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Dôležité upozornenia

Príručka

1 Dôležité upozornenia

Dokumentácia • Prečítajte si pozorne túto príručku skôr, než začnete pracovat’ na inštalácii a uvedení
do prevádzky meničov pohonov MOVIDRIVE® s doplnkovou kartou DFE12B
PROFINET IO.

• Pri práci s touto príručkou sa predpokladá, že dokumentácia k meničom
MOVIDRIVE®, predovšetkým systémová príručka MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
je k dispozícii a že pracovník je s touto dokumentáciou dôkladne oboznámený.

• Odkazy a odvolávky sú v tejto príručke označené symbolom "→". Napríklad
(→ Kap. X.X) znamená, že ďalšie informácie sú uvedené v kapitole X.X tejto
príručky.

• Rešpektovanie dokumentácie je predpokladom pre bezporuchovú prevádzku a pre
prípadné uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo záruky.

Vysvetlenie 

symbolov 

bezpečnostných 

a výstražných 

upozornení

Bezpodmienečne dodržuiavajte bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia
uvedené v tomto návode.

• Táto príručka nenahrádza podrobný návod na montáž a prevádzku!

• Zariadenie MOVIDRIVE® MDX60B/61B smie inštalovat’ a uvádzat’ do prevádzky
len odborný elektrotechnický personál pri rešpektovaní platných predpisov
pre prevenciu úrazov a návodu na obsluhu!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Hroziace nebezpečenstvo.
Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Nebezpečenstvo poranenia.
Možné následky: Ľahké alebo drobné poranenia.

Riziko poškodenia.
Možné následky: Poškodenie zariadenia a okolia.

Tipy na používanie a užitočné informácie.
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2Úvodné poznámky
Bezpečnostné pokyny

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Úvodné poznámky

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny k zbernicovým systémom

2.3 Transport / Uskladnenie

Dodávku ihneď po jej dodaní skontrolujte, či nebola pri transporte poškodená.
Prípadné poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. Poškodený výrobok sa nesmie
uviest’ do prevádzky.

Podľa potreby použite vhodné a dostatočne dimenzované transportné pomôcky.

2.4 Inštalácia / montáž

Rešpektujte pokyny v kapitole 4, "Pokyny na montáž a inštaláciu".

2.5 Uvedenie do prevádzky / prevádzka

Rešpektujte pokyny v kapitole 5, "Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky".

Zbernicové rozhranie DFE12B PROFINET IO sa smie inštalovat’ a uvádzat’
do prevádzky len pri rešpektovaní platných predpisov pre prevenciu úrazov
a návodu na montáž a prevádzku meniča MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

• Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa týkajú použitia karty zbernicového
rozhrania DFE12B PROFINET IO.

• Rešpektujte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách tejto príručky.

Poškodené výrobky sa nikdy nesmú inštalovat’ alebo uvádzat’ do prevádzky.

Poškodenie neodkladne reklamujte u dopravcu.

Tento komunikačný systém umožňuje v širokom rozsahu prispôsobit’ menič
pohonu MOVIDRIVE® potrebám konkrétneho zariadenia. Ako pri všetkých
zbernicových systémoch, tak aj tu existuje nebezpečenstvo zmeny parametrov,
ktorá zvonka (vzhľadom na menič) nie je badateľná a ktorá môže zmenit’
správanie sa meniča. To môže viest’ k neočakávanému (a nekontrolovanému)
správaniu sa systému.

Nesprávnym skladovaním sa môže výrobok poškodit’!

Pokiaľ nebude výrobok ihneď nainštalovaný, uskladnite ho v suchom a bezprašnom
prostredí.
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Uvedenie do prevádzky / prevádzka
Úvod

3 Úvod
Obsah tejto 

príručky

Táto príručka pre používateľa opisuje montáž doplnkovej karty DFE12B na menič
pohonu MOVIDRIVE® MDX61B ako aj uvedenie do prevádzky meniča MOVIDRIVE®

na zbernici PROFINET IO.

Doplňujúca 

dokumentácia

Pre jednoduché a účinné pripojenie meniča MOVIDRIVE® k zbernici Ethernet by ste
si mali vyžiadat’ okrem tejto príručky k doplnkovej karte DFE12B aj nasledovnú
doplňujúcu dokumentáciu o zbernici:

• Príručka "Feldbus-Geräteprofil MOVIDRIVE®"

V príručke "Feldbus-Geräteprofil MOVIDRIVE®" (Profil zbernicovej jednotky) sú okrem
popisu a kódovania parametrov zbernice objasnené na malých príkladoch aj rôzne
koncepcie riadenia a aplikačné možnosti.

Príručka "Profil zbernicovej jednotky MOVIDRIVE®" obsahuje zoznam všetkých
parametrov meniča pohonu, ktoré možno čítat’ alebo zapisovat’ cez rôzne komunikačné
rozhrania, ako napr. cez systémovú zbernicu, cez RS485 alebo tiež cez zbernicové
rozhranie.

Vlastnosti Výkonné univerzálne zbernicové rozhranie meniča pohonu MOVIDRIVE® MDX61B
s doplnkovou kartou DFE12B umožňuje pripojenie meniča cez Ethernet na nadradené
automatizačné, konfiguračné a vizualizačné systémy.

MOVIDRIVE® 

a Ethernet

Správanie sa meniča - takzvaný profil jednotky, ktorý je základom aj pre prevádzku
po Ethernete, je nezávislý od typu zbernice a preto je jednotný. Používateľovi sa tým
ponúka možnost’ vytvorit’ si aplikácie pohonov, ktoré sú nezávislé od typu zbernice.
Prechod na iné zbernicové systémy, ako napr. Profibus (doplnková karta DFP) je tak
veľmi jednoduchý.

Prístup ku všetkým 

informáciám

Zbernicové rozhranie Ethernet meniča MOVIDRIVE® MDX61B umožňuje digitálny
prístup ku všetkým parametrom a funkciám meniča. Menič je riadený prostredníctvom
rýchlych cyklických procesných dát. Týmto kanálom procesných dát možno okrem
zadávania žiadaných hodnôt, ako sú napr. žiadané hodnoty otáčok, doby integrácie pre
rozbeh a dobeh atď., aktivovat’ aj rôzne funkcie pohonu, ako napr. uvoľnenie,
blokovanie riadiacou jednotkou, normálne zastavenie, rýchle zastavenie atď. Súčasne
možno cez kanál procesných dát spätne čítat’ skutočné hodnoty meniča, ako napr.
skutočné otáčky, prúd, stav jednotky, číslo poruchy/chyby, alebo aj referenčné hlásenia.

Kontrolné funkcie Použitie zbernicových systémov v pohonoch si vyžaduje ďalšie kontrolné funkcie, ako
napr. časovú kontrolu zbernice (prekročenie časového limitu zbernice, time-out) alebo
funkcie rýchleho zastavenia. Kontrolné funkcie meniča MOVIDRIVE® možno cielene
prispôsobit’ napríklad danej aplikácii. Tak sa môže napr. zadefinovat’ reakcia meniča
v prípade poruchy na zbernici. Pre mnoho aplikácií má zmysel funkcia rýchleho
zastavenia, ale môžu sa aj zmrazit’ posledné žiadané hodnoty, takže pohon beží ďalej
podľa posledných platných žiadaných hodnôt (napr. dopravný pás). Pretože funkčnost’
riadiacich signálov na svorkách (vstupov) je zaručená aj pri prevádzke cez zbernicu,
môže sa funkcia rýchleho zastavenia, nezávislého od zbernice, realizovat’ aj naďalej cez
svorky meniča.
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3Uvedenie do prevádzky / prevádzka
Úvod

Diagnostika Na uvedenie do prevádzky a na servis ponúka menič MOVIDRIVE® početné možnosti
diagnostiky. Pomocou integrovaného monitora zbernice (kontroly) možno kontrolovat’
napr. žiadané hodnoty zasielané nadradenou riadiacou jednotkou, ako aj skutočné
hodnoty. Integrovaný webový server umožňuje prístup k diagnostickým hodnotám
pomocou štandardného prehliadača.

Monitor zbernice Okrem toho monitor zbernice poskytuje ďalšie informácie o stave doplnkovej karty
zbernicového rozhrania. Funkcia monitora zbernice spolu so softvérom MOVITOOLS®

na počítači PC poskytujú pohodlnú diagnostiku, s možnost’ou nastavit’ všetky parametre
meniča (včítane parametrov zbernice) aj s podrobným zobrazením informácií o stave
zbernice a jednotky.
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Montáž doplnkovej karty DFE12B
Pokyny na montáž a inštaláciu

4 Pokyny na montáž a inštaláciu
4.1 Montáž doplnkovej karty DFE12B

Skôr ako začnete Skôr ako začnete s montážou alebo demontážou doplnkovej karty, riaďte sa

nasledovnými pokynmi:

• Odpojte menič od napätia. Odpojte napätie DC 24 V a siet’ové napájacie napätie.

• Predtým, ako sa dotknete karty, vhodnými opatreniami (zvodová páska, vodivá obuv
a pod.) vybite elektrostatický náboj svojho tela (uzemnite sa).

• Pred montážou doplnkovej karty snímte ovládaciu jednotku a čelný kryt meniča.

• Po namontovaní doplnkovej karty upevnite naspät’ čelný kryt a ovládaciu jednotku.

• Doplnkovú kartu uchovávajte v pôvodnom obale a vyberte ju z obalu až
bezprostredne pred montážou.

• Kartu držte len za okraje. Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok.

Montáž a demontáž doplnkových kariet meniča MOVIDRIVE® MDX61B

konštrukčnej veľkosti 0 smie vykonávat’ len SEW-EURODRIVE! 

• Montáž alebo demontáž doplnkových kariet je možná len pri meničoch

MOVIDRIVE® MDX61B veľkosti 1 až 6, ale nie pri veľkosti 0.

• Doplnková karta DFE12B sa musí zasunút’ do pozície pre zbernicu [1].

• Na prepojenie sa smú použit’ len konektory a káble schválené pre PROFINET IO.

54703AXX

 

[1]
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4
Montáž doplnkovej karty DFE12B

Pokyny na montáž a inštaláciu

Základný postup pri montáži a demontáži doplnkovej karty

1. Odskrutkujte skrutky držiaka karty. Držiak karty vytiahnite rovnomerným pohybom
(nie šikmo!) zo zásuvnej pozície.

2. Odskrutkujte z držiaka karty skrutky, ktoré pridŕžajú čierny plechový kryt. Odnímte
čierny plechový kryt.

3. Kartu priskrutkujte pomocou upevňovacích skrutiek presne do vyznačených otvorov
na držiak karty. 

4. Držiak s namontovanou kartou zasuňte do zásuvnej pozície a miernym tlakom
zatlačte až na doraz. Držiak karty priskrutkujte skrutkami spät’ k meniču.

5. Pri demontáži karty postupujte v opačnom poradí.

53001AXX

Obr. 1: Montáž doplnkovej karty do meniča MOVIDRIVE® MDX61B veľkosti 1 až 6 (základné zobrazenie)

1.

3.

4.

2.
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Pripojenie doplnkovej karty DFE12B a opis svoriek

Pokyny na montáž a inštaláciu

4.2 Pripojenie doplnkovej karty DFE12B a opis svoriek

Objednávacie 
číslo

Doplnková karta zbernicového rozhrania Ethernet, typ DFE12B: 1 820 563 1

Doplnková karta "Zbernicové rozhranie Ethernet, typ DFE12B" sa môže použit’ len
s meničmi MOVIDRIVE® MDX61B, nemôže sa použit’ s meničmi MDX60B.

Doplnková karta DFE12B sa musí zasunút’ do pozície pre zbernicu.

Doplnková karta DFE12B sa napája z meniča MOVIDRIVE® MDX61B. Nie je potrebné
žiadne iné napájacie napätie.

Čelný pohľad 
DFE12B

Opis Prepínače DIP Funkcia

58470BXX

Prepínače DIP nc (R)
Def IP

Rezervované
Nastavuje parametre IP-adresy na nasledujúce štandardné 
hodnoty:
• IP-adresa: 192.168.10.4
• Maska subsiete: 255.255.255.0
• Brána: 0.0.0.0

Signálka (LED) Status 
(červená/zelená/žltá) 

Signálka (LED) 100 Mbit 
(zelená)

Signálka (LED) link/act. 
(zelená)

Signalizuje aktuálny stav karty DFE12B.

Signalizuje prenosovú rýchlost’ spojenia v sieti Ethernet.

Signalizuje stav spojenia v sieti Ethernet.

X30: Pripojenie kábla 
Ethernet

Adresa MAC

Pole pre zadanie IP:

Adresa MAC, napr. pre zadanie názvu siete PROFINET.

V tomto poli sa zadáva pridelená adresa IP.

0

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Def IP

1

DFE 12B

Status

100MBit

link/act.

X30

M
A

C
 I
D

: 

0
0

-0
F

-6
9

-0
0

-0
2

-0
B

IP
:

nc
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4
Priradenie konektora

Pokyny na montáž a inštaláciu

4.3 Priradenie konektora

Použite prefabrikované tienené konektory RJ45, podľa normy IEC 11801, vydanie 2.0,
kategória 5.

Spojenie 
MOVIDRIVE® - 
Ethernet

Doplnková karta DFE12B sa cez rozhranie X30 (konektor RJ45) pripojí na siet’ový
prepínač (switch) siete Ethernet párovaným káblom (so skrútenými pármi), podľa normy
IEC11801, triedy D, kategórie 5, vydanie 2.0. Na prepojenie sa použije (priamy)
prepojovací kábel.

Na spojenie doplnkovej karty DFE12B priamo s konfiguračným počítačom sa použije
prekrížený (crossover) prepojovací kábel.

54174AXX

Obr. 2: Priradenie konektora RJ45

A = pohľad spredu

B = pohľad zozadu

[1] Kontakt 1 TX+ Transmit Plus (vysielanie +)

[2] Kontakt 2 TX– Transmit Minus (vysielanie –)

[3] Kontakt 3 RX+ Receive Plus (príjem +)

[6] Kontakt 6 RX– Receive Minus (príjem –)

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

Podľa normy IEC 802.3 je maximálna dĺžka kábla pre Ethernet 10/100 MBd
(10BaseT / 100BaseT), napr. medzi kartou DFE12B a prepínačom, 100 m (330 ft).

V PROFINET-e IO sa pre výmenu dát v reálnom čase používajú rámce Ethernet
s identifikátorom 8892hex a s nastavenou prioritou cez príznak VLAN. To podmieňuje
prepínané siete. Prepínače siete musia podporovat’ prioritné prenosy. Siet’ové
rozbočovače nie sú prípustné. Prenos dát prebieha duplexne (plný duplex) rýchlost’ou
100 Mbit. Podrobné informácie o kabeláži sú uvedené v publikácii "Installation Guideline
PROFINET" (Návod na inštaláciu siete PROFINET), ktorú vydala Organizácia
používateľov siete PROFINET (PROFINET -Nutzerorganisation, PNO).
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Káble zbernice – tienenie a uloženie

Pokyny na montáž a inštaláciu

4.4 Káble zbernice – tienenie a uloženie

Používajte výlučne tienené káble a spojovacie prvky, ktoré vyhovujú požiadavkám
kategórie 5, triedy D normy IEC 11801, vydanie 2.0.

Odborne vyhotovené tienenie kábla zbernice tieni elektrické rušenie, ktoré môže vznikat’
v priemyselnom prostredí. Najlepšie vlastnosti tienenia sa dosiahnu nasledovnými
opatreniami:

• Upevňovacie skrutky konektorov a modulov a spojovacie skrutky vodičov pospájania
riadne utiahnut’.

• Používat’ výlučne konektory s kovovým alebo pokoveným krytom.

• Tienenie pripojit’ na konektor dostatočne veľkou plochou.

• Pripojit’ sa musia oba konce tienenia zbernicového kábla.

• Signálne káble a káble zbernice sa nesmú klást’ spolu so silnoprúdovými káblami
(prívody motorov), ale podľa možnosti v oddelených káblových kanáloch.

• V priemyselnom prostredí sa musia použit’ kovové uzemnené káblové lávky.

• Signálny kábel a príslušný vodič pospájania (na vyrovnanie potenciálov) sa uložia
tesne vedľa seba a vedú sa najkratšou cestou.

• Káble zberníc nepredlžovat’ pomocou konektorov.

• Káble zbernice sa musia uložit’ tesne pozdĺž uzemnených plôch.

Pri rozdielnych a kolísajúcich zemných potenciáloch na koncoch kábla môže tiect’ cez
tienenie kábla, pripojené na oboch koncoch na zem (PE), vyrovnávajúci prúd. V takomto
prípade sa musí zabezpečit’ riadne pospájanie (vyrovnanie potenciálov) v súlade
s príslušnými ustanoveniami VDE.
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4
Adresovanie TCP/IP a subsiete

Pokyny na montáž a inštaláciu

4.5 Adresovanie TCP/IP a subsiete

Úvod Adresy IP protokolu sa nastavujú nasledujúcimi parametrami

• IP-adresa

• Maska subsiete

• Štandardná brána

Pre správne nastavenie týchto parametrov je v tejto kapitole vysvetlený postup
adresovania a delenia siete IP na subsiete.

IP-adresa IP-adresa je 32-bitová informácia, ktorá jednoznačne identifikuje účastníka v sieti.
IP-adresa sa zapisuje štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.

Príklad: 192.168.10.4

Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt (= 8 bitov) adresy a možno ho zapísat’
aj binárne (→ nasledujúca tabuľka).

IP-adresa sa skladá z adresy siete a z adresy účastníka (→ nasledujúca tabuľka).

Ktorá čast’ IP-adresy označuje siet’ a ktorá identifikuje účastníka, je dané triedou siete
a maskou subsiete.

Adresy účastníkov zložené zo samých núl, resp. zo samých jednotiek (binárne) nie sú
prípustné, pretože tieto adresy predstavujú samotnú siet’, resp. adresu pre všeobecné
vysielanie.

Triedy sietí Prvý bajt IP-adresy určuje triedu siete a tým členenie na adresu siete a adresu
účastníka.

Pre veľa sietí nie je toto hrubé členenie dostačujúce. V týchto siet’ach sa používa aj
explicitne nastaviteľná maska subsiete.

Maska subsiete Maskou subsiete možno triedy siete delit’ ešte jemnejšie. Masky subsiete sa zapisujú,
rovnako ako IP-adresy, štyrmi dekadickými číslami, navzájom oddelenými bodkami.
Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt.

Príklad: 255.255.255.128

Každé dekadické číslo predstavuje jeden bajt (= 8 bitov) masky subsiete a možno ho
zapísat’ aj binárne (→ nasledujúca tabuľka).

Ak sa zapíše IP-adresa a maska subsiete v binárnej forme pod seba, vidno, že jednotky

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Adresa siete Adresa účastníka

192.168.10 4

Rozsah hodnôt
Trieda siete

Úplná adresa siete
(príklad)

Význam
Bajt 1

0 ... 127 A 10.1.22.3 10 = adresa siete
1.22.3 = adresa účastníka

128 ... 191 B 172.16.52.4 172.16 = adresa siete
52.4 = adresa účastníka

192 ... 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = adresa siete
4 = adresa účastníka

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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v maske subsiete určujú čast’ adresy siete, a nuly určujú čast’ adresy účastníka
(→ nasledujúca tabuľka).

Siet’ triedy C s adresou 192.168.10. sa maskou subsiete 255.255.255.128 ďalej delí.
Vzniknú tak dve siete, s adresami 192.168.10.0 a 192.168.10.128.

Prípustné adresy účastníkov v oboch siet’ach budú:

• 192.168.10.1 ... 192.168.10.126

• 192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Účastníci siete určujú pomocou logického súčinu IP-adresy a masky subsiete, či je ich
komunikačný partner v rovnakej sieti alebo v nejakej inej. Ak je komunikačný partner
v inej sieti, účastník sa obráti na štandardnú bránu.

Štandardná brána Štandardná brána sa adresuje taktiež 32-bitovou adresou. 32-bitová adresa sa zapisuje
štyrmi dekadickými číslami, oddelenými navzájom bodkami.

Príklad: 192.168.10.1

Štandardná brána realizuje spojenie do iných sietí. Účastník siete, ktorý chce adresovat’
iného účastníka, môže jeho IP-adresu logicky vynásobit’ maskou svojej subsiete a zistit’
tak, či sa hľadaný účastník nachádza v rovnakej sieti. Pokiaľ tomu tak nie je, obráti
sa účastník na štandardnú bránu – Router (smerovač), ktorá sa musí nachádzat’
v rovnakej sieti ako tento účastník. Štandardná brána potom prevezme
sprostredkovanie dátových paketov ďalej.

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4

IP-adresa
dekadicky 192 . 168. . 10 . 128

binárne 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Maska subsiete
dekadicky 255 . 255 . 255 . 128

binárne 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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4.6 Nastavenie parametrov IP-adresy pomocou DCP

Prvotné uvedenie 
do prevádzky

Parametre IP-adresy sa pri PROFINET IO zadávajú pomocou protokolu "DCP
(Discovery and Configuration Protocol). Protokol DCP pracuje s názvami jednotiek
(Device Name). Názov jednotky jednoznačne identifikuje účastníka v sieti
PROFINET IO. Názov jednotky sa zadáva riadiacou jednotkou PROFINET IO pri
konfigurovaní účastníka v sieti a konfiguračným softvérom sa tiež nastaví na jednotke
PROFINET IO. Riadiaca jednotka pri uvádzaní do prevádzky identifikuje jednotku
(účastníka) pomocou jej názvu a prenesie príslušné parametre IP-adresy. Preto
na podriadenej stanici (slave) už nie sú potrebné žiadne nastavenia. Všeobecný postup
je opísaný v kapitole "Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky" na príklade so Simatic
Step7.

Reset parametrov 
IP-adresy

Ak parametre IP-adresy nie sú známe a k meniču nie je možný prístup cez sériové
rozhranie alebo pomocou ovládacej jednotky DBG60B, môžu sa parametre IP-adresy
nastavit’ na svoju štandardnú hodnotu pomocou prepínačov DIP "Def IP".

Doplnková karta DFE12B sa tým nastaví na nasledovné štandardné hodnoty:

• IP-adresa: 192.168.10.4

• Maska subsiete: 255.255.255.0

• Štandardná brána: 0.0.0.0

Pri resete parametrov IP-adresy na štandardné hodnoty postupujte nasledovne:

• Odpojte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

• Na doplnkovej karte DFE12B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "1".

• Obnovte siet’ové napájacie napätie a napätie DC 24 V.

• Čakajte, kým doplnková karta DFE12B nabehne do prevádzky. Nabehnutie karty
do prevádzky signalizuje žlto/zeleno blikajúca signálka LED "Status" (stav).

Prístup k meniču je teraz možný na IP-adrese 192.168.10.4. Nové parametre IP-adresy
sa nastavia nasledovne:

• Spustite webový browser a otvorte domovskú stránku (Homepage) doplnkovej karty
DFE12B alebo spustite MOVITOOLS® cez Ethernet pomocou doplnkového
programu MOVILINK®-Switcher.

• Nastavte požadované parametre adresy.

• Na doplnkovej karte DFE12B nastavte prepínače DIP "Def IP" na "0".

• Nové parametre adresy sa prevezmú po vypnutí a zapnutí jednotky.
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4.7 Priradenie parametrov IP-adresy po výmene jednotky

Ak pamät’ovú kartu meniča MOVIDRIVE® B, ktorý ste vybrali, zasuniete do nového
meniča MOVIDRIVE® B, riadiaca jednotka PROFINET IO rozpozná novú jednotku
(nového účastníka) bez akýchkoľvek ďalších opatrení.

4.8 Signalizácia prevádzky doplnkovej karty DFE12B

Kontrolky LED 
Ethernetu

Na doplnkovej karte DFE12B sú tri signálky LED, ktoré signalizujú aktuálny stav karty
DFE12B a systému Ethernet.

Signálka Status 

(červená/žltá/ 

zelená)

• Signálka Status signalizuje aktuálny stav doplnkovej karty DFE12B.

Signálka 100 MBit 

(zelená)

• Signálka LED 100 MBit (zelená) signalizuje prenosovú rýchlost’ v sieti Ethernet.

Signálka 

Link/Activity 

(zelená)

• Signálka Link/Activity (spojenie/aktivita) (zelená) indikuje stav ethernetového
spojenia.

Ak pamät’ovú kartu meniča MOVIDRIVE® B, ktorý ste vybrali, nezasuniete do nového
meniča MOVIDRIVE® B, musíte menič znovu kompletne uviest’ do prevádzky.
Pomocou konfiguračného softvéru nastavte opät’ názov jednotky PROFINET IO. Ďalej
postupujte ako pri prvotnom uvádzaní do prevádzky (→ Návod na montáž a prevádzku
"MOVIDRIVE® MDX60B/61B").

Stav Význam

Nesvieti Doplnková karta DFE12B nie je napájaná napätím, alebo je karta chybná.

Červená Doplnková karta DFE12B je v poruchovom stave.

Žltá Operačný systém doplnkovej karty DFE12B je spustený.

Bliká žltá Zásobníková pamät’ TCP / IP doplnkovej karty DFE12B sa spúšt’a.

Bliká 
žltá/zelená

Modul signalizuje, že riadiaca jednotka PROFINET IO ešte nevytvorila komunikačné 
spojenie. Možné príčiny:
• Riadiaca jednotka PROFINET IO je vypnutá alebo ešte len nabieha.
• Doplnková karta DFE12B ešte nie je nakonfigurovaná alebo je nesprávne 

nakonfigurovaná. V tomto prípade skontrolujte konfiguráciu, najmä názov jednotky 
a IP-adresu.

Bliká zelená Pri konfigurovaní ste zapli blikanie jednotky PROFINET IO, kvôli ľahšej zrakovej 
lokalizácii jednotky. Blikanie môžete pri konfigurovaní opät’ vypnút’.

Svieti zelená Normálny prevádzkový stav po uvedení doplnkovej karty DFE12B do prevádzky 
a po vytvorení komunikácie s riadiacou jednotkou PROFINET IO.

Stav Význam

Svieti zelená Existuje ethernetové spojenie s prenosovou rýchlost’ou 100 Mbit.

Nesvieti Existuje ethernetové spojenie s prenosovou rýchlost’ou 10 Mbit. Ak súčasne nesvieti ani 
signálka LED Link/Activity (spojenie/aktivita), ethernetové spojenie neexistuje.

Stav Význam

Svieti zelená Existuje ethernetové spojenie.

Nepravidelne 
bliká

Na Ethernete práve prebieha výmena dát.

Nesvieti Ethernetové spojenie nie je.
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• Pretože mikroprogramové vybavenie (firmware) doplnkovej karty DFE12B potrebuje
na svoju inicializáciu asi 40 sekúnd, na 7-segmentovom displeji meniča
MOVIDRIVE® sa v tomto čase zobrazuje stav "0" (menič nie je pripravený
na prevádzku).

• Signálky na karte DFE12B signalizujú:

– Signálka LED Status (stav) → žltá
– Signálka LED 100 MBit → nesvieti
– Signálka LED Link/Activity (spojenie/aktivita) → zelená
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5 Konfigurovanie a uvedenie do prevádzky

V kapitole je opísané konfigurovanie (Projektierung) a uvedenie do prevádzky meniča
pohonu MOVIDRIVE® s doplnkovou kartou DFE12B.

5.1 Uvedenie meniča do prevádzky

Aby mohol byt’ menič riadený cez systém Ethernet, musí byt’ v meniči najprv "Zdroj
riadiaceho signálu" a "Zdroj žiadaných hodnôt" nastavený na "FIELDBUS" (zbernica).
Nastavením na zbernicu sa parametre meniča nastavia na riadenie a preberanie
žiadaných hodnôt zo zbernice Ethernet. Menič teraz reaguje na výstupné procesné dáta
posielané z nadradenej riadiacej jednotky.

Nadradená riadiaca jednotka signalizuje aktivovanie zbernice ako zdroja riadiaceho
signálu a zdroja žiadaných hodnôt bitom "Feldbus-Modus aktiv" (Režim zbernice
aktivovaný) v stavovom slove. Pri riadení cez zbernicu sa menič z bezpečnostných
dôvodov musí zároveň uvoľnit’ aj signálom cez svorku vstupu. Z tohto dôvodu treba
svorky zapojit’, resp. nakonfigurovat’ tak, aby sa menič uvoľňoval signálom cez svorku
vstupu. 

Najjednoduchším variantom uvoľnenia meniča signálom cez svorku vstupu je pripojenie
svorky vstupu DIØØ (funkcia /BLOKOVANIE RIADIACOU JEDNOTKOU) na signál
+24 V a nakonfigurovanie svoriek vstupu DIØ1 ... DIØ5 na ŽIADNA FUNKCIA.
V nasledujúcom odseku je uvedený príklad postupu pri uvádzaní meniča MOVIDRIVE®

pripojeného na zbernicu do prevádzky.
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Postup pri 
uvádzaní meniča 
MOVIDRIVE® 
MDX61B 
do prevádzky

1. Uvoľnite výkonový koncový stupeň signálom na svorke vstupu.

Pripojte na svorku vstupu DIØØ / X13.1 (funkcia /BLOKOVANIE RIADIACOU
JEDNOTKOU) signál +24 V (napr. prepojkou).

2. Zapnite externé napájanie 24 V (nie siet’ové napätie!).

Menič sa teraz môže parametrizovat’.

3. Zdroj žiadanej hodnoty = zbernica / Zdroj riadiaceho signálu = zbernica.

Aby bolo možné riadit’ menič cez zbernicu, nastavte parametre Zdroj žiadanej
hodnoty a Zdroj riadiaceho signálu = FELDBUS (zbernica).

4. Svorky vstupov DIØ1 ... DIØ5 = NO FUNCTION (ŽIADNA FUNKCIA).

Nakonfigurujte funkciu vstupných svoriek na ŽIADNA FUNKCIA.

Ďalšie informácie týkajúce sa uvádzania meniča MOVIDRIVE® do prevádzky a jeho
riadenia sú uvedené v príručke "Profil zbernicovej jednotky MOVIDRIVE®".

DI00 = /Blokovanie riadiacou jednotkou

DI01 = žiadna funkcia

DI02 = žiadna funkcia

DI03 = žiadna funkcia

DI04 = žiadna funkcia

DI05 = žiadna funkcia

DCOM = referenčný potenciál X13:DI00 ... DI05

VO24 = DC+ 24 V

DGND = referenčný potenciál pre binárne signály

ST11 = RS-485 +

ST12 = RS-485 -

TF1 = TF vstup

DGND = referenčný potenciál pre binárne signály

DB00 = /brzda

DO01-C = kontakt relé C (spoločný)

DO01-NO = kontakt relé Z

DO01-NC = kontakt relé R

DO02 = /Porucha

VO24 = DC+ 24 V

VI24 = DC+ 24 V (externé napájanie)

DGND = referenčný potenciál pre binárne 
signály

Uvoľnenie výkonového koncového stupňa prepojkou [1]
54095AXX

P100 Zdroj žiadanej hodnoty = zbernica

P101 Zdroj riadiaceho signálu = zbernica

P600 Konfigurovanie svorky DIØ1 = ŽIADNA FUNKCIA

P600 Konfigurovanie svorky DIØ2 = ŽIADNA FUNKCIA

P602 programovanie svorky DIØ3 = ŽIADNA FUNKCIA

P603 Konfigurovanie svorky DIØ4 = ŽIADNA FUNKCIA

P604 Konfigurovanie svorky DIØ5 = ŽIADNA FUNKCIA

+

-

X13:

DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

DCOM

VO24

DGND

ST11

ST12

24 V ext.

-
-
-

TF1

DGND

DB00

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC

DO02

VO24

VI24

DGND

X10:

[1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5.2 Konfigurovanie stanice master (riadiaca jednotka PROFINET IO)

Konfigurovanie (projektovanie) je opísané na príklade konfiguračného softvéru Simatic
Manager s procesorom Simatic CPU 317 2 PN/DP.

Inicializácia 
súboru GSDML

• Spustite softvér STEP7 HWCONFIG a v menu [Extras] (Možnosti) vyberte položku
menu [Inštalovat’ nový súbor GSD].

• V nasledujúcom dialógu vyberte súbor "GSDML-V1.0-SEW-DFE12B-JJJJMMTT.xml".
z CD, ktoré je súčast’ou dodávky. "JJJJMMTT" znamená dátum v tvare rok-mesiac-
deň súboru. Tlačidlom "Durchsuchen" (prehľadat’) možno prejst’ na príslušný
adresár. Výber potvrďte tlačidlom [OK].

• Pripojenie karty zbernicového rozhrania DFE12B na SEW-PROFINET-IO nájdete pod
[Additional Field Devices] (Ďalšie prevádzkové jednotky) / [Drives] (Pohony) / [SEW].

Založenie nového 
projektu

Spustite Simatic Manager a založte nový projekt (pre konfigurovanie). Vyberte typ
riadiacej jednotky a pripojte požadované moduly. Zmysel majú najmä moduly OB82,
OB86 a OB122.

Modul OB82 zabezpečuje, aby riadiaca jednotka pri tzv. diagnostických alarmoch
(výstrahách) neprešla do stavu "STOP" (zastavenie). Modul OB86 signalizuje výpadok
distribuovanej periférie. Modul OB122 sa vyvolá v prípade, keď riadiaca jednotka nemá
prístup na dáta účastníka distribuovanej periférie. To môže nastat’ napr. v prípade, keď
karta DFE12B je pripravená na prevádzku neskôr, ako riadiaca jednotka.
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Konfigurovanie 
zbernicového 
rozhrania 
DFE12B pre 
PROFINET IO

• Spustite STEP7 HWCONFIG a vyberte v ráme riadiacej jednotky zásuvnú
pozíciu PN-IO.

• Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu a vložte systém PROFINET IO.
Zadajte pritom IP-adresu pre riadiacu jednotku PROFINET IO. Tlačidlom [Ethernet]
vložte nový subsystém PROFINET.

• Otvorte položku v hardvérovom katalógu [PROFINET IO] / [Additional Field Devices]
(Ďalšie prevádzkové jednotky) / [Drives] (Pohony) / [SEW] / [DFE12B].

• Položku "MDX61B+DFE12B" pretiahnite myšou na systém PROFINET IO.

58642AXX
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• Pretiahnite požadovanú konfiguráciu procesných dát, napr. 3 slová procesných dát,
na pozíciu 1 (Slot 1) doplnkovej karty DFE12B (→ nasledujúci obrázok).

58643AXX
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Zadanie 
parametrov 
IP-adresy

• V softvéri STEP7 HWCONFIG vyberte položku menu [Cieľový systém] / [Ethernet] /
[Zadanie adresy Ethernet].

• Kliknite na "Browse" (Prehľadávat’). Zobrazí sa prehľad všetkých účastníkov
PROFINET IO, ktoré sú v dosahu vášho projekčného nástroja. Vyberte
požadovaného účastníka. Účastník SEW sa objaví pod typom jednotky (Device
type) [2] ako "SEW-MDX61B+DFE12B" (→ nasledujúci obrázok). Názov jednotky
(Device name) [3] je výrobcom nastavený na "PNETDeviceName" a môžete si ho
prispôsobit’ podľa prevádzkového zariadenia. Viaceré meniče MDX61B sa môžu
rozlíšit’ zobrazovanými adresami MAC. Adresa MAC je nalepená na doplnkovej karte
DFE12B. Tlačidlom [Flash] (blikanie) [1] môžete nastavit’ blikanie zelenej signálky
"Status" na vybranej karte DFE12B a tak skontrolovat’ váš výber.

58644AXX

[1] Tlačidlo [Flash] (blikanie)

[2] Zobrazenie typu jednotky

[3] Zobrazenie názvu jednotky 

[1]

[2] [3]

Ak sa karta DFE12B nenašla, skontrolujte kabeláž. Konfiguračný počítač PC a karta
DFE12B musia byt’ na rovnakom úseku siete. Signálka "Link" musí svietit’ zelene.
Prípadne nastavte prepínače DIP "Def IP" do "1", aby sa parametre IP-adresy resetovali
na štandardné hodnoty.
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• Zadajte každému účastníkovi PROFINET IO jednoznačný názov jednotky, a to tak,
že účastníka vyberiete. V poli "Vybrat’ stanicu, ktorá sa má pomenovat’" sa zobrazí
adresa MAC účastníka. Názov jednotky zadajte v poli "Zadat’ názov jednotky"
a stlačte tlačidlo [Pridelit’ meno]. Názov jednotky sa teraz prenesie do účastníka
a uloží sa do jeho pamäti. Názov môže mat’ dĺžku až 255 znakov. Zadajte IP-adresu
a masku subsiete a prípadne aj adresu smerovača (Router). Stlačte tlačidlo
[Pridelenie konfigurácie IP].

• Znovu stlačte tlačidlo [Browse] aby ste skontrolovali, či boli nastavenia prevzaté.

Stlačte tlačidlo [Close] (Zavriet’). 

• V konfiguračnom okne vyberte symbol požadovanej karty DFE12B a v kontextovom
menu (pravé tlačidlo myši) pod "Vlastnosti objektu" zadajte názov jednotky (ktorý sa
preniesol do jednotky) a predtým nastavenú IP-adresu (tlačidlo [Ethernet]).

Štart riadenia Konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky Simatic S7 a spustite modul. Signálka
"Porucha" riadiacej jednotky by mala teraz zhasnút’. Signálka "Status" karty DFE12B by
mala svietit’ zelene. Signálka "link/act" by mala nepravidelne blikat’. Ak tomu tak nie je,
skontrolujte konfigurovanie, najmä názov jednotky a IP-adresu účastníka.

Pritom riadiaca jednotka IO ešte nesmie byt’ v režime cyklickej výmeny dát s jednotkami IO.
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6 Správanie sa pri prevádzke na PROFINET-e

6.1 Úvod

Pomocou PROFINET IO sa klasická komunikácia po zbernici pozdvihne na technológiu
rýchleho Ethernetu, ktorý sa využíva ako fyzické prenosové médium. PROFINET IO
podporuje procesnú komunikáciu v reálnom čase a tiež otvorenú komunikáciu cez
Ethernet TCP/IP. PROFINET rozlišuje tri triedy komunikácie, ktoré sa odlišujú svojou
výkonnost’ou a funkčnost’ou.

Tri triedy 
komunikácie

• TCP/IP

Otvorená komunikácia podľa protokolu Ethernet TCP/IP bez požiadaviek na reálny
čas (napr. technika webu).

• RT (Real Time)

Výmena dát IO medzi riadiacimi jednotkami v kvalite reálneho času (> 1 ms).

• IRT (Isochronous Real Time)

Izochrónna komunikácia (s rovnomerným časovaním) v reálnom čase pre
synchronizáciu výmeny dát IO (napr. pre aplikácie Motion Control, riadenie pohybu;
nie je možná s doplnkovou kartou DFE12B).

Doplnková karta DFE12B vyhovuje požiadavkám triedy PROFINET RT a ponúka
otvorenú komunikáciu cez TCP/IP alebo UDP/IP.

Tri typy jednotiek PROFINET IO rozlišuje tri typy jednotiek vstupov a výstupov: "IO-Controller" (Riadiaca
jednotka IO), "IO-Device" (Jednotka IO) a "IO-Supervisor" (Dozorná jednotka IO).

• IO-Controller (Riadiaca jednotka IO)

Riadiaca jednotka IO preberá funkcie riadiacej stanice – master – pre cyklickú
výmenu dát IO s distribuovanými prevádzkovými jednotkami (perifériami) a obvykle
je realizovaná ako komunikačné rozhranie riadiacej jednotky. Riadiacu jednotku IO
možno porovnávat’ s PROFIBUS-DP-Master triedy 1. V jednom systéme
PROFINET IO môže existovat’ viacero riadiacich jednotiek (IO-Controller).

• IO-Device (Jednotka IO)

Ako jednotka IO sa na PROFINET-e IO označujú všetky prevádzkové jednotky
(v technológii), ktoré sú riadené riadiacou jednotkou IO (IO-Controller), napr. vstupy
a výstupy, pohony, bloky ventilov atď. Jednotky IO (IO-Devices) možno porovnat’
s podriadenými stanicami – účastníkmi PROFIBUS-DP Slave. Doplnková karta
DFE12B je jednotka IO PROFINET (PROFINET IO-Device).

• IO-Supervisor (Dozorná jednotka)

Dozornými jednotkami (IO-Supervisor) môžu byt’ programovacie prístroje alebo
počítače PC, s príslušnými inžinierskymi a diagnostickými nástrojmi. Dozorné
jednotky majú prístup k procesným dátam a k dátam parametrov, ako aj
k informáciám o alarmoch a k diagnostickým informáciám.

00

I



6

26 Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Zbernicové rozhranie DFE12B PROFINET IO

Úvod
Správanie sa pri prevádzke na PROFINET-e

Komunikačný 
model

V komunikačnom modeli PROFINET IO sa využili mnohoročné skúsenosti PROFIBUS
DP-V1. Prístupová metóda Master-Slave (riadiaca stanica – podriadená stanica)
sa premietla do modelu Provider-Consumer (poskytovateľ – spotrebiteľ). 

Na prenos dát medzi riadiacou jednotkou IO (IO-Controller) a jednotkami IO
(IO-Devices) sa používajú rôzne komunikačné kanály. Cyklické dáta IO, ako aj
udalost’ami riadené alarmy sa prenášajú kanálom reálneho času. Na nastavenie
parametrov, na konfigurovanie a pre diagnostické informácie sa používa štandardný
kanál na základe protokolu UDP/IP.

Model jednotky Ako model (prevádzkovej) jednotky sa využila koncepcia distribuovanej periférie, ktorá
je známa z PROFIBUS DP, ktorá sa pre potreby siete PROFINET rozšírila. Model
jednotky je založený na usporiadaní zásuvná pozícia (slot) a subpozícia (subslot)
a umožňuje realizovat’ jednotky so zásuvnými pozíciami pre moduly a submoduly.
Moduly sú reprezentované zásuvnou pozíciou (slot) a submoduly subpozíciou (subslot).
Takéto usporiadanie umožňuje aj modularizáciu na logickej úrovni, napr. pre pohon
(→ nasledujúci obrázok).

58645AXX
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Jedna os pohonu je v PROFINET IO znázornená ako modul. Do modulu možno
zasunút’ rôzne submoduly. Submoduly pritom definujú rozhrania procesných dát
k riadiacej jednotke IO (IO-Controller), resp. k prepájaciemu komunikačnému
partnerovi. Môžu byt’ pritom kvalifikované ako poskytovateľ (provider) alebo spotrebiteľ
(consumer). Pre sústavy pohonov s viacerými osami, ktoré majú spoločné rozhranie
PROFINET IO, ponúka tento model možnost’, do jednej jednotky (IO-Device) zasunút’
viacero modulov. A opät’, každý modul reprezentuje jednu jednotlivú os. Zásuvná
pozícia 0 (Slot 0) je realizovaná ako Device Access Point (DAP, prístupové –
pripojovacie miesto jednotky) a v podstate reprezentuje jednotku IO.

6.2 Konfigurácia procesných dát

Doplnková karta DFE12B podporuje 10 rôznych konfigurácií procesných dát (údajov
o procese). Na pozícii 1 (Slot 1) môže byt’ zasunutý modul s 1 až 10 slovami vstupov
a výstupov. Po zapnutí jednotky a ešte pred vytvorením komunikácie riadiacou
jednotkou IO je konfigurácia nastavená na 3 slová procesných dát vstupov a výstupov.
Pri vytváraní komunikácie môže riadiaca jednotka IO túto konfiguráciu zmenit’. Práve
platná konfigurácia je zobrazená v parametri P090 PD-Konfiguration (konfigurácia
procesných dát).

Prípustné 
konfigurácie

DAP (Device Access Point, prístupové miesto jednotky) má ID 100 (Slot 0, Subslot 1)

ID Šírka dát procesu

101 1 slovo procesných dát vstupov a výstupov

102 2 slová procesných dát vstupov a výstupov

103 3 slová procesných dát vstupov a výstupov

104 4 slová procesných dát vstupov a výstupov

105 5 slov procesných dát vstupov a výstupov

106 6 slov procesných dát vstupov a výstupov

107 7 slov procesných dát vstupov a výstupov

108 8 slov procesných dát vstupov a výstupov

109 9 slov procesných dát vstupov a výstupov

110 10 slov procesných dát vstupov a výstupov
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6.3 Riadenie meničov pohonov

Pohon je (už), čo sa týka komunikácie, nakonfigurovaný, riadiaca jednotka PROFINET
IO-Controller a menič MOVIDRIVE® B spolu komunikujú. Pri konfigurovaní sa uvedie
oblast’ dát, ktorá sa použije na výmenu slov procesných dát s riadiacou jednotkou
(procesu). Pritom sa rozlišuje medzi žiadanými hodnotami (výstupné údaje o procese)
a skutočnými hodnotami (vstupné údaje o procese). Jednotlivé obsahy dát sú v prípade
meniča MOVIDRIVE® B kódované podľa profilu MOVILINK®. Priradenie procesných dát
sa nastavuje parametrami P870 a ď.

6.4 Prekročenie časového limitu procesných dát

Riadiaca jednotka PROFINET cyklicky komunikuje s (prevádzkovou) jednotkou
PROFINET. Ak prevádzková jednotka v čase, ktorý sa rovná 3-násobku riadnej doby
cyklu, neprijme žiadny platný telegram procesných dát, jednotka zistí prekročenie
časového limitu zbernice. Pri vytváraní komunikácie sa tento časový limit preniesol
do parametra P819 Feldbus Timeout-Zeit, kde je zobrazený. Menič
MOVIDRIVE® MDX61B ohlási poruchu 28 Fieldbus-Timeout (prekročenie časového
limitu zbernice). Menič súčasne vykoná reakciu na poruchu, vybranú parametrom
P831 Reaction Fieldbus-Timeout (reakcia na prekročenie časového limitu zbernice).

6.5 Nastavenie parametrov cez PROFINET

Nastavenie parametrov jednotky cez PROFINET ešte nie je v predloženom prototype
realizované. Parametre meniča sa môžu nastavit’ softvérovým nástrojom
MOVITOOLS® cez štandardný Ethernet TCP/IP. Pripravuje sa nastavenie parametrov
cez súbory dát 47 resp. 45013, ktoré sú konformné s Profidrive.

Prístup na súbor dát I&M0 (Slot 0, Subslot 1, Index 45040) je možný cez službu
Read Record (čítat’ záznam). Tento súbor dát obsahuje informácie, ktoré identifikujú
jednotku IO a ktoré sa môžu použit’ pre potreby údržby.

Štruktúra 
súboru dát

I&M je opísané v Profibus Profile Guideline Part 1 "Identification & Maintenance
Functions" Version 1.1.1 (Pokyny pre profil Profibus, čast’ 1, funkcie identifikácie
a údržby, verzia 1.1.1), ktoré si možno stiahnut’ z domovskej stránky PNO
www.profibus.com.

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii "MOVIDRIVE® Feldbus-Geräteprofil"
(Profil zbernicovej jednotky).

Označenie poľa Veľkost’ v bajtoch Obsah Význam

I&M Header 6 Typ/dĺžka -

Vendor ID 2 010Ahex Jednoznačná identifikácia výrobcu 
(zadáva organizácia PNO)

Order ID 20 (viditeľný ret’azec) napr. "1820 xxx x xx " Číslo objednávky

Serial Number 16 (viditeľný ret’azec) napr. "xxxx " Jednoznačné sériové (výrobné) 
číslo zbernicového rozhrania 
PROFINET

Hardware Revision 2 napr. "V" 1.0.0 Verzia hardvéru

Software Revision 4 napr. "V" 1.0.0 Verzia softvéru

Revision Counter 2 0 Nepoužité

Profile ID 2 3A00hex Profidrive

Profile Specific Type 2 0 Profidrive

I&M Version High 1 1 Verzia 1I&M

I&M Version Low 1 1 Verzia I&M

I&M supported 2 1 Podpora len pre I&M
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6.6 Alarmy

Doplnková karta DFE12B podporuje diagnostické alarmy (výstražné hlásenia) pri
poruche jednotky. Nastavenie z výroby je: diagnostické alarmy vypnuté. Alarmy
v softvéri STEP7 HWCONFIG zapnete nasledovne (→ nasledujúci obrázok).

• Označte zásuvnú pozíciu 1 (Slot 1) karty DFE12B.

• Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku menu [Properties] (Vlastnosti).
Otvorí sa okno "Properties DFE12B".

• Nastavte alarmy na "On" (ZAP) a nastavenie potvrďte tlačidlom [OK].

58646AXX
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Porucha meniča MOVIDRIVE® B teraz spôsobí, že do riadiacej jednotky Simatic sa
pošle diagnostický alarm ako "výskyt udalosti". Signálka SF riadenia sa rozsvieti.
Príčinu poruchy môžete zistit’ v STEP7 HWCONFIG nasledovne: prejdite na ONLINE,
označte symbol DFE12B a cez kontextové menu pravého tlačidla myši získate stav
modulu (→ nasledujúci obrázok).

Podrobný opis poruchy ako aj možný spôsob nápravy možno vyvolat’ tlačidlom [Display]
(Zobrazit’).

Po resete poruchy jednotky sa do riadiacej jednotky Simatic vyšle "odchádzajúca"
udalost’. Signálka SFzhasne a v stave modulu sa už nezobrazuje žiadna porucha.

58647AXX

00

I



Príručka – MOVIDRIVE® MDX61B Zbernicové rozhranie DFE12B PROFINET IO 31

7
Softvérové predpoklady

Integrovaný webový server

7 Integrovaný webový server

Doplnková karta DFE12B obsahuje domovskú stránku (Homepage) pripravenú
výrobcom SEW-EURODRIVE. Na túto úvodnú stránku sa dostanete tak, že spustíte váš
prehliadač (browser) a zadáte IP-adresu karty DFE12B:

Príklad: http://192.168.10.4

Cez webové stránky máte prístup k servisným a diagnostickým informáciám, ako aj
na zoznam porúch/chýb meniča MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

7.1 Softvérové predpoklady

Domovská stránka (Homepage) karty DFE11B bola testovaná na prehliadačoch
Microsoft® Internet Explorer 5.0 a Netscape® Navigator 7.1. Aby ste mohli zobrazovat’
dynamické prvky, potrebujete verziu prostredia Java 2 Runtime Environment SE,
V1.4.2, alebo vyššiu. Pre svoj operačný systém si program Java môžete stiahnut’
z internetu na www.java.com alebo www.java.sun.com/j2se/ pod hlavičkou "Free
Downloads". V Microsoft® Internet Explorer-i musíte pod položkou menu [Options] /
[Internet options] / [Advanced] (Možnosti / Možnosti internetu / Rozšírené) deaktivovat’
všetky možnosti pod Microsoft® VM.

57858AXX
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7.2 Ochrana prístupu

Prístup k parametrom pohonu a k diagnostickým informáciám sa môže chránit’ heslom.
Ochrana prístupu je výrobcom deaktivovaná. Zadaním hesla sa ochrana aktivuje,
vymazaním hesla sa opät’ deaktivuje (→ tlačidlo "Change Password" (zmena hesla)
na úvodnej stránke meniča MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou DFE12B).

Ak je ochrana heslom aktivovaná, budete vyzvaní k zadaniu hesla. Ak sa prihlásite ako
pozorovateľ (Observer-Login), získate prístup na čítanie ku všetkým parametrom
meniča. Ak sa prihlásite ako údržba (Maintenance-Login), získate prístup na čítanie aj
zápis ku všetkým parametrom meniča. Pre každý typ prihlásenia (Login) sa môže zadat’
vlastné heslo. Ak zadáte len heslo pre pozorovateľa (Observer-Login), bude
automaticky platit’ aj pre prihlásenie ako údržba (Maintenance-Login). Zadané heslá sú
totožné s heslami, ktoré sa používajú pre MOVILINK®-Switcher, a naopak.

7.3 Štruktúra úvodnej stránky meniča MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou 
DFE12B

11202AXX

[1] Hlavné okno

[2] Navigačné tlačidlá

[3] Stav meniča MOVIDRIVE® MDX61B

[4] Strom menu a submenu
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7.4 Možnosti navigácie

Na úvodnej stránke sú nasledujúce možnosti navigácie:

• hlavné okno

• navigačné tlačidlá

• strom menu a submenu

V hlavnom okne sa pohybujete kliknutím na podčiarknuté spojenie (link).

V strome menu otvorte submenu kliknutím na symbol plus. Kliknutím na položku menu
sa v hlavnom okne zobrazia ďalšie submenu, alebo hodnoty parametrov.

Kliknutím na navigačné tlačidlá (→ nasledujúci obrázok) skočíte priamo do príslušných
hlavných menu.

• Informácie

Dozviete sa typ pripojeného meniča a získate informácie o kontakte na firmu
SEW-EURODRIVE.

• Diagnostika

Táto položka menu vedie na zobrazované hodnoty meniča.

• Riadenie

Rezervované pre budúce použitie.

• Konfigurovanie

Umožňuje nastavenie vybraných parametrov meniča.

• Nástroje

Zavedie vás na webovú stránku SEW-EURODRIVE. Zo stránky si môžete stiahnut’
najnovšie verzie softvérových balíkov MOVITOOLS® (→ MOVITOOLS® cez
PROFINET). 

• Pomocník

Tu sa nachádza zoznam porúch/chýb meniča MOVIDRIVE® MDX60B/61B ako
súbor v tvare PDF. Na zobrazenie súboru PDF musí byt’ vo vašom počítači
PC inštalovaný program Acrobat Reader.

54170AXX
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8 MOVITOOLS® cez Ethernet

Obslužný softvér MOVITOOLS® (verzia 4.25 alebo vyššia) umožňuje pohodlné
nastavovanie parametrov, vizualizáciu a diagnostiku pohonovej aplikácie. Pomocou
softvéru MOVITOOLS® môžete cez doplnkovú kartu DFE12B komunikovat’ s meničom
MOVIDRIVE® MDX61B.

• V skupine programov MOVITOOLS® spust’te doplnkový program ML-Switcher.

• V roletovom menu [Communication via] (Komunikácia cez) vyberte položku
"Ethernet".

• V poli "Broadcast Address" (Všeobecná adresa) zadajte siet’ovú čast’ vašej
IP-adresy, napr. 192.168.10, a ako adresu uzla zadajte 255. Úplná všeobecná
adresa potom bude 192.168.10.255.

• Kliknite na tlačidlo <Scan Network> (Skenovanie siete). Dostanete zoznam všetkých
meničov SEW, ktoré sú v sieti k dispozícii, aj s príslušnými IP-adresami.

• Vyberte záložku <NetView> (Znázornenie siete). Zobrazia sa meniče pripojené
v sieti (→ nasledujúci obrázok).

– Ak označíte možnost’ Device View (Prehľad meničov), zobrazia sa všetky meniče
aj s príslušným typovým označením.

– Ak označíte možnost’ Machine View (Prehľad zariadení), zobrazí sa logické
označenie meničov. Logické označenie meničov sa zadáva v programe Shell pod
[Display] / [Signature] (Displej / Označenie).

• Vyberte požadovaný pohon a cez kontextové menu pravého tlačidla myši spust’te
príslušnú aplikáciu MOVITOOLS®.

10813AXX
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Ochrana prístupu Prístup k parametrom pohonu a k diagnostickým informáciám možno chránit’ heslom.
Ochrana prístupu je z výroby deaktivovaná. Zadaním hesla sa ochrana prístupu
aktivuje, vymazaním hesla sa ochrana deaktivuje. Heslo sa môže menit’ v podprograme
MOVILINK®-Switcher, v položke menu [Ethernet] / [Settings] (Ethernet / Nastavenia).
Zadajte IP-adresu požadovaného meniča a príslušné heslo.

Ak je ochrana heslom aktivovaná, budete vyzvaní na jeho zadanie. Ochrana
je dvojstupňová. Ak sa prihlásite ako pozorovateľ (Observer-Login), získate prístup
na čítanie ku všetkým parametrom meniča. Ak sa prihlásite ako údržba (Maintenance-
Login), získate prístup na čítanie aj zápis ku všetkým parametrom meniča a možnost’
výmeny súborov dát a používania monitora (Scope). Pre každý typ prihlásenia (Login)
sa môže zadat’ vlastné heslo. Ak zadáte len heslo pre pozorovateľa (Observer-Login),
bude automaticky platit’ aj pre prihlásenie ako údržba (Maintenance-Login). Zadané
heslá sú totožné s heslami pre rozhranie Web (→ Kap. "Integrovaný web server")
a naopak.
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9 Diagnostika porúch

9.1 Diagnostické postupy

Nižšie opísané diagnostické postupové diagramy demonštrujú postup pri analýze
porúch pre najčastejšie sa vyskytujúce problémy:

• Menič na PROFINET IO nepracuje

• Menič nie je možné riadit’ riadiacou jednotkou IO

Ďalšie špeciálne pokyny na nastavenie parametrov meniča pre rôzne aplikácie zbernice
sú uvedené v príručke "Feldbus-Geräteprofil und Parameterverzeichnis MOVIDRIVE®"

(Profil zbernicovej jednotky a zoznam parametrov MOVIDRIVE®). Prečítajte si tiež
aktuálne pokyny na diskete GSD.
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Diagnostika porúch

Diagnostický problém 1: Menič na PROFINET IO nepracuje.
Východiskový stav:
• Menič je fyzicky pripojený na PROFINET IO
• Menič je konfigurovaný v riadiacej jednotke IO a komunikácia po zbernici je aktívna

↓

Je zasunutý konektor zbernice? nie → [A]

áno
↓

áno
↓

Ako svieti signálka 
Link/Activity?

nesvieti → [C]
Ako svieti signálka 
Status?

bliká, zelená/žltá →
svieti červeno → 

[B]
[C]

Zeleno/nepravidelne 
bliká
↓

Zeleno/bliká
↓

Menič má spojenie na Ethernet.

↓

Skontrolujte zhodu nakonfigurovaných a nastavených názvov PROFINET.

↓

Sú názvy PROFINET zhodné? nie → [D]

áno
↓

Je nakonfigurovaný nesprávny typ jednotky alebo je definovaná nesprávna konfigurácia.

↓

Vymažte zo siete PROFINET IO konfiguráciu meniča.

↓

Nakonfigurujte menič znovu a vyberte označenie jednotky "MDX61B+DFE12B".
Pre jednoduchšie nakonfigurovanie použite preddefinovanú konfiguráciu (napr. "3PD"). 
Nerobte žiadne zmeny prednastavených konfiguračných dát!
Zadajte rozsah adries pre váš systém riadenia.

↓

Novú konfiguráciu vložte do riadiacej jednotky PROFINET IO (PROFINET IO-Controller) 
a znovu spustite komunikáciu po zbernici.

[A] Prekontrolujte zapojenie káblov zbernice!

[B] Doplnková karta DFE12B signalizuje, že riadiaca jednotka PROFINET 
IO ešte nevytvorila komunikačné spojenie.

↓

• Riadiaca jednotka PROFINET IO je vypnutá alebo ešte len nabieha.
• Doplnková karta DFE12B ešte nie je nakonfigurovaná alebo 

je nesprávne nakonfigurovaná. V tomto prípade skontrolujte 
konfiguráciu, najmä názov jednotky a IP-adresu.

[C] Menič nemá spojenie na Ethernet.

↓

Prekontrolujte zapojenie káblov zbernice!

[D] Zladit’ názvy PROFINET!
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Diagnostika porúch

Diagnostický problém 2:
Menič nie je možné riadit’ riadiacou jednotkou IO
Východiskový stav:
• Komunikácia po zbernici k meniču je OK (signálka Status svieti zeleno)
• Menič je v režime 24 V (bez siet’ového napätia)

↓

Príčinou problému je buď nesprávne nastavenie parametrov meniča, alebo 
chybný riadiaci program v riadiacej jednotke PROFINET IO.

↓

Skontrolujte pomocou parametrov P094 ... P097 (popis žiadaných hodnôt 
PA1 ... PA3), či sú žiadané hodnoty, ktoré riadenie posiela, správne prijímané.
Pošlite preto na skúšku v každom výstupnom slove žiadanú hodnotu, rôznu od 0.

↓

Žiadané hodnoty prijímané? áno → [A]

nie
↓

Prekontrolujte správne nastavenie nasledujúcich parametrov pohonu:
• P100 SOLLWERTQUELLE FELDBUS (Zdroj žiadanej hodnoty = zbernica)
• P101 STEUERQUELLE FELDBUS (Zdroj riadiaceho signálu = zbernica)
• P876 PA-DATEN FREIGEBEN JA (výstupné údaje procesu uvoľnené = áno)

↓

Nastavenia sú v OK? nie → [B]

áno
↓

Príčinou problému môže byt’ prípadne váš riadiaci program v riadiacej jednotke IO.

↓

Prekontrolujte zhodu adries použitých v programe a nakonfigurovaných adries.
Rešpektujte, že menič potrebuje konzistentné dáta a že prístup musí byt’ 
realizovaný riadiacim programom, resp. cez špeciálne systémové funkcie 
(napr. Simatic S7, SFC 14/15).

[A] Žiadané hodnoty sa prenášajú správne.
Prekontrolujte uvoľnenie meniča signálom cez svorky.

[B] Opravte nastavenia.
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10 Technické údaje

10.1 Doplnková karta DFE12B

Doplnková karta DFE12B

Objednávacie číslo  1820 563 1

Príkon  P = 3 W

Aplikačné protokoly • PROFINET IO (rámce Ethernet s identifikátorom rámca 8892hex) 
pre riadenie a nastavenie parametrov meniča.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku prostredníctvom 
webového prehliadača.

• SMLP (Simple Movilink Protocol), protokol používaný softvérom 
MOVITOOLS®.

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pre automatické 
prideľovanie parametrov adresy.

Čísla používaných 
portov

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)
• 67 / 68 (DHCP)

Služby Ethernet • ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI kom. vrstva 2  Ethernet II

Prenosová rýchlost’  100 MBd v duplexnom režime (full duplex)

Technika pripojenia  RJ45

Adresovanie  4 bajty IP-adresy alebo MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identifikácia výrobcu
(Vendor-ID)

 010Ahex

Pomôcky na uvedenie 
do prevádzky

• Softvérový balík MOVITOOLS®, od verzie 4.30
• Ovládacia jednotka DBG60B

Verzia firmware meniča 
MOVIDRIVE® MDX61B

 Verzia firmware 824 854 0.17 alebo vyššia (→ zobrazenie v parametri P076)

P
i

f
kVA

Hz

n
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Slovník pojmov

11 Slovník pojmov

Pojem Význam

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol.
Umožňuje dynamicky prideľovat’ IP-adresu a ďalšie konfiguračné parametre 
automatizačným prvkom v sieti pomocou servera.

TCP Transmission Control Protocol.
Potvrdzovaný prenosový protokol orientovaný na spojenie (Protokol riadenia prenosu).

UDP User Datagram Protocol.
Nepotvrdzovaný protokol prenosu, bez nadväzovania spojenia (Protokol pre 
používateľské datagramy).

IP Internet Protocol.
Protokol pre prenos dát na internete (Protokol Internetu). 

IP-adresa IP-adresa má 32 bitov, ktoré sa pre prehľadnost’ členia do štyroch tzv. oktetov po 8 bitoch. 
Tieto hodnoty sa zapisujú ako štyri dekadické čísla navzájom oddelené bodkami, 
napr. "192.168.1.1". IP-adresa sa delí na siet’ovú čast’ (Net-ID) a na adresu uzla (Host-ID)

Maska 
subsiete

Maska subsiete určuje, ktorá čast’ IP-adresy slúži na adresovanie siete a ktorá ako adresa 
účastníka (Hosts – hostiteľskej stanice). Všetky bity masky subsiete nastavené na "1" 
predstavujú siet’ovú čast’ (Net-ID) adresy, všetky bity nastavené na "0" predstavujú adresu 
uzla (Host-ID). Pri siet’ach triedy B je maska subsiete napríklad 255.255.0.0, t. j. oba prvé 
bajty IP-adresy označujú siet’.

Standard 
Gateway 
(Štandardná 
brána)

Účastnícka IP-adresa v podsieti, ktorá reprezentuje spojenie do ďalších sietí.

Client Klient, aplikácia, ktorá vyžaduje služby na inom počítači.
Príklad: Riadenie používa službu doplnkovej karty DFE12B na cyklickú výmenu dát.

Server Aplikácia na počítači, ktorá ponúka služby iným počítačom.
Príklad: doplnková karta DFE12B ponúka riadeniu službu pre cyklickú výmenu procesných 
dát.

Broadcast Broadcast (vysielanie) sa nazýva dátový prenos určený všetkým účastníkom v rámci 
rozdeľovníka alebo siete.

Patch cable Siet’ový prepojovací kábel na prepojenie koncových zariadení (napr. meničov 
MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou DFE12B) s komponentmi siet’ovej 
infraštruktúry (napr. so siet’ovým prepínačom (switch)). Vodiče pre RX (príjem) a pre TX 
(vysielanie) medzi koncovým zariadením a siet’ovým komponentom (napr. siet’ovým 
prepínačom (switch)) sa zapojujú 1:1.

Cross Over 
Cable

Siet’ový kábel (prekrížený) na prepojenie koncových zariadení medzi sebou (napr. medzi 
meničom MOVIDRIVE® MDX61B s doplnkovou kartou DFE11B a počítačom PC).

STP Shielded Twisted Pair. Tienený kábel so skrútenými pármi (tienený párovaný kábel).

UTP Unshielded Twisted Pair. Netienený párovo skrútený kábel (netienený párovaný kábel)
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Zoznam adries
Nemecko

Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia

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

Stred 
Prevodovky / 
motory

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

Stred 
Elektronika

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

Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)

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

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

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

Juh SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)

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

Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)

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

Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná 
služba

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.

Francúzsko

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.

Alžírsko

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

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

Argentína

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Belgicko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Brazília

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.

Bulharsko

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

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

Česká republika

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

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

Čile

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Santiago de 
Chile

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

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

Čína

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Dánsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Estónsko

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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Tel. +358 3 589-300
Fax +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew-eurodrive.fi

Gabun

Distribúcia Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Grécko

Distribúcia
Servis

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

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

Holandsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Hong Kong

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Chorvátsko

Distribúcia
Servis

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

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

India

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Technické 
kancelárie

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

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

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

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net

Írsko

Distribúcia
Servis

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

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

Japonsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

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

Kamerun

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

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

Kanada

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.

Kolumbia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Kórea

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Libanon

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

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

Litva

Distribúcia Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 79688
irmantas.irseva@one.lt
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Luxembursko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Maďarsko

Distribúcia
Servis

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

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

Malajzia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Maroko

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

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

Nový Zéland

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Nórsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Peru

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Pobrežie slonoviny

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

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

Poľsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Portugalsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Rakúsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Distribúcia
Servis

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

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

Rusko

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

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

Senegal

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

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

Singapúr

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovensko

Distribúcia Sereď SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavská 920
SK-926 01 Sereï

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovinsko

Distribúcia
Servis

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

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

Srbsko a Čierna hora

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

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

Španielsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Švajčiarsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Švédsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Taliansko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Thajsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Turecko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

USA

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

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

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.

Veľká Británia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Venezuela

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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www.sew-eurodrive.com

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí 

rýchlejšie a správne 

uvažujú a spoločne 

s vami pracujú na 

budúcnosti.

So službami, ktoré 

sú na dosah 

na celom svete.

S pohonmi 

a riadiacimi 

systémami, ktoré 

automaticky zlepšia 

váš výkon.

S rozsiahlym know 

how v najdôležitejších 

odvetviach 

súčasnosti.

S nekompromisnou 

kvalitou, ktorej 

vysoké štandardy 

trochu zjednodušia 

každodennú prácu.

S globálnym citom pre 

rýchle a presvedčivé 

riešenia.

Na každom mieste.

S inovatívnymi 

nápadmi, v ktorých 

sa už zajtra bude 

skrývat’ riešenie 

na pozajtra.

S internetovou 

prezentáciou, ktorá 

24 hodín denne 

ponúka prístup 

k informáciám 

a updatom pre softvér.

Prevodové motory \ Priemyselné pohony \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis

SEW-EURODRIVE

Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany

Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com
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