão de arquivo. Através do item de
menu “Extras/Instalar novo GSD ...”, selecionar agora o novo arquivo GSD com o
nome SEW_6006.GSD.

Agora são instalados o arquivo GSD e os arquivos Bitmap correspondentes no sistema
Step 7. O arquivo GSD atual corresponde à revisão GSD 4. Esta versão não reflete
o estado de saída do arquivo GSD SEW. Os atuais números de versão encontram-se
no campo de informação do catálogo de hardware da configuração de hardware.
O acionamento SEW encontra-se no catálogo de hardware no seguinte diretório:

Na homepage da SEW-EURODRIVE  "http://www.sew-eurodrive.com", no item "Software",
encontram-se disponíveis as versões atuais dos arquivos GSD para o XFP11A. É
possível utilizar ambos os arquivos GSD paralelamente em um projeto STEP7. Depois
de carregar e descompactar o software, são instalados dois diretórios para os modos
de operação PROFIBUS DP e PROFIBUS DP-V1.

56954axx
Fig. 3: Catálogo de hardware
I
A
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Planejamento de projeto do mestre DP
5 Planejamento de projeto e colocação em operação
Este capítulo fornece informações sobre o planejamento de projeto do mestre DP e
para a colocação em operação do servoconversor para a operação com fieldbus.

5.1 Planejamento de projeto do mestre DP
Proceder da seguinte maneira para o planejamento de projeto da placa opcional
XFP11A com a interface PROFIBUS-DP:
• Instalar e/ou copiar o arquivo GSD de acordo com as especificações do software de

planejamento de projeto. Após concluir a instalação correta, a unidade aparece sob
a família escravo "Acionamentos/SEW/DPV1".

• Através de drag&drop, introduza agora para o planejamento de projeto a placa de
controle sob o nome "XFP11A" na estrutura do PROFIBUS. 

• Para tal, defina um endereço de estação.

57289axx
Fig. 4: Atribuição do endereço de estação
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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• A placa opcional XFP11A está agora pré-configurada agora com a configuração 3PD.
Para alterar a configuração PD, é necessário apagar o módulo 3PD no campo 3. Em
seguida, é possível introduzir através de drag & drop um outro módulo PD da lista
do catálogo de hardware no diretório "XFP11A" no campo 3.

• Como alternativa, é possível projetar um canal de parametrização MOVILINK nos
dados de processo cíclicos. Para tal, é necessário deletar o módulo "Empty" no
campo 2 e substituí-lo pelo módulo "Param (4 words)", através de drag&drop.

• Introduzir agora os endereços de entrada e saída I/O e/ou de periferia para as
larguras de dados configuradas.

Agora é possível colocar em operação o PROFIBUS DP. O LED vermelho "BUS-
FAULT" do servoconversor indica o estado do planejamento de projeto.

Consistência 
de dados

Dados consistentes são aqueles que devem ser sempre transmitidos juntos entre o
controlador programável e o servoconversor, e que nunca podem ser transmitidos
separados. 
A consistência de dados é especialmente importante para a transmissão de valores de
posição e tarefas de posicionamento completas, já que em caso de transmissão incon-
sistente, os dados poderiam originar-se de diferentes ciclos do programa do controlador
programável, causando assim a transmissão de valores indefinidos para o servocon-
versor.
No PROFIBUS DP, a troca de dados entre o controlador programável e as unidades do
acionamento em geral é efetuada com o ajuste ”Consistência de dados no comprimento
total".

57290axx
Fig. 5: Alteração da configuração PD
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5Planejamento de projeto e colocação em operação
Colocação em operação do servoconversor
5.2 Colocação em operação do servoconversor
Informações detalhadas sobre este tema encontram-se nas instruções de operação
MOVIAXIS, página 76.

5.3 Ajuste dos dados de processo com auxílio do editor PDO
Informações detalhadas sobre este tema encontram-se nas instruções de operação
MOVIAXIS, página 109.
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6 aracterísticas operacionais com o PROFIBUS DP
ontrole do servoconversor

18
6 Características operacionais com o PROFIBUS DP 
Este capítulo descreve as características do servoconversor no PROFIBUS DP.

6.1 Controle do servoconversor
O controle do servoconversor é efetuado através do canal de dados do processo, cujo
comprimento pode ser de até 16 palavras I/O. Estas palavras de dados de processo
podem ser mapeadas, p. ex., em caso de utilização de um controlador lógico progra-
mável como mestre DP na faixa de entrada/saída e/ou periferia de controle, podendo
assim ser endereçadas como de costume.

Exemplo de 
controle para 
o Simatic S7

O controle do servoconversor via Simatic S7 ocorre dependendo da configuração sele-
cionada dos dados de processo, diretamente através de comandos de carregar e trans-
ferir ou através das funções especiais do sistema SFC 14 DPRD_DAT e SFC15
DPWR_DAT.
A princípio, no S7 os comprimentos de dados com 3 bytes ou com mais de 4 bytes
devem ser transmitidos através das funções do sistema SFC14 e SFC15. 

56553AEN
Fig. 6: Representação dos dados do PROFIBUS na faixa de endereço do CLP

[1] Canal de parametrização do MOVILINK® de 8 bytes
[2] Faixa de endereço CLP

PI1 ... PI16 Dados de entrada do processo
PO1 ... PO16 Dados de saída do processo

PW148

PW150

PW152

PW154

PW156

PW158

PW160 PI 3

PO 3

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 2

PO 2

PI 1

PO 1

PI 3

PO 3

PI 16

PO 16

PW148

PW150

PW152

PW154

PW156

PW158

PW160

[1]

[1]
[2]

• Maiores informações sobre a programação e o planejamento de projeto encontram-
se no arquivo README_GSD6006.PDF, contido no arquivo GSD.
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6Características operacionais com o PROFIBUS DP
Controle do servoconversor
Exemplo de 
programa STEP7

Este exemplo mostra apenas os princípios básicos de procedimento para a criação de
um programa CLP como serviço especial gratuito sem compromisso.
Portanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do exemplo de
programa.

//Início do processamento do programa cíclico em OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Copiar dados PI do servoconversor para DB3, palavra 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240    //Endereço de input 576
  RET_VAL:= MW 30    //Resultado na palavra de marcação 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6//ponteiro

NETWORK
TITLE =Programa CLP com aplicação de acionamento
//Programa CLP usa dados de processo em DB3 para 
//controle do acionamento

L  DB3.DBW 0//Carregar PI1 (palavra de estado 1)
L  DB3.DBW 2 //Carregar PI2 (valor atual de rotação)
L  DB3.DBW 4 //Carregar PI3 (sem função)

L  W#16#8000
T  DB3.DBW 20//Escrever 8000hex em PO1 (palavra de comando 1 = controle

//de rotação FCB)
L  1500
T  DB3.DBW 22//Escrever 1500dec em PO2 (valor nominal de rotação = 1500 rpm)
L  7000
T  DB3.DBW 24//Escrever 7000dec em PO3 (aceleração = 7000 1/s × min)

//Final do processamento do programa cíclico em OB1
NETWORK
TITLE =Copiar dados PO de DB3, palavra 20/22/24 para o servoconversor
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240 //Endereço de saída 576 = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Ponteiro em DB/DW
  RET_VAL:= MW 32
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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6 aracterísticas operacionais com o PROFIBUS DP
imeout do PROFIBUS DP

20
6.2 Timeout do PROFIBUS DP
Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados através do PROFIBUS DP,
no MOVIAXIS® é processado um tempo de monitoração de solicitação (se estiver confi-
gurado no mestre DP). O LED "BUS-FAULT" acende e/ou pisca para sinalizar que não
estão sendo recebidos dados do usuário. Simultaneamente, o MOVIAXIS® executa a
resposta à irregularidade selecionada em P831 Resposta Timeout Fieldbus.
O timeout de fieldbus indica o tempo de monitoração de solicitação especificado no
mestre DP ao ativar o PROFIBUS DP. Este tempo de timeout só pode ser alterado
através do mestre DP. As alterações feitas através da unidade de comando e/ou do
MOVITOOLS® MotionStudio são indicadas mas não são ativas, e serão sobrescritas na
próxima vez que o DP for ligado.

6.3 Resposta timeout de fieldbus
A resposta timeout de fieldbus é utilizada para parametrizar a resposta a irregularidade
que é acionada através da função de monitoração de timeout do fieldbus. O ajuste aqui
parametrizado deve corresponder ao ajuste no sistema de mestre (S7: monitoração de
solicitação).
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6Características operacionais com o PROFIBUS DP
Parametrização através do PROFIBUS-DP
6.4 Parametrização através do PROFIBUS-DP
O acesso aos parâmetros do acionamento no PROFIBUS DP efetua-se através do
canal de parametrização MOVILINK® de 8 bytes, que oferece outros serviços de parâ-
metros além dos serviços convencionais LEITURA e ESCRITA.

Estrutura do 
canal de para-
metrização do 
MOVILINK® de 
8 bytes

O acesso aos parâmetros do acionamento do servoconversor efetua-se no PROFIBUS
DP através do ”objeto de dados de processo de parâmetros” (PPO). Este PPO é trans-
mitido ciclicamente e contém, além do canal de dados de processo [2], um canal de
parametrização [1] que permite efetuar a troca de valores de parâmetros de forma
acíclica.

A tabela abaixo mostra a estrutura do canal de parametrização do MOVILINK® de
8 bytes. Por princípio, esta estrutura é composta por um byte de gerenciamento, uma
palavra de índice, um subíndice em bytes e quatro bytes de dados.

56554AXX
Fig. 7: Comunicação através do PROFIBUS DP

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Gerencia-
mento Subíndice

Index alto Index 
baixo

Dados MSB Dados Dados Dados 
LSB

Index de parâmetros Dados de 4 bytes

[1]

[1]

[2]

[2]
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arametrização através do PROFIBUS-DP
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A determinação do índice e do subíndice é feita através da ferramenta de ajuda da
árvore de parâmetros.

58635.ade
Fig. 8: Ferramenta de ajuda da árvore de parâmetros
C
P

00

I

 Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP



6Características operacionais com o PROFIBUS DP
Parametrização através do PROFIBUS-DP
Gerenciamento do 
canal de para-
metrização do 
MOVILINK® de 
8 bytes

Todo o processo de parametrização é coordenado com o byte 0: gerenciamento. Este
byte coloca à disposição importantes parâmetros de serviços como a identificação de
serviço, o comprimento de dados, a versão e o estado do serviço realizado. A tabela
abaixo mostra que o bit 0, 1, 2 e 3 contêm a identificação de serviço, definindo portanto
o serviço que está sendo efetuado. Com o bit 4 e o bit 5 é especificado o comprimento
de dados em bytes para o serviço de escrita, que deve ser ajustado em 4 bytes para os
servoconversores SEW. 

O bit 6 serve de handshake entre o controle e o servoconversor. Ele aciona no servo-
conversor a execução do serviço transmitido. Visto que no PROFIBUS DP o canal de
parametrização é transmitido ciclicamente com os dados do processo, é necessário
ativar o serviço no servoconversor por controle de flanco através do bit de handshake
6. Para tal, altera-se (toggle) o valor deste bit para cada novo serviço a executar. Com
o bit de handshake, o servoconversor sinaliza se o serviço foi executado ou não. Assim
que o bit de handshake recebido corresponder ao enviado no comando, o serviço foi
executado. O bit de status 7 mostra se o serviço foi executado corretamente ou se
houve alguma irregularidade.

Endereçamento 
de índice

Com o byte 2: index alto e byte 3: index baixo, determina-se o parâmetro que deve ser
lido ou escrito através do sistema fieldbus. Os parâmetros de um servoconversor são
endereçados com um índice unificado independentemente do sistema fieldbus ligado.
O subíndice do parâmetro é especificado no byte 1.

Campo de dados Como indica a tabela abaixo, os dados encontram-se no byte 4 até ao byte 7 do canal
de parametrização. Portanto, é possível transmitir um máximo de dados de 4 bytes por
serviço. Por norma geral, os dados são introduzidos alinhados à direita, o que implica
que o byte 7 contém o byte de dados menos significativo (dados LSB) enquanto o byte
4 contém correspondentemente o byte de dados com maior valor (dados MSB).

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Identificação de serviço
0000 = Sem serviço
0001 = Leitura Parâmetro
0010 =  Escrita Parâmetro 
0011 = Parâmetro Escrita volátil
0100 = Leitura mínima
0101 = Leitura máxima
0110 = Leitura default
0111 = Leitura escala
1000 = Leitura atributo

Comprimento dos dados
00 = 1 byte
01 = 2 bytes
10 = 3 bytes
11 = 4 bytes (deve estar ajustado!)

Bit de handshake
deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica

Bit de status
0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço
1 = Irregularidade ao executar o serviço

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Gerenci-
amento

Subín-
dice

Index alto Index 
baixo

Dados MSB Dados Dados Dados LSB

Byte 
Alto 1

Byte 
Baixo 1

Byte 
Alto 2

Byte 
Baixo 2

Palavra alto Palavra baixo

Palavra dupla
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
00

I

23



6 aracterísticas operacionais com o PROFIBUS DP
arametrização através do PROFIBUS-DP

24
Execução 
incorreta de 
serviço

A execução errônea de um serviço é sinalizada colocando o bit de estado no byte de
gerenciamento. O serviço foi efetuado pelo servoconversor se o bit de handshake rece-
bido for igual ao bit de handshake enviado. Se o bit de estado sinalizar apenas uma irre-
gularidade, é necessário introduzir o código de irregularidade no campo de dados do
telegrama de parâmetros. Byte 4 ... 7 devolvem o código de retorno de forma estrutu-
rada (Æ capítulo ”Códigos de retorno”).

Leitura de um 
parâmetro 
através do 
PROFIBUS DP 
(Leitura)

Para executar um serviço LEITURA através do canal de parametrização do MOVILINK®

de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização, não é possível
alterar o bit de handshake antes da preparação de todo o canal de parametrização de
acordo com o serviço. Portanto, ao ler um parâmetro, é necessário observar a seguinte
ordem:
1. Introduzir o índice do parâmetro a ser lido no byte 2 (index alto) e byte 3 (index

baixo).
2. Introduzir a identificação de serviço para o serviço Leitura no byte de gerenciamento

(byte 0).
3. Transmitir o serviço Leitura ao servoconversor trocando o bit de handshake.
Como se trata de um serviço de leitura, são ignorados os bytes de dados enviados (byte
4...7) e os comprimentos dos dados (no byte de gerenciamento), não havendo portanto
necessidade de ajustá-los.
O servoconversor processa agora o serviço Leitura e retorna a confirmação de serviço
pela alteração do bit de handshake.

A tabela acima mostra a codificação de um serviço LEITURA no byte de gerenciamento.
O comprimento dos dados é irrelevante, só é necessário introduzir a identificação de
serviço para o serviço de LEITURA. Ao trocar o bit de handshake, este serviço é ativado
no servoconversor. Por exemplo, o serviço Leitura poderia ser ativado com a codifi-
cação do byte de gerenciamento 01hex ou 41hex.

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

Gerencia-
mento

Subíndice Index alto Index 
baixo

Error Class Error Code Add. Code 
high

Add. Code 
low

Bit de status =1: Execução incorreta de serviço

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) O valor do bit será alterado

X2)

2) Irrelevante

X2) 0 0 0 1

Identificação de serviço
0001 = Leitura Parâmetro

Comprimento dos dados
irrelevante para o serviço Leitura

Bit de handshake
deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica

Bit de status
0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço
1 = Irregularidade ao executar o serviço
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Parametrização através do PROFIBUS-DP
Escrita de um 
parâmetro 
através do 
PROFIBUS DP 
(Escrita)

Para executar um serviço ESCRITA através do canal de parametrização do MOVI-
LINK® de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização não é
possível alterar o bit de handshake antes da preparação de todo o canal de parametri-
zação de acordo com o serviço. Portanto, ao escrever um parâmetro, é necessário
observar a seguinte ordem:
1. Introduzir o índice do parâmetro a ser escrito no byte 2 (index alto) e byte 3 (index

baixo) e no subíndice no byte 1.
2. Introduzir os dados a serem escritos nos byte 4 a 7.
3. Introduzir a identificação de serviço e o comprimento de dados para o serviço Escrita

no byte de gerenciamento (byte 0).
4. Transmitir o serviço Escrita ao servoconversor trocando o bit de handshake.
O servoconversor processa agora o serviço Escrita e retorna a confirmação de serviço
pela alteração do bit de handshake.
A tabela abaixo mostra a codificação de um serviço ESCRITA no byte de geren-
ciamento. O comprimento de dados é igual a 4 bytes para todos os parâmetros do
servoconversor SEW. Ao alterar o bit de handshake, este serviço é transmitido ao
servoconversor. Assim, um serviço Escrita no servoconversor SEW geralmente tem a
codificação do byte de gerenciamento 32hex ou 72hex.

Processo de 
parametrização 
através do 
PROFIBUS DP

Tomando como exemplo o serviço ESCRITA, a figura seguinte representa o processo
de parametrização entre o controle e o servoconversor através do PROFIBUS DP. Para
simplificar o processo, na figura seguinte mostra-se apenas o byte de gerenciamento
do canal de parametrização.
Enquanto o controle prepara o canal de parametrização para o serviço Escrita, o servo-
conversor só recebe e devolve o canal de parametrização. Uma ativação do serviço só
é efetuada quando o bit de handshake tiver sido alterado, o que, neste exemplo, implica
que mudou de 0 para 1. Em seguida, o servoconversor interpreta o canal de parametri-
zação e processa o serviço Escrita, mas continua respondendo a todos os telegramas
com o bit de handshake = 0. A confirmação de que o serviço foi efetuado é feita com a
alteração do bit de handshake no telegrama de resposta do servoconversor. O controle
então reconhece que o bit de handshake recebido coincide novamente com o enviado,
podendo preparar uma nova parametrização.

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) Valor do bit é alterado

1 1 0 0 1 0

Identificação de serviço
0010 =  Escrita Parâmetro 

Comprimento dos dados
11 = 4 bytes

Bit de handshake
deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica

Bit de status
0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço
1 = Irregularidade ao executar o serviço
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Formato de 
dados de 
parâmetro

Ao efetuar a parametrização através da interface fieldbus, é utilizada a mesma codifi-
cação de parâmetros da parametrização através do system bus.
Os formatos de dados e as faixas de valores para os parâmetros individuais encontram-
se no manual de planejamento de projeto MOVIAXIS®.

Controle PROFIBUS-DP(V0) Servoconversor (escravo)

-- 00110010XXX... Æ Canal de parametrização é 
recebido, mas não avaliado.Ä 00110010XXX... --

O canal de parametri-
zação é preparado para 
o serviço Escrita.

Troca de bits de 
handshake e trans-
missão de serviço ao 
servoconversor. -- 01110010XXX... Æ

Ä 00110010XXX... --

-- 01110010XXX... Æ

Ä 00110010XXX... -- Serviço Escrita executado, 
é efetuada a troca de bits de 
handshake.

Confirmação de serviço 
recebida, já que os bits 
de handshake de trans-
missão e recepção são 
iguais.

Ä 01110010XXX... --

-- 01110010XXX... Æ Canal de parametrização é 
recebido, mas não avaliado.
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6Características operacionais com o PROFIBUS DP
Códigos de retorno da parametrização
6.5 Códigos de retorno da parametrização
Elementos Havendo parametrização incorreta, o servoconversor enviará ao mestre de parametri-

zação diversos códigos de retorno que contêm informação detalhada sobre a causa da
irregularidade. Em geral, estes códigos de retorno são construídos de forma estrutu-
rada. Diferencia-se entre os seguintes elementos:
• Error class (classe de erro),
• Error code (código de erro),
• Additional code (código adicional).
Estes códigos de retorno encontram-se descritos de modo inequívoco no manual de
planejamento de projeto e não fazem parte desta documentação. Todavia, no contexto
da utilização do PROFIBUS, é possível a ocorrências dos seguintes casos especiais:

Error class 
(classe de erro)

O elemento Error class serve para classificar precisamente o tipo de irregularidade.
O MOVIAXIS® suporta as seguintes classes de irregularidades definidas segundo
EN 50170(V2):

Se houver uma anomalia na comunicação, o software de comunicação da placa
fieldbus gera a classe de irregularidade, com exceção da Error class 8 = Outras irregu-
laridades. Os códigos de retorno fornecidos pelo sistema do servoconversor recaem
todos na Error class 8 = “Outras irregularidades". Uma descrição mais exata da irregu-
laridade é obtida com o elemento Additional code.

Error code 
(código de erro)

O elemento código de irregularidade possibilita uma descrição mais exata da causa da
irregularidade dentro da error class e é gerado pelo software de comunicação da placa
de fieldbus em caso de irregularidade de comunicação. Para Error class 8 = Outras irre-
gularidades só está definido o Error code = 0 (Outro código de irregularidade). Neste
caso, obtém-se a descrição mais exata no Additional Code.

Class (hex) Denominação Significado

1 vfd-state Irregularidade de status do dispositivo de campo virtual

2 application-reference Irregularidade no programa de aplicação

3 definition Erro de definição

4 resource Erro de recurso

5 service Irregularidade ao executar o serviço

6 access Erro de acesso

7 ov Erro na lista de objetos

8 other Outras irregularidades (ver Additional code)
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Additional code O código adicional contém os códigos de retorno específicos da SEW para parametri-
zação incorreta do servoconversor. Eles são reenviados ao mestre como Error class 8
= Outras irregularidades. A tabela seguinte apresenta todas as possibilidades de codi-
ficação do Additional code.

6.6 Casos especiais
Códigos de 
retorno especiais

As irregularidades de parametrização que não podem ser identificadas automatica-
mente pela camada de aplicação do sistema fieldbus nem pelo software de sistema do
servoconversor são tratadas como casos especiais. Trata-se das seguintes possibili-
dades de irregularidade, que podem ocorrer dependendo da placa opcional de fieldbus
utilizada:
• Codificação incorreta de um serviço através do canal de parametrização,
• Especificação incorreta de comprimento de um serviço através do canal de parame-

trização,
• Irregularidades de comunicação interna,
• Error class: 0 × 05,
• Error code: 0 × 03,
• Add high: 0 × 00,
• Add low: 0 × 02.

Add. code 
high (hex)

Add. code low 
(hex)

Significado

00 00 Sem irregularidades

00 10 Índice de parâmetros inválido

00 11 Função/parâmetro não implementado

00 12 Só acesso de leitura

00 13 Bloqueio de parâmetros ativado

00 14 Ajuste de fábrica está ativado

00 15 Valor demasiado alto para o parâmetro

00 16 Valor demasiado baixo para o parâmetro

00 17 Falta a placa opcional necessária para esta função/parâmetro

00 18 Irregularidade no software do sistema

00 19 Acesso aos parâmetros só através da interface RS-485 em X13

00 1A Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS-485 

00 1B Parâmetro protegido contra acesso

00 1C É necessário bloqueio do regulador

00 1D Valor não permitido para o parâmetro

00 1E Ajuste de fábrica foi ativado

00 1F Parâmetro não foi salvo na EEPROM

00 20 O parâmetro não pode ser modificado com estágio de saída liberado.
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Casos especiais
Codificação 
incorreta de 
serviço no canal 
de parametrização 

Ao efetuar a parametrização através do canal de parametrização indicou-se uma codi-
ficação incorreta para o byte reservado e de gerenciamento. A tabela seguinte apre-
senta o código de retorno para este caso especial.

Eliminação de irregularidades:
Verificar o bit 0 e 1 no canal de parametrização.

Especificação 
incorreta de 
comprimento 
no canal de 
parametrização 

Ao efetuar a parametrização através do canal de parametrização indicou-se em um
serviço Escrita ou Leitura um comprimento de dados diferente de 4 bytes de dados.
A tabela seguinte mostra o código de retorno.

Eliminação de irregularidades:
Verificar no bit 4 e bit 5 o comprimento de dados no byte de gerenciamento do canal de
parametrização. Ambos os bits devem apresentar o valor 1.

Irregularidade de 
comunicação 
interna

O código de retorno apresentado na tabela abaixo é devolvido em caso de ocorrência
de uma irregularidade de comunicação interna. O serviço de parâmetro transmitido
através do fieldbus talvez não tenha sido configurado e deve ser repetido. Se o
problema voltar a ocorrer, o servoconversor deve ser completamente desligado e ligado
novamente, para que seja executada uma nova inicialização.

Eliminação de irregularidades:
Repetir o serviço Leitura ou Escrita. Se o problema voltar a ocorrer, o servoconversor
deve ser rapidamente desligado e ligado novamente. Se a irregularidade ocorrer conti-
nuamente, consultar a SEW-EURODRIVE Service.

Código (dec) Significado

Error class: 5 Service

Error code: 5 Parâmetro ilegal

Add. code high: 0 –

Add. code low: 0 –

Código (dec) Significado

Error class: 6 Access

Error code: 8 Type conflict

Add. code high: 0 –

Add. code low: 0 –

Código (dec) Significado

Error class: 6 Access

Error code: 2 Hardware Fault

Add. code high: 0 –

Add. code low: 0 –
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7 Funções DP-V1
7.1 Introdução PROFIBUS DP-V1

Este capítulo descreve as funções e os conceitos utilizados na operação dos servocon-
versores SEW no PROFIBUS DP-V1. Informações técnicas mais detalhadas sobre o
PROFIBUS DP-V1 podem ser obtidas junto à organização dos usuários PROFIBUS ou
em www.profibus.com. 
Com a especificação PROFIBUS DP-V1 foram introduzidos novos serviços acíclicos
Leitura/Escrita no âmbito das ampliações do PROFIBUS DP-V1. Estes serviços
acíclicos são introduzidos em telegramas especiais na operação da rede cíclica, de
forma a garantir uma compatibilidade entre o PROFIBUS DP (Versão 0) e o PROFIBUS
DP-V1 (Versão 1).
Com os serviços acíclicos Leitura/Escrita é possível trocar quantidades maiores de
dados entre o mestre e o escravo (servoconversor) que, p. ex., através do canal de
parametrização de 8 bytes nos dados de entrada e/ou saída cíclicos. A vantagem da
troca de dados acíclicos através do DP-V1 é o grau de utilização mínimo do serviço de
rede cíclica, já que os telegramas DP-V1 são introduzidos no ciclo de rede apenas em
caso de necessidade.
O canal de parametrização DP-V1 oferece duas possibilidades ao usuário:
• O controlador de nível superior tem acesso a todas as informações da unidade do

escravo SEW-DP-V1. É possível ler, gravar no controle e alterar no escravo não só
os dados do processo cíclicos, mas também os ajustes da unidade.

• Adicionalmente, há a possibilidade de reconduzir a ferramenta de colocação em
operação e manutenção MOVITOOLS® MotionStudio através do canal de parame-
trização DP-V1 em vez de utilizar uma conexão RS-485 proprietária. Informações
mais detalhadas encontram-se no diretório ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus após a
instalação do software MOVITOOLS® MotionStudio.

Em seguida serão descritas as principais características do PROFIBUS DP-V1 para
uma melhor compreensão.
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7Funções DP-V1
Introdução PROFIBUS DP-V1
Mestre classe 1 
(mestre C1)

Em uma rede PROFIBUS DP-V1 diferencia-se entre diversas classes de mestre.
O mestre C1 realiza a troca de dados cíclica com os escravos. São típicos mestres C1,
p. ex., sistemas de controle como CLP que trocam dados de processo cíclicos com o
escravo. A conexão acíclica entre o mestre C1 e o escravo é estabelecida automatica-
mente através da conexão cíclica do PROFIBUS DP-V1, se a função DP-V1 tiver sido
ativada no arquivo GSD. Em uma rede PROFIBUS DP-V1 só é possível operar um
mestre C1.

Mestre classe 2 
(mestre C2)

O mestre C2 não realiza nenhuma troca de dados cíclica com os escravos. São típicos
mestres C2, p. ex., sistemas de visualização ou unidades de programação instaladas
temporariamente (notebook / PC). O mestre C2 utiliza exclusivamente as conexões
acíclicas para a comunicação com os escravos. Estas conexões acíclicas entre o
mestre C2 e o escravo são estabelecidas através do serviço Initiate. A conexão é esta-
belecida assim que o serviço Initiate foi executado com sucesso. Com a conexão esta-
belecida, é possível trocar dados acíclicos com os escravos através dos serviços
Leitura ou Escrita. Em uma rede DP-V1 é possível ter diversos mestres C2 ativos.
A quantidade de conexões C2 que podem ser estabelecidas simultaneamente com um
escravo é definida pelo escravo. Os servoconversores SEW suportam duas conexões
C2 simultâneas. 

Registros de 
dados (DS)

Os dados do usuário transportados através de um serviço DP-V1 são resumidos como
registro de dados. Cada registro de dados é representado claramente pelo compri-
mento, por um número Slot e por um índice. Para a comunicação entre o DP-V1 e o
servoconversor SEW é utilizada a estrutura do registro de dados 47 definido no perfil
PROFIdrive "Tecnologia do Acionamento" da organização dos usuários PROFIBUS a
partir da versão V3.1 como canal de parametrização DP-V1 para acionamentos.
Através deste canal de parametrização são disponibilizados diferentes processos de
acesso aos dados de parâmetros do servoconversor. 

Serviços DP-V1 Com as ampliações DP-V1 resultam novos serviços que podem ser utilizados para a
troca de dados acíclica entre o mestre e o escravo. Por princípio, diferencia-se entre os
seguintes serviços:

Processamento 
de alarme DP-V1

Com a especificação DP-V1, também foi introduzido um tratamento de alarme
ampliado, além dos serviços acíclicos. Agora é feita uma diferenciação entre diversos
tipos de alarme. Assim, na operação DP-V1 não é mais possível uma avaliação do diag-
nóstico específico da unidade através do serviço DP-V1 "DDLM_SlaveDiag”. Para a
tecnologia do acionamento não foi definido um processamento de alarme DP-V1, pois
em geral um servoconversor transmite suas informações de estado através da troca de
dados do processo cíclica.

Mestre C1 Tipo de conexão: MSAC1 (Mestre/Escravo acíclico C1)

Leitura Ler registro de dados

Escrita Escrever registro de dados

Mestre C2 Tipo de conexão: MSAC2 (Mestre/Escravo acíclico C2)

INITIATE Estabelecer conexão C2

ABORT Terminar conexão C2

Leitura Ler registro de dados

Escrita Escrever registro de dados
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7.2 Características do servoconversor SEW
Todas as interfaces fieldbus SEW segundo PROFIBUS DP-V1 apresentam as mesmas
características de comunicação para a interface DP-V1. Por princípio, os acionamentos
são controlados através de um mestre C1 com dados de processo cíclicos, de acordo
com a norma DP-V1. Este mestre C1 (via de regra um CLP) pode utilizar adicional-
mente um canal de parametrização MOVILINK® de 8 bytes na troca de dados cíclica
para executar os serviços de parâmetros com o XFP11A. O mestre C1 acessa os parti-
cipantes subordinados através do canal DP-V1-C1 com os serviços Leitura e Escrita.
É possível estabelecer dois outros canais C2 paralelamente a estes dois canais de
parametrização, através dos quais, p. ex., o primeiro mestre C2, enquanto visualização,
lê dados de parâmetros, e um segundo mestre C2, na forma de um notebook, configura
o acionamento através do MOVITOOLS® MotionStudio.

7.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Normalmente, a parametrização dos acionamentos é efetuada segundo o canal de
parametrização DP-V1 PROFIdrive da versão de perfil 3.0 através do registro de dados
índice 47. Através do item Request-ID, é feita a diferenciação entre o acesso ao parâ-
metro segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços MOVILINK® da SEW-
EURODRIVE. A tabela abaixo apresenta as possíveis codificações de cada um dos
elementos. A estrutura do registro de dados para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVI-
LINK® é idêntica.
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Fig. 9: Canais de parametrização no PROFIBUS DP-V1
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7Funções DP-V1
Estrutura do canal de parametrização DP-V1
São suportados os seguintes serviços MOVILINK®:
• Canal de parametrização MOVILINK® de 8 bytes com todos os serviços suportados

pelo servoconversor, como p. ex.,
– Parâmetro Leitura,
– Parâmetro Escrita,
– Parâmetro Escrita volátil.

São suportados os seguintes serviços PROFIdrive:
• Leitura (request parameter) de cada parâmetro do tipo palavra dupla,
• Escrita (change parameter) de cada parâmetro do tipo palavra dupla.
Tabela 1: Elementos do registro de dados DS47

Campo Tipo de dado Valores

Request 
Reference

Unsigned8 0x00 reserved
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK® Service

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00 reserved
0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK® Service (+)

Response (–):
0x81 Request parameter (–) (PROFIdrive)
0x82 Change parameter (–) (PROFIdrive)
0xC0 SEW MOVILINK® Service (–)

Axis Unsigned8 0x00 ... 0xFF Number of axis 0 ... 255

No. of 
Parameters

Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Attribute: Unsigned8 0x10 Value

Para SEW MOVILINK® (Request ID =  0x40):
0x00 No service
0x10 Read Parameter
0x20 Write Parameter
0x30 Write Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 reserved

No. of Elements Unsigned8 0x00 for non-indexed parameters
0x01 ... 0x75 Quantity 1 ... 117 

Parameter 
Number

Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: 0 ... 255

Format Unsigned8 0x43 Double word
0x44 Error

No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xEA Quantity 0 ... 234

Error Value Unsigned16 0x0000 ... 0x0064 PROFIdrive-Errorcodes
0x0080 + MOVILINK®-AdditionalCode Low
Para SEW MOVILINK® 16-Bit Error Value
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Processo de 
parametrização 
através do 
registro de 
dados 47

O acesso ao parâmetro é feito através da combinação dos serviços DP-V1 Escrita e
Leitura. Com Write.req a solicitação de parametrização é transmitida ao escravo.
Segue-se o processamento interno do escravo.
Em seguida, o mestre envia uma solicitação de leitura (Read.req) para buscar a
resposta de parametrização. Se o mestre recebe uma resposta negativa Read.res do
escravo, repete a solicitação de leitura (Read.req). Assim que o processamento de
parâmetros estiver concluído no servoconversor, este responde com uma resposta
positiva Read.res. Os dados do usuário contêm a resposta de parametrização da soli-
citação de parametrização anteriormente enviada com Write.req, ver figura 10. Este
mecanismo aplica-se tanto a um mestre C1 como a um mestre C2.

53127AXX
Fig. 10: Seqüência de telegrama para acesso a parâmetros através do PROFIBUS DP-V1
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Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Seqüência de 
processamento 
para o mestre 
DP-V1

Em tempos de ciclo de rede muito curtos, a solicitação da resposta de parametrização
ocorre antes do servoconversor completar o acesso ao parâmetro internamente. Assim,
neste momento, os dados de resposta do servoconversor ainda não estão disponíveis.
Neste estado, o servoconversor envia uma resposta negativa no plano DP-V1 com
Error_Code _1 = 0xB5 (conflito de estado). Por isso, o mestre DP-V1 precisa enviar
uma nova solicitação com o header Read.req supracitado, até receber uma resposta
positiva do servoconversor.

53127AXX
Fig. 11: Seqüência de processamento
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Endereçamento 
de servo-
conversores 
subordinados

A estrutura do registro de dados DS47 define um elemento "Axis". Este elemento
permite alcançar acionamentos de múltiplos eixos que são operados em uma interface
PROFIBUS conjunta. Assim, o elemento "Axis" endereça uma unidade subordinada à
interface PROFIBUS. Este mecanismo pode ser utilizado, p. ex., nos módulos de rede
SEW do tipo MQP para MOVIMOT® ou UFP para MOVITRAC® 07.

Endereçamento de 
um MOVIAXIS® no 
PROFIBUS DP-V1

O ajuste Axis = 0 permite acessar os parâmetros do servoconversor. Como não há
unidades de acionamento subordinadas no MOVIAXIS®, um acesso com Axis > 0 é
rejeitado com um código de irregularidade.

Solicitações de 
parametrização 
MOVILINK®

O canal de parametrização do MOVILINK® do servoconversor SEW é mostrado direta-
mente na estrutura do registro de dados 47. Para a troca de solicitações de parametri-
zação MOVILINK®, é utilizada a request-ID 0×40 (Service MOVILINK® da SEW-EURO-
DRIVE). O acesso ao parâmetro com os serviços MOVILINK® é feito por princípio com
a estrutura descrita a seguir. Para tanto, utiliza-se a seqüência típica de telegrama para
o registro de dados 47.
Request-ID: 0×40 SEW MOVILINK® Service
No canal de parametrização MOVILINK® é definido o serviço efetivo através do
elemento do registro de dados Attribute. O Nibble alto deste elemento corresponde ao
Nibble de serviço byte de gerenciamento do canal de parametrização DP.

56556AXX
Fig. 12: Endereçamento direto de um MOVIAXIS® através do PROFIBUS DP-V1 com Axis = 0
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7Funções DP-V1
Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Exemplo para 
leitura de um 
parâmetro através 
de MOVILINK®

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de Write.request e
Read.res para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVI-
LINK®. 

Enviar solicitação de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço Write.req com indi-
cação do header DP-V1. Com serviço Write.req, a solicitação de parametrização é
enviada ao servoconversor. É lida a temperatura do dissipador (index 9795,
subíndice 1).

Solicitação de resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário Read.req com indicação do header
DP-V1.

Resposta de parametrização positiva MOVILINK®

A tabela mostra os dados do usuário Read.res com os dados de resposta positiva da
tarefa de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para a temperatura
do dissipador (index 9795, subíndice 1).

Tabela 2: Header Write.request para transmissão da solicitação de parametrização

Serviço: Write.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametri-
zação

Tabela 3: DADOS DO USUÁRIO Write.req para MOVILINK® "Read Parameter"

Byte Campo Valor Descrição

0 Request Reference 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta 
do parâmetro

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK® Service

2 Axis 0x00 Número do eixo; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute: 0x10 Serviço MOVILINK® "Read Parameter"

5 No. of Elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6..7 Parameter Number 0x2643 Temperatura do dissipador Index 9795dec

8..9 Subindex 0x0001 Subíndice 1

Tabela 4: Read.req para a solicitação de resposta de parametrização

Serviço: Read.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 240 Comprimento máximo da memória temporária de 
resposta no mestre DP-V1

Tabela 5: Header DP-V1 da Read.response positiva com resposta de parametrização

Serviço: Read.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de 
resposta
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
00

I

37



7 unções DP-V1
strutura do canal de parametrização DP-V1

38
Exemplo para 
escrever um 
parâmetro através 
do MOVILINK®

As tabelas seguintes mostram, como exemplo, a estrutura dos serviços Escrita e
Leitura. Neste exemplo, a aceleração do "controle de rotação" FCB05 é escrita de forma
volátil com o valor 3000 rpm×s (aceleração local: Índice 9598, Subíndice 6). Para tanto,
é utilizado o serviço MOVILINK® Write Parameter volatile.

Enviar serviço "Write parameter volatile"

Depois de enviar este Write.request, é recebida a Write.response. Segue-se uma
resposta Write.response positiva se não ocorrer um conflito de estado no processa-
mento do canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece
em Error_code_1.

Tabela 6: Resposta positiva para o Service MOVILINK®

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de 
parametrização

1 Response ID 0x40 Resposta positiva MOVILINK®

2 Axis 0x00 Número do eixo refletido; 0 para eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x43 Formato de parâmetro: palavra dupla

5 No. of values 0x01 1 valor

6..7 Value Hi 0x0203 Parte do valor mais alto do parâmetro

8..9 Value Lo 0xAECA Parte do valor mais baixo do parâmetro

Decodificação:1)

0 × 0203 AECA = 33795786dec
>> 33.79 °C temperatura do dissipador

1) Instruções para as unidades do usuário encontram-se no manual de planejamento de projeto

Tabela 7: Header DP-V1 do Write.request com tarefa de parametrização

Serviço: Write.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 16 Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária 
de tarefa

Tabela 8: Dados de usuário Write.req para o serviço MOVILINK® "Write Parameter volatile"

Byte Campo Valor Descrição

0 Request Reference 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta 
do parâmetro

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK® Service

2 Axis 0x00 Número do eixo; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute: 0x30 Serviço MOVILINK® ”Write Parameter volatile”

5 No. of Elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6..7 Parameter Number 0x257E "Controle de rotação" FCB05 aceleração local, 
index 9598

8..9 Subindex 0x0006 Subíndice 6

10 Format 0x43 Palavra dupla

11 No. of values 0x01 Alterar 1 valor de parâmetro

12..13 Value HiWord 0x0000 Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14..15 Value LoWord 0x0BB8 Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro
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Solicitação de resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados de usuário Write.req com indicação do header
DP-V1.

Resposta positiva para "Write Parameter volatile"

Resposta de 
parâmetro 
negativa

A tabela seguinte mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço MOVI-
LINK®. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.

Tabela 9: Read.req para a solicitação de resposta de parametrização

Campo Valor Descrição

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Número de slot não usado

Index 47 Índice de conjunto de dados

Length 240 Máximo comprimento do buffer de entrada de resposta no 
mestre DP

Tabela 10: Header DP-V1 da Read.response positiva com resposta de parametrização

Serviço: Read.response

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 4 Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de 
resposta

Tabela 11: Resposta positiva para o serviço MOVILINK® "Write Parameter"

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de 
parametrização

1 Response ID 0x40 Resposta positiva MOVILINK®

2 Axis 0x00 Número do eixo refletido; 0 para eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

Tabela 12: Resposta negativa para o serviço MOVILINK®

Serviço: Read.response

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 8 Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de parametri-
zação

1 Response ID 0xC0 Resposta negativa MOVILINK®

2 Axis 0x00 Número do eixo refletido; 0 para eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x44 Irregularidade

5 No. of values 0x01 1 código de irregularidade

6..7 Error value 0x0811 MOVILINK® Return-Code
p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11
(ver tabela de códigos de retorno MOVILINK® para DP-V1)
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Códigos de retorno 
MOVILINK® da 
parametrização 
para DP-V1

A tabela abaixo mostra os return codes que são devolvidos pela interface SEW DP-V1
quando há um acesso incorreto ao parâmetro DP-V1.

Código de retorno 
(hex)
MOVILINK®

Descrição

0x0810 Index não autorizado, index de parâmetro não existe na unidade

0x0811 Função/parâmetro não implementado

0x0812 Só acesso de leitura

0x0813 Bloqueio de parâmetros ativo

0x0814 Ajuste de fábrica está ativado

0x0815 Valor demasiado alto para o parâmetro

0x0816 Valor demasiado baixo para o parâmetro

0x0817 Falta placa opcional necessária

0x0818 Irregularidade no software do sistema

0x0819 Acesso aos parâmetros só através da interface de processamento RS-485 

0x081A Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS-485 

0x081B Parâmetro protegido contra acesso

0x081C Bloqueio de regulador é requerido

0x081D Valor não permitido para o parâmetro

0x081E Ajuste de fábrica foi ativado

0x081F Parâmetro não foi salvo no EEPROM

0x0820 O parâmetro não pode ser alterado com estágio de saída liberado / reservado

0x0821 Reservado

0x0822 Reservado

0x0823 O parâmetro só pode ser modificado em caso de parada do programa IPOS

0x0824 O parâmetro só pode ser modificado com auto setup desligado 

0x0505 Codificação errada do byte de gerenciamento e reservado

0x0602 Irregularidade de comunicação entre o sistema do servoconversor e da placa 
opcional de fieldbus

0x0502 Timeout da ligação subordinada (p.ex., durante reset ou em Sys-Fault)
F
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Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Tarefas de para-
metrização 
PROFIdrive

O canal de parametrização PROFIdrive do servoconversor SEW é representado direta-
mente na estrutura do registro de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços
PROFIdrive é realizado, por princípio, com a estrutura descrita a seguir. Para tanto,
utiliza-se a seqüência típica de telegrama para o registro de dados 47. 
Já que o PROFIdrive só define os dois Request Ids
Request-ID:0x01Solicicitar Parâmetro (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change parameter (PROFIdrive),
é possível utilizar apenas um acesso limitado aos dados, em comparação com os
serviços MOVILINK®. 

Exemplo para 
leitura de um 
parâmetro através 
de PROFIdrive

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de Write.request e
Read.res para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVI-
LINK®.

Enviar solicitação de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço Write.req com indi-
cação do header DP-V1. Com o serviço Write.req, a solicitação de parametrização é
enviada ao servoconversor.
Neste exemplo, a referência é lida (firmware "Unidade básica/referência", index 9701,
subíndice 30).

A Request-ID = 0×02 = Change Parameter (PROFIdrive) gera um acesso à escrita
remanente no parâmetro selecionado. Assim, a cada acesso de escrita é descrito o
Flash/EEPROM interno do servoconversor. Caso seja necessário escrever parâmetros
ciclicamente em curtos intervalos, utilizar o serviço MOVILINK® "Write Parameter vola-
tile". Este serviço permite alterar os valores de parâmetro só no RAM do servo-
conversor.

Tabela 13: Header Write.request para transmissão da solicitação de parametrização

Serviço: Write.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametri-
zação

Tabela 14: DADOS DE USUÁRIO Write.req para PROFIdrive "Request Parameter"

Byte Campo Valor Descrição

0 Request Reference 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta 
do parâmetro

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x00 Número do eixo; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute: 0x10 Acesso a valor de parâmetro

5 No. of Elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6..7 Parameter Number 0x25E5 Firmware "Unidade básica/referência, index 9701

8..9 Subindex 0x0030 Subíndice 30
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Solicitação de resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário Read.req com indicação do header
DP-V1.

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive
A tabela mostra os dados do usuário Read.res com os dados de resposta positiva da
tarefa de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o firmware
"Unidade básica/ Referência" (index 9701, subíndice 30).

Tabela 15: Read.req para solicitação de resposta de parametrização

Serviço: Read.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 240 Comprimento máximo da memória temporária de 
resposta no mestre DP-V1

Tabela 16: Header DP-V1 da Read.response positiva com resposta de parametrização

Serviço: Read.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 10 Dados de usuário de 10 bytes na memória temporária de 
resposta

Tabela 17: Resposta positiva para o serviço PROFIdrive

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de 
parametrização

1 Response ID 0x01 Resposta positiva para "Request parameter”

2 Axis 0x00 Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x43 Formato de parâmetro: palavra dupla

5 No. of values 0x01 1 valor

6..7 Value Hi 0x0824 Parte do valor mais alto do parâmetro

8..9 Value Lo 0x9458 Parte do valor mais baixo do parâmetro

0×082494581)

>> Firmware "Unidade básica/referência"

1) Instruções para as unidades do usuário encontram-se no manual de planejamento de projeto
F
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Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Exemplo para 
escrita de 
parâmetro através 
de PROFIdrive

As tabelas seguintes mostram, como exemplo, a estrutura dos serviços Escrita e
Leitura. Neste exemplo é descrito o limite de torque do "controle de rotação" FCB05
remanente com o valor 100 % (limite de torque local, index 9598, subíndice 4,
100.000 % correspondem ao valor de parâmetro 100 000dec = 0×186A0).1)

Para tal, ver também "Exemplo para escrita de parâmetro através de MOVILINK®".
Para tanto, é utilizado o serviço PROFIdrive Change Parameter.

Tarefa enviar "Write parameter"

Depois de enviar este Write.request, é recebida a Write.response. Segue-se uma
resposta Write.response positiva se não ocorrer um conflito de estado no processa-
mento do canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece
em Error_code_1.

Solicitação de resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário Write.req com indicação do header
DP-V1.

1) Instruções para as unidades do usuário encontram-se no manual de planejamento de projeto

Tabela 18: Header DP-V1 do Write.request com tarefa de parametrização

Serviço: Write.request

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 16 Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária 
de tarefa

Tabela 19: Dados do usuário Write.req para o serviço PROFIdrive "Change Parameter"

Byte Campo Valor Descrição

0 Request Reference 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta 
do parâmetro

1 Request ID 0x02 Change parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Número do eixo; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute: 0x10 Acesso a valor de parâmetro

5 No. of Elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6..7 Parameter Number 0x257E "Controle de rotação" FCB05, limite de torque 
local, index 9598

8..9 Subindex 0x0004 Subíndice 4

10 Format 0x43 Palavra dupla

11 No. of values 0x01 Alterar 1 valor de parâmetro

12..13 Value HiWord 0x0001 Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14..15 Value LoWord 0x86A0 Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Tabela 20: Read.req para a solicitação de resposta de parametrização

Campo Valor Descrição

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Número de slot não usado

Index 47 Índice de conjunto de dados

Length 240 Máximo comprimento do buffer de entrada de resposta no 
mestre DP-V1
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Resposta positiva para "Write Parameter"

Resposta de 
parâmetro 
negativa

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço PROFI-
drive. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.

Tabela 21: Header DP-V1 da Read.response positiva com resposta de parametrização

Serviço: Read.response

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 4 Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de 
resposta

Tabela 22: Resposta positiva para o serviço PROFIdrive "Change Parameter"

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de 
parametrização

1 Response ID 0x02 Resposta positiva PROFIdrive

2 Axis 0x01 Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

Tabela 23: Resposta negativa para o serviço PROFIdrive

Serviço: Read.response

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante index 47

Length 8 Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response Reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de parametri-
zação

1 Response ID 0x810x82 Resposta negativa para “Request Parameter” e resposta 
negativa para “Change Parameter”

2 Axis 0x00 Número do eixo refletido; 0 = eixo único

3 No. of Parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x44 Irregularidade

5 No. of values 0x01 1 código de irregularidade

6..7 Error value 0x0811 MOVILINK® Return-Code
p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11
(ver tabela de códigos de retorno MOVILINK® para DP-V1)
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7Funções DP-V1
Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Códigos de retorno 
PROFIdrive para 
DP-V1

Esta tabela mostra a codificação do Error Number na resposta de parâmetro DP-V1 do
PROFIdrive de acordo com o perfil PROFIdrive V3.1. Esta tabela é válida quando são
utilizados os serviços PROFIdrive "Request Parameter" e/ou "Change Parameter".

Error No. Meaning Usado em Supplem. Info

0x00 Impermissible parameter 
number 

Acesso a parâmetro não disponível 0

0x01 Parameter value cannot be 
changed

Acesso de alteração para valor de parâ-
metro que não pode ser alterado

Subindex

0x02 Low or high limit exceeded Acesso para alteração com valor fora 
dos limites de valor

Subindex

0x03 Faulty subindex Acesso a subíndice não disponível Subindex

0x04 No array Acesso com subíndice para parâmetro 
não indexado

0

0x05 Incorrect data type Acesso de alteração com valor que não 
corresponde ao tipo do parâmetro

0

0x06 Setting not permitted 
(can only be reset)

Acesso para alteração com valor dife-
rente de 0 onde isto não é permitido

Subindex

0x07 Description element cannot 
be changed

Acesso para alteração de elemento de 
descrição que não pode ser alterado

Subindex

0x08 reserved (PROFIdrive Profile V2: solicitação de 
escrita PPO em IR não disponível)

–

0x09 No description data avai-
lable

Acesso a descrição não disponível
(valor de parâmetro disponível)

0

0x0A reserved (PROFIdrive Profile V2: Acesso grupo 
errado)

–

0x0B No operation priority Acesso para alteração sem direito de 
alteração de parâmetros

0

0x0C reserved (PROFIdrive Profile V2: senha errada) –

0x0D reserved (PROFIdrive Profile V2: texto não pode 
ser lido em transferência cíclica de 
dados)

–

0x0E reserved (PROFIdrive Profile V2: nome não pode 
ser lido em transferência cíclica de 
dados)

–

0x0F No text array available Acesso a registro de texto que não é 
disponível (valor de parâmetro dispo-
nível)

0

0x10 reserved (PROFIdrive Profile V2: 
sem PPO-Write) 

0x11 Request cannot be 
executed because of 
operating state

Acesso temporariamente impossível por 
motivos não especificados detalhada-
mente

0

0x12 reserved (PROFIdrive Profile V2: outro erro)

0x13 reserved (PROFIdrive Profile V2: dados não 
podem ser lidos em intercâmbio cíclico)

0x14 Value impermissible Acesso para alteração com um valor 
dentro dos limites de valor, mas que não 
é permitido por outros motivos a longo 
prazo (parâmetro com valores indivi-
duais definidos)

Subindex

0x15 Response too long O comprimento da resposta atual 
excede o comprimento máximo para 
transmissão

0

0x16 Parameter address 
impermissible

Valor ilegal ou valor que não é suportado 
para o atributo, número de elementos, 
número de parâmetro ou subíndex ou 
uma combinação

0

0x17 Illegal format Solicitação de escrita: Formato ilegal ou 
formato de dado de parâmetro não 
suportado

0
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7.4 Planejamento de projeto de um mestre C1
Para o planejamento de projeto de um mestre C1 DP-V1, é necessário o arquivo GSD
SEWA6003.GSD, que é ativado através das funções DP-V1 do XFP11A. Para tanto, é
necessário que o arquivo GSD e o firmware do XFP11A sejam funcionalmente compa-
tíveis. A SEW-EURODRIVE fornece dois arquivos GSD com a introdução das funções
DP-V1 (Æ capítulo "Arquivos GSD"). 

Modo de 
operação 
(modo DP-V1)

Via de regra, para o planejamento de projeto de um mestre C1 é ativado o modo de
operação DP-V1. Todos os escravos DP cujas funções DP-V1 foram liberadas em seu
respectivo arquivo GSD e que suportam DP-V1 são operados no modo DP-V1. Os
escravos DP padrão continuam a ser operados pelo PROFIBUS DP, de modo que é
garantida a operação mista dos módulos compatíveis com DP-V1 e DP. De acordo com
a especificação da funcionalidade do mestre, também é possível operar um participante
compatível com DP-V1 que tenha sido configurado com o arquivo GSD DP-V1 no modo
de operação "DP".

7.5 Anexo
Exemplo de 
programa para o 
Simatic S7

O código STEP7 salvo no arquivo GSD mostra como é efetuado o acesso a parâmetros
através do componente de funcionamento de sistema SFB 52/53 do STEP7. É possível
copiar o código STEP7 e importá-lo/traduzi-lo como fonte STEP7.

Dados técnicos 
DP-V1 para o 
MOVIAXIS® 

DFP21/MCH41

0x18 Number of values are not 
consistent

Solicitação de escrita: Número dos 
valores do dado de parâmetro que não 
corresponde ao número de elementos 
no endereço de parâmetro

0

0x19 axis nonexistent Acesso a um eixo que não existe –

up to 0x64 reserved – –

0x65..0xFF Manufacturer-specific – –

Error No. Meaning Usado em Supplem. Info

Arquivo GSD para DP-V1: SEWA6003.GSD

Nome do módulo para planejamento de projeto: MOVIAXIS XFP11A

Quantidade de conexões C2 paralelas: 2

Registro de dados suportado: Index 47

Número de slot suportado: recomendado: 0

Código de fabricante: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profile-ID: 0

Timeout de resposta C2: 1s

Comprimento máx. canal C1: 240 bytes

Comprimento máx. canal C2: 240 bytes
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Anexo
Códigos de irre-
gularidade dos 
serviços DP-V1

Esta tabela apresenta os códigos de irregularidades dos serviços DP-V1 que podem
ocorrer em caso de irregularidade na comunicação no nível de telegrama DP-V1. Esta
tabela é de interesse quando desejar escrever um componente de parametrização
próprio baseado nos serviços DP-V1, pois estes códigos de irregularidade são retor-
nados diretamente no nível de telegrama.

Error_Class (from DP-
V1-Specification)

Error_Code (from DP-V1-
Specification)

Canal de parâmetro DP-V1 

0x0 ... 0x9 hex = 
reserved

0xA = application 0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access 0x0 = invalid index 0xB0 = sem índice de bloco de dados 47 
(DB47); solicitações de parâmetro não 
suportadas

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area

0x5 = state conflict 0xB5 = acesso a DB 47 temporariamente 
impossível devido a estado de processamento 
interno

0x6 = access denied

0x7 = invalid range 0xB7 = escrever DB 47 com erro no cabeçalho 
DB 47

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific

0xC = resource 0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4..0x7 = reserved
0x8..0xF = user specific 

0xD...0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
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8 Diagnóstico de irregularidades
8.1 Procedimentos de diagnóstico

Os procedimentos de diagnóstico descritos a seguir indicam o modo de procedimento
para a análise de irregularidades dos casos de problemas mais freqüentes:
• O servoconversor não trabalha no PROFIBUS DP
• O servoconversor não pode ser controlado com o mestre DP
Demais informações encontram-se no disquete GSD.
D
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8Diagnóstico de irregularidades
Procedimentos de diagnóstico
Problema de diagnóstico 1: o servoconversor não trabalha no 
PROFIBUS DP.
Estado inicial:
• Servoconversor conectado fisicamente no PROFIBUS
• Servoconversor configurado no mestre DP e comunicação por rede ativa

Ç

Conector da rede inserido? não Æ [A]
sim
Ç

Qual o comportamento do LED 
BUS-FAULT?

DESL.Æ [B]
LIG.Æ [C]

PISCANDO
Ç

O servoconversor identifica a taxa de transmissão (P092 taxa de transmissão 
fieldbus), mas não foi configurado no mestre DP ou foi configurado errado.

Ç

Verificar o endereço de rede configurado e ajustado com as chaves DIP 
(P093 endereço de fieldbus).

Ç

Endereços de rede iguais? não Æ [D]
sim
Ç

Eventualmente foi configurado um tipo de unidade incorreto ou foi definida uma 
configuração incorreta.

Ç

Deletar o planejamento de projeto para o servoconversor da rede DP.
Ç

Efetuar um novo planejamento de projeto para o servoconversor com a seleção 
da denominação de unidade "MOVIAXIS+DFP21".
Para simplificar a projeção, utilizar uma configuração pré-definida (p. ex., 
"Param + 3PD"). Não alterar os dados de configuração pré-ajustados!
Atribuir as faixas de endereço para o sistema de controle utilizado.

Ç

Em seguida, carregar a configuração no mestre DP e reiniciar a comunicação 
via rede.

[A] Verificar a cablagem da rede!

[B] O servoconversor encontra-se em troca de dados cíclica com o mestre 
DP. A configuração P090 PD indica a configuração com a qual o servo-
conversor é controlado através do DP.

Ç

A comunicação de rede está em ordem (em caso de problemas com 
o controle ou a seleção do valor nominal através do PROFIBUS DP, 
prosseguir com problema de diagnóstico 2).

[C] O servoconversor não identifica a taxa de transmissão (P092 taxa de 
transmissão fieldbus)!

Ç

Verificar a cablagem da rede!

[D] Adaptar os endereços da rede!
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Problema de diagnóstico 2:
O servoconversor não pode ser controlado através do mestre DP
Estado inicial:
• Comunicação de rede para o servoconversor em ordem (LED BUS FAULT 

desligado)
• O servoconversor encontra-se com operação em 24 V (sem tensão da rede)

Ç

A causa do problema é uma parametrização incorreta do servoconversor ou 
erro no programa de controle no mestre DP.

Ç

Controlar com P094 ... P097 (descrição do valor nominal PO1 ... PO3) se 
os valores nominais enviados pelo controle são recebidos corretamente.
Para tanto, a título de teste, enviar um valor nominal diferente de 0 em cada 
palavra de saída.

Ç

Valores nominais recebidos? simÆ [A]
não

Ç

Verificar o ajuste correto dos seguintes parâmetros do acionamento:
• P100 FONTE DO VALOR NOMINAL FIELDBUS
• P101 FONTE DO SINAL DE CONTROLE FIELDBUS
• P876 LIBERAR OS DADOS PO SIM

Ç

Ajustes OK? não Æ [B]
sim
Ç

A origem do problema talvez se encontre em seu programa de controle no 
mestre DP.

Ç

Verificar se os endereços utilizados no programa coincidem com os endereços 
configurados.
Observar que o servoconversor precisa de dados consistentes e o acesso deve 
ocorrer dentro do programa de controle, se necessário através de funções 
especiais do sistema (p. ex., Simatic S7, SFC 14/15).

[A] Os valores nominais são transmitidos corretamente.
Verificar a liberação do servoconversor no lado dos bornes.

[B] Corrigir os ajustes.
D
P
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9 Dados técnicos
9.1 Opcional XFP11A

Opcional XFP11A

Referência 824 932 6

Consumo de potência P = 3 W

Variantes de protocolo 
PROFIBUS PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158

Reconhecimento auto-
mático da taxa de trans-
missão

9.6 kBaud ... 12 MBaud

Tecnologia de conexão • Através de conector Sub-D de 9 pinos
• Atribuição dos pinos de acordo com IEC-61158

Terminação da rede Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com 
resistores de terminação comutáveis.

Endereço da estação 0 ... 125, ajustável através de chave DIP

Nome do arquivo GSD • SEW_6006.GSD (PROFIBUS DP)
• SEWA6003.GSD (PROFIBUS DP-V1)

Número de identificação 
DP 6006hex = 24582dec

Dados de parametri-
zação específicos do 
usuário
(Set-Prm-UserData)

• Comprimento: 9 bytes
• Parametrização hex 00,00,00,06,81,00,00,01,01 = Alarme de diagnós-

tico DP = DESLIGADO
• Parametrização hex 00,00,00,06,81,00,00,01,00 = Alarme de diagnós-

tico DP = LIGADO

Dados de diagnóstico • Diagnóstico padrão 6 bytes

Recursos para a colo-
cação em operação • Programa para PC MOVITOOLS® MotionStudio
Manual  –  MOVIAXIS® Interface fieldbus XFP11A Profibus DP
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52
Configurações 
DP

Para definir o tipo e o número de dados de entrada e saída utilizados para a trans-
missão, é necessário comunicar uma determinada configuração DP do mestre DP ao
servoconversor. O telegrama de configuração compõe-se das configurações DP proje-
tadas no campo 1 até 3. As colunas configurações DP mostram os dados de configu-
ração que são transmitidos ao servoconversor ao estabelecer a conexão do
PROFIBUS-DP.

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Configuração 
de dados de 
parametrização

Significado / Observação Configurações DP

Empty Reservado 0x00

Configuração 
de dados de 
parametrização

Significado / Observação Configurações DP

Empty Sem canal de parametrização configu-
rado

0x00

Param (4 words) Canal de parametrização MOVILINK® 
configurado

0xC0, 0x87, 0x87

Configuração 
de dados de 
parametrização

Significado / Observação Configurações DP

1 PD Troca de dados do processo através de 
uma palavra de dado de processo 0xC0, 0xC0, 0xC0

2 PD Troca de dados do processo através de 
2 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC1, 0xC1

3 PD Troca de dados do processo através de 
3 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD Troca de dados do processo através de 
4 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD Troca de dados do processo através de 
5 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD Troca de dados do processo através de 
6 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC5, 0xC5

7 PD Troca de dados do processo através de 
7 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC6, 0xC6

8 PD Troca de dados do processo através de 
8 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD Troca de dados do processo através de 
9 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC8, 0xC8

1 0PD Troca de dados do processo através de 
10 palavras de dado de processo 0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD Troca de dados do processo através de 
11 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD Troca de dados do processo através de 
12 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD Troca de dados do processo através de 
13 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCC, 0xCC

14 PD Troca de dados do processo através de 
14 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD Troca de dados do processo através de 
15 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD Troca de dados do processo através de 
16 palavras de dado de processo 0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD Troca de dados do processo através de 
32 palavras de dado de processo 0xC0, 0xDF, 0xDF
D
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Índice de endereços
Índice de endereços
Alemanha

Administração
Fábrica
Vendas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postfachadresse
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

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

Service 
Competence Center

Centro 
Redutores/ 
Motores

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

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

Centro 
Assistência 
eletrônica

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

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

Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (próximo a Hannover)

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

Leste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)

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

Sul SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)

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

Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)

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

Drive Service Hotline/Plantão 24 horas +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.

França

Fábrica
Vendas
Assistência técnica

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

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

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

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

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

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

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

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

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

Para mais endereços consulte os serviços de assistência na França.

Austria

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

Viena 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

Bélgica

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

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

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

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

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

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

Países Baixos

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

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

Suiça

Montadoras
Vendas
Assistência técnica

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

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
03/2006
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www.sew.com.br

Como movimentar o mundo

Com pessoas que 
pensam rapidamente 
e que desenvolvem 
o futuro com você.

Com a prestação de ser-
viços integrados acessí-
veis a todo momento, 
em qualquer localidade.

Com sistemas de 
acionamentos e contro-
les que potencializam 
automaticamente o seu 
desempenho.

Com o conhecimento 
abrangente nos mais 
diversos segmentos 
industriais.

Com elevados padrões 
de qualidade que 
simplificam a automa-
tização de processos.

Com uma rede global 
de soluções ágeis 
e especificamente 
desenvolvidas.

Com idéias inovadoras 
que antecipam agora as 
soluções para o futuro.

Com a presença na 
internet, oferecendo 
acesso constante às 
mais novas informações 
e atualizações de 
software de aplicação.
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07251 250 – Guarulhos – SP
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