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1 Általános tudnivalók
1.1 A biztonsági utasítások felépítése

E kézikönyv biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

1.2 Szavatossági igények
A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági
igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt
olvassa el a kézikönyvet!
Gondoskodjon arról, hogy a kézikönyvet a berendezés és az üzem felelősei, valamint a
készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára – olvasható
állapotban – hozzáférhetővé tegyék.

1.3 A felelősség kizárása
A MOVIDRIVE® / MOVITRAC® dokumentációjának figyelembevétele a biztonságos
üzemeltetés és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének
alapfeltétele. Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi és
vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal
felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

Piktogram JELZŐSZÓ!

A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram Jelzőszó Jelentés Következmények a figyelmen 
kívül hagyása esetén

Példa:

Általános veszély

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető 
veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges 
veszélyhelyzet

Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges 
veszélyhelyzet

Könnyebb testi sérülések

STOP! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy 
tanács.
Megkönnyíti a 
hajtásrendszer kezelését.
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2 Biztonsági tudnivalók
2.1 További vonatkozó dokumentáció

• Csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti
üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások, valamint az alábbi dokumentumok
figyelembevételével:
– "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" üzemeltetési utasítás
– "MOVITRAC® B" üzemeltetési utasítás

• A DFE32B opció telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el
ezeket a kiadványokat.

• A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges
garanciaigények érvényesítésének feltétele.

2.2 Általános biztonsági tudnivalók a buszrendszerekről
E buszrendszerrel olyan kommunikációs rendszer áll az Ön rendelkezésére, amely
széles határok között lehetővé teszi a MOVIDRIVE® illesztését a különböző
berendezések adottságaihoz. Mint minden buszrendszernél, itt is fennáll annak a
veszélye, hogy a paraméterek – és ezzel a készülék viselkedése – kívülről (a készülék
szempontjából) nem észlelhető módon megváltoznak. Ez váratlan (nem
ellenőrizhetetlen) rendszerviselkedést vonhat maga után.

2.3 Biztonsági funkciók
Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a MOVIDRIVE® MDX60B/61B és MOVITRAC®

B hajtásszabályozókkal tilos biztonsági funkciót megvalósítani. A gépek és az emberek
védelmének biztosítására alkalmazzon fölérendelt biztonsági rendszereket.
Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági alkalmazásoknál figyelembe vegyék az alábbi
kiadványokban leírtakat.
• Biztonságos lekapcsolás MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B készülékekhez
Biztonsági alkalmazásban csak olyan komponenseket szabad alkalmazni, amelyeket
az SEW-EURODRIVE kifejezetten ilyen kivitelben szállított!

2.4 Emelőmű-alkalmazások
A MOVIDRIVE® MDX60B/61B és a MOVITRAC® B készüléket tilos emelőmű-
alkalmazások biztonsági berendezéseként használni.
Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében biztonsági
berendezésként alkalmazzon felügyeleti rendszereket vagy mechanikus védelmi
eszközöket.

2.5 Terméknevek és védjegyek
A jelen kézikönyvben található márkanevek és terméknevek az adott név
tulajdonosának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
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2.6 Használaton kívül helyezés, megsemmisítés

Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket!
Adott esetben az egyes alkatrészek megsemmisítését az illető országban érvényes
előírásoknak megfelelően, anyagonként külön végezze, pl. az alábbiak szerint:
• elektronikai hulladék
• műanyag
• lemezek
• réz
stb.
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3 Bevezetés
3.1 A kézikönyv tartalma

Ez a felhasználói kézikönyv leírja az alábbiakat:
• A DFE32B PROFINET IO opcionális kártya beszerelése a MOVIDRIVE® MDX61B

hajtásszabályozóba.
• A DFE32B PROFINET IO opcionális kártya használata a MOVITRAC® B

frekvenciaváltóban és az UOH11B gateway-házban.
• A MOVIDRIVE® B üzembe helyezése PROFINET terepibusz-rendszeren.
• A MOVITRAC® B üzembe helyezése PROFINET gateway-en.
• A PROFINET konfigurálása GSD fájlokkal.
• A MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltetése PROFINET-en keresztül.
• Diagnosztika integrált webszerverrel.

3.2 További szakirodalom
A MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B hajtásszabályozó és a PROFINET IO terepibusz-
rendszer összekapcsolásának megkönnyítése érdekében a jelen felhasználói
kézikönyv mellett kérje a terepibusz-rendszereket ismertető alábbi kiadványokat is:
• Kézikönyv a MOVIDRIVE® terepibusz-készülékprofilhoz
• MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B rendszerkézikönyv
A MOVIDRIVE® terepibusz-készülékprofil kézikönyvében és a MOVITRAC® B
rendszerkézikönyvben a terepibusz-paraméterek leírása és kódolása mellett a
legkülönfélébb vezérlési megoldások és alkalmazási lehetőségek találhatók, amelyeket
a bemutatott rövid példák tesznek érthetőbbé.
A "MOVIDRIVE® terepibusz-készülékprofil" c. kézikönyv felsorolja a hajtásszabályozó
minden olyan paraméterét, amely a különböző kommunikációs (pl. RS-485, SBus)
interfészeken, valamint a terepibusz-interfészen keresztül kiolvasható és beírható.

3.3 Tulajdonságok
A DFE32B PROFINET IO opcióval kiegészített MOVIDRIVE® MDX61B
hajtásszabályozót és MOVITRAC® B frekvenciaváltót teljesítőképes univerzális
terepibusz-interfésze révén PROFINET IO-n keresztül fölérendelt automatizálási
rendszerekhez lehet csatlakoztatni.

3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B és PROFINET

A hajtásszabályozónak a PROFINET üzem alapjául szolgáló tulajdonságainak
együttese, az úgynevezett készülékprofil független a terepi busztól, így egységes.
Önnek felhasználóként így lehetősége nyílik arra, hogy a terepi busztól független
hajtásalkalmazásokat fejlesszen. Ezáltal rendkívül könnyű az átállás más
buszrendszerekre, pl. a DeviceNetre (DFD opció).
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3.3.2 Hozzáférés minden információhoz

A PROFINET interfészen át a MOVIDRIVE® MDX61B és a MOVITRAC® B digitális
hozzáférést biztosít az Ön számára minden hajtásparaméterhez és funkcióhoz. A
hajtásszabályozó vezérlése gyors, ciklikus folyamatadatokkal történik. A folyamatadat-
csatorna az alapjelek megadása mellett – pl. fordulatszám-alapjel, felfutási és lefutási
meredekség (integrálási idő) stb. – különféle hajtásvezérlő utasítások, mint pl.
engedélyezés, szabályozótiltás, normál leállás, gyorsleállás stb. továbbítására szolgál.
Ezen a csatornán lehet ugyanakkor a hajtásszabályozóból a tényleges értékeket, mint
pl. a tényleges fordulatszámot, az áramerősséget, a készülék állapotát, a hibakódot
vagy a referenciaüzeneteket kiolvasni.

3.3.3 Felügyeleti funkciók

A terepibusz-rendszer használata a hajtástechnikában olyan kiegészítő felügyeleti
funkciók alkalmazását követeli meg, mint pl. a terepi busz időbeli felügyelete
(terepibusz-időtúllépés, time out), vagy a különleges gyorsleállási műveletsorok. A
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® felügyeleti funkcióit például célirányosan lehet az
alkalmazásokhoz illeszteni. Így például meg lehet határozni, hogy a hajtásszabályozó
buszhiba esetén milyen hibareakciót váltson ki. Sok alkalmazás esetében gyorsleállást
célszerű választani, míg más esetben rögzíteni lehet az utolsó alapjeleket, így a hajtás
az utolsó érvényes alapjelekkel működik tovább (pl. szállítószalag). Mivel
a vezérlőkapcsok terepi busz üzemmódban is működnek, a hajtásszabályozó
sorkapcsain keresztül, a busztól függetlenül bármikor kiadható gyorsleállási utasítás.

3.3.4 Diagnosztika

Az üzembe helyezés és a szervizelés megkönnyítésére a MOVIDRIVE® hajtás-
szabályozó és a MOVITRAC® B frekvenciaváltó számos diagnosztikai lehetőséget
kínál. Az integrált terepibusz-monitor lehetővé teszi például a fölérendelt vezérlés által
küldött alapjelek és a tényleges értékek ellenőrzését is. Az integrált webszerver
lehetővé teszi, hogy a diagnosztikai értékekhez normál böngészővel hozzáférjünk.

3.3.5 Terepibusz-monitor

Ezen túlmenően számos kiegészítő információt kapunk a terepibusz-interfész
állapotáról. A terepi busz monitor funkciója és a MOVITOOLS® MotionStudio PC-
szoftver együttesen kényelmes diagnosztikai funkciókészlettel rendelkezik, amely az
összes hajtásparaméter beállítása (beleértve a terepi busz paramétereit is) mellett a
terepi busz és a készülék állapotára vonatkozó információk részletes kijelzésére is
alkalmas.



4Szerelési és telepítési tudnivalók
DFE32B opcionális kártya beszerelése MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozóba

Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész 11

4 Szerelési és telepítési tudnivalók
Ez a fejezet a DFE32B PROFINET IO opcionális kártya MOVIDRIVE® MDX61B
hajtásszabályozóba, MOVITRAC® B frekvenciaváltóba és UOH11B gateway-házba
történő beszerelésére és telepítésére vonatkozó tudnivalókat tartalmaz.

4.1 DFE32B opcionális kártya beszerelése MOVIDRIVE® MDX61B 
hajtásszabályozóba

MEGJEGYZÉSEK
• A 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B esetében csak az SEW-

EURODRIVE végezheti az opcionális kártyák be- és kiszerelését.
• Az opcionális kártyák felhasználó általi be- és kiszerelése csak az 1…6-os

kiviteli méretű MOVIDRIVE® MDX61B esetében lehetséges.
• A DFE32B PROFINET IO opciót a terepibusz-kártyahelyre [1] kell beszerelni.
• A kábelezéshez kizárólag a PROFINET IO rendszerhez engedélyezett

csatlakozót és kábelt használjon.

62179AXX

 

[1]



4 Szerelési és telepítési tudnivalók
DFE32B opcionális kártya beszerelése MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozóba

12 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

4.1.1 Mielőtt hozzákezdene

Az opcionális kártya be- vagy kiszerelésének megkezdése előtt tartsa be az
alábbiakat:
• Feszültségmentesítse a hajtásszabályozót. Kapcsolja le a DC 24 V feszültséget és

a hálózati feszültséget.
• Megfelelő intézkedésekkel (földelőszalag, vezetőképes cipő stb. segítségével)

vezesse le saját töltését, mielőtt megérintené az opcionális kártyát.
• Az opcionális kártya beszerelése előtt vegye le a kezelőkészüléket és az előlapot

(Æ MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasítás, "Telepítés" c. fejezet).
• Az opcionális kártya beszerelése után helyezze vissza a kezelőkészüléket és az

előlapot (Æ MOVIDRIVE® MDX60B/61B üzemeltetési utasítás, "Telepítés"
c. fejezet).

• Az opcionális kártyát tartsa az eredeti csomagolásban, és csak közvetlenül a
beszerelés előtt vegye ki belőle.

• Az opcionális kártyát csak a pereménél fogja meg. Ne érjen az alkatrészekhez.
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4.1.2 Az opcionális kártyák (1-es … 6-os kiviteli méretű MDX61B) be- és kiszerelésének elvi
eljárásmódja

1. Oldja ki az opcionális kártya tartójának két rögzítőcsavarját. Egyenletesen húzza ki
az opcionális kártya tartóját a csatlakozóhelyről, hogy ne ékelődjön be.

2. Az opcionális kártya tartóján oldja ki a fekete fedőlemez 2 rögzítőcsavarját. Vegye ki
a fekete fedőlemezt.

3. Helyezze az opcionális kártyát a 3 rögzítőcsavarral az opcionális kártya tartójának
e célra szolgáló furataiba.

4. Enyhe nyomással ismét helyezze be az opcionális kártya tartóját a rászerelt
opcionális kártyával a csatlakozóhelyre. Ismét rögzítse az opcionális kártya tartóját
a két rögzítőcsavarral.

5. Az opcionális kártya kiszerelésekor fordított sorrendben járjon el.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.2 DFE32B opcionális kártya beszerelése MOVITRAC® B frekvenciaváltóba

4.2.1 A rendszerbusz (SBus 1) bekötése a MOVITRAC® B és a DFE32B opció között

Az egyszerű kábelezés érdekében a DFE32B opcionális kártya 24 V-os
egyenfeszültséggel ellátható a MOVITRAC® B X46.7 kapcsáról az X26.7 kapocsra
kötve.
Ha a DFE32B opcionális kártyát a MOVITRAC® B táplálja, akkor magát a MOVITRAC®

B készüléket is el kell látni 24 V-os egyenfeszültséggel az X12.8 és X12.9 kapcsokon át.
Aktiválja az FSC11B opción a rendszerbusz-lezáró ellenállást (S1 = ON).

MEGJEGYZÉSEK
• A MOVITRAC® B esetében nincs szükség különleges firmware-állapotra.
• A MOVITRAC® B esetében csak az SEW-EURODRIVE végezheti az opcionális

kártya be- ill. kiszerelését.

61633AXX

X46 X26 Kapocskiosztás

X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high

X46:2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 X26:3 GND, CAN GND

X46:7 X26:7 DC 24 V

X12 Kapocskiosztás

X12:8 DC +24 V-os bemenet

X12:9 GND, a bináris bemenetek referenciapotenciálja

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
DC 24 V

–

+

9
GND

=

DFE 32B

X
3

0
X

3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1
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4.2.2 A rendszerbusz (SBus 1) bekötése több MOVITRAC® B készülék között

61635AXX

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6H L ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
DC 24 V

-

+

9
GND

=

DFE 32B

X
3

0
X

3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1

MOVITRAC® B DFE32B opció UOH11B gateway-házon át

X46 Kapocskiosztás X26 Kapocskiosztás

X46:1 SC11 (rendszerbusz bejövő, High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High

X46:2 SC12 (rendszerbusz bejövő, Low) X26:2 SC12 SBus –, CAN Low

X46:3 GND (rendszerbusz-referencia) X26:3 GND, CAN GND

X46:4 SC21 (rendszerbusz kimenő, High)

X46:5 SC22 (rendszerbusz kimenő, Low)

X46:6 GND (rendszerbusz-referencia)

X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V

X12 Kapocskiosztás

X12:8 DC +24 V-os bemenet

X12:9 GND, a bináris bemenetek referenciapotenciálja
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Kérjük, vegye figyelembe:
• Kétszer kéteres, páronként sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli

kábel rézfegyverzetű árnyékolással). Az árnyékolás mindkét végét nagy felületen
kösse rá a MOVITRAC® B elektronika-árnyékoló kapcsára. Az árnyékolás mindkét
végét a GND-vel is össze kell kötni. A kábelnek eleget kell tennie az alábbi
specifikációnak:
– Érkeresztmetszet: 0,25 mm2 (AWG 23) … 0,75 mm2 (AWG 18)
– Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 120 Ê
– Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén Â 40 pF/m

Alkalmas CAN-Bus kábel vagy DeviceNet kábel.
• A vezeték megengedett teljes hossza függ a rendszerbusz (SBus) beállított

adatátviteli sebességétől:
– 250 kbaud: 160 m
– 500 kbaud: 80 m
– 1000 kbaud: 40 m

• A rendszerbusz végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni (S1 = ON).
A többi készüléknél a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (S1 = OFF). A DFE32B
gatewaynek a rendszerbusz kezdeténél vagy végénél kell elhelyezkednie, és
beépített lezáró ellenállással rendelkezik.

MEGJEGYZÉSEK
• A rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciál-

különbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő megoldásokkal
– pl. a készülékek házainak külön vezetékkel történő összekötésével – meg kell
akadályozni.

• Nem szabad csillagszerű hálózatot kialakítani.
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4.3 A DFE32B/UOH11B gateway telepítése
Az alábbi ábrán a DFE32B opció UOH11B:X26 gateway-házon keresztüli
csatlakoztatása látható.

A gateway-ház az X26 kapoccsal összekötött DC 24 V-os feszültségellátással
rendelkezik.
A rendszerbusz végén a rendszerbusz-lezáró ellenállást be kell kapcsolni.

MEGJEGYZÉS
• Az UOH11B gateway-ház esetében csak az SEW-EURODRIVE végezheti az

opcionális kártya be- ill. kiszerelését.

61636AHU

UOH11B gateway-ház

X26 Kapocskiosztás

X26:1 SC11 rendszerbusz (SBus) +, CAN high

X26:2 SC12 rendszerbusz (SBus) -, CAN low

X26:3 GND,  CAN GND

X26:4 fenntartva

X26:5 fenntartva

X26:6 GND,  CAN GND

X26:7 DC 24 V

X26
1 2 3 4 5 6 7

SEW Drive

UOH11B

DC+24 V
GND

X24

H1

H2

SC11 Rendszerbusz +, CAN high
SC12 Rendszerbusz -, CAN low

GND, CAN GND

DFE 32B

X
30

X
32

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1



4 Szerelési és telepítési tudnivalók
DFE32B opció csatlakoztatása és kapocsleírása

18 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

4.4 DFE32B opció csatlakoztatása és kapocsleírása
Cikkszám DFE32B típusú PROFINET IO terepibusz-interfész opció: 1821 345 6

MEGJEGYZÉSEK
• A "DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész" opció csak a MOVIDRIVE®

MDX61B készülékkel kombinálható, a MDX60B készülékkel nem.
• A DFE32B opciót a terepibusz-kártyahelyre kell dugni.

A DFE32B 
elölnézete Leírás DIP 

kapcsoló Funkció

61630AXX

RUN LED 
(piros/sárga/zöld)

BUS FAULT LED 
(piros/sárga/zöld)

A DFE32B pillanatnyi állapotát jelzi.

A PROFINET IO kapcsolat állapotát jelzi.

X30: Ethernet csatlakozás
Link LED (zöld)
Activity LED (sárga)

X32: Ethernet csatlakozás
Link LED (zöld)
Activity LED (sárga)

DIP kapcsoló AS
DEF IP

Auto setup gateway üzemmódhoz
A címparamétert a következő alapértelmezett értékekre állítja 
vissza:
• IP-cím: 192.168.10.4
• Alhálózati maszk: 255.255.255.0
• Gateway (átjáró): 1.0.0.0
• PROFINET készüléknév: PNETDeviceName_MACID

MOVITRAC® B, 
DFE32B és UOH11B 
elölnézete

Leírás Funkció

58129axx

H1 LED (piros)

H2 LED (zöld)

X24 X terminal

Rendszerhiba (csak gateway funkciónál)

fenntartva

RS-485 interfész PC-vel és MOVITOOLS® MotionStudio 
szoftverrel végzett diagnosztikához (csak MOVITRAC® B 
esetében érvényes)

DFE 32B

X
3

0
X

3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1

X24

H1

H2
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4.5 Csatlakozókiosztás
Előkonfekcionált, árnyékolt, IEC 11801 2.0 kiadás, 5. kategória szerinti RJ45
dugaszolható csatlakozót használjon.

A MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / Ethernet kapcsolata

A DFE32B kártya csatlakoztatásához kösse be az X30 vagy az X32 Ethernet interfészt
(RJ45 csatlakozó) az IEC 11801 2,0 kiadás, D osztály, 5. kategória szerinti, árnyékolt
sodrott érpárral rendelkező vezetékkel. A beépített switch a hálózati topológia
megvalósításában nyújt segítséget.

54174AXX
1. ábra: Az RJ45 dugaszolható csatlakozó csatlakozókiosztása

A = elölnézet
B = hátulnézet
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (küldés plusz)
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus (küldés mínusz)
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus (fogadás plusz)
[6] Pin 6 RX– Receive Minus (fogadás mínusz)

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

MEGJEGYZÉSEK
• Az IEC 802.3 szerint a maximális vezetékhossz 10/100 Mbaud átviteli sebességű

Ethernet (10Base-T / 100Base-T) esetében pl. a DFE32B és a switch között 100 m.
• A PROFINET IO esetében a VLAN címkével (tag) priorizált 8892hex frame-jelű

Ethernet frame-eket használják valósidejű adatcserére. Ez switchelt hálózatot
feltételez. A switcheknek támogatniuk kell a priorizálást. Hub nem megengedett. Az
adatátvitel teljes duplex eljárással, 100 Mbittel történik. A kábelezésről részletes
információ a PROFINET használók szervezete által kiadott "Installation Guideline
PROFINET" (PROFINET telepítési útmutató) c. kiadványban található.
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4.6 A buszkábel árnyékolása és fektetése
Kizárólag olyan árnyékolt kábeleket és összekötő elemeket használjon, amelyek
teljesítik az IEC 11801 2.0 kiadás szerinti D osztály, 5. kategória követelményeit is.
A buszkábel szakszerű árnyékolása megfelelően csökkenti az ipari környezetben
előforduló elektromos zavarjelek hatásait. Az árnyékolás kialakításánál ügyeljen az
alábbiakra:
• Húzza meg szorosan a csatlakozók, a modulok és a potenciálkiegyenlítő vezetékek

rögzítőcsavarjait.
• Kizárólag fémházas vagy fémbevonatú csatlakozókat használjon.
• Az árnyékolást nagy érintkezési felülettel kösse be a csatlakozóba.
• A buszkábel árnyékolását mindkét végén kösse be.
• A jelvezetékeket és a buszkábelt ne az erősáramú kábelekkel (pl. a motor-

kábelekkel) párhuzamosan vezesse, hanem lehetőleg külön kábelcsatornában.
• Ipari környezetben használjon fémből készült, földelt kábeltartó tálcákat.
• A jelkábeleket és a hozzájuk tartozó potenciálkiegyenlítő vezetékeket egymáshoz

közel, a lehető legrövidebb úton vezesse.
• Kerülje a buszkábelek dugaszolható csatlakozókkal való meghosszabbítását.
• A buszkábeleket vezesse szorosan a földpotenciálon lévő felületek mentén.

STOP!
A rendszerek földpotenciálja közötti eltérés, ill. ingadozás esetén a mindkét végén
bekötött és földpotenciállal (PE) összekötött árnyékoláson kiegyenlítő áram folyhat.
Ilyen esetben – a vonatkozó VDE-előírások figyelembevételével – gondoskodjon a
megfelelő potenciálkiegyenlítésről.
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4.7 TCP/IP-címzés és alhálózatok
Bevezetés Az IP protokoll címbeállításai a következő paraméterekkel végezhetők el

• IP-cím
• Alhálózati maszk
• Standard gateway
E paraméterek helyes beállításához ebben a fejezetben elmagyarázzuk a címzési
mechanizmusokat és az IP hálózatok felosztását alhálózatokra.

IP-cím Az IP-cím egy 32 bites érték, ami egyértelműen azonosítja a hálózat állomásait. Az
IP-címet négy decimális szám írja le, amelyek ponttal vannak elválasztva.
Példa: 192.168.10.4
Mindegyik decimális szám a cím egy bájtjának (= 8 bit) felel meg, és bináris formában
is leírható (Æ következő táblázat).

Az IP-cím egy hálózati címből és egy állomáscímből áll (Æ következő táblázat).

A hálózati osztály és az alhálózati maszk határozza meg azt, hogy az IP-cím melyik
része jelöli a hálózatot és melyik azonosítja az állomást.
A csak nullát vagy egyest tartalmazó (bináris) állomáscímek nem megengedettek, mivel
ezek magára a hálózatra vagy broadcast-címre vonatkoznak.

Hálózati 
osztályok

Az IP-cím első bájtja határozza meg a hálózati osztályt, így a hálózati címre és az
állomáscímre való felosztást.

Sok hálózat esetében nem elegendő ez a durva felosztás. Ezeknél egy beállítható
alhálózati maszkot alkalmaznak.

Alhálózati maszk Az alhálózati maszk segítségével a hálózati osztályok még finomabb felosztása
lehetséges. Az alhálózati maszkot – éppúgy, mint az IP-címet – négy decimális
számmal írjuk le, amelyek ponttal vannak elválasztva. Minden decimális szám egy
bájtnak felel meg.
Példa: 255.255.255.128
Mindegyik decimális szám az alhálózati maszk egy bájtjának (= 8 bit) felel meg, és
bináris formában is leírható (Æ következő táblázat).

1. bájt 2. bájt 3. bájt 4. bájt

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Hálózati cím Állomáscím

192.168.10 4

Értéktartomány
Hálózati osztály Teljes hálózatcím

(példa) Jelentés
1. bájt

0…127 A 10.1.22.3 10 = hálózatcím
1.22.3 = állomáscím

128…191 B 172.16.52.4 172.16 = hálózatcím
52.4 = állomáscím

192…223 C 192.168.10.4 192.168.10 = hálózatcím
4 = állomáscím

1. bájt 2. bájt 3. bájt 4. bájt

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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Ha az IP-címet és az alhálózati maszkot egymás alá írjuk, akkor látszik, hogy az
alhálózati maszk bináris jelölésében az egyesek a hálózati címet határozzák meg,
a nullák pedig az állomáscímet jelölik (Æ következő táblázat).

A 192.168.10. című C osztályú hálózatot a 255.255.255.128 alhálózati maszk tovább
osztja. Két hálózat keletkezik, amelyek címe 192.168.10.0 és 192.168.10.128.
A két hálózat engedélyezett állomásai:
• 192.168.10.1 … 192.168.10.126
• 192.168.10.129 … 192.168.10.254
A hálózati állomások az IP-címet és az alhálózati maszkot logikai ÉS kapcsolatba állítva
határozzák meg, hogy a kommunikációs partner a saját hálózatban található-e meg
vagy más hálózatban. Ha a kommunikációs partner nem a saját hálózatban található,
akkor a standard gateway-t szólítják meg.

Standard 
gateway

A standard gateway ugyancsak egy 32 bites címmel szólítható meg. A 32 bites címet
négy decimális szám írja le, amelyek ponttal vannak elválasztva.
Példa: 192.168.10.1
A standard gateway biztosítja a kapcsolódást a többi hálózathoz. Így ha egy hálózati
állomás egy másik állomást kíván megszólítani, akkor az IP-címet és az alhálózati
maszkot logikai és kapcsolatba állíthatja, és így eldöntheti, hogy a keresett állomás a
saját hálózatban található-e meg. Ha ez nem így van, akkor a standard gateway-t
(router) szólítja meg, aminek a saját hálózatban kell megtalálhatónak lennie. A standard
gateway aztán átveszi az adatcsomagok továbbítását.

1. bájt 2. bájt 3. bájt 4. bájt

IP-cím
decimális 192 . 168 . 10 . 128

bináris 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Alhálózati maszk
decimális 255 . 255 . 255 . 128

bináris 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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4.8 IP-cím beállítása DCP-n át
Első üzembe 
helyezés

Az IP-cím paraméterét PROFINET IO esetén a DCP (Discovery and Configuration
Protocol) protokoll adja meg. A DCP készüléknevekkel (device name) dolgozik.
A készüléknév egyértelműen azonosítja a hálózatban a PROFINET IO résztvevőt.
A PROFINET IO kontrollerrel (vezérléssel) vezethető be a résztvevők tervezésekor, és
éppen úgy kell beállítani a PROFINET IO eszközön a tervezői szoftverben. A kontroller
a készüléknév segítségével azonosítja induláskor a készüléket és átadja a hozzá
tartozó IP-cím paramétert. Ezáltal már nincs szükség a közvetlenül a slave-en végzett
beállításokra. Az általános eljárásmód a "Tervezés PROFINET esetén" c. fejezetben a
Simatic Step7 példáján át van leírva (Æ "A PROFINET készüléknév kiosztása" c. rész).

Az IP-cím-
paraméterek 
visszaállítása

Ha az IP-cím paraméterei nem ismertek és nem lehet a soros interfésszel vagy a
DBG60B kezelőkészülékkel hozzáférni a hajtásszabályozóhoz, akkor az IP-cím
paraméterei a "Def IP" DIP kapcsolóval visszaállíthatók az alapértelmezett értékükre.
A DFE32B opció ezáltal a következő alapértelmezett értékeket kapja:
• IP-cím: 192.168.10.4
• Alhálózati maszk: 255.255.255.0
• Alapértelmezett gateway (átjáró): 1.0.0.0
• PROFINET készüléknév: PNETDeviceName_MACID

Ebben a sorrendben járjon el az IP-cím paramétereinek alapértelmezett értékre való
visszaállításához:
• Kapcsolja le a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget.
• A DFE32B opción állítsa a "Def IP" DIP kapcsolót "1" állásba.
• Kapcsolja ismét be a DC 24 V tápfeszültséget és a hálózati feszültséget.
• Várjon, amíg a DFE32B opció elindul. Ez a zöld színű "Run" LED-ről ismerhető fel.

Ekkor a 192.168.10.4 IP-címen át férhet hozzá a hajtásszabályozóhoz. Új IP-cím
paraméter beállításához a következőképpen járjon el:
• Indítson el egy böngészőprogramot és lépjen a DFE32B opció honlapjára vagy

indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvert.
• Állítsa be a kívánt címparamétert.
• A DFE32B opción állítsa a "Def IP" DIP kapcsolót "0" állásba.
• Az új címparaméterek átvétele a készülék ki- és bekapcsolása után történik meg.
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4.9 Eljárásmód készülékcsere után
4.9.1 MOVIDRIVE® B készülékcsere

Ha a kicserélt MOVIDRIVE® B memóriakártyáját bedugja az új MOVIDRIVE® B
készülékbe, az új készüléket a PROFINET IO kontroller további intézkedések nélkül
ismét felismeri.

Ha csak a DFE32B opciót cserélik, nincs szükség más intézkedésre.

4.9.2 MOVITRAC® B / Gateway készülékcsere

• Csak terepibusz-opcióval rendelkező MOVITRAC® B készülék cseréje esetén
érvényes: Az elmentett paraméterkészletet be kell tölteni az új MOVITRAC® B
készülékbe, vagy végre kell hajtani a hajtásszabályozó teljes üzembe helyezését 
(Æ MOVITRAC® B üzemeltetési utasítás).

• Ismét hozzá kell rendelni a meglévő PROFINET IO készüléknevet a tervezői
szoftverben. Az első üzembe helyezéshez hasonlóan járjon el (Æ "Tervezés
PROFINET esetén" c. fejezet).

• Az Auto setup előtt ellenőrizze a P884 SBus Baud Rate (rendszerbusz átviteli
sebessége) és a P831 Reaction Fieldbus Timeout (reakció terepibusz-időtúllépés
esetén) paramétert. A rendszerbuszon (SBus) csatlakoztatott készülékek adatátviteli
sebességének egyeznie kell a gateway (DFE32B) SBus-adatátviteli sebességével.
Ehhez használja a gatewaynek a MOVITOOLS® MotionStudio szoftverben található
paraméterfáját.

• Aktiválja az Auto setup funkciót. Ehhez a DFE32B opción állítsa az "AS" DIP
kapcsolót "1" állásba.

MEGJEGYZÉS
Ha a kicserélt MOVIDRIVE® B memóriakártyáját nem dugja be az új MOVIDRIVE® B
készülékbe, akkor végre kell hajtani a hajtásszabályozó teljes üzembe helyezését
vagy be kell tölteni az elmentett paraméterkészletet az új MOVIDRIVE® B készülékbe.
Ezenkívül ismét hozzá kell rendelni a meglévő PROFINET IO készüléknevet a tervezői
szoftverben. Az első üzembe helyezéshez hasonlóan járjon el (Æ "Tervezés
PROFINET esetén" c. fejezet).
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4.10 A DFE32B opció üzemi kijelzései
4.10.1 PROFINET LED-ek

A DFE32B opcionális kártyán található két világítódióda, amely a DFE32B és a
PROFINET rendszer aktuális állapotát jelzi.

RUN LED A RUN LED a buszelektronika előírásszerű működését jelzi.

BUS FAULT LED A BUS FAULT LED a PROFINET állapotát jelzi.

61629AXX

DFE32B

RUN

BUS
FAULT

A RUN LED 
állapota

A hiba oka Hibaelhárítás

zöld • A DFE32B hardver OK.
• Előírásszerű üzemelés.

–

sötét • A DFE32B nem üzemkész.
• Kapcsolja ismét be a készüléket. A hiba 

ismételt fellépése esetén forduljon az SEW 
szervizhez.

piros • Hiba a DFE32B hardverében.

zölden 
villog

• A DFE32B hardvere nem indul.

sárgán 
villog

• Kapcsolja ismét be a készüléket. A "DEF IP" 
DIP kapcsolóval állítsa be az alapértelmezett 
IP-címet. A hiba ismételt fellépése esetén 
forduljon az SEW szervizhez.

sárga • Kapcsolja ismét be a készüléket. A hiba 
ismételt fellépése esetén forduljon az SEW 
szervizhez.

A BUS FAULT 
LED állapota

A hiba oka Hibaelhárítás

sötét • A PROFINET IO készülék 
adatcserét végez a PROFINET IO 
kontrollerrel (data exchange).

-

zölden villog
zölden/pirosan 
villog

• A PROFINET IO kontroller 
tervezésekor bekapcsolták a 
készülék villogását, hogy könnyebb 
legyen felismerni.

-

piros • Nincs kapcsolat a PROFINET IO 
kontrollerrel.

• A PROFINET IO készülék nem ismer 
fel linket.

• Buszszakadás
• A PROFINET IO készülék nem 

üzemel.

• Ellenőrizze a DFE32B opció 
PROFINET csatlakozását.

• Ellenőrizze a PROFINET IO kontrollert.
• Ellenőrizze a PROFINET hálózat 

kábelezését.

sárga
sárgán villog

• Nem engedélyezett modult szereltek 
a STEP7 hardverkonfigurációba.

• Kapcsolja a STEP7 
hardverkonfigurációt ONLINE 
állapotba és elemezze a PROFINET 
IO készülék csatlakozóhelyeinek 
modulállapotát.



4 Szerelési és telepítési tudnivalók
A DFE32B opció üzemi kijelzései

26 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

Link/Activity LED A két (X30, X32) RJ45 dugaszolható csatlakozóba integrált zöld Link és sárga Activity
LED az Ethernet kapcsolat állapotát jelzi.

4.10.2 Gateway LED

A H1 és a H2 LED a kommunikáció állapotát jelzi gateway üzemmódban.

61880AXX

LED / állapot Jelentés

Link / zöld Fennálló Ethernet kapcsolat.

Link / sötét Nincs fennálló Ethernet kapcsolat.

Activity / sárga Éppen adatátvitel folyik az Ethernet kapcsolaton.

X
3

0
X

3
2

LED "Link"

LED "Activity"

MEGJEGYZÉSEK
• Mivel a DFE32B opcionális kártyán a firmware-nek kb. 10 másodpercre van

szüksége az inicializáláshoz, ez idő alatt a MOVIDRIVE® hétszegmenses
kijelzőjén a "0" állapot (a hajtásszabályozó nem üzemkész) jelenik meg.

• A DFE32B opcionális kártya Run LED-je zölden világít.

58129axx

H1 Sys Fault LED (piros) Csak gateway funkciónál

Állapot Állapot Leírás

piros Rendszerhiba A gateway nincs konfigurálva vagy inaktív az 
egyik hajtás.

sötét SBus OK A gateway megfelelően van konfigurálva.

villog Bus scan A gateway ellenőrzi a buszt.

X24

H1

H2

MEGJEGYZÉSEK
• A (zöld) H2 LED jelenleg fenntartva.
• Az X24 sorkapocsléc az RS-485 interfész a PC-vel és MOVITOOLS® MotionStudio

szoftverrel végzett diagnosztikához.
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5 Tervezés PROFINET esetén
Ez a fejezet ismerteti, hogy miként kell megtervezni a DFE32B opcióval rendelkező
MOVIDRIVE® B és MOVITRAC B frekvenciaváltót / gateway-t. A DFE32B tervezéséhez
MOVIDRIVE® B vagy MOVITRAC® B esetében az alábbi GSD fájl használható:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ééééhhnn.xml
Ez a GSD fájl tartalmazza a készülék üzemeltetési leírását MOVIDRIVE® B
hajtásszabályozóba beépített vagy MOVITRAC® B-hez való terepibusz-gateway-ként
üzemeltetett DFE32B esetén.

5.1 A PROFINET IO kontroller tervezése
Ebben a fejezetben a MOVIDRIVE® B vagy MOVITRAC® B PROFINET-hez
tervezésének leírása található az aktuális GSD(ML) fájllal. A tervezést a Simatic
Manager tervezői szoftver és Simatic CPU 315F 2 PN/DP példáján át magyarázzuk el.

A GSD fájl 
inicializálása

• Indítsa el a STEP7 HWCONFIG programot és válassza ki az [Extras] menü [Install
new GSD file] menüpontját.

• A megjelenő párbeszédablakban válassza ki a "Software ROM 7" CD-ről a "GSDML-
V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-ÉÉÉÉHHNN.xml" fájlt. Az "ÉÉÉÉHHNN" a fájl dátumát
jelenti. A [Browse] (tallózás) gombbal kereshető ki a kívánt könyvtár. A kiválasztást
nyugtázza az [OK] gombbal.

• A DFE32B SEW PROFINET IO kapcsolása ezt követően az [Additional Field
Devices] / [Drives] / [SEW] [DFE/DFS(2Ports)] (További terepi készülékek / Hajtások
/ SEW / DFE/DFS (2 port)) pont alatt található meg.

MEGJEGYZÉS
A GSD fájl aktuális verziója az SEW honlapjáról (www.sew-eurodrive.com) a
"Software" pont alatt tölthető le.



5 Tervezés PROFINET esetén
A PROFINET IO kontroller tervezése

28 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

5.1.1 A PROFINET készüléknév kiosztása

Az általános eljárást a SIMATIC STEP7 példáján át írjuk le.
• Válassza ki a STEP7 HWCONFIG programban a [PLC] / [Ethernet] / [Edit Ethernet

Node…] (PLC / Ethernet / Ethernet csomópont szerkesztése) menüpontot.

• Kattintson a [Browse] (tallózás) gombra. Áttekintés jelenik meg az összes olyan
PROFINET IO résztvevőről, amelyek a tervezői eszközzel online elérhetők (Æ alábbi
ábra).

• Válassza ki a kívánt résztvevőt. Az SEW résztvevő a készüléktípusnál [3]
mint "SEW-MDX61B+DFE32B" jelenik meg. A készüléknév [4] gyárilag
"PNETDeviceName" és a berendezés sajátosságaihoz igazítható. Több MDX61B a
kijelzett MAC-címmel [2] különböztethető meg. A MAC-cím [2] a DFE32B opcióra
van ragasztva. A [Flash] (villogás) gombbal [1] a kiválasztott DFE32B Status LED-je
zöld színben villogtatható, hogy a kiválasztás ellenőrizhető legyen.

11727AEN

62340AEN

[1]

[2] [3] [4]
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• A "Device name" (készüléknév) mezőben [2] adja meg a készüléknevet és nyomja
meg az [Assign name] (név hozzárendelése) gombot [8]. A készüléknevet ekkor a
program átviszi a résztvevőre és eltárolja benne. A név max. 255 karakter
hosszúságú lehet.

• Adjon meg IP-címet [5] és alhálózati maszkot [4], valamint adott esetben routercímet
[7]. Nyomja meg az [Assign IP configuration] (IP-konfiguráció hozzárendelése)
gombot [3].

62330AEN

[1] "Close" (bezárás) gomb

[2] "Device name" (készüléknév) beviteli mező

[3] "Assign IP Configuration" (IP-konfiguráció hozzárendelése) gomb

[4] "Subnet mask" (alhálózati maszk) beviteli mező

[5] "IP address" (IP-cím) beviteli mező

[6] "Browse" (tallózás) gomb

[7] "Router address" (routercím) beviteli mező

[8] "Assign name" (név hozzárendelése) gomb

[9] "Reset" (visszaállítás) gomb

[6]

[2]

[3]

[1]

[8]

[9]

[5]

[4]

[7]
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• Ismét nyomja meg a [Browse] (tallózás) gombot [6], hogy ellenőrizze, átvételre
kerültek-e a beállítások.
Nyomja meg a [Close] (bezárás) gombot [1].

• A [Reset] (visszaállítás) gombbal [9] a DFE32B készülékneve online visszaállítható.
Ez után újra kell indítani a DFE32B-t.

5.1.2 PROFINET bekötés tervezése MOVIDRIVE® B-hez

Új projekt 
létrehozása

Indítsa el a Simatic Manager programot és hozzon létre egy új projektet. Válassza ki a
vezérlés típusát és illessze be a kívánt modulokat. Célszerű beilleszteni az OB82, OB86
és OB122 modult.
Az OB82 modul arról gondoskodik, hogy a vezérlés úgynevezett diagnosztikai
riasztásnál ne kerüljön "STOP" állapotba. Az OB86 modul a decentralizált periféria
kiesését jelzi. Az OB122 modult akkor kell meghívni, ha a vezérlés nem képes
hozzáférni a decentralizált periféria valamely résztvevőjének adataihoz. Ez pl. akkor
léphet fel, ha a DFE32B később üzemkész, mint a vezérlés.

• Indítsa el a STEP7 HWCONFIG programot és válassza ki a PN IO csatlakozóhelyet
a vezérlőrackben.

• A jobb egérgombbal előhívható helyi menüvel illesszen be egy PROFINET IO
rendszert. Ennek során adjon IP-címet a PROFINET IO kontrollernek. Az [Ethernet]
gombbal illesszen be új PROFINET alrendszert.

• A hardverkatalógusban nyissa meg a [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] (PROFINET IO / További terepi készülékek /
Hajtások / SEW / DFE/DFS (2 port)) menüpontot [1].

MEGJEGYZÉS
Az IO kontroller ekkor még nem végezhet ciklikus adatcserét az IO készülékekkel.

62334AEN

[2]

[1]
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• Az egérrel húzza az "MDX61B+DFE32B" [2] bejegyzést a PROFINET IO rendszerbe
és ossza ki a PROFINET állomásnevet.
Ennek a névnek azonosnak kell lennie a DFE32B-ben beállított PROFINET
készüléknévvel.

• Törölje a 2. slot bejegyzését, hogy megtörténhessen az Ön alkalmazásának
tervezése. Válassza ki az alkalmazáshoz szükséges folyamatadat-konfigurációt.

• Adja meg a be- és kimeneti, ill. a perifériacímeket a konfigurált adathosszra és
mentse el a konfigurációt.
A tervezéshez PROFINET esetén a slot modellt használják. Ennél minden slot
(csatlakozóhely) hozzá van rendelve egy DFE32B kommunikációs interfészhez.

1. slot: Slot not used (nincs használatban) [1] állapotúnak kell lennie.
2. slot: Folyamatadat-csatorna [2]. A PROFINET IO kontroller és a PROFINET IO
eszköz között ciklikusan cserélt folyamatadatok száma.

• Bővítse felhasználói programját, hogy adatcserére legyen képes az új
készülékekkel.

• A folyamatadatok átvitele konzisztens. Az SFC14 és az SFC15 a folyamatadat-
átvitelre használható.

62335AEN

[1]

[2]
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Csomópont-
konfigurálás

Az egyes csatlakozóhelyek (slotok) konfigurálását követően az újonnan beillesztett
csomópontot (résztvevőt) további beállításokkal kell konfigurálni. Az új csomópont
készülékikonjára duplán kattintva az alábbi párbeszéd nyílik meg.

• A "General" (általános) fülön [1] a "Device name" (készüléknév) beviteli mezőben [3]
az előzőleg kiosztott készüléknevet kell megadni. Ennek során ügyeljen a kis- és
nagybetűkre.

62255AEN

[1] "General" (általános) fül

[2] "IO cycle" (IO ciklus) fül

[3] "Device name" (készüléknév) beviteli mező

[4] "Ethernet" gomb

[1]

[3]

[2]

[4]
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• Az előzőleg kiosztott IP-cím megadásához (Æ alábbi ábra) kattintson a "Node /
PN IO system" (csomópont / PN IO rendszer) mezőben az [Ethernet] gombra [4].

• Az "IO cycle" (IO ciklus) fülön [2] állítható be az a frissítési idő, amellyel a csomópont
a folyamatadatait aktualizálja. A MOVIDRIVE® B készülékbe beépített DFE32B
opció 2 ms-os minimális frissítési időt támogat (Æ alábbi ábra).

11728AEN

11729AEN
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A vezérlés 
indítása

Töltse be a tervezést a Simatic S7-re és indítsa el újra az egységet. A vezérlés hibajelző
LED-jeinek ki kell aludniuk.
A DFE32B opció LED-jeinek a következő állapotot kell felvenniük:
• RUN LED: zölden világít
• BUS FAULT LED: sötét
• Link és Activity LED: pislákol
Ellenkező esetben ellenőrizze a tervezést, különösen a készülékneveket és az
IP-címeket.
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Tervezési példa 
MOVIDRIVE® B 
folyamatadat-
konfigurálásához

Ebben a példában a hajtás pozicionálását a MOVIDRIVE® B-nek kell végeznie. Erre a
"bővített buszpozícionálás" alkalmazásmodul használható.
A 6 folyamatadat a PLC és a hajtásszabályozó közötti információcserét végzi.

Az alábbi ábra a hozzá tartozó PROFINET paraméterezést mutatja.

62347AHU

11730AEN

Status –
Wort

Ist –
position

Ist –
position

Ist –
drehzahl

Ausgangs –
strom

Geräte –
auslastung

� 6 bemeneti folyamatadat

Status –
Wort

Ist –
position

Ist –
position

Ist –
drehzahl

Ausgangs –
strom

Geräte –
auslastung

Status –
Wort

Ist –
position

Ist –
position

Állapotszó Tényleges 
helyzet

Ist –
drehzahl

Ausgangs –
strom

Geräte –
auslastung

Kimeneti 
áram

– A készülék 
kihasználtsága

�

Lassítás Beschleu-
nigung

Soll-
drehzahl

Ziel-
position

Ziel-
position

Control 
Wort

6 kimeneti folyamatadat

Beschleu-
nigung

Soll-
drehzahl

Ziel-
position

Ziel-
position

Control 
Wort

Beschleu-
nigung

Soll-
drehzahl
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5.1.3 MOVITRAC® B vagy gateway tervezése DFE32B opció esetén

Általános 
tudnivalók

Az átvitelhez használt be- és kimeneti adatok jellegét és számát csak az után lehet
definiálni, hogy az IO kontroller elküldte a frekvenciaváltónak a PROFINET
konfigurációt. Eközben a hajtásokat folyamatadatokkal lehet vezérelni és a terepibusz-
interfész minden paraméterét aciklikusan lehet olvasni és írni.
Alább az automatizálási készülék (IO kontroller) és a terepibusz-interfész (IO eszköz)
és egy folyamatadat-csatornával rendelkező hajtásszabályozó között folyó
adatforgalom sematikus ábrája látható.

A folyamatadatok 
konfigurálása

A PROFINET interfész az IO kontroller és az IO eszköz közötti adatcserére különböző
konfigurációkat tesz lehetővé. A konfigurációt az SEW frekvenciaváltók 3 folyamatadat-
szó értékű alapértelmezett folyamatadat-szélessége határozza meg. Aztán a
terepibusz-interfész osztja szét a folyamatadat-szókat az egyes készülékek között.
A PROFINET interfész 1×3 … 8×3 folyamatadat-szót fogad el.

62258AXX

 

MEGJEGYZÉS
Az SBus hálózaton egy résztvevőhöz mindig 3 folyamatadatot rendelnek hozzá.
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5.1.4 PROFINET bekötés tervezése MOVITRAC® B-hez

Új projekt 
létrehozása

Indítsa el a Simatic Manager programot és hozzon létre egy új projektet. Válassza ki a
vezérlés típusát és illessze be a kívánt modulokat. Célszerű beilleszteni az OB82, OB86
és OB122 modult.
Az OB82 modul arról gondoskodik, hogy a vezérlés úgynevezett diagnosztikai
riasztásnál ne kerüljön "STOP" állapotba. Az OB86 modul a decentralizált periféria
kiesését jelzi. Az OB122 modult akkor kell meghívni, ha a vezérlés nem képes
hozzáférni a decentralizált periféria valamely résztvevőjének adataihoz. Ez pl. akkor
léphet fel, ha a DFE32B később üzemkész, mint a vezérlés.

• Indítsa el a STEP7 HWCONFIG programot és válassza ki a PROFINET IO
csatlakozóhelyet a vezérlőrackben.

• A jobb egérgombbal előhívható helyi menüvel illesszen be egy PROFINET IO
rendszert. Ennek során adjon IP-címet a PROFINET IO kontrollernek. Az [Ethernet]
gombbal illesszen be új PROFINET alrendszert.

• A hardverkatalógusban nyissa meg a [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] (PROFINET IO / További terepi készülékek /
Hajtások / SEW / DFE/DFS (2 port)) menüpontot [1].

• Az egérrel húzza a "Gateway DFE32B" [2] bejegyzést a PROFINET IO rendszerbe,
és ossza ki a PROFINET állomásnevet.
Ennek a névnek azonosnak kell lennie a DFE32B-ben beállított PROFINET
készüléknévvel.

• A gateway-re csatlakoztatott frekvenciaváltók a PROFINET-ben a 2. slottól
kezdődően jelennek meg. A csatlakoztatott frekvenciaváltók számától függően
törölje az érintett slotok bejegyzéseit (pl. 5 frekvenciaváltós konfigurációnál a 2.–7.
slotét).

• Egérrel húzza az "AS 1 Drive (1x3PD)" bejegyzést a szabad slotokra.
• Adja meg a be- és kimeneti, ill. a perifériacímeket a konfigurált hajtásokra, és mentse

el a konfigurációt.

62338AEN

[2]
[1]
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A tervezéshez PROFINET esetén a slot modellt használják. Ennél minden slot
(csatlakozóhely) hozzá van rendelve egy DFE32B terepibusz-interfészhez. A
DFE32B gateway funkciójánál az alábbi felosztást használják.

Az 1. slot jelenleg nem használatos. A 2.–9. slotot a csatlakoztatott készülékek
folyamatadat-csatornái foglalják el, hajtásonként 3 folyamatadattal.

• Bővítse felhasználói programját, hogy adatcserére legyen képes az új
készülékekkel.

• A folyamatadatok átvitele konzisztens. Az SFC14 és az SFC15 a folyamatadat-
átvitelre használható.

11731AEN
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Csomópont-
konfigurálás

Az egyes csatlakozóhelyek (slotok) konfigurálását követően az újonnan beillesztett
csomópontot (résztvevőt) további beállításokkal kell konfigurálni. Az új csomópont
készülékikonjára duplán kattintva az alábbi párbeszéd nyílik meg.

• A "General" (általános) fülön [1] a "Device name" (készüléknév) beviteli mezőben [3]
az előzőleg kiosztott készüléknevet kell megadni. Ennek során ügyeljen a kis- és
nagybetűkre.

62336AEN

[1] "General" (általános) fül

[2] "IO cycle" (IO ciklus) fül

[3] "Device name" (készüléknév) beviteli mező

[4] "Ethernet" gomb

[1]

[2]

[3]

[4]
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• Az előzőleg kiosztott IP-cím megadásához (Æ alábbi ábra) kattintson a "Node /
PN IO system" (csomópont / PN IO rendszer) mezőben az [Ethernet] gombra [4].

• Az "IO cycle" (IO ciklus) fülön [2] állítható be az a frissítési idő, amellyel a csomópont
a folyamatadatait aktualizálja. A MOVITRAC® B készülékbe beépített DFE32B opció
gateway-ként 4 ms-os minimális frissítési időt támogat (Æ alábbi ábra).

11732AEN

11733AEN
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A vezérlés 
indítása

Töltse be a tervezést a Simatic S7-re és indítsa el újra az egységet. A vezérlés hibajelző
LED-jeinek ki kell aludniuk.
A DFE32B opció LED-jeinek a következő állapotot kell felvenniük:
• RUN LED: zölden világít
• BUS FAULT LED: sötét
• Link és Activity LED: pislákol
Ellenkező esetben ellenőrizze a tervezést, különösen a készülékneveket és az
IP-címeket.

Alkalmazási 
példa

Ebben a példában 8 MOVITRAC® B frekvenciaváltót kell változtatható fordulatszámmal
üzemeltetni. 3-3 folyamatadat a PLC és az egyes hajtásszabályozók közötti
információcserét végzi.

62260AXX
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Az alábbi ábra a hozzá tartozó PROFINET paraméterezést mutatja.

11734AEN
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5.2 Auto setup gateway üzemmódhoz
Az Auto setup segítségével a DFE32B gateway-ként személyi számítógép nélkül is
üzembe helyezhető. Az Auto setup DIP kapcsolóval indítható (lásd a "DFE32B /
UOH11B gateway telepítése" c. fejezetet a 17. oldalon).

Az első lépésben a DFE32B megkeresi a hozzárendelt SBus buszrendszerre
csatlakoztatott hajtásszabályozókat, s ezt a H1 (rendszerhiba) LED rövid villogása jelzi.
Ehhez a hajtásszabályozóknál eltérő SBus-címeket (P813) kell beállítani. A címeket
1-től kezdve növekvő sorrendben úgy célszerű kiosztani, hogy egyben utaljanak a
frekvenciaváltók elhelyezkedésére a kapcsolószekrényben. Minden hajtásszabályozó
megtalálása után a buszoldali folyamatleképezés 3 szóval bővül.
Ha a rendszer nem talál hajtásszabályozót, akkor a H1 LED folyamatosan világít.
A funkció legfeljebb 8 hajtásszabályozót képes kezelni. Az alábbi ábrán 3 hajtás-
szabályozó folyamatleképezése látható, egyenként 3 kimeneti és bemeneti
folyamatadat-szóval.
A keresés után a DFE32B ciklikusan 3 folyamatadat-szót cserél minden csatlakoztatott
hajtásszabályozóval. A kimeneti folyamatadatokat fogadja a terepi buszról, 3-as
tömbökre osztja és elküldi. A bemeneti folyamatadatokat a hajtásszabályozók
elolvassák, összefűzik és a terepibusz-master felé továbbítják.
Az SBus-kommunikáció ciklusideje résztvevőnként 2 ms, ha az SBus adatátviteli
sebessége 500 kbit/s és nem tesznek további tervezési intézkedést.
Így az SBus hálózaton 8 frekvenciaváltóval rendelkező alkalmazásnál a folyamatadat-
aktualizálás ciklusideje 8 × 2 ms = 16 ms.

MEGJEGYZÉS
Az Auto setup DIP kapcsoló bekapcsolásának hatására a funkció egyszer lefut.
Azután az Auto setup DIP kapcsolónak bekapcsolva kell maradnia. A funkciót a
kapcsoló ki- és bekapcsolásával lehet ismételten lefuttatni.

MEGJEGYZÉS
Az alábbi esetekben az Auto setup funkciót ismételten le kell futtatni, mivel a DFE32B
ezeket az értékeket csak az Auto setup során menti el. Ilyenkor az SBus-ra telepített
minden készülék legyen bekapcsolva. Hasonlóképpen, az Auto setup után a
csatlakoztatott hajtásszabályozók folyamatadatait nem szabad dinamikusan
megváltoztatni.
• Ha megváltozik a DFE32B-re csatlakoztatott hajtásszabályozók folyamatadat-

kiosztása.
• Ha megváltozik a csatlakoztatott készülékek egyikének SBus-címe.
• További készülékek hozzáadása vagy törlése esetén.
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Az alábbi ábra a PLC, a DFE32B opció és a frekvenciaváltó közötti adatcserét ábrázolja.

62322AXX

DFEPROFINET

IO-Controller
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5.3 A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó beállítása

A PROFINET rendszeren keresztül történő vezérléséhez a hajtásszabályozónál
előzőleg a vezérlés forrásaként (P101) és az alapjel forrásaként (P100) a terepi
buszrendszert (FIELDBUS) kell megadni. A terepi busz (FIELDBUS) beállításával a
hajtásszabályozó a PROFINET-ről történő alapjel-átvételre parametrizálható. Ekkor a
MOVIDRIVE® hajtásszabályozó reagál a fölérendelt automatizálási készülék által
küldött folyamatadatokra.
A MOVIDRIVE® hajtásszabályozó az opcionális PROFINET kártya telepítése után
további beállítások nélkül azonnal parametrizálható a PROFINET-en át. Így pl. a
bekapcsolás után az összes paramétert be lehet állítani a fölérendelt automatizálási
készülékről.
A fölérendelt vezérlés felé a terepi busz (FIELDBUS) vezérlő- és alapjelforrásként
történő aktiválását a "Terepi busz üzemmód aktív (Fieldbus mode active)" bittel jelzi az
állapotszóban.
Biztonságtechnikai okokból a hajtásszabályzót terepi buszról történő vezérlés esetén is
engedélyezni kell a sorkapcsokról. Ezért a sorkapcsokat úgy kell kiosztani és
programozni, hogy a hajtásszabályozó a bemeneti kapcsokon keresztül kapjon
engedélyezést. A hajtásszabályozó működését sorkapocsról úgy lehet a
legegyszerűbben engedélyezni, hogy pl. DC +24 V jelet kapcsolunk a DIØØ
(/CONTROLLER INHIBIT = szabályozótiltás) bemeneti kapocsra, és a DIØ1…DIØ3
bemeneti kapcsot "nincs funkciója" (NO FUNCTION) értékre programozzuk.

11638AEN
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5.4 A MOVITRAC® B frekvenciaváltó beállítása

A PROFINET rendszeren keresztül történő vezérléséhez a frekvenciaváltónál előzőleg
a vezérlés forrásaként (P101) és az alapjel forrásaként (P100) a rendszerbuszt (SBus)
kell megadni. A rendszerbusz (SBus) beállításával a frekvenciaváltó a gateway-ről
történő alapjel-átvételre parametrizálható. Ekkor a MOVITRAC® frekvenciaváltó reagál
a fölérendelt automatizálási készülék által küldött folyamatadatokra.
Ahhoz, hogy a MOVITRAC® B frekvenciaváltó az SBus-kommunikáció zavara esetén
leálljon, az SBus1 időtúllépés paramétert (P815) 0-tól eltérő értékre kell beállítani. A
50…200 ms tartományba eső értéket javasolunk.
A fölérendelt vezérlés felé a rendszerbusz (SBus) vezérlő- és alapjelforrásként történő
aktiválását a "Rendszerbusz üzemmód aktív (SBus mode active)" bittel jelzi az
állapotszóban.
Biztonságtechnikai okokból a hajtásszabályzót terepi buszról történő vezérlés esetén is
engedélyezni kell a sorkapcsokról. Ezért a sorkapcsokat úgy kell kiosztani és
programozni, hogy a hajtásszabályozó a bemeneti kapcsokon keresztül kapjon
engedélyezést. A frekvenciaváltó működését sorkapocsról úgy lehet a legegyszerűbben
engedélyezni, hogy pl. DC +24 V jelet kapcsolunk a DIØ1 (CW/STOP = jobbra/állj)
bemeneti kapocsra, és a többi bemeneti kapcsot "nincs funkciója" (NO FUNCTION)
értékre paraméterezzük.

11736AEN

MEGJEGYZÉSEK
• A P881 SBus address (rendszerbusz-cím) paramétert állítsa növekvő sorrendben

1…8 értékre.
• A 0 SBus címet a DFE32B gateway használja, ezért az nem használható.
• A P883 SBus timeout (rendszerbusz-időtúllépés) paramétert 50…200 ms közötti

értékre állítsa.
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5.5 DFE32B opcióval ellátott MDX61B üzembe helyezésének folyamata
Az alábbi alfejezetek a DFE32B PROFINET IO opcióval ellátott MOVIDRIVE® B
üzembe helyezésének folyamatát írják le lépésenként, ellenőrzőlista formájában.

5.5.1 Előkészületek

1. lépés: A szükséges szoftverek telepítése

1. FTDI vezérlőprogram az USB11A programozó interfészhez
– Csatlakoztassa az USB11A-t a PC-re. A Windows Hardverfelismerés telepíti a

szükséges FTDI vezérlőprogramot.
– Az FTDI vezérlőprogram a Software ROM 7-ről vagy az SEW honlapról tölthető

le.
2. GSD fájl: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-ÉÉÉÉ.HH.NN.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio, 5.40-es vagy újabb verzió

2. lépés: A készülékek telepítése

1. A "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" üzemeltetési utasításnak megfelelően telepítse a
következőket:
– hálózati tápvezeték
– motorkábel
– fékellenállás
– DC 24 V segéd-tápfeszültség 

2. Telepítse a PROFINET-et és csatlakoztassa a DFE32B opciót a PROFINET-re.

5.5.2 A DC 24 V-os vagy AC 400 V-os MOVIDRIVE® B bekapcsolása

1. lépés: A MOVIDRIVE® B konfigurálása

1. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvert és nyisson meg új projektet.
Adjon nevet a projektnek és végezze el az USB11A programozó interfész megfelelő
hozzárendelését a COM soros interfészhez.
– Ha az USB11A programozó interfész első alkalommal csatlakozik a PC-re,

elindul a Windows Hardverfelismerés, és telepíti a szükséges FTDI
vezérlőprogramot.

– Ha nem ismeri fel az USB11A-t, ellenőrizze a COM interfész hozzárendelését.
A megfelelő COM port "USB" jelölést kap.

2. Az USB11A programozó interfészen át kösse össze a PC-t a MOVIDRIVE® B-vel.
3. Hajtson végre készülékkeresést. Ehhez az egér gombjával jelölje ki a készüléket, és

az egér jobb gombjával válassza ki a [Start up] / [Parameter tree] (paraméterfa)
menüpontot.

4. Állítsa a P100 setpoint source (alapjel forrása) és a P101 control signal source
(vezérlés forrása) paramétert "Fieldbus" (terepi busz) értékre.

5. A terepi buszon át végzett egyszerű vezérlés érdekében a bináris bemenetek a
P601…P608 paraméterrel "No function" (nincs funkciója) értékre paraméterezhetők.

6. Ellenőrizze a folyamatadatok (P87x) paraméterezését. A vezérlőszót és az
állapotszót paraméterezni kell. A P876 PO data enable (kimenő PD engedélyezése)
paramétert állítsa "Yes" (igen) értékre.
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2. lépés: A PROFINET tervezése

1. A hardver konfigurálásához indítsa el a vezérlés gyártójának szoftverét (pl. STEP7
HWCONFIG).

2. Adott esetben pótolja a GSD fájl telepítését (Æ "Előkészületek" c. fejezet).
3. Ellenőrizze, hogy a PC és a vezérlés azonos alhálózatban található-e:

– Az alsó bájtig azonos a PC és a CPU IP-címe?
– Azonos az alhálózati maszk?

4. Ellenőrizze, hogy létrejön-e a TCP/IP kommunikáció a vezérléssel.
5. Hajtsa végre a PROFINET konfigurálását a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

– Végezze el a PROFINET készüléknév hozzárendelését.
– Adott esetben végezze el az IP-konfiguráció hozzárendelését.
– Hajtsa végre a folyamatadat-konfigurálást.
– Töltse be a tervezést a vezérlésbe.

6. Sikeres PROFINET konfigurálást követően a DFE32B opción kialszik a BUS FAULT
LED. Létrejön a folyamatadat-csere.

7. Terjessze ki a vezérlőprogramot és építse fel a MOVIDRIVE® B-vel folytatott
folyamatadat-cserét.

8. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvert és nyisson meg új projektet.
Kommunikációs interfészként "Ethernet" legyen beállítva.
– Alternatívaként a MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltethető az USB11A-val

soros kommunikációval is. Ehhez kösse össze a PC-t a MOVIDRIVE® B-vel.
9. Hajtson végre készülékkeresést.
10.Jelölje ki a MOVIDRIVE® B-t, és az egér jobb gombjával válassza ki a [Diagnostics]

/ [Bus monitor] menüpontot. Ellenőrizze, hogy működik-e a vezérlés és a
MOVIDRIVE® B közötti folyamatadat-csere.

11.Kapcsolja be a hálózati feszültséget és a sorkapocsról engedélyezze a
MOVIDRIVE® B működését (DI00 = 1). Aktiválja a készülék engedélyezését az
1. vezérlőszó = 0x0006 megadásával.
– Ha a MOVIDRIVE® B továbbra is "No enable" (nincs engedélyezés) állapotban

marad, ellenőrizze a kapocskiosztást (P60x paramétercsoport) és adott esetben
kössön további bináris bemenetekre is DC 24 V-ot.
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5.6 Gateway-ként funkcionáló DFE32B üzembe helyezésének folyamata
Az alábbi alfejezetek a gateway-ként funkcionáló DFE32B PROFINET IO opcióval
ellátott MOVITRAC® B üzembe helyezésének folyamatát írják le lépésenként,
ellenőrzőlista formájában.

5.6.1 Előkészületek

1. lépés: A szükséges szoftverek telepítése

1. FTDI vezérlőprogram az USB11A programozó interfészhez
– Csatlakoztassa az USB11A-t a PC-re. A Windows Hardverfelismerés telepíti a

szükséges FTDI vezérlőprogramot.
– Az FTDI vezérlőprogram a Software ROM 7-ről vagy az SEW honlapról tölthető le.

2. GSD fájl: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-ÉÉÉÉ.HH.NN.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio, 5.40-es vagy újabb verzió

2. lépés: A készülékek telepítése

1. A MOVITRAC® B üzemeltetési utasítása szerint telepítse a következőket:
– hálózati tápvezeték
– motorkábel
– fékellenállás
– DC 24 V segéd-tápfeszültség

2. Telepítse a PROFINET-et és csatlakoztassa a gateway-t a PROFINET-re.
3. Hajtsa végre a rendszerbusz telepítését a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
4. Aktiválja az utolsó résztvevőn a rendszerbusz lezáró ellenállását.



5 Tervezés PROFINET esetén
Gateway-ként funkcionáló DFE32B üzembe helyezésének folyamata

50 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

5.6.2 DC 24 V-os vagy AC 400 V-os készülék bekapcsolása

1. lépés: A MOVITRAC® B konfigurálása

1. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvert és nyisson meg új projektet.
Adjon nevet a projektnek és végezze el az USB11A programozó interfész megfelelő
hozzárendelését a COM soros interfészhez.
– Ha az USB11A programozó interfész első alkalommal csatlakozik a PC-re,

elindul a Windows Hardverfelismerés, és telepíti a szükséges FTDI
vezérlőprogramot.

– Ha nem ismeri fel az USB11A-t, ellenőrizze a COM interfész hozzárendelését. A
megfelelő COM port "USB" jelölést kap.

2. Az USB11A programozó interfészen át kösse össze a PC-t a MOVITRAC® B-vel.
3. Hajtson végre készülékkeresést. Ehhez az egér gombjával jelölje ki a készüléket, és

az egér jobb gombjával válassza ki a [Start up] / [Parameter tree] (paraméterfa)
menüpontot.

4. A P881 SBus address (rendszerbusz-cím) paramétert állítsa növekvő sorrendben
(1…8) 0-tól eltérő értékre. A P883 SBus timeout (rendszerbusz-időtúllépés)
paramétert 50…200 ms közötti értékre állítsa.

5. Állítsa a P100 setpoint source (alapjel forrása) paramétert "SBus 1 / fixed setpoint"
(1. rendszerbusz / rögzített alapjel) értékre, a P101 control signal source (vezérlés
forrása) paramétert "SBus 1" (1. rendszerbusz) értékre.

6. A terepi buszon át végzett egyszerű vezérlés érdekében a bináris bemenetek a
P601…P608 paraméterrel "No function" (nincs funkciója) értékre paraméterezhetők.

7. Ellenőrizze a folyamatadatok (P87x paramétercsoport) paraméterezését. A
vezérlőszót és az állapotszót paraméterezni kell. A P876 PO data enable (kimenő
PD engedélyezése) paramétert állítsa "Yes" (igen) értékre.

8. A 2.–7. lépést ismételje meg a rendszerbuszra csatlakoztatott egyes készülékeknél.
9. Aktiválja az "Auto setup" funkciót a DFx gateway "AS" DIP kapcsolójával. Ehhez

állítsa az "AS" DIP kapcsolót "1" értékre. A H1 LED a keresés során villog, a sikeres
befejezés végeztével kialszik.

10.Az USB11A programozó interfészen át kösse össze a PC-t a DFx gateway-jel.
11.Hajtson végre készülékkeresést. Ekkor hozzáférhetőnek kell lennie a DFx gateway-

nek és a rendszerbuszra telepített minden készüléknek.
12.Jelölje ki a DFx gateway-t, és az egér jobb gombjával válassza ki a [Diagnostics] /

[Monitor Fieldbus Gateway DFx] menüpontot. Nyissa meg a "Gateway
Configuration" fület és ellenőrizze, hogy az "Auto setup" funkció minden készüléket
felismert-e. Ellenkező esetben ellenőrizze az alábbiakat:
– a rendszerbusz telepítése
– csatlakoztatva van-e a lezáró ellenállás az utolsó készüléken
– az egyes készülékek SBus címe
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2. lépés: A PROFINET tervezése

1. A hardver konfigurálásához indítsa el a vezérlés gyártójának szoftverét (pl. STEP7
HWCONFIG).

2. Adott esetben pótolja a GSD fájl telepítését (Æ "Előkészületek" c. fejezet).
3. Ellenőrizze, hogy a PC és a vezérlés azonos alhálózatban található-e:

– Az alsó bájtig azonos a PC és a CPU IP-címe?
– Azonos az alhálózati maszk?

4. Ellenőrizze, hogy létrejön-e a TCP/IP kommunikáció a vezérléssel.
5. Hajtsa végre a PROFINET konfigurálását a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

– Végezze el a PROFINET készüléknév hozzárendelését.
– Adott esetben végezze el az IP-konfiguráció hozzárendelését.
– Hajtsa végre a folyamatadat-konfigurálást.
– Töltse be a tervezést a vezérlésbe.

6. Sikeres PROFINET konfigurálást követően a DFE32B opción kialszik a BUS FAULT
LED. Létrejön a folyamatadat-csere.

7. Terjessze ki a vezérlőprogramot és építse fel a DFx gateway-jel folytatott
folyamatadat-cserét.

8. Indítsa el a MOVITOOLS® MotionStudio szoftvert és nyisson meg új projektet.
Kommunikációs interfészként "Ethernet" legyen beállítva.
– Alternatívaként a MOVITOOLS® MotionStudio üzemeltethető az USB11A-val

soros kommunikációval is. Ehhez kösse össze a PC-t a DFx gateway-jel.
9. Hajtson végre készülékkeresést. Ekkor hozzáférhetőnek kell lennie a DFx gateway-

nek és a rendszerbuszra telepített minden készüléknek, ha előzőleg konfigurálták a
MOVITRAC® B készülékeket.

10.Az egér gombjával aktiválja a DFx gateway-t, és az egér jobb gombjával indítsa el a
[Monitor Fieldbus Gateway DFx] eszközt. Lépjen a "Process data monitor" ablakba
és ellenőrizze, hogy működik-e a vezérlés és a gateway közötti folyamatadat-csere.

11.Kapcsolja be a hálózati feszültséget és a sorkapocsról engedélyezze a MOVITRAC®

B működését (DI01 = 1). Aktiválja a készülék engedélyezését az 1. vezérlőszó =
0x0006 megadásával.
– Ha a MOVITRAC® B továbbra is "No enable" (nincs engedélyezés) állapotban

marad, ellenőrizze a kapocskiosztást (P60x paramétercsoport) és adott esetben
kössön további bináris bemenetekre is DC 24 V-ot.
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6 Üzemi tulajdonságok a PROFINET hálózaton
6.1 Bevezetés

A PROFINET IO a klasszikus terepibusz-kommunikációra fizikai átviteli közegként már
a Fast Ethernet technológiát használja. Támogatja az Ethernet TCP/IP-n keresztüli nyílt
kommunikációt és a valós idejű folyamatkommunikációt is. A PROFINET három
kommunikációs osztályt különböztet meg, amelyek teljesítményükben és
funkcionalitásukban különböznek.

Három 
kommunikációs 
osztály

• TCP/IP
Nyílt Ethernet-TCP/IP kommunikáció a valósidejűség követelménye nélkül
(pl. webtechnológia).

• RT (Real Time)
IO adatcsere az automatizálási készülékek között valós időben (> 1 ms).

• IRT (Isochronous Real Time)
Egyidejű valós idejű kommunikáció szinkronizált IO adatcseréhez (pl. motion control
alkalmazásokhoz; DFE32B opció esetén nem áll rendelkezésre).

A DFE32B opció teljesíti a PROFINET RT osztály követelményeit, és nyílt
kommunikációt biztosít TCP/IP-n vagy UDP/IP-n át.

Három 
készüléktípus

A PROFINET IO három készüléktípust különböztet meg: "IO controller" (IO vezérlő),
"IO device" (IO eszköz) és "IO supervisor" (IO felügyelő).
• IO controller (IO vezérlő)

Az IO vezérlő veszi át a decentralizált terepi készülékekkel folytatott ciklikus IO
adatcsere master funkcióját, rendszerint a vezérlés kommunikációs interfészeként
valósítják meg. Az 1. osztályú PROFIBUS DP masterhez hasonlítható. A PROFINET
IO rendszerben több IO controller lehet.

• IO device (IO eszköz)
IO eszköznek nevezzük a PROFINET IO minden olyan terepi készülékét, amelyet IO
vezérlő vezérel, pl. I/O-k, hajtások, szelepszigetek stb. Az IO eszközök a PROFIBUS
DP slave résztvevőkhöz hasonlíthatók. A DFE32B opció PROFINET IO eszköz.

• IO supervisor (IO felügyelő)
IO supervisornak a megfelelő tervezői / diagnosztikai eszközökkel ellátott
programozó készüléket / PC-t nevezzük. Az IO supervisorok hozzáférnek a
folyamat- és paraméteradatokhoz valamint a riasztási és diagnosztikai
információkhoz.
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Kommunikációs 
modell

A PROFINET IO kommunikációs modellje a PROFIBUS DP-V1 sokéves tapasztalataira
épít. A master-slave hozzáférési eljárást provider-consumer (szolgáltató-fogyasztó)
modellel képezték le.
Az IO vezérlő és az IO eszköz közötti adatátvitelre különböző kommunikációs
csatornákat használnak. A ciklikus IO adatok, valamint az eseményvezérelt riasztások
átvitele valósidejű csatornán történik. A paraméterezésre, konfigurálásra és a
diagnosztikai információkhoz UDP/IP alapú standard csatornát használnak.

Készülékmodell A PROFIBUS DP révén ismert decentralizált periféria készülékmodellként kibővült.
A készülékmodell slot és subslot mechanizmusokon alapul, így a moduláris készülékek
modulok és almodulok számára való csatlakozóhelyekkel készülhetnek. A modulokat a
slot, az almodulokat a subslot reprezentálja. Ezek a mechanizmusok lehetővé teszik a
logikai modularizálást is, pl. hajtásrendszer esetében (Æ alábbi ábra).

58645AXX
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Az egyes hajtástengelyek a PROFINET IO alatt modulként jelennek meg. Ebbe a
modulba különböző almodulok dughatók. Itt az almodulok definiálják az IO vezérlő ill. a
keresztirányú forgalmi partner felé a folyamatadat-interfészt. Így provider (szolgáltatói)
ill. consumer (fogyasztói) minőséggel rendelkeznek. Közös PROFINET IO interfésszel
rendelkező többtengelyes rendszerekhez a modell lehetőséget biztosít arra, hogy egy
IO eszközbe több modult csatlakoztassunk. Ilyenkor is minden modul egyetlen tengelyt
reprezentál. A 0. csatlakozóhely (Slot 0) kivitele Device Access Point (DAP) és mindig
az IO eszközt reprezentálja.

6.2 Beépített Ethernet switch
A beépített Ethernet switch segítségével a terepibusz-technológiából ismert
vonaltopológia valósítható meg. Magától értetődően más busztopológia, így csillag-
vagy faszerkezetű is lehetséges. A gyűrűs topológia nem támogatott.

Autocrossing Az Ethernet switch két kivezetett portja Autocrossing funkcióval rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy a következő Ethernet résztvevővel való összekapcsolásra patch kábel és
crossover kábel is használható.

Autonegotiation Amikor felépül a kapcsolat a következő résztvevővel, a két Ethernet résztvevő egyezteti
az adatátviteli sebességet és a duplex üzemmódot. A PROFINET kapcsolás mindkét
Ethernet portja támogatja az autonegotiation funkciót és választhatóan 100 Mbit vagy
10 Mbit adatátviteli sebességgel, full duplex vagy félduplex üzemmódban működik.

A LINK állapot 
felügyelete

Mindkét port lehetővé teszi a LINK állapot felügyeletét. Ez a funkció a STEP7 Hardware
Configuration segítségével a következőképpen állítható be:
• Válassza ki a STEP7-ben a 0. csatlakozóhelyet.
• A helyi menüben válassza az [Object properties] (objektumtulajdonságok)

menüpontot.
• Válassza ki a "Parameter" fület.
A felügyeletet csak ahhoz a porthoz állítsa be, amelyik további résztvevőnek és nem a
vezérlésnek küldi az adatcsomagokat. Ha a porton bekapcsolt felügyeletnél a készülék
LINK DOWN-t ismer fel, akkor a PROFINET eszköz a másik porton át diagnosztikai
riasztást küld a vezérlésnek (Æ "Riasztások" c. fejezet).

MEGJEGYZÉSEK
A vonalakra kapcsolt Industrial Ethernet Switch-ek száma kihatással van az
üzenettovábbítási időre. Amikor az üzenet áthalad a készülékeken, az
üzenettovábbítási idő az Ethernet switch Store & Forward funkciójával nő:
• 64 bájtos üzenethossznál kb. 10 µs-mal (100 Mbit/s esetén)
• 1500 bájtos üzenethossznál kb. 130 µs-mal (100 Mbit/s esetén)
Ez azt jelenti, hogy minél több készüléken kell áthaladni, annál hosszabb lesz az
üzenettovábbítási idő.

MEGJEGYZÉS
A PROFINET IO hálózatokat 100 Mbit adatátviteli sebességgel, full duplex
üzemmódban kell üzemeltetni.
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6.3 Folyamatadat-konfiguráció
A DFE32B opciónál az 1. slotra üres helyet kell paraméterezni. A 2. csatlakozóhelyre
(Slot 2) 1…10 szó I/O-val rendelkező modulok paraméterezhetők. A készülék
bekapcsolása után és a kommunikáció IO vezérlő általi létrehozása előtt a konfiguráció
állása 3 I/O folyamatadat-szó. Ezt az IO vezérlő a kommunikáció létrehozása során
módosíthatja. Az aktuális konfigurációt a P090 PD konfiguráció paraméter jelzi.

Megengedett 
konfigurációk

A DAP (Device Access Point) azonosítója 100 (slot 0, subslot 1)

ID Folyamatadat-hossz

101 1 I/O folyamatadat-szó

102 2 I/O folyamatadat-szó

103 3 I/O folyamatadat-szó

104 4 I/O folyamatadat-szó

105 5 I/O folyamatadat-szó

106 6 I/O folyamatadat-szó

107 7 I/O folyamatadat-szó

108 8 I/O folyamatadat-szó

109 9 I/O folyamatadat-szó

110 10 I/O folyamatadat-szó

MEGJEGYZÉS
A DFE32B opció tervezése kompatibilis a DFE12B opcióval. Ez azt jelenti, hogy a
DFE12B opció DFE32B opcióra cserélésekor a tervezést nem kell módosítani.
A DFE32B opció az 1. csatlakozóhelyen (Slot 1) ilyenkor 1…10 folyamatadat-szót
fogad el.
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6.4 A MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozó vezérlése
A hajtásszabályozó vezérlése a legfeljebb 10 I/O szó hosszúságú folyamatadat-
csatornán keresztül történik. Ezek a folyamatadat-szók, például ha PLC-t használnak IO
kontrollerként, a vezérlés bemeneti/kimeneti ill. perifériatartományában leképezésre
kerülnek, és így a megszokott módon megszólíthatók.

62321AEN
2. ábra: A PROFINET adatok leképezése a PLC címtartományában

[1] PLC-címtartomány

PI1…PI10 bemeneti folyamatadatok

PO1…PO10 kimeneti folyamatadatok

MEGJEGYZÉSEK
A folyamatadat-csatornán keresztül történő vezérléssel, különösen a vezérlő- és
állapotszó kódolásával kapcsolatos közelebbi információkat lásd a terepibusz-
készülékprofil kézikönyvében (Handbuch zum Feldbus-Geräteprofil).
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6.4.1 SIMATIC S7 és MOVIDRIVE® MDX61B vezérlési példája

A hajtásszabályozó Simatic S7 rendszerről a kiválasztott folyamatadat-konfigurációtól
függően kétféleképpen vezérelhető: közvetlenül betöltési és adatátviteli utasításokkal,
vagy a speciális SFC 14 DPRD_DAT és SFC15 DPWR_DAT rendszerfunkciókkal.
Az S7 rendszerben elvileg a 3 bájt vagy a több mint 4 bájt adathosszt az SFC14 és
SFC15 rendszerfunkciókkal kell továbbítani.
Ezért az alábbi táblázat érvényes:

6.4.2 PROFINET időtúllépés (MOVIDRIVE® MDX61B)

Ha a PROFINET adatátvitele zavart vagy megszakadt, akkor a MOVIDRIVE® kivárja a
megszólalási időtúllépést (ha az IO kontrollerben betervezték azt). Kigyullad vagy villog
a BUS FAULT LED és jelzi, hogy újabb hasznos adatok fogadása nem történik. Ezzel
egyidejűleg a MOVIDRIVE® végrehajtja a P831 Fieldbus Timeout response
hibareakciót.
A P819 Fieldbus Timeout paraméter az IO kontroller által a PROFINET indulásakor
megadott megszólalási időtúllépést mutatja. Ez az időtúllépési idő csak az IO
kontrolleren keresztül módosítható. A kezelőkészülék vagy a MOVITOOLS®

MotionStudio segítségével végzett módosítások kijelzésre kerülnek ugyan, de nem
lépnek érvénybe, és a PROFINET következő indításakor ismét felülíródnak.

6.4.3 A terepi busz időtúllépési reakciója (Fieldbus Timeout Response, MOVIDRIVE® MDX61B)

A P831 Fieldbus Timeout response paraméterrel adható meg a hibára adott reakció,
amelyet a terepi busz időtúllépés-ellenőrzése vált ki. Az itt paraméterezett beállításnak
illeszkednie kell a master rendszer beállításához (S7: megszólalási időtúllépés
felügyelete).

Folyamatadat-konfiguráció STEP7 hozzáférés módja

1 PD Betöltési és átviteli parancsok

2 PD Betöltési és átviteli parancsok

3 PD SFC14/15 rendszerfunkciók (6 bájt hosszúságú)

6 PD SFC14/15 rendszerfunkciók (12 bájt hosszúságú)

10 PD SFC14/15 rendszerfunkciók (20 bájt hosszúságú)
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6.5 A MOVITRAC® B frekvenciaváltó vezérlése (gateway)
A frekvenciaváltó vezérlése a 3 I/O szó hosszúságú folyamatadat-csatornán keresztül
történik. Ezek a folyamatadat-szók, például ha PLC-t használnak IO kontrollerként, a
vezérlés bemeneti/kimeneti ill. perifériatartományában leképezésre kerülnek, és így a
megszokott módon megszólíthatók.

PO = kimeneti folyamatadatok, PI = bemeneti folyamatadatok

58612AXX
3. ábra: A PROFINET adatok leképezése a PLC címtartományában

[1] MOVITRAC® B címtartomány, 2. készülék

[2] MOVITRAC® B címtartomány, 1. készülék
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6.5.1 SIMATIC S7 és MOVITRAC® B vezérlési példája (gateway)

A frekvenciaváltó Simatic S7 rendszerről a kiválasztott folyamatadat-konfigurációtól
függően kétféleképpen vezérelhető: közvetlenül betöltési és adatátviteli utasításokkal,
vagy a speciális SFC 14 DPRD_DAT és SFC15 DPWR_DAT rendszerfunkciókkal.
Az S7 rendszerben elvileg a 3 bájt vagy a több mint 4 bájt adathosszt az SFC14 és
SFC15 rendszerfunkciókkal kell továbbítani.

6.5.2 SBus időtúllépés

Ha a DFE32B a rendszerbuszon lévő egy vagy több frekvenciaváltót nem képes elérni,
akkor a gateway a hozzá tartozó hajtásszabályozó 1. állapotszavába F111 System error
(rendszerhiba) hibakódot ír. A H1 (rendszerhiba) LED világít, és a diagnosztikai
interfészen keresztül megjelenik a hibaüzenet. A frekvenciaváltó leállásához a
MOVITRAC® B rendszerhiba P815 SBus időtúllépés paraméterét 0-tól eltérő értékre
kell beállítani. A gateway-nél a hiba törli önmagát, azaz a kommunikáció megindulása
után azonnal folytatódik az aktuális folyamatadatok cseréje.

6.5.3 Készülékhiba

A gateway készülékek az önellenőrzés során sokféle hibát felismernek. A hiba
felismerése esetén reteszelik magukat. A pontos hibareakciókat és azok elhárítását a
Hibalista tartalmazza (Æ "Hibalista gateway üzemmódban" c. fejezet). Az önellenőrzés
során észlelt hiba eredményeképpen a busz bemeneti folyamatadataiban mindegyik
frekvenciaváltó 1. állapotszavába az F111 System error (rendszerhiba) hibakód kerül
beírásra. A DFE készülék H1 (rendszerhiba) LED-je világít. A gateway állapotának
pontos hibakódja a MOVITOOLS® MotionStudio révén ("Status" eszköz) a diagnosztikai
interfészen át megjeleníthető.

6.5.4 A DFE32B reakciója terepibusz-időtúllépésre gateway üzemmódban

A P831 Fieldbus Timeout Response paraméterrel állítható be, hogy a gateway hogyan
viselkedjen időtúllépés esetén.

Folyamatadat-konfiguráció STEP7 hozzáférés módja

3 PD…24 PD SFC14/15 rendszerfunkciók
(6…48 bájt hosszúságú)

Param + 3 PD…24 PD SFC14/15 rendszerfunkciók
(6…48 bájt hosszúságú a PD számára + 8 bájt a paraméterek 
számára)

No response (nincs 
reakció)

Az alárendelt SBus hajtásai az utolsó alapjellel működnek tovább.
A PROFINET-kommunikáció megszakadása esetén ezek a hajtások nem 
vezérelhetők.

PA_DATA = 0
(Gyári beállítás)

PROFINET-időtúllépés észlelésekor minden 1. vezérlőszavas vagy 2. 
vezérlőszavas folyamatadat-konfigurációval rendelkező hajtásnál aktiválódik a 
gyorsleállás. Emellett a gateway a vezérlőszó 0…2. bitjének értékét 0-ra állítja.
A hajtások a gyorsleállási rámpa mentén leállnak.
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6.6 SIMATIC S7 példaprogram

Ennél a példánál a MOVIDRIVE® B vagy MOVITRAC® B készüléket "3 PD"
folyamatadat-konfigurációval terveztük a PIW576… bemeneti címre és a POW576…
kimeneti címre.
Kb. 50 adatszót tartalmazó DB3 adatmodult hozunk létre.
Az SFC14 meghívásával a szoftver a bemeneti folyamatadatokat a DB3 adatmodul 0.,
2. és 4. adatszavába másolja. A vezérlőprogram feldolgozása után az SFC15
meghívásakor a 20., a 22. és a 24. adatszó kimeneti folyamatadatai a POW576…
kimeneti címre másolódnak.
A RECORD paraméternél ügyeljen arra, hogy a hossz megadása bájtban történik.
Ennek egyeznie kell a konfigurált hosszal.
A rendszerfunkciókról további információk a STEP7 online súgójában találhatók.

MEGJEGYZÉS
Ez a példa ingyenes speciális szolgáltatásként csak a PLC program létrehozásának
elvi eljárásmódját mutatja be, kötelezettség nélkül. Emiatt a példaprogram tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

//a ciklikus programfuttatás kezdete az OB1-ben
BEGIN
NETWORK
TITLE =PI adatok másolása a hajtásszabályozóról a DB3 0./2./4. szavába
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //READ IO DeviceRecord
  LADDR := W#16#240    //576. bemeneti cím
  RET_VAL:= MW 30    //eredmény a 30. jelzőszóba
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //mutató

NETWORK
TITLE =PLC program hajtásalkalmazással
// a PLC program DB3 folyamatadatokat használ 
// hajtásvezérlésre

L DB3.DBW 0 //PI1 betöltése (1. állapotszó)
L DB3.DBW 2 //PI2 betöltése (tényleges fordulatszámérték)
L DB3.DBW 4 //PI3 betöltése (nincs funkciója)

L W#16#0006
T DB3.DBW 20//6hex írása PO1-be (vezérlőszó = engedélyezés)
L 1500
T DB3.DBW 22//1500dec írása PO2-be (fordulatszám-alapjel = 300 1/min)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24//0hex írása PO3-ba (de nincs funkciója)

//a ciklikus programfuttatás vége az OB1-ben
NETWORK
TITLE =PO adatok másolása DB3 20./22./24. szavából a hajtásszabályozóra
CALL SFC 15 (DPWR_DAT) //WRITE IO Device Record
  LADDR := W#16#240 //576. kimeneti cím = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //mutató DB/DW-re
  RET_VAL:= MW 32 //eredmény a 32. jelzőszóba
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6.7 PROFINET riasztások MOVIDRIVE® B példáján
Készülékhiba esetén a DFE32B opció támogatja a diagnosztikai riasztásokat. Ezek a
diagnosztikai riasztások gyárilag ki vannak kapcsolva. A diagnosztikai riasztásoknak a
STEP7 HWCONFIG programban való bekapcsolásához a következőképpen járjon el
(Æ alábbi ábra).

A MOVIDRIVE® 
diagnosztikai 
riasztása

• Jelölje ki a DFE32B 2. csatlakozóhelyét (slot 2).
• Kattintson az egér jobb gombjával, és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok)

menüpontot vagy kattintson duplán a slotra. Megjelenik a "DFE32B properties"
(DFE32B tulajdonságai) ablak.

• Aktiválja a "Parameter" fület.
• Kapcsolja a diagnosztikai riasztásokat "ON" (be) állásba és nyomja meg az [OK]

gombot.
A MOVIDRIVE® hibája esetén a készülék diagnosztikai riasztást generál, hogy a
MOVIDRIVE® hibaüzenete szöveges formában olvasható legyen.

A beépített switch 
diagnosztikai 
riasztása

• Jelölje ki a DFE32B 0. csatlakozóhelyét (slot 0).
• Kattintson az egér jobb gombjával, és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok)

menüpontot vagy kattintson duplán a slotra. Megjelenik a "DFE32B properties"
(DFE32B tulajdonságai) ablak.

• Aktiválja a "Parameter" fület. Kapcsolja az "Alarm Port 1" vagy "Alarm Port 2"
riasztást "ON" (be) állásba és nyomja meg az [OK] gombot. Vonaltopológia esetén
mindig az Ethernet résztvevőnek azt a portját kell felügyelni, amelyik a következő
Ethernet résztvevő portjához vezet (a PLC-től indulva).
Ezzel a beállítással a DFE32B felügyeli a szomszédos résztvevők felé irányuló
készülékkommunikációt. Diagnosztikai riasztás keletkezik, ha a DFE32B az
1. porton vagy a 2. porton inaktív partnert észlel.

62269AEN
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A MOVIDRIVE® B vagy a beépített switch készülékhibája így azt eredményezi, hogy a
Simatic vezérlés úgynevezett "bejövő esemény" formájában diagnosztikai riasztást kap.
A vezérlés "SF" LED-je piros színnel világít. A hiba oka a STEP7 HWCONFIG
szoftverben határozható meg. Ehhez kapcsoljon ONLINE állapotba, jelölje ki a DFE32B
ikonját, és a helyi menü (jobb egérgomb) segítségével kérdezze le a modul állapotát.

58647AXX
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7 Paraméterezés a 47. PROFIdrive adatrekordon keresztül
7.1 PROFINET adatrekordok bevezetése

A PROFINET a "Read Record" (adatrekord olvasása) és a "Write Record" (adatrekord
írása) műveletekkel olyan aciklikus műveleteket biztosít, amelyekkel paraméteradatok
vihetők át a PROFINET kontroller (master) és a PROFINET eszköz (slave) között. Ez
az adatcsere UDP (User Datagram Protokoll) segítségével zajlik, a folyamatadat-
cserénél alacsonyabb prioritással.

Az aciklikus PROFINET műveleteken keresztül továbbított hasznos adatok
adatrekordba vannak összefogva. Minden adatrekord egyértelmű címzéssel
rendelkezik az alábbi jellemzőknek köszönhetően:
• API
• slotszám
• subslotszám (subslot number)
• index
Az SEW-EURODRIVE gyártmányú PROFINET készülékek paramétereinek cseréjére a
47. adatrekord felépítését használják. A 47. adatrekord felépítése a PROFIBUS
felhasználói szervezet "hajtástechnika" PROFIdrive profiljában a V4.0 verziótól
hajtásokhoz való PROFINET paramétercsatornaként van definiálva. Ezen a
paramétercsatornán át különféle hozzáférési eljárások állnak rendelkezésre az SEW-
EURODRIVE gyártmányú PROFINET készülékek paraméteradataihoz.

62204AXX
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7.1.1 Az SEW-EURODRIVE gyártmányú PROFINET készülékek tulajdonságai

Az aciklikus Read Record és Write Record műveleteket támogató, SEW-EURODRIVE
gyártmányú PROFINET készülékek mind azonos kommunikációs jellemzőkkel
rendelkeznek. Elviekben a készülékeket egy PROFINET kontroller ciklikus
folyamatadatokkal vezérli. Ez a kontroller (rendszerint PLC) emellett a Read Record és
Write Record műveleteken át paraméterező hozzáféréssel rendelkezik az SEW-
EURODRIVE gyártmányú PROFINET készülékekhez.

62205AXX
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7.2 A PROFINET paramétercsatorna struktúrája
Elvben a 47-es adatrekorddal a hajtás paraméterezése 4.0-s profilverziójú PROFIdrive
Base Mode Parameter Access szerint történik. A Request ID bejegyzés segítségével
különböztethető meg a PROFIdrive profil szerinti vagy az SEW-MOVILINK® műveletek
révén történő paraméter-hozzáférés. Az alábbi táblázat az egyes elemek lehetséges
kódolásait sorolja fel. Az adatrekord struktúrája mind PROFIdrive, mind MOVILINK®

hozzáférés esetén azonos.

A következő MOVILINK® műveletek támogatottak:
• 8 bájtos MOVILINK® paramétercsatorna a frekvenciaváltó által támogatott összes

művelettel, mint
– READ Parameter
– WRITE Parameter
– Write Parameter volatile (felejtő)
– stb.

62206AXX

Box (mező) Adattípus Értékek

Unsigned8 0x00 fenntartva
0x01…0xFF

Request ID Unsigned8 0x40 SEW MOVILINK® service
0x41 SEW Data Transport

Response ID Unsigned8 Válasz (pozitív):
0x00 fenntartva
0x40 SEW MOVILINK® service (+)
0x41 SEW Data Transport

Válasz (negatív):
0xC0 SEW MOVILINK® service (–)
0x41 SEW Data Transport

Unsigned8 0x00…0xFF A tengelyek darabszáma (0…255)

No. of Parameters Unsigned8 0x01…0x13 1…19 DWORD (240 DP-V1 adatbájt)

Attribute Unsigned8 SEW MOVILINK® esetén (Request ID = 0x40):
0x00 No service
0x10 READ parameters
0x20 WRITE parameter
0x40 Read Minimum
0x50 Read Maximum
0x60 Read Default
0x80 Read Attribute
0x90 Read EEPROM
0xA0…0xF0 fenntartva

SEW Data Transport:
0x10 Érték

No. of Elements Unsigned8 0x00 nem indexelt paraméterekhez
0x01…0x75 Quantity (1…117)

Parameter Number Unsigned16 0x0000…0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: mindig 0

Format Unsigned8 0x43 Dupla szó
0x44 Hiba

No. of Values Unsigned8 0x00…0xEA Quantity (0…234)

Error Value Unsigned16 0x0080 + MOVILINK® Additional Code Low
SEW MOVILINK® esetén 16 Bit Error Value

READ/WRITE
PROFIdrive

Parameter Channel

DS47

SEW MOVILINK®

Record
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7.2.1 Paraméterezés a 47. adatrekordon keresztül

A paraméter-hozzáférés a WRITE RECORD és a READ RECORD PROFINET
műveletek kombinációjával történik. A WRITE.req segítségével történik a para-
méterezési parancs átvitele az IO eszközre. Ezt követően történik meg a készüléken
belüli feldolgozás.
A kontroller ekkor READ.req üzenetet küld, hogy fogadja a paraméterezési választ. Az
eszköz pozitív READ.res választ ad. A hasznos adatok ekkor tartalmazzák a
paraméterezési választ az előzőleg a WRITE.req üzenettel küldött paraméterezési
parancsra (lásd az alábbi ábrát). Ez a mechanizmus a PROFINET kontrollerekre
érvényes.

62208AXX
4. ábra: Üzenetsorrend Read/Write Record segítségével történő paraméter-hozzáférés esetén

Controller PROFINET SEW-Device

WRITE.req DS47

with data (parameter request)

READ.req DS47

without data

WRITE.res

without data

READ.res(+)

with data (parameter response)

Parameter

Request

Parameter

Processing

Parameter

Response

Parameter

Request

Parameter

Response
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7.2.2 Folyamatsorrend a kontroller esetében

Nagyon rövid busz-ciklusidő esetén a paraméterezési válasz lekérdezése hamarabb
történik, mint ahogy az SEW eszköz a paraméter-hozzáférést a készüléken belül
lezárná. Így ebben az időpontban az SEW eszköz válaszadatai még nem állnak
rendelkezésre. Ebben az állapotban az eszköz késlelteti a Read Record Request-re
adott választ.

62209AHU

Write.request küldése 
paraméteradatokkal

Read.request küldése

Write.response 
ellenőrzése

Negatív 
Write.response

Pozitív 
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A paraméter-átvitel hibával 
megszakadt (ERROR)

Negatív Read.
response vagy 

időtúllépés

Igen

Nem

Paraméter-átvitel OK, 
az adatok rendelkezésre állnak
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7.2.3 Alárendelt frekvenciaváltó címzése

A DS47 adatrekord struktúrája definiálja az Axis elemet. Ezzel az elemmel egy közös
PROFINET interfészen üzemeltetett többtengelyes hajtások valósíthatók meg. Az Axis
(tengely) elem így egy a PROFINET interfésznek alárendelt készüléket címez meg.

A MOVIDRIVE® B 
címzése 
PROFINET 
terepibusz-
rendszeren

A MOVIDRIVE® B hajtásszabályozó paramétereihez Axis = 0 beállítással lehet
hozzáférni. Mivel a MOVIDRIVE® B-n nincs alárendelt hajtáskészülék, az Axis > 0
paraméterű hozzáférések hibakóddal visszautasításra kerülnek.

62210AXX
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7.2.4 MOVILINK® paraméterparancsok

Az SEW frekvenciaváltók MOVILINK® paramétercsatornája közvetlenül a 47.
adatrekord struktúrájában kerül leképezésre. A MOVILINK® paraméterezési parancsok
cseréjére a 0x40 (SEW MOVILINK® service) Request ID-t használjuk. A MOVILINK®

műveletekkel a paraméter-hozzáférés elvileg a következőkben leírt felépítés szerint
történik. Ennek során a 47. adatrekord jellemző üzenetsorrendjét használjuk.
Request ID: 0x40 SEW MOVILINK® service

A MOVILINK® paramétercsatornában a tulajdonképpeni műveletet az Attribute
adatrekord-elem definiálja. Ekkor az elemhez tartozó High Nibble megfelel a
MOVILINK® Service Code-nak.

Példa egy 
paraméter 
olvasására 
MOVILINK® 
segítségével

A következő táblázatok példákkal mutatják a WRITE.request és READ.response
hasznos adatok felépítését egy egyedi paraméternek a MOVILINK®

paramétercsatornán át történő olvasása esetében.

Paraméterparancs küldése
A táblázat a WRITE.request PROFINET művelet hasznos adatainak kódolását mutatja.
A WRITE.request művelettel történik a paraméterezési parancs továbbítása a
frekvenciaváltóra. A firmware-verziót kell kiolvasni.
Az alábbi táblázat a paraméterezési parancs átadásához használt WRITE.request
Header-t mutatja be.

Az alábbi táblázat a WRITE.request hasznos adatokat mutatja be MOVILINK® "Read
Parameter" esetében.

Service (művelet) WRITE.request Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 10 10 bájt hasznos adat a paraméterparancshoz

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs egyedi referenciaszáma, a 
paraméterválaszban tükröződik

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK® service

2 0x00 Tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Attribute 0x10 "Read Parameter" MOVILINK® művelet

5 No. of Elements 0x00 0 = hozzáférés közvetlen értékhez, nincs alelem

6, 7 Parameter Number 0x206C MOVILINK® index 8300 = "Firmware Version"

8, 9 Subindex 0x0000 0-s alindex
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Paraméterválasz lekérdezése
A táblázat a READ.request hasznos adatainak kódolását mutatja a PROFINET Header
megadásával.

Pozitív MOVILINK® paraméterezési válasz
A táblázat a Read.response hasznos adatait mutatja és a paraméterezési parancs
pozitív válaszadatait. Példaként a 8300-as index (firmware-verzió) paraméterértékét
adja vissza.

Service (művelet) READ.request Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 240 A válaszpuffer maximális hossza a masterben

Service (művelet) READ.request Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 10 A válaszpuffer maximális hossza a masterben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0x40 Pozitív MOVILINK® válasz

2 0x00 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Format 0x43 Paraméterformátum: dupla szó

5 No. of values 0x01 1 érték

6, 7 Value High 0x311C A paraméter magas helyiértékű része

8, 9 Value Low 0x7289 A paraméter alacsony helyiértékű része

Dekódolás:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Firmware-verzió 823 947 9.13
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Példa egy 
paraméter írására 
MOVILINK® 
segítségével

Az alábbi táblázatok példaképpen a WRITE és a READ művelet felépítését mutatják az
12345 értéknek a H0 IPOSplus® változóba való felejtő írása esetében (paraméterindex
11000). Erre a WRITE Parameter volatile MOVILINK® művelet használható.

"Write parameter volatile" parancs küldése

Az alábbi táblázat a WRITE.request hasznos adatokat mutatja be MOVILINK® "Write
Parameter volatile" esetében.

A WRITE.request elküldése után történik a WRITE.response fogadása. Ha a
paramétercsatorna feldolgozásakor nem lépett fel állapotütközés, akkor pozitív
WRITE.response érkezik. Máskülönben az Error_code_1-ben az állapothiba található.

Service (művelet) WRITE.request Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 16 16 bájt hasznos adat a parancspufferhez

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs egyedi referenciaszáma, a 
paraméterválaszban tükröződik

1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK® service

2 0x00 Tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Attribute 0x30 "Write Parameter volatile" MOVILINK® művelet

5 No. of Elements 0x00 0 = hozzáférés közvetlen értékhez, nincs alelem

6, 7 Parameter Number 0x2AF8 Paraméterindex 11000 = "IPOS variable H0"

8, 9 Subindex 0x0000 0-s alindex

10 Format 0x43 Dupla szó

11 No. of values 0x01 1 paraméterérték módosítása

12, 13 Value High word 0x0000 A paraméterérték magasabb helyiértékű része

14, 15 Value Low word 0x0BB8 A paraméterérték alacsonyabb helyiértékű része
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Paraméterválasz lekérdezése
A táblázat a READ.req hasznos adatainak kódolását mutatja a PROFINET Header
megadásával.

Pozitív válasz "WRITE Parameter volatile" műveletre

Negatív 
paraméterválasz

Az alábbi táblázat egy MOVILINK® művelet negatív válaszának kódolását mutatja.
Negatív válasz esetén a Response ID 7. bitje be van állítva.

Service (művelet) READ.request Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 240 A válaszpuffer maximális hossza a masterben

Service (művelet) READ.response Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 4 4 bájt hasznos adat a válaszpufferben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0x40 Pozitív MOVILINK® válasz

2 0x00 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

Service 
(művelet)

WRITE.response Leírás

API 0 0, fixen beállítva

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Subslot_Number 1 1, fixen beállítva

Index 47 A paraméterparancs adatrekordjának indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 8 8 bájt hasznos adat a válaszpufferben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0xC0 Negatív MOVILINK® válasz

2 0x00 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Format 0x44 Hiba

5 No. of values 0x01 1 hibakód

6, 7 Error value 0x0811 MOVILINK® visszatérési kód
pl. Error Class 0x08, Add. Code 0x11
(lásd "A paraméterezés MOVILINK® visszatérési kódjai 
PROFINET esetében" c. részt a 73. oldalon)
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A paraméterezés 
MOVILINK® 
visszatérési 
kódjai PROFINET 
esetében

A következő táblázat azokat a visszatérési kódokat mutatja, amelyeket az SEW
PROFINET hibás PROFINET paraméter-hozzáférés esetén visszaküld.

MOVILINK®

Visszatérési kód (hex)
Leírás

0x0810 Nem megengedett index, a készülékben nincs ilyen paraméterindex

0x0811 A funkció/paraméter nincs implementálva

0x0812 Csak olvasási hozzáférés megengedett

0x0813 A paramétertiltás aktív

0x0814 A gyári beállítás aktív

0x0815 A paraméterérték túl nagy

0x0816 A paraméterérték túl kicsi

0x0817 Hiányzik a szükséges opcionális kártya

0x0818 Hiba a rendszerszoftverben

0x0819 Paraméter-hozzáférés csak RS-485 processz-interfészen keresztül

0x081A Paraméter-hozzáférés csak RS-485 diagnosztikai interfészen keresztül

0x081B A paraméter hozzáférés ellen védett

0x081C Szabályozótiltás szükséges

0x081D Nem megengedett paraméterérték

0x081E A gyári beállítás lett aktiválva

0x081F A paraméter nincs tárolva az EEPROM-ban

0x0820 A paramétert engedélyezett végfoknál nem lehet megváltoztatni / Fenntartva

0x0821 Fenntartva

0x0822 Fenntartva

0x0823 A paraméter csak IPOS programleállítás esetén módosítható

0x0824 A paramétert csak kikapcsolt automatikus beállítás (Auto setup) mellett lehet 
megváltoztatni

0x0505 Az adminisztrációs és a fenntartott bájt hibásan van kódolva

0x0602 Kommunikációs hiba a hajtásszabályozó rendszer és a 
terepibusz-interfész között

0x0502 Az alárendelt kapcsolat időtúllépése (pl. Reset vagy Sys-Fault során)

0x0608 A Format mező téves kódolása
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7.2.5 PROFIdrive paraméterparancsok

Az SEW frekvenciaváltók PROFIdrive paramétercsatornája közvetlenül a 47.
adatrekord struktúrájában kerül leképezésre. A PROFIdrive műveletekkel a paraméter-
hozzáférés elvileg a következőkben leírt felépítés szerint történik. Ennek során a 47.
adatrekord jellemző üzenetsorrendjét használjuk. Mivel a PROFIdrive csak a két
Request ID-t
Request ID: 0x01Request parameter (PROFIdrive)
Request ID: 0x02Change parameter (PROFIdrive)
definiálja, a MOVILINK® műveletekkel összehasonlítva csak korlátozott adathozzáférés
áll rendelkezésre.

Példa egy 
paraméter 
olvasására 
PROFIdrive 
segítségével

A következő táblázatok példákkal mutatják a WRITE.request és READ.res hasznos
adatok felépítését egy egyedi paraméternek a MOVILINK® paramétercsatornán át
történő olvasása esetében.

Paraméterparancs küldése
A táblázat a WRITE.req művelet hasznos adatainak kódolását mutatja a PROFINET
Header megadásával. A WRITE.req művelettel történik a paraméterezési parancs
továbbítása a frekvenciaváltóra.

MEGJEGYZÉS
A 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) Request ID hatása a remanens írás-
hozzáférés a kiválasztott paraméterhez. Ennek következtében minden írás-
hozzáférésnél írásra kerül a frekvenciaváltó belső Flash/EEPROM tárolója.
Amennyiben rövid időközönként ciklikusan szükséges paramétert írni, akkor kérjük,
használja a "WRITE Parameter volatile" MOVILINK® műveletet. Ezzel a művelettel
csak a frekvenciaváltó RAM-jában módosítja a paraméterértékeket.

Művelet: WRITE.request Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 10 10 bájt hasznos adat a paraméterparancshoz

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs egyedi referenciaszáma, a 
paraméterválaszban tükröződik

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 0x00 Tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Attribute 0x10 Hozzáférés a paraméterértékhez

5 No. of Elements 0x00 0 = hozzáférés közvetlen értékhez, nincs alelem

6, 7 Parameter Number 0x206C MOVILINK® index 8300 = "Firmware Version"

8, 9 Subindex 0x0000 0-s alindex
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Paraméterválasz lekérdezése
A táblázat a READ.req HASZNOS ADATAINAK kódolását mutatja a PN Header
megadásával.

Pozitív PROFIdrive paraméterezési válasz
A táblázat a READ.res hasznos adatait mutatja és a paraméterezési parancs pozitív
válaszadatait. Példaként a 8300-as index (firmware-verzió) paraméterértékét adja
vissza.

Művelet: READ.request Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 240 A válaszpuffer maximális hossza a PN kontrollerben

Művelet: READ.request Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 10 10 bájt hasznos adat a válaszpufferben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0x01 Pozitív válasz "Request Parameter" műveletre

2 0x00 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Format 0x43 Paraméterformátum: dupla szó

5 No. of values 0x01 1 érték

6, 7 Value Hi 0x311C A paraméter magas helyiértékű része

8, 9 Value Lo 0x7289 A paraméter alacsony helyiértékű része

Dekódolás:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Firmware-verzió 823 947 9.13
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Példa egy 
paraméter írására 
PROFIdrive 
segítségével

A következő táblázatok példákkal mutatják a WRITE és a READ művelet felépítését az
n11 belső alapjel remanens írása esetében (lásd a "Példa egy paraméter írására
MOVILINK® segítségével" c. részt a 71. oldalon). Erre a Change Parameter PROFIdrive
művelet használható.

"Write parameter" parancs küldése
Az alábbi táblázat a paraméterezési paranccsal használt WRITE.request PROFINET
Header-ét mutatja be.

Az alábbi táblázat a WRITE.req hasznos adatokat mutatja be a "Change Parameter"
PROFIdrive művelet esetében.

A WRITE.request elküldése után történik a WRITE.response fogadása. Ha a
paramétercsatorna feldolgozásakor nem lépett fel állapotütközés, akkor pozitív
WRITE.response érkezik. Máskülönben az Error_code_1-ben az állapothiba található.

Művelet: WRITE.request Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 16 16 bájt hasznos adat a parancspufferhez

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs egyedi referenciaszáma, a 
paraméterválaszban tükröződik

1 Request ID 0x02 Change parameter (PROFIdrive)

2 0x01 Tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Attribute 0x10 Hozzáférés a paraméterértékhez

5 No. of Elements 0x00 0 = hozzáférés közvetlen értékhez, nincs alelem

6, 7 Parameter Number 0x7129 Parameter Index 8489 = P160 n11

8, 9 Subindex 0x0000 0-s alindex

10 Format 0x43 Dupla szó

11 No. of values 0x01 1 paraméterérték módosítása

12, 
13

Value HiWord 0x0000 A paraméterérték magasabb helyiértékű része

14, 
15

Value LoWord 0x0BB8 A paraméterérték alacsonyabb helyiértékű része
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Paraméterválasz lekérdezése
A táblázat a WRITE.req hasznos adatainak kódolását mutatja a PROFINET Header
megadásával.

Pozitív válasz "WRITE Parameter" műveletre
A táblázat a paraméterezési válaszban használt pozitív READ.response PROFINET
Header-ét mutatja be.

Az alábbi táblázat a "Change Parameter" PROFIdrive műveletre adott pozitív választ
mutatja be.

Negatív 
paraméterválasz

Az alábbi táblázat egy PROFIdrive Service negatív válaszának kódolását mutatja.
Negatív válasz esetén a Response ID 7. bitje be van állítva.

Mező Érték Leírás

Function_Num Read.req

Slot_Number X A Slot_Number nincs használatban

Index 47 A rekord indexe

Length (hossz) 240 A válaszpuffer max. hossza a PN kontrollerben

Művelet: READ.response Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 4 4 bájt hasznos adat a válaszpufferben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0x02 Pozitív PROFIdrive válasz

2 0x01 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

Művelet: READ.response Leírás

Slot_Number 0 Tetszőleges (nincs kiértékelve)

Index 47 Az adatrekord indexe; mindig 47-es index

Length (hossz) 8 8 bájt hasznos adat a válaszpufferben

Bájt Box (mező) Érték Leírás

0 Response 
Reference

0x01 A paraméterezési parancs tükrözött referenciaszáma

1 Response ID 0x810x82 Negatív válasz a "Request Parameter" utasításra,
negatív válasz a "Change Parameter" utasításra

2 0x00 Visszaadott tengelyszám; 0 = egyedi tengely

3 No. of Parameters 0x01 1 paraméter

4 Format 0x44 Hiba

5 No. of values 0x01 1 hibakód

6, 7 Error value 0x0811 MOVILINK® visszatérési kód
pl. Error Class 0x08, Add. Code 0x11
(lásd a "MOVILINK® visszatérési kódok PROFINET esetében" c. 
részt a 73. oldalon)

00

I



7 Paraméterezés a 47. PROFIdrive adatrekordon keresztül
A PROFINET paramétercsatorna struktúrája

78 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

PROFIdrive 
visszatérési 
kódok PROFINET 
esetében

Ez a táblázat a hibaszám (Error Number) kódolását mutatja a V3.1 PROFIdrive profil
szerinti PROFIdrive paraméterválasz esetében. Ez a táblázat akkor érvényes, ha a
"Request Parameter" és/vagy a "Change Parameter" PROFIdrive műveletet használják.

Hibaszám Jelentés Használat

0x00 Nem megengedett 
paraméterszám

Hozzáférés nem rendelkezésre álló paraméterhez

0x01 A paraméterérték nem 
módosítható

Paraméterérték-módosítási hozzáférés nem módosítható 
paraméterértékhez

0x02 Minimális vagy maximális 
érték túllépve

Értékmódosítási kísérlet olyan értékre, amely kívül esik a 
határértékeken

0x03 Téves subindex Hozzáférés nem rendelkezésre álló subindexhez

0x04 Nincs hozzárendelés Subindexszel való hozzáférés nem indexelt paraméterhez

0x05 Téves adattípus Érték-hozzárendelési kísérlet olyan értékkel, amelynek típusa 
nem felel meg a paraméter adattípusának

0x06 Nem megengedett beállítás 
(csak visszaállítás (reset) 
lehetséges)

Kísérlet 0-nál nagyobb érték megadására olyan helyen, ahol 
ez nem megengedett

0x07 A leírás elem nem 
módosítható

Leírás-módosítási hozzáférés nem módosítható leírás-
elemhez

0x08 Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: PPO-Write lekérdezés az IR 
esetében nem áll rendelkezésre)

0x09 Nem áll rendelkezésre 
leírás

Hozzáférés nem rendelkezésre álló leíráshoz (a 
paraméterérték rendelkezésre áll)

0x0A Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: téves hozzáférési csoport)

0x0B Nincs műveleti prioritás Paraméter-módosítási jog nélküli kísérlet történt paraméter 
módosítására

0x0C Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: hibás jelszó)

0x0D Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: a szöveg ciklikus adatátvitel során 
nem olvasható be)

0x0E Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: a név ciklikus adatátvitel során nem 
olvasható be)

0x0F Nem áll rendelkezésre 
szöveg-hozzárendelés

Hozzáférés hozzárendelt szöveghez, amely nem áll 
rendelkezésre (a paraméterérték rendelkezésre áll)

0x10 Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: nincs PPO-Write)

0x11 A lekérdezés az üzemmód 
miatt nem hajtható végre

A hozzáférés pillanatnyilag nem lehetséges, az ok nincs 
közelebbről meghatározva

0x12 Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: egyéb hiba)

0x13 Fenntartva (PROFIdrive Profile V2: az adatok ciklikus adatcsere során 
nem olvashatók be)

0x14 Nem megengedett érték Kísérlet érték módosítására olyanra, amely bár a 
megengedett tartományba esik, de más távoli okok miatt nem 
megengedett (meghatározott értékkészletű paraméter)

0x15 Túl hosszú válasz A pillanatnyi válasz hossza meghaladja a maximálisan 
átvihető hosszat

0x16 Nem megengedett 
paramétercím

Nem megengedett érték vagy olyan érték, amely nem 
megengedett ehhez az attribútumhoz, ilyen darabszámú 
elemhez, ehhez a paraméterszámhoz, subindexhez vagy e 
tényezők kombinációjához.

0x17 Hibás formátum Írási művelet: Nem megengedett formátum, ill. nem 
támogatott paraméteradat-formátum

0x18 Az értékek darabszáma 
nem konzisztens

Írási művelet: A paraméteradatok értékeinek darabszáma 
nem felel meg a paramétercímen lévő elemek számának

0x19 Nem létező tengely Hozzáférés nem létező tengelyhez

0x64-ig Fenntartva –

0x65..0xFF Gyártótól függően –

00
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7.3 Paraméterek olvasása és írása a 47. adatrekordon keresztül
7.3.1 SIMATIC S7 példaprogram

A GSD fájlban lévő STEP 7 kód azt mutatja meg, hogy hogyan történik a paraméter-
hozzáférés az SFB 52/53 STEP 7 rendszerfunkció-modulon át. Ezt a STEP7 kódot
lemásolhatja és STEP7 forrásként importálhatja/lefordíthatja.

7.3.2 PROFINET műszaki adatok MOVIDRIVE® DFE32B-hez

MEGJEGYZÉSEK
• Az SEW honlapján (www.sew-eurodrive.com) a "Software" pontnál letölthető egy

példaként szolgáló, SIMATIC S7 vezérléshez való funkciómodul.
• Ez a példa ingyenes speciális szolgáltatásként csak a PLC program létre-

hozásának elvi eljárásmódját mutatja be, kötelezettség nélkül. Emiatt a példa-
program tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

GSD fájl PROFINET-hez: GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-éééé.hh.nn.xml

Modulnév a tervezéshez: MOVIDRIVE DFE32B

Támogatott adatrekord: Index 47

Támogatott slot-szám: javasolt: 0

Gyártó kódja: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profile ID: 0

C2 Response Timeout 1 s

A C1 csatorna max. hossza: 240 bájt

A C2 csatorna max. hossza: 240 bájt

00

I
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7.3.3 A PROFINET műveletek hibakódjai

Ez a táblázat a PROFINET műveletek azon lehetséges hibakódjait tartalmazza,
amelyek felléphetnek, ha a PROFINET üzenetszinten hibás a kommunikáció. A
táblázatra akkor van szüksége, ha Ön a PROFINET műveletekre alapozva saját
paraméterező modult kíván írni, mivel ezek a hibakódok közvetlenül az üzenetszinten
kerülnek visszajelzésre.

Error_Class (a PROFINET 
specifikációból)

Error_Code (a PROFINET 
specifikációból)

PROFINET Parameter channel

0x0…0x9 hex = fenntartva

0xA = application 
(alkalmazás)

0x0 = read error (olvasási hiba)
0x2 = module failure (modulhiba)
0x3 .. 0x7 = fenntartva
0x8 = version conflict (eltérő 
verziókból eredő probléma)
0xA … 0xF = felhasználófüggő

0xB = access (hozzáférés) 0x0 = invalid index (érvénytelen 
index)

0xB0 = a 47. adatblokk-index (DB47) 
nem létezik; a paraméterműveletek 
nincsenek támogatva

0x1 = write length error 
(írási hossz hiba)
0x2 = invalid slot (érvénytelen slot)
0x3 = type conflict (típusütközés)
0x4 = invalid area (érvénytelen 
terület)

0x5 = state conflict 
(állapotütközés)

0xB5 = a belső feldolgozási állapot 
miatt átmenetileg nem lehetséges a 
hozzáférés a DB 47-hez

0x6 = access denied 
(hozzáférés megtagadva)

0x7 = invalid range 
(érvénytelen tartomány)

0xB7 = DB 47 írása, hiba a DB 47 
header-ben

0x8 = invalid parameter 
(érvénytelen paraméter)
0x9 = invalid type
(érvénytelen típus)
0xA … 0xF = felhasználófüggő

0xC = resource (erőforrás) 0x0 = read constraint conflict 
(olvasási korlátozásütközés)
0x1 = write constraint conflict 
(írási korlátozásütközés)
0x2 = resource busy
(az erőforrás foglalt)
0x3 = resource unavailable 
(az erőforrás nem elérhető)
0x4..0x7 = fenntartva
0x8..0xF = felhasználófüggő

0xD…0xF = user specific 
(felhasználófüggő)

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:

00
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8 Integrált webszerver
A DFE32B opcionális kártya honlappal rendelkezik a MOVIDRIVE® és a MOVITRAC®

egyszerű webes diagnosztizálásához. A kezdőlap megjelenítéséhez adja meg a
tervezett IP-címet.
A weblapon át hozzáférhetünk a szerviz- és diagnosztikai információkhoz.

8.1 Szoftverkörnyezet
A honlapot a Microsoft® Internet Explorer 5.0 és a Mozilla® Firefox 2.0 böngészővel
teszteltük. A dinamikus elemek megjelenítéséhez Java 2 Runtime Environment SE,
V1.5.0 vagy újabb szükséges.
Ha az Ön rendszerére nem telepítettek Java 2 Runtime-ot, akkor a weblap a Java-hoz
csatlakoztatja Önt és elindítja az automatikus letöltést, ha Ön jóváhagyja azt.
Amennyiben a letöltéskor problémák lépnek fel, a Java 2 Runtime a www.sun.com
címről is letölthető és helyben telepíthető.

8.2 Biztonsági beállítások
Ha tűzfalat használ vagy a rendszerére személyi tűzfalat telepítettek, az
megakadályozhatja az Ethernet készülékekhez való hozzáférést. Ehhez engedélyezni
kell a kimenő TCP/IP és UDP/IP forgalmat.
• Az "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" applet felszólítja a tanúsítvány

elfogadására. Ehhez nyomja meg az <Execute> (végrehajtás) gombot. Megtörténik
a tanúsítvány importja a Java 2 Runtime tanúsítványlistájába.

• Annak érdekében, hogy a program jövőbeni végrehajtásakor elkerülje ezt a
párbeszédablakot, jelölje be az "Always trust content from this publisher" (mindig
megbízom az ettől a terjesztőtől származó tartalomban) jelölőnégyzetet.
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8.3 A DFE32B opcióval ellátott MOVIDRIVE® MDX61B kezdőlapjának felépítése

62223AXX

[1] Navigációs sáv
[2] Főablak A diagnosztikai applet indítására szolgáló gomb
[3] Főablak A honlap súgójának megjelenítésére szolgáló gomb
[4] Főablak A MOVIDRIVE® B dokumentációs oldalához vezető gomb

(Internet-hozzáférés szükséges)

[1]

[4]

[3]

[2]
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8.4 A diagnosztikai applet felépítése

62225AXX

[1] Fanézet / áttekintés A fában a "My-Network-Tree" hálózati csomópontban megjelenik a 
MOVIDRIVE® B Ethernet készülék. Alárendezve a megfelelő 
készülékváltozatok egyes alrendszerei jelennek meg, ezek további 
készülékeket tartalmazhatnak.

[2] Az egér jobb gombjával 
a fa egy készülékére 
kattintva megjelenő helyi 
menü

Az egér jobb gombjával a fa egy készülékére kattintva lehet az egyes 
készülékek pluginjeihez navigálni. Megjelenik egy előugró ablak, amely a 
megfelelő készülék-pluginekhez vezet. Ezenkívül lehetőség van a 
MOVIDRIVE® B hozzáférési beállításainak szerkesztésére (lásd 
"Hozzáférési védelem" c. fejezet). Az új készülékek felismeréséhez és a 
fában történő megjelenítéséhez kattintson az egér jobb gombjával a 
hálózati csomópontra és válassza ki a "Scan" pontot.

[3] Eszköztár
(gyorsválasztás 
gombokkal)

[a] A készülékfa újraolvasása és megjelenítése a fában
[b] A készülékfa kiválasztott készülékéhez tartozó plugin megnyitása
[c] A készülékfa kiválasztott készülékéhez tartozó áttekintő plugin 

(overview), lásd a "Plugin ablak (overview)" c. részt
[d] A kiválasztott plugin bezárása
[e] Az Ethernet kommunikáció és a scanner beállításai
[f] Váltás ablak üzemmódra ill. applet üzemmódra
[g] Az információs párbeszédablak megjelenítése

[4] Plugin ablak Lásd a "Plugin ablak" c. részt.

[5] Állapottáblázat és 
készülékállapot

Ez a táblázat alapesetben látható, felsorolja a pásztázás során észlelt 
összes készüléket és alkészüléket. Mivel az állapottáblázat ciklikusan 
küld Parameter Request-eket a készüléknek, a táblázat az állapot gomb 
(jobbra lent) segítségével is bezárható.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[a] [b] [d] [e] [f] [g][c]
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Plugin ablak

62226AXX

[1] A nyitott pluginek füle Ha több plugint nyitott meg (pl. különböző készülékek pluginjeit), a fül 
felsorolja ezeket.

[2] A pluginon belüli fül 
(az implementált 
paraméterkijelzések 
megjelenítése)

Ha a kiválasztott készülék több kijelzőrovattal rendelkezik, a fül 
felsorolja a különböző rovatokat.

[3] Főablak a kijelzett 
értékekkel és a képekkel

A főablak a paraméterek megfelelő megjelenítését szolgálja.

[1]

[2]

[3]
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Példa: 
Buszmonitor plugin 
MOVIDRIVE®-hoz

A vezérlés és a MOVIDRIVE® B közötti folyamatadatok kijelzésére, valamint a
folyamatadat-kiosztás diagnosztizálására.

62229AXX
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Példa: 
Buszmonitor plugin 
MOVITRAC®-hez

A vezérlés és a MOVITRAC® B közötti folyamatadatok kijelzésére, valamint a
folyamatadat-kiosztás diagnosztizálására.

62230AXX
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8.5 Hozzáférési védelem
A hajtásparaméterekhez és a diagnosztikai információhoz való hozzáférés jelszóval
védhető. A hozzáférési védelem gyárilag ki van kapcsolva. A hozzáférési védelem
jelszó [2] megadásával aktiválható, és a jelszó törlésével (üres jelszóval) kapcsolható ki
ismét.
Ha aktiválva van a hozzáférési védelem, megjelenik az elmentett jelszót lekérdező
bejelentkező párbeszédablak [1].

A bejelentkezés párbeszédablakban lehetőség van a "User" (felhasználó) pont alatt az
"Observer" (megfigyelő) vagy a "Maintanance" (karbantartás) tétel kiválasztására.
• Observer (megfigyelő)

– A hajtáskészülékek paraméterei a MOVITOOLS® MotionStudio segítségével
olvashatók, azonban nem módosíthatók.

– Az aktuális paraméter-beállítások a készülékről a PC-re tölthetők
(paraméterkészlet feltöltése).

– Paraméterkészlet vagy IPOSplus® program letöltése nem lehetséges.
– A folyamatadatok diagnosztikája elvégezhető a MOVITOOLS® MotionStudio-val,

a Scope beállítások azonban nem módosíthatók.

• Maintenance (karbantartás)
– A MOVITOOLS® MotionStudio korlátozások nélkül üzemeltethető.

61662AXX

[1]Bejelentkezés [2] Bejelentkezés konfigurálása

[1]

[2]
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9 MOVITOOLS® MotionStudio Ethernet-en át
Az (5.40 vagy újabb verziójú) MOVITOOLS® MotionStudio szoftver lehetővé teszi a
hajtásalkalmazás kényelmes paraméterezését, megjelenítését és diagnosztikáját. A
MOVITOOLS® MotionStudio szoftverrel a DFE32B opcionális kártya segítségével
Ethernet-en át kommunikálhatunk a MOVIDRIVE® MDX61B hajtásszabályozóval, a
DFE32B gateway-jel, valamint az alárendelt SEW készülékek gateway-eivel.

9.1 Áttekintés
A MOVITOOLS® MotionStudio felülete egy központi frameworkből és az egyes
"eszközökből" áll. Ezek saját alkalmazásként indíthatók a frameworkből vagy
"pluginként" vannak a frameworkbe integrálva. Az alábbi ábrán a framework területei
láthatók.

STOP!
A MOVITOOLS® MotionStudio elindítása előtt a tűzfalon engedélyezni kell a telepített
szoftverkomponenseket.
• A telepített szoftverkomponensekhez tartozó összes végrehajtható programot

jegyezze be a tűzfalon.
• Ellenőrizze a tűzfal beállítását. A tűzfal esetleg a háttérben akadályozza meg a

programok végrehajtását, azaz anélkül, hogy a felhasználó erről üzenetet kapna.
• Ellenőrizze, hogy a PC és a DFE32B között felépíthető-e az Ethernetkommuni-

káció. Erre használja pl. a Windows "ping" parancssori parancsát (például 
ping 10.3.71.15).

11721AEN
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A területek és 
azok funkciói

Az alábbi táblázat a framework területeit és azok funkcióit írja le.

9.2 A készülékek konfigurálásának folyamata
Áttekintés Az alábbi ábra a MOVITOOLS® MotionStudio eszközeivel végzett készülékkonfigurálás

fő lépéseit mutatja.

[1] Menüsáv A főmenü és az eszköztár tartalmazza a framework kezeléséhez 
szükséges összes fontos parancsot.[2] Eszköztár

[3] A projektnézetek területe A projekt készülékeiről a projektnézetek alábbi módjaival jeleníthetők 
meg információk.
• Hálózati nézet
• Tervezési nézet

[4] A pluginek területe Ez az a terület, amelyben az "eszközök" pluginek formájában jelennek 
meg. A plugineket füleken vagy külön ablakban jelenítheti meg.
A nézet a kiválasztott eszköztől függ. A példában egy MOVIDRIVE®-
hoz "paraméterfa" eszközt választottak.

[5] A készülékállapot területe Az online elérhető készülékek állapotinformációi az "állapotsoron" 
jeleníthetők meg. A "készülékállapot" terület el is tüntethető.

[6] Állapotsor Az állapotsoron a MOVITOOLS® MotionStudio aktuális 
kommunikációs állapota látható. A készülékek beolvasásakor a 
folyamat előrehaladásának információi jelennek meg itt.

62348AHU

1. A projekt és a hálózat létrehozása 

2. A kommunikációs csatorna (csatornák) 
    konfigurálása

3. A hálózat pásztázása (készülékkeresés) 

4. Váltás online üzemmódra 

5. A készülékek konfigurálása az eszközökkel 

6. A frekvenciaváltó paramétereinek feltöltése,  
    ezt követően a projekt mentése 

 



9 MOVITOOLS® MotionStudio Ethernet-en át
A készülékek konfigurálásának folyamata

90 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

1. lépés: A 
projekt és a 
hálózat 
létrehozása

• Győződjön meg arról, hogy a "New project" (új projekt) van kiválasztva, majd
nyugtázza. Megjelenik a "New project" (új projekt) ablak.

• Határozza meg az új projekt nevét, mentési helyét és nyugtázza a bevitelt.
Megjelenik a "New network" (új hálózat) ablak.

• Adja meg az új hálózat nevét és nyugtázza a bevitelt. Megnyílik a főképernyő és
megjelenik a "Configure communication plugs" (kommunikációs csatlakozások
konfigurálása) ablak.

2. lépés: A 
kommunikációs 
csatorna 
konfigurálása

• Állítsa az első vagy az egyik további kommunikációs csatornát "Ethernet"-re.

11723AEN

11724AEN
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3. lépés: A 
hálózat 
pásztázása 
(készülékkeresés)

• A  gombbal végezze el a hálózat pásztázását (készülékkeresés).

4. lépés: A 
készülékek 
konfigurálása az 
eszközökkel

• A  gombbal aktiválja az online üzemmódot.
• Válassza ki a konfigurálni kívánt készüléket.
• Nyissa meg a jobb egérgombbal a helyi menüt, hogy megjelenítse a készülék

konfigurálásának eszközeit.

11737AEN



9 MOVITOOLS® MotionStudio Ethernet-en át
Kommunikáció külső készülékekkel

92 Kézikönyv – DFE32B PROFINET IO terepibusz-interfész

9.3 Kommunikáció külső készülékekkel
Amennyiben Ethernet kommunikációt kíván felépíteni a helyi hálózati szegmensen
kívüli készülékekkel, kattintson az "Configure SMLP" (SMLP konfigurálása) gombra.

• IP-cím hozzáadásához vagy törléséhez nyissa meg a helyi menüt [1] a gombra
kattintva vagy a [Ctrl-A] billentyűkombinációval.

• Az "IP address" (IP-cím) beviteli mezőben adja meg a DFE32B készülék megfelelő
IP-címét.

11726AEN
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SMLP 
paraméterek

Az alábbi táblázat az SMLP (Simple MOVILINK® Protocol) paramétereit írja le.

Paraméter Leírás Megjegyzés

Timeout (időtúllépés) Várakozási idő ezredmásodpercben, 
amennyit a kliens lekérdezés után a 
szerver válaszára vár.

Alapértelmezett beállítás: 1000 ms
Adott esetben növelje az értéket, ha a 
kommunikáció késleltetése zavarokat 
okoz.

Broadcast IP address 
(broadcast IP-cím)

Annak a helyi hálózati szegmensnek az 
IP-címe, amelyen belül a 
készülékkeresés történik.

Az alapértelmezett beállításban a 
készülékkeresés csak azokat a 
készülékeket találja meg, amelyek a 
helyi hálózati szegmensben találhatók.

IP address
SMLP server

Az SMLP szerver vagy más a 
készülékkeresésbe bevont, de a helyi 
hálózati szegmensen kívüli készülékek 
IP-címe.

Itt adja meg a következő IP-címet:
• a SIMATIC S7 vezérlés IP-címét, 

ha közvetlen kommunikációt 
használ az Ethernet-ről a 
PROFIBUS-ra a SIMATIC S7-en át.

• a készülékkeresésbe bevont, de a 
helyi hálózati szegmensen kívüli 
készülékek IP-címe.
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10 Hibakeresés
10.1 Diagnosztika

Az alábbiakban leírt diagnosztikai műveletek a leggyakoribb problémás esetek
hibaelemzésének módját mutatják be:
• A hajtásszabályozó nem a PROFINET IO hálózaton dolgozik
• A hajtásszabályozó az IO vezérlővel nem vezérelhető.

További tudnivalók – kifejezetten a hajtásszabályozó különböző terepibusz-
alkalmazásokhoz való paraméterezéséről – a Feldbus-Geräteprofil und Parameter-
verzeichnis MOVIDRIVE® (MOVIDRIVE® terepibusz-készülékprofil és paraméterlista)
c. kézikönyvben található.
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1. diagnosztikai probléma: A hajtásszabályozó nem a PROFINET IO hálózaton 
dolgozik. 
Kiindulási állapot:
• A hajtásszabályozó fizikailag csatlakoztatva van a PROFINET IO hálózatra
• A hajtásszabályozó tervezését az IO vezérlőn elvégezték, a buszkommunikáció aktív

Ç

Be van dugva a buszcsatlakozó? Nem Æ [A]
Igen

Ç
Igen

Ç

Mit mutat a Link LED? Sötét Æ [C] Mit mutat a BUS 
FAULT LED?

Sárga Æ
Piros Æ 

[B]
[C]

Zöld
Ç

Sötét
Ç

A hajtásszabályozó kapcsolódik az Ethernet hálózathoz.

Ç

Ellenőrizze a tervezést és a beállított PROFINET nevet.

Ç

Azonosak a PROFINET nevek? Nem Æ [D]
Igen

Ç

Talán nem megfelelő készüléktípust tervezett vagy helytelen konfigurációt definiált.

Ç

Törölje a hajtásszabályozó tervezését a PROFINET IO hálózatról.

Ç

Tervezze meg újra a hajtásszabályozót, az "MDX61B+DFE32B" készülékmegnevezés 
kiválasztásával. Adja meg a vezérlőrendszerhez tartozó címtartományokat.

Ç

Töltse be a tervezést a PROFINET IO vezérlőre és indítsa el újra a buszkommunikációt.

[A] Ellenőrizze a busz kábelezését.

[B] A DFE32B opció tervezése még nem lett elvégezve vagy hibás. 
Ebben az esetben ellenőrizze a tervezést, különösen a készüléknevet 
és az IP-címet.

Ç

[C] A DFE32B opció jelzi, hogy a PROFINET IO kontroller még nem hozta 
létre a kommunikációs kapcsolatot.

Ç

A PROFINET IO kontroller ki van kapcsolva vagy még nem indult el.

[D] Igazítsa hozzá a PROFINET neveket.
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2. diagnosztikai probléma: A hajtásszabályozó nem vezérelhető az IO 
vezérlőn át. 
Kiindulási állapot:
• A hajtásszabályozó buszkommunikációja OK (a BUS FAULT LED sötét)
• A hajtásszabályozó 24 V-os üzemmódban van (nincs hálózati feszültség)

Ç

A probléma oka vagy a hajtásszabályozó téves paraméterezése vagy a 
PROFINET IO vezérlő hibás vezérlési programja.

Ç

Ellenőrizze a P094…P097 (PO1…PO3 alapjel-leírás) paraméterekkel, hogy a 
vezérlés által küldött alapjelek fogadása megfelelő-e.
Ehhez próbaképpen küldjön minden kimeneti szóban 0-tól eltérő alapjelet.

Ç

Alapjelek fogadása megtörténik? Igen Æ [A]
Nem

Ç

Ellenőrizze a következő hajtásparaméterek helyes beállítását:
• P100 SETPOINT SOURCE (alapjel-forrás)Fieldbus (terepi busz)
• P101 CTRL. SIGNAL SOURCE (vezérlés forrása)Fieldbus (terepi busz)
• P876 ENABLE PO DATA (kimenő PD engedélyezése)YES (igen)

Ç

Beállítás OK? Nem Æ [B]
Igen

Ç

A probléma esetleg az IO vezérlőn az Önök vezérlőprogramjában van.

Ç

Ellenőrizze, hogy a programban használt címek egyeznek-e a tervezett 
címekkel.
Vegye figyelembe, hogy a hajtásszabályozónak konzisztens adatokra van 
szüksége, és a hozzáférésnek a vezérlőprogramon belül adott esetben speciális 
rendszerfunkciókon (pl. SIMATIC S7, SFC 14/15) kell történnie.

[A] Az alapjelek átvitele rendben megtörtént.
Ellenőrizze a hajtásszabályozó engedélyezését a kapcsoknál.

[B] Helyesbítse a beállításokat.
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10.2 Hibalista gateway üzemmódban

Hibakód Megnevezés Reakció Ok Intézkedés

25 EEPROM Az SBus 
kommunikáció 
leállása

Hiba az EEPROM-hozzáférés során Hívja be a gyári beállítást, hajtson 
végre alaphelyzetbe állítást (Reset) 
és paraméterezze újra a DFE-t. A 
hiba újbóli fellépése esetén forduljon 
az SEW szervizhez.

28 Fieldbus 
Timeout 
(terepibusz-
időtúllépés)

Alapértelmezés: 
PO-adat = 0
A hibareakció a P831 
paraméterrel 
beállítható

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

• Ellenőrizze a master 
kommunikációs rutinját.

• A master tervben növelje meg az 
időtúllépés értékét (timeout), vagy 
kapcsolja ki a figyelést.

37 Watchdog Error 
(felügyeleti 
hiba)

Az SBus 
kommunikáció 
leállása

Hiba a rendszerszoftver futásában Kérjen tanácsot az SEW szervizétől.

38 Belső hiba Az SBus 
kommunikáció 
leállása

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

Ellenőrizze a földcsatlakozásokat és 
az árnyékolásokat, szükség esetén 
javítsa meg. A hiba ismételt fellépése 
esetén forduljon az SEW szervizhez.

45 Initialization 
Error 
(inicializálási 
hiba)

Az SBus 
kommunikáció 
leállása

Önellenőrzéskor fellépő hiba 
alaphelyzetbe állításnál (a reset során)

Hajtson végre resetet. A hiba ismételt 
fellépése esetén forduljon az SEW 
szervizhez.

111 Device Timeout 
rendszerhiba

Nincs Vegye figyelembe a DFE piros 
rendszerhiba-jelző LED-jét (H1). Ha a 
LED világít, a rendszerbusz egy vagy 
több résztvevőjét nem lehetett 
megszólítani az időtúllépési időn belül. 
Ha a piros rendszerhiba-jelző LED (H1) 
villog, maga a DFE hibásodott meg. Az 
F111-es hiba ekkor csak a terepi 
buszon keresztül jut a vezérléshez.

Ellenőrizze a tápellátást, valamint az 
SBus kábelezését és lezáró 
ellenállásait. Ha a DFE tervezése 
személyi számítógéppel történt, 
ellenőrizze a tervezést. Kapcsolja ki 
és be a DFE kártyát. A hibajelzés 
megismétlődése esetén kérdezze le a 
hibát a diagnosztikai interfészen 
keresztül, majd a kapott eredménytől 
függően végezze el az e táblázatban 
megadott intézkedést.
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11 Műszaki adatok
11.1 DFE32B MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B és UOH11B gateway-ház számára

DFE32B opció

Cikkszám 1821 345 6

Teljesítményfelvétel P = 3 W

Feszültségellátás (csak 
gateway üzemmódban)

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W

Alkalmazásprotokollok • PROFINET IO (8892hex frame-jelű Ethernet frame-ek) a 
hajtásszabályozó vezérlésére és paraméterezésére.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a böngésző segítségével végzett 
diagnosztikához.

• SMLP (Simple Movilink Protocol), a MOVITOOLS® által használt 
protokoll.

Alkalmazott portszámok • 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Ethernet műveletek • ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI layer 2 Ethernet II

Adatátviteli sebesség 100 Mbaud teljes duplex eljárással

A csatlakozás módja RJ45

Címzés 4 bájt IP-cím ill. MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Gyártói azonosító
(Vendor-ID)

010Ahex

Üzembe helyezési 
segédeszköz

• MOVITOOLS® MotionStudio szoftver, 5.40-es vagy újabb verzió
• DBG60B kezelőkészülék

A MOVIDRIVE® MDX61B 
firmware-verziója

824 854 0.17 vagy újabb firmware-verzió 
(Æ kijelzés a P076 paraméterrel)

P
i

f
kVA

Hz

n
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11.2 UOH11B gateway-házba szerelt DFE32B méretlapja

62286AXX

4.5

5.
5

28

30

18
5

25
7.

5 22
4

23
4.

5

100 

22.5

DFE 32B

X
3
0

X
3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1

P
i

f
kVA

Hz

n
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