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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen

De veiligheidsaanwijzingen in dit handboek zijn als volgt opgebouwd:

1.2 Garantieaanspraken
De naleving van de documentatie is een voorwaarde voor het storingvrije bedrijf en de
honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst het handboek,
voordat u met het apparaat gaat werken!
Controleer of het handboek goed leesbaar en beschikbaar is voor personen die verant-
woordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsook voor personen die zelfstandig aan
de installatie werken.

1.3 Beperking van aansprakelijkheid
De naleving van de aanwijzingen in de MOVIDRIVE® B-documentatie is een basisvoor-
waarde voor het veilige bedrijf en het bereiken van de opgegeven producteigen-
schappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE is niet aansprakelijk voor per-
soonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die ontstaan door het niet
naleven van deze technische handleiding. In dergelijke gevallen vervalt de aansprake-
lijkheid voor defecten.

Pictogram SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
• Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Pictogram Signaalwoord Betekenis Gevolgen bij 
niet-inachtneming

Voorbeeld:

Algemeen gevaar

Specifiek gevaar,
bijv. elektrische schok

GEVAAR! Onmiddellijk gevaar Dood of zwaar letsel

WAARSCHU-
WING!

Mogelijk gevaarlijke situatie Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOOR-
ZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie Lichamelijk letsel

STOP! Mogelijke materiële schade Beschadiging van het aandrijfsysteem of zijn 
omgeving

AANWIJZING Nuttige aanwijzing of tip.
Vereenvoudigt de bediening van 
het aandrijfsysteem.
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1.4 Auteursrechtelijke opmerking
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden.
A
A
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2 Veiligheidsaanwijzingen 
2.1 Relevante documenten

• De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door elektrisch
geschoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en
de volgende documenten:
– technische handleiding "MOVIDRIVE® MDX60B/61B";
– handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Optie veiligheidsmodule DCS21B/31B".

• Lees deze documenten zorgvuldig door, voordat u met de installatie en inbedrijfstel-
ling van de optie DFS22B begint.

• De inachtneming van de documentatie is een voorwaarde voor het storingvrije bedrijf
en de honorering van eventuele garantieaanspraken.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen bij bussystemen
U beschikt hiermee over een communicatiesysteem waarmee de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® B in grote mate kan worden aangepast aan de omstandigheden van het
aandrijfsysteem. Zoals bij alle bussystemen bestaat het gevaar dat de parameters (en
dus ook het gedrag van het apparaat) van buitenaf (t.o.v. het apparaat) niet zichtbaar
zijn gewijzigd. Dit kan tot onverwacht (ongecontroleerd) systeemgedrag leiden.

2.3 Veiligheidsfuncties
De applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B mag zonder overkoepelende veiligheids-
systemen geen veiligheidsfuncties uitvoeren. Gebruik overkoepelende veiligheidssys-
temen om de veiligheid van machines en personen te waarborgen.
Zorg er bij veiligheidstoepassingen voor dat de informatie in de volgende documenten
in acht wordt genomen.
• Veilige uitschakeling voor MOVIDRIVE® B
Er mogen alleen componenten in veiligheidstoepassingen worden gebruikt die door
SEW-EURODRIVE uitdrukkelijk in deze uitvoering zijn geleverd!

2.4 Hijswerktoepassingen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B mag niet worden gebruikt als veiligheidsvoorziening voor
hijswerktoepassingen. 
Gebruik als veiligheidsvoorziening bewakingssystemen of mechanische beveiligingen
om eventuele materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen.

2.5 Productnamen en handelsmerken
De in dit handboek genoemde merken en productnamen zijn handelsmerken of gede-
poneerde handelsmerken van de desbetreffende houders.
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2.6 Afvoeren

Let op de geldende nationale bepalingen!
Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van 
het afval en overeenkomstig de geldende nationale voorschriften, bijvoorbeeld als:
• elektronica-afval;
• kunststof;
• plaatwerk;
• koper;
etc.
V
A
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3 Inleiding
3.1 Inhoud van dit handboek

In dit gebruikershandboek wordt het volgende beschreven:
• de montage van de optiekaart DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe in de applica-

tieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B;
• de inbedrijfstelling van de MOVIDRIVE® op het veldbussysteem PROFINET IO RT;
• de configuratie van de PROFINET door middel van GSD-bestanden;
• het bedrijf van MOVITOOLS® MotionStudio via PROFINET.

3.2 Aanvullende literatuur
Om de MOVIDRIVE® B eenvoudig en effectief aan het veldbussysteem PROFINET IO
te koppelen, dient u behalve dit gebruikershandboek de volgende uitgebreide documen-
tatie over veldbussen te bestellen:
• handboek van het veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE®;
• systeemhandboek MOVIDRIVE® B;
• handboek Veiligheidsbewakingsapparaat MOVIDRIVE® MDX61B Optie DCS21B/31B.
In het handboek bij het veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE® en in het systeemhand-
boek bij de MOVIDRIVE® B worden behalve de beschrijving van de veldbusparameters
en hun codering de meest uiteenlopende besturingsconcepten en applicatiemogelijk-
heden in de vorm van korte voorbeelden uitgelegd.
Het handboek "Veldbusapparaatprofiel MOVIDRIVE®" bevat een overzicht van alle
parameters van de applicatieregelaar die via de verschillende communicatie-interfaces,
zoals systeembus en RS485, maar ook via de veldbusinterface gelezen en geschreven
kunnen worden.

3.3 Eigenschappen
Met de optie DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe kan de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® MDX61B vanwege zijn krachtige universele veldbusinterface via
PROFINET IO RT aan overkoepelende automatiseringssystemen gekoppeld worden. 

3.3.1 MOVIDRIVE® en PROFINET

De werking van het apparaat waarop het PROFINET-bedrijf is gebaseerd, het zoge-
noemde apparaatprofiel, is veldbusonafhankelijk en dus uniform. Als gebruiker kunt u
daardoor toepassingen onafhankelijk van de veldbus ontwikkelen. Omschakelen naar
andere bussystemen, zoals DeviceNet (optie DFD), is dan ook erg gemakkelijk.
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
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3.3.2 Toegang tot alle informatie

Via de PROFINET-interface biedt MOVIDRIVE® MDX61B u digitale toegang tot alle
aandrijfparameters en functies. De applicatieregelaar wordt aangestuurd via de snelle,
cyclische procesdata. Via dit procesdatakanaal kunnen, behalve het opgeven van set-
points zoals toerentalsetpoint, integratortijd voor aanloop en uitloop, verschillende aan-
drijffuncties zoals vrijgave, regelaarblokkering, normale stop, snelstop, worden geacti-
veerd. Tegelijkertijd kunt u via dit kanaal echter ook actuele waarden uit de applicatie-
regelaar teruglezen, zoals actueel toerental, stroom, apparaattoestand, foutnummer of
referentiemeldingen.

3.3.3 Bewakingsfuncties

De toepassing van een veldbussysteem vereist extra bewakingsfuncties voor de aan-
drijftechniek, zoals een tijdelijke bewaking van de veldbus (veldbustime-out) of nood-
stopconcepten. De bewakingsfuncties van de MOVIDRIVE® kunnen doelgericht op uw
toepassing worden afgestemd. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen hoe de applicatierege-
laar in geval van een busfout moet reageren. Voor veel toepassingen zal een snelstop
zinvol zijn. U kunt echter ook de laatste setpoints laten bevriezen, zodat de aandrijving
met de laatste geldige setpoints verdergaat (bijvoorbeeld transportband). Aangezien de
besturingsklemmen ook in het veldbusbedrijf werken, kunt u veldbusonafhankelijke
snelstopconcepten nog steeds via de klemmen van de applicatieregelaar realiseren.

3.3.4 Diagnose

De applicatieregelaar MOVIDRIVE® biedt talrijke diagnosemogelijkheden voor de inbe-
drijfstelling en de service. Met de geïntegreerde veldbusmonitor kunt u bijvoorbeeld
zowel de door de overkoepelende besturing verzonden setpoints als de actuele
waarden controleren. De geïntegreerde webserver biedt toegang tot diagnosewaarden
met een standaardbrowser.

3.3.5 Veldbusmonitor

Daarnaast krijgt u veel aanvullende informatie over de toestand van de veldbusinter-
face. De veldbusmonitor biedt samen met de pc-software MOVITOOLS® MotionStudio
een comfortabele diagnosemogelijkheid, waarmee alle aandrijfparameters (inclusief de
veldbusparameters) kunnen worden ingesteld en gedetailleerde informatie over de toe-
stand van de veldbus en het apparaat kan worden opgevraagd.
I
E
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4 Geïntegreerde veiligheidstechniek 
4.1 Veiligheidsconcept DFS22B in combinatie met DCS21B

• De PROFIsafe-veldbusinterface DFS22B beschikt over een geïntegreerde CAN-
interface. De DFS22B filtert de veilige communicatie en zendt deze via de geïnte-
greerde CAN-interface veilig naar optie DCS21B.

• Door de tweekanaals redundante systeemstructuur van de veiligheidsmodule
DCS21B wordt door middel van geschikte bewakingsmechanismen voldaan aan de
volgende eisen:
– SIL3 conform EN 61508;
– categorie 4 conform EN 954-1;
– performance level e conform EN ISO 13849-1.
Als er fouten worden herkend, reageert het systeem door de veilige toestand in te
nemen. Hierdoor wordt de veiligheidsfunctie, in de vorm van veiligheidsin- en uit-
gangen, door de koppeling aan een overkoepelende veiligheidsbesturing via de
PROFIsafe-communicatie ter beschikking gesteld. Er wordt geen lokale evaluatie of
logische verwerking van de veiligheidsin- en uitgangen van de DCS21B uitgevoerd.
Dit vindt plaats in de overkoepelende, op de veiligheid gerichte plc.

• In combinatie met de optie DCS21B kan de DC 24V-ingang Veilige stop op X17 van
de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar worden uitgeschakeld, waardoor de veiligheids-
uitschakeling van de aandrijving kan worden gerealiseerd. Let hierbij op het navol-
gende veiligheidsconcept van de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar en op alle veilig-
heidsaanwijzingen, voorwaarden en installatievoorschriften in dit document. 

STOP!
De veiligheidsfunctie van de MOVIDRIVE® B is alleen toegestaan voor toepas-
singen tot categorie 3 conform EN 954-1.
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4.2 Veiligheidsconcept MOVIDRIVE® B zonder optie DCS21B
• Bij dreigend gevaar moeten de potentiële risico's van een machine zo snel mogelijk

worden weggenomen. Stilstand met voorkoming van opnieuw aanlopen is in de regel
de veilige toestand voor risicovolle bewegingen. 

• De applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B onderscheidt zich door de moge-
lijkheid een extern gewaarborgd, prototypegekeurd veiligheidsrelais aan te sluiten
(conform veiligheidscategorie 3, EN 954-1). Bij activering van een aangesloten
bedieningselement (bijv. NOODSTOP-schakelaar met vergrendelfunctie) schakelt
dit relais alle actieve elementen (uitschakeling van de DC 24V-veiligheidsspanning
van de eindtrapaansturing), die nodig zijn voor het genereren van impulsen voor de
vermogenseindtrap (IGBT), in de stroomloze toestand. 

• Door de DC 24 V aan de positieve en negatieve pool uit te schakelen wordt gewaar-
borgd dat de vereiste voedingsspanningen, die nodig zijn voor de werking van de
regelaar en dus voor de aanmaak van een draaiveld van impulspatronen (die de aan-
maak van een draaiveld mogelijk maken), veilig onderbroken zijn. Hierdoor kan de
installatie niet vanzelf opnieuw aanlopen.

• Er vindt geen galvanische scheiding van de aandrijving van het net door elektromag-
netische of handbediende schakelaars plaats. In plaats daarvan wordt door de hier
beschreven uitschakeling van de DC 24V-voeding op een veilige manier voorkomen
dat de vermogenshalfgeleiders in de applicatieregelaar worden aangestuurd. Daar-
door wordt het genereren van een draaiveld voor de betreffende motor uitgescha-
keld. De afzonderlijke motor kan in deze toestand geen koppel ontwikkelen, hoewel
de netspanning aanwezig blijft.

• De vereisten voor het veiligheidsrelais worden in de onderstaande paragrafen nauw-
keurig vastgelegd en moeten strikt in acht worden genomen.

4.2.1 Beperkingen

Als er een geschikte externe schakeling wordt gebruikt, via een veiligheidsrelais
dat
– is toegelaten voor minimaal veiligheidscategorie 3, 
– een uitschakeling heeft voor minimaal veiligheidscategorie 3,
kan de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX60B/61B met veiligheidsuitschake-
ling volgens stopcategorie 0 of 1 (conform EN 60204-1) en gewaarborgde beveili-
ging tegen opnieuw aanlopen volgens veiligheidscategorie 3 (conform EN 954-1)
worden toegepast.

STOP!
• Als de DC 24V-voeding alleen aan de positieve pool veiligheidsgericht wordt

uitgeschakeld, mogen hierop in uitgeschakelde toestand geen testimpulsen
worden gezet.

• Let op: het veiligheidsconcept is alleen geschikt om mechanische werkzaam-
heden aan de aangedreven installatie-/machinecomponenten uit te voeren.

• Let op: er moet in ieder geval een risicoanalyse voor de installatie of machine
worden uitgevoerd, die bij de toepassing van de applicatieregelaar
MOVIDRIVE® B in acht moet worden genomen.

• Levensgevaar: bij uitschakeling van de 24V-voedingsspanning staat er nog
steeds netspanning op de tussenkring van de regelaar.

• Let op: als er werkzaamheden aan het elektrische deel van het aandrijfsys-
teem worden uitgevoerd, moet de voedingsspanning worden uitgeschakeld
met een externe werkschakelaar.
G
V
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4.2.2 Schematische voorstelling van het veiligheidsconcept aan de hand van MOVIDRIVE® B

61519AXX
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[2] Schakelende laagspanningsvoeding
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5 Veiligheidstechnische voorwaarden
AANWIJZING
Raadpleeg de volgende documenten voor informatie bij de veiligheidstechnische voor-
waarden:
• handboek "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Veilige uitschakeling – Voorwaarden";
• handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Optie veiligheidsbewakingsapparaat 

DCS21B/31B".
V
V
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6 Montage- en installatievoorschriften
In dit hoofdstuk staan aanwijzingen voor de montage en installatie van de optiekaart
DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe in MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1 Montage van de optiekaart DFS22B in de MOVIDRIVE® MDX61B

AANWIJZINGEN
• Bij MOVIDRIVE® MDX61B, bouwgrootte 0, mogen de optiekaarten alleen door

SEW-EURODRIVE worden in- en uitgebouwd.
• Alleen bij MOVIDRIVE® MDX61B, bouwgrootte 1 tot 6, kunnen de optiekaarten

door de gebruiker worden in- of uitgebouwd.
• Optie DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe moet op de veldbusinsteekplaats

[1] worden geplaatst.
• Gebruik voor de bekabeling uitsluitend voor PROFINET IO toegestane ste-

kers en kabels.

62188AXX

 

[1]
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
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6.2 Montage van de optiekaarten DFS22B/DCS21B in de MOVIDRIVE® MDX61B

AANWIJZINGEN
• De optie DCS21B kan alleen in combinatie met de veldbusinterface DFS22B

worden gebruikt. In dat geval moet optie DCS21B op de insteekplaats voor de
uitbreidingskaart worden aangebracht en komt optie DFS22B op de veld-
businsteekplaats.

• Optie DCS21B kan alleen worden gebruikt bij MOVIDRIVE® MDX61B, bouw-
grootte 1 tot 6, en niet bij bouwgrootte 0.

• De geprefabriceerde kabel DAE34B (artikelnummer 1821 307 3) dient voor de
CAN-busverbinding tussen aansluiting X86 van de DCS21B en aansluiting
X31 van optie DFS22B. De kabel DAE34B is niet bij de levering van optie
DCS21B inbegrepen.

62320AXX

X
8
6

DFS22B

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B/

DCS21B

DAE34B
M
M
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6.2.1 Voordat u begint

Lees de volgende instructies, voordat u met de montage of demontage van de
optiekaart begint:
• Maak de regelaar spanningsloos. Schakel de DC 24V-voeding en de netspanning

uit.
• Ontlaad u door passende maatregelen te nemen (anti-statische band, geleidend

schoeisel, enz.), voordat u de optiekaart aanraakt.
• Verwijder het programmeerapparaat en de frontafdekkap (zie technische handlei-

ding MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hoofdstuk "Installatie"), voordat u de optiekaart
monteert.

• Plaats de frontafdekkap en het programmeerapparaat weer terug (zie technische
handleiding MOVIDRIVE® MDX60B/61B, hoofdstuk "Installatie"), nadat de optie-
kaart is gemonteerd.

• Bewaar de optiekaart in de originele verpakking en pak deze pas vlak voor het
inbouwen uit.

• Pak de optiekaart alleen aan de rand vast. Raak geen onderdelen aan.
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
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6.2.2 Basisprocedure bij de montage en demontage van een optiekaart (MDX61B, BG 1 - 6)

1. Draai de beide bevestigingsboutjes van de optiekaarthouder los. Trek de optiekaart-
houder gelijkmatig (niet kantelen!) uit de insteekplaats.

2. Draai de twee bevestigingsboutjes van het zwarte afdekplaatje op de optiekaart-
houder los. Verwijder het zwarte afdekplaatje.

3. Plaats de optiekaart op de optiekaarthouder door de drie bevestigingsboutjes pre-
cies in de daarvoor bestemde boringen te schroeven. 

4. Plaats de optiekaarthouder met de gemonteerde optiekaart weer in de insteekplaats
door lichte druk uit te oefenen. Schroef de optiekaarthouder weer vast met de beide
bevestigingsboutjes.

5. Ga bij het demonteren van de optiekaart in de omgekeerde volgorde te werk.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
M
M
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6.3 Aansluiting en beschrijving van de klemmen van optie DFS22B
Artikelnummer Optie veldbusinterface type DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe: 1821 1844

AANWIJZINGEN
• De optie "Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe" is alleen

mogelijk in combinatie met MOVIDRIVE® MDX61B, niet met MDX60B.
• De optie DFS22B moet op de veldbusinsteekplaats worden geplaatst.

Vooraanzicht 
DFS22B Beschrijving Klem/

DIP-switch Functie

62186AXX

Led RUN (rood/geel/groen) 

Led BUS FAULT 
(rood/geel/groen)

Geeft de actuele status van de DFS22B weer.

Geeft de toestand van de PROFINET IO-verbinding weer.

X31: aansluiting CAN-bus

X30: ethernetaansluiting
Led Link (groen)
Led Activity (geel)

X32: ethernetaansluiting
Led Link (groen)
Led Activity (geel)

X31:3 GND
X31:2 CL
X31:1 CH

DGND 
CAN Low
CAN High

DIP-switches AS
DEF IP

Auto-setup voor gateway-bedrijf (geen functie)
Zet de adresparameters op de volgende standaardwaarden terug:
• IP-adres: 192.168.10.4
• subnetmasker: 255.255.255.0
• gateway: 1.0.0.0
• PROFINET-apparaatnaam: PNETDeviceName_MACID

X
3
0

X
3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

0 1

DFS22B

RUN

GND

CL

CH

BUS

FAULT

X
3
1

3

2

1
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6.4 Stekerbezetting
Gebruik geprefabriceerde, afgeschermde RJ45-stekerverbindingen conform ISO/IEC
11801, uitgave 2.0, categorie 5.

Verbinding MOVIDRIVE® B – PROFINET
Om de DFS22B aan te sluiten verbindt u de PROFINET-interface X30 of X32 (RJ45-
steker) met een afgeschermde, paarsgewijs getwiste kabel conform categorie 5, klasse
D volgens IEC 11801, uitgave 2.0.
De geïntegreerde switch ondersteunt u bij het realiseren van de lijntopologie en biedt
Autocrossing-functionaliteit.

54174AXX
Afbeelding 1: pinbezetting RJ45-stekerverbinding

A = vooraanzicht
B = achteraanzicht
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX– Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

AANWIJZINGEN
• Conform IEEE 802.3 bedraagt de maximale kabellengte voor 10/100 MBaud

ethernet (10BaseT/100BaseT), bijv. tussen DFS22B en switch, 100 m.
• Bij PROFINET IO worden ethernetframes, die met de VLAN-tag zijn geprioriseerd,

met de frame-identificatie 8892hex gebruikt voor de real-time data-uitwisseling.
Hiervoor zijn geswitchte netwerken vereist. De switches moeten de prioriteitsbepa-
ling ondersteunen. Hubs zijn niet toegestaan. De gegevens worden met 100 MBit
overgedragen via de full-duplexmethode. In het document "Installation Guideline
PROFINET", uitgegeven door de PROFINET-gebruikersorganisatie, staat gedetail-
leerde informatie over de bekabeling.
M
S
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6.5 Buskabels afschermen en leggen
Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels en verbindingselementen die ook voldoen aan
de eisen van categorie 5, klasse D conform ISO/IEC 11801, uitgave 2.0.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische emissies die in een
industriële omgeving kunnen optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u een opti-
male afscherming:
• Draai de bevestigingsschroeven van stekers, modules en potentiaalvereffenings-

leidingen stevig vast.
• Gebruik uitsluitend stekers met een metalen of gemetalliseerde behuizing.
• Sluit de afscherming in de steker aan op een groot contactoppervlak.
• Aard de afscherming van de buskabel aan beide zijden.
• Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan de vermogenskabels (motor-

leidingen), maar zo mogelijk in gescheiden kabelgoten.
• Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.
• Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffeningsleiding op geringe

afstand van elkaar via de kortste weg.
• Vermijd verlenging van buskabels met behulp van stekerverbindingen.
• Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.

STOP!
Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangesloten en
met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffeningsstroom vloeien.
Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening conform de desbetref-
fende VDE-bepalingen.
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
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6.6 TCP/IP-adressering en subnetwerken
Inleiding De instellingen voor het adres van het IP-protocol worden door de volgende parameters

bepaald:
• IP-adres;
• subnetmasker;
• standaardgateway.
In dit hoofdstuk worden de adresseringsmechanismen en de onderverdeling van IP-net-
werken in subnetwerken uitgelegd om u te helpen bij de correcte instelling van deze
parameters.

IP-adres Het IP-adres is een 32-bits waarde die een deelnemer in het netwerk van een unieke ID
voorziet. Een IP-adres wordt door vier decimale getallen weergegeven die door punten
van elkaar worden gescheiden.
Voorbeeld: 192.168.10.4
Elk decimaal getal staat voor een byte (= 8 bits) van het adres en kan ook binair worden
weergegeven (Æ volgende tabel).

Het IP-adres bestaat uit een netwerkadres en een adres van een deelnemer (Æ vol-
gende tabel).

Welk deel van het IP-adres het netwerk aanduidt en welk deel de deelnemer identifi-
ceert, wordt bepaald door de netwerkklasse en het subnetmasker.
Adressen van deelnemers die alleen uit nullen en enen (binair) bestaan, zijn niet toege-
staan, omdat zij voor het netwerk zelf of voor een broadcastadres staan.

Netwerkklassen De eerste byte van het IP-adres bepaalt de netwerkklasse en dus ook de verdeling in
netwerkadres en deelnemeradres.

Deze grove verdeling is voor veel netwerken niet voldoende. Zij gebruiken ook een
expliciet instelbaar subnetmasker.

Subnetmasker De netwerkklassen worden verder onderverdeeld door een subnetmasker. Net als het
IP-adres wordt het subnetmasker aangegeven door vier decimale getallen die door
punten van elkaar worden gescheiden. Elk decimaal getal staat voor een byte.
Voorbeeld: 255.255.255.128
Elk decimaal getal staat voor een byte (= 8 bits) van het subnetmasker en kan ook binair
worden weergegeven (zie volgende tabel).

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Netwerkadres Deelnemeradres

192.168.10 4

Waardenbereik
Netwerkklasse Volledig netwerkadres

(voorbeeld) Betekenis
Byte 1

0 ... 127 A 10.1.22.3 10 = netwerkadres
1.22.3 = deelnemeradres

128 ... 191 B 172.16.52.4 172.16 = netwerkadres
52.4 = deelnemeradres

192 ... 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = netwerkadres
4 = deelnemeradres

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
M
T
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Als u het IP-adres en het subnetmasker onder elkaar schrijft, ziet u dat in de binaire
weergave van het subnetmasker alle enen het netwerkadres bepalen en alle nullen het
adres van de deelnemer (zie volgende tabel).

Het klasse-C-netwerk met het adres 192.168.10. wordt verder onderverdeeld door het
subnetmasker 255.255.255.128. Er ontstaan twee netwerken met de adressen
192.168.10.0 en 192.168.10.128.
De volgende deelnemeradressen zijn toegestaan in beide netwerken:
• 192.168.10.1 ... 192.168.10.126
• 192.168.10.129 ... 192.168.10.254
Door de logische EN-bewerking van het IP-adres en het subnetmasker bepalen de net-
werkdeelnemers of een communicatiepartner zich in hetzelfde netwerk of in een ander
netwerk bevindt. Als de communicatiepartner zich in een ander netwerk bevindt, wordt
de standaardgateway aangesproken.

Standaard-
gateway

De standaardgateway wordt eveneens via een 32-bits adres aangesproken. Het 32-bits
adres wordt door vier decimale getallen weergegeven, die door punten van elkaar
worden gescheiden.
Voorbeeld: 192.168.10.1
De standaardgateway vormt de verbinding met andere netwerken. Een netwerkdeel-
nemer die een andere deelnemer wil aanspreken, kan zo een logische EN-bewerking
van het IP-adres en het subnetmasker uitvoeren om te bepalen of de gezochte deel-
nemer zich in hetzelfde netwerk bevindt. Als dit niet het geval is, spreekt deze de stan-
daardgateway (router) aan die zich in hetzelfde netwerk moet bevinden. De standaard-
gateway neemt dan de verdere verzending van de datapakketten over.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

IP-adres
decimaal 192 . 168. . 10 . 128

binair 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Subnetmasker
decimaal 255 . 255 . 255 . 128

binair 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
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6.7 IP-adresparameters via DCP instellen
Eerste 
inbedrijfstelling

De IP-adresparameters worden bij PROFINET IO ingevoerd via het protocol "DCP"
(Discovery and Configuration Protocol). DCP werkt met een apparaatnaam (device
name). De apparaatnaam identificeert een PROFINET IO-deelnemer eenduidig in het
netwerk. Deze wordt met de PROFINET IO-controller (besturing) bij de configuratie van
de deelnemer bekend gemaakt en eveneens via de configuratiesoftware op het
PROFINET IO-apparaat ingesteld. Tijdens het opstarten identificeert de controller met
behulp van de apparaatnaam het apparaat en verzendt deze de bijbehorende IP-adres-
parameters. Instellingen direct bij de slave zijn daardoor niet meer nodig. De algemene
procedure wordt in het hoofdstuk "Configuratie en inbedrijfstelling" beschreven aan de
hand van SIMATIC STEP7.

Resetten van 
de IP-adres-
parameters

Als u de IP-adresparameters niet kent en met de seriële interface of het bedienings-
apparaat DBG60B geen toegang krijgt tot de regelaar, kunt u de IP-adresparameters
met de DIP-switch "Def IP" resetten op de standaardwaarde.
De optie DFS22B wordt daardoor op de volgende standaardwaarden gezet:
• IP-adres: 192.168.10.4
• subnetmasker: 255.255.255.0
• standaardgateway: 1.0.0.0
• PROFINET-apparaatnaam: PNETDeviceName_MACID

Ga als volgt te werk om de IP-adresparameters op de standaardwaarden terug te
zetten:
• Schakel de netspanning en de DC 24V-voedingsspanning uit.
• Zet de DIP-switch "Def IP" van de optie DFS22B op "1".
• Schakel de netspanning en de DC 24V-voedingsspanning weer in.
• Wacht tot de optie DFS22B is opgestart. U kunt dit herkennen aan de groene led

"RUN".

Via het IP-adres 192.168.10.4 heeft u nu toegang tot de regelaar. Ga als volgt te werk
om de nieuwe IP-adresparameters in te stellen:
• Wijzig het IP-adres van uw pc via de Windows-netwerkinstellingen, opdat de pc en

de DFS22B zich in een subnetwerk bevinden (bijv. gewijzigd IP-adres is
192.168.10.5).

• Start een webbrowser en open de homepage van de optie DFS22B of start MOVI-
TOOLS® MotionStudio.

• Stel de gewenste adresparameters in.
• Zet de DIP-switch "Def IP" van de optie DFS22B op "0".
• De nieuwe adresparameters worden overgenomen, nadat het apparaat uit- en weer

ingeschakeld is.
M
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6.8 Procedure na het vervangen van apparatuur
Als u de geheugenkaart van de vervangen MOVIDRIVE® B in de nieuwe MOVIDRIVE® B
steekt, wordt het nieuwe apparaat zonder extra maatregelen weer door de PROFINET IO-
controller herkend.

Als alleen de optie DFS22B wordt vervangen, zijn er geen andere maatregelen vereist.
Neem bij het vervangen van optie DCS21B de gegevens in het handboek
"MOVIDRIVE® MDX61B Veiligheidsmodule DCS21B/31B" in acht.

6.9 Bedrijfsindicaties optie DFS22B
6.9.1 PROFINET-leds

Op de optiekaart DFS22B bevinden zich twee leds die de actuele toestand van de
DFS22B en het PROFINET-systeem aangeven.

Led RUN De led RUN geeft aan dat de buselektronica correct functioneert.

AANWIJZING
Als u de geheugenkaart van de vervangen MOVIDRIVE® B niet in de nieuwe
MOVIDRIVE® B steekt, moet u de regelaar volledig in bedrijf stellen of de opgeslagen
parameterset in de nieuwe MOVIDRIVE® B laden. Bovendien moet u de aanwezige
PROFINET IO-apparaatnaam weer toewijzen via de configuratiesoftware. Ga te werk
zoals bij een eerste inbedrijfstelling (zie hoofdstuk "PROFINET-configuratie").

62345AXX

DFS22B

RUN

BUS
FAULT

Status van 
de led RUN

Oorzaak van de fout Oplossing

Groen • DFS22B-hardware OK
• Bedrijf in orde

–

Uit • DFS22B niet bedrijfsgereed
• Apparaat opnieuw inschakelen. Bij herha-

ling van het probleem, contact opnemen 
met Vector Aandrijftechniek.

Rood • Fout in de DFS22B-hardware

Knippert 
groen

• Hardware van DFS22B start niet op.

Knippert 
geel

• Apparaat opnieuw inschakelen. Stan-
daard IP-adresparameter met DIP-switch 
"DEF IP" instellen. Bij herhaling van het 
probleem, contact opnemen met Vector 
Aandrijftechniek.

Geel • Apparaat opnieuw inschakelen. Bij herha-
ling van het probleem, contact opnemen 
met Vector Aandrijftechniek.
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Led BUS FAULT De led BUS FAULT geeft de toestand van het PROFINET IO-systeem aan.

Led Link/Activity De in de RJ45-stekerverbindingen (X30, X32) geïntegreerde leds Link (groen) en Acti-
vity (geel) geven de status van de ethernetverbinding aan.

Toestand van de 
led BUS-FAULT

Oorzaak van de fout Oplossing

Uit • Het PROFINET IO-apparaat wisselt 
data uit met de PROFINET-master 
(data exchange).

-

Knippert groen
Knippert 
groen/rood

• De knipperfunctie in de configuratie 
van de PROFINET IO-controller is 
geactiveerd om de deelnemer optisch 
te lokaliseren.

-

Rood • De verbinding met de PROFINET IO-
controller is uitgevallen.

• Het PROFINET IO-apparaat herkent 
geen link.

• Busonderbreking
• De PROFINET IO-controller is buiten 

bedrijf.

• PROFINET-aansluiting van de optie 
DFS22B controleren

• PROFINET IO-controller controleren
• Bekabeling van uw PROFINET-net-

werk controleren

Geel
Knippert geel

• Er is een niet toegestane module in 
de hardwareconfiguratie van de 
STEP7 gestoken.

• Hardwareconfiguratie van de STEP7 
op ONLINE zetten en de modulesta-
tussen van de insteekplaatsen van 
het PROFINET IO-apparaat analy-
seren

61880AXX

Led / status Betekenis

Link / groen Er is een ethernetverbinding.

Link / uit Er is geen ethernetverbinding.

Activity / geel Er worden momenteel data uitgewisseld via ethernet.

X
3
0

X
3
2

LED "Link"

LED "Activity"

AANWIJZINGEN
• Aangezien de firmware van de optiekaart DFS22B ca. tien seconden nodig heeft

voor de initialisatie, wordt de toestand "0" (regelaar niet gereed) gedurende deze
periode weergegeven op het 7-segments display van de BMOVIDRIVE® B.

• De led "RUN" op de optiekaart DFS22B brandt groen.
M
B
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7 Configuratie en inbedrijfstelling
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B met de
optie DFS22B geconfigureerd moet worden. Voor de configuratie van de DFS22B met
MOVIDRIVE® B wordt het volgende GSD-bestand gebruikt:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-yyyymmdd.xml
Dit GSD-bestand bevat een apparaatbeschrijving voor het bedrijf van de in
MOVIDRIVE® B ingebouwde DFS22B.

7.1 Configuratie van de PROFINET IO-controller
In dit hoofdstuk wordt de configuratie van MOVIDRIVE® B met PROFINET met het
actuele GSD-bestand beschreven. De configuratie wordt toegelicht aan de hand van de
configuratiesoftware SIMATIC-manager met een SIMATIC CPU 315F 2 PN/DP.

Het GSD-bestand 
initialiseren

• Start de STEP7 HWCONFIG en selecteer de menuoptie [Install new GSD file] in het
menu [Extras].

• Selecteer in de volgende dialoog het bestand "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-
2Ports-YYYYMMDD.xml" van de cd "Software ROM 7". "YYYYMMDD" staat voor de
datum van het bestand. Met de knop "Browse" gaat u naar de gewenste directory.
Bevestig uw keuze met [OK].

• De koppeling van de SEW-PROFINET IO DFS22B vindt u vervolgens onder [Other
field devices] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

AANWIJZING
De actuele versie van het GSD-bestand kan ook via de rubriek "Software" op de home-
page van Vector Aandrijftechniek (www.vector.nu) worden gedownload.
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7.1.1 Toewijzing van de PROFINET-apparaatnaam

Voordat een PROFINET IO-apparaat kan worden aangesproken door een PROFINIET
IO-controller, moet het een apparaatnaam gekregen hebben.
De algemene procedure wordt aan de hand van SIMATIC STEP7 beschreven. 
• Selecteer in STEP7 HWCONFIG de menuoptie [Target system] / [Ethernet] / [Edit

Ethernet station ...].

• Klik op "Browse". U krijgt een overzicht van alle PROFINET IO-deelnemers die u met
uw configuratietool online kunt bereiken. 

• Selecteer de gewenste deelnemer. De SEW-deelnemer verschijnt onder Device type
[2] als "SEW-MDX61B+DFS22B" (Æ volgende afbeelding). De Device name [3]
staat af fabriek op "PNETDeviceName" en moet door u worden aangepast aan de
omstandigheden van de installatie. De weergegeven MAC-adressen kunnen meer-
dere MDX61B's onderscheiden. Het MAC-adres is op optie DFS22B geplakt. Met de
knop [Flash] [1] kunt u de geselecteerde DFS22B met de statusled groen laten knip-
peren om zo uw keuze te kunnen controleren.

11738AEN

62340AEN

[1]

[2] [3] [4]
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• Voer de apparaatnaam in het veld "Device name" [2] in en druk op de knop [Assign
name] [8]. De apparaatnaam wordt nu naar de deelnemer verzonden en daar opge-
slagen. Deze is maximaal 255 tekens lang.

• Ken een IP-adres [5] en een subnetmasker [4] toe en eventueel een routeradres [7].
Druk op de knop [Assign IP Configuration] [3]. U kunt het IP-adres ook van een
DHCP-server halen.

62330AEN

[1] Knop "Close"

[2] Invoerveld "Device name"

[3] Knop "Assign IP configuration"

[4] Invoerveld "Subnet mask"

[5] Invoerveld "IP address"

[6] Knop "Browse"

[7] Invoerveld "Router address"

[8] Knop "Assign name"

[9] Knop "Reset"

[6]

[2]

[3]

[1]

[8]

[9]

[5]

[4]

[7]
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• Druk opnieuw op de knop [Browse] [6] om te controleren of de instellingen zijn over-
genomen.
Druk op de knop [Close] [1].

• Met de knop [Reset] [9] kunt u de apparaatnaam van de DFS22B online resetten.
Daarna moet u de DFS22B opnieuw opstarten.

7.1.2 Configureren van de PROFINET IO-koppeling DFS22B

Een nieuw project 
aanmaken

Start de SIMATIC-manager en maak een nieuw project aan. Kies uw besturingstype en
voeg de gewenste modules toe. Zinvol zijn vooral de operanden OB82, OB86 en
OB122.
Operand OB82 zorgt ervoor dat de besturing bij zogenaamde diagnosealarmen niet op
"STOP" wordt gezet. Operand OB86 geeft de uitval van de decentrale periferie aan.
Operand OB122 wordt opgeroepen als de besturing geen toegang kan krijgen tot gege-
vens van een deelnemer van de decentrale periferie. Dit treedt bijvoorbeeld op als de
DFS22B later bedrijfsgereed is dan de besturing.

• Start STEP7 HWCONFIG en kies in het control-rack de PROFINET IO-insteek-
plaats.

• Voeg via het contextmenu van de rechtermuisknop een PROFINET IO-systeem toe.
Wijs daarbij een IP-adres voor de PROFINET IO-controller toe. Voeg met de knop
[Ethernet] een nieuw PROFINET-subsysteem toe.

• Open in de hardwarecatalogus [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] / [Drives]
/ [SEW] / [DFE12B(2Ports)] [1].

AANWIJZING
De IO-controller mag hierbij nog niet cyclisch data uitwisselen met de IO-apparaten.

62341AEN

[2]

[1]
C
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• Sleep de optie "MDX61B+DFS22B" [2] met de muis naar het PROFINET IO-systeem
en wijs de PROFINET-stationsnaam toe.
Deze naam moet identiek zijn aan de in de DFS22B ingestelde PROFINET-appa-
raatnaam.

• Wis de invoer in slot 2 om uw toepassing te kunnen configureren. Kies de voor uw
toepassing vereiste procesdataconfiguratie.

• Voer de I/O- en periferieadressen voor de geconfigureerde databreedten in en sla de
configuratie op.

• Breid uw gebruikersprogramma uit, zodat het ook de data-uitwisseling met de
nieuwe apparaten bevat.

• De overdracht van procesdata is consistent. De systeemfuncties SFC14 en SFC15
kunnen voor de overdracht van procesdata worden gebruikt.

• Voor de configuratie met PROFINET wordt het slot-model gebruikt. Hierbij is iedere
slot (insteekplaats) aan een communicatie-interface van de DFS22B toegewezen.

Slot 1: PROFIsafe-optie [1] (alleen in combinatie met optie DFS22B). Bij gebruik van
de DFS22B in combinatie met optie DCS21B moet "F module I/O (8 bytes)" worden
geconfigureerd.
Slot 2: procesdatakanaal [2]. Aantal procesdata dat cyclisch tussen PROFINET IO-
controller en PROFINET IO-apparaat wordt uitgewisseld.

AANWIJZING
• De PROFIsafe-optie kan alleen met de opties DFS21B of DFS22B worden gecon-

figureerd.
• Slot 1 van optie DFS22B kan alleen in combinatie met de optie DCS21B worden

geconfigureerd.

62342AEN

[1]

[2]
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
 31



7 onfiguratie en inbedrijfstelling
onfiguratie van de PROFINET IO-controller

32
Configuratie 
deelnemer

Nadat de afzonderlijke insteekplaatsen (slots) zijn geconfigureerd, moet de nieuw toe-
gevoegde deelnemer met extra instellingen worden geconfigureerd. Door op het appa-
raatsymbool van de nieuwe deelnemer te dubbelklikken wordt het volgende dialoog-
venster opgeroepen.

• Op het tabblad "General" [1] dient in het invoerveld "Device name" [4] de eerder toe-
gewezen apparaatnaam ingevoerd te worden. Let daarbij op het gebruik van kleine
en hoofdletters.

62343AEN

[1] Tabblad "General"

[2] Tabblad "IO cycle"

[3] Invoerveld "Ethernet"

[4] Knop "Device name"

[1]

[2]

[4]

[3]
C
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• Klik in het veld "Station / PN-IO system" op de knop [Ethernet] [3] om het eerder toe-
gewezen IP-adres in te voeren (zie volgende afbeelding).

• Op het tabblad "IO cycle" [2] kunt u de vernieuwingstijd instellen waarmee de deel-
nemer zijn procesdata actualiseert. De in de MOVIDRIVE® B ingebouwde optie
DFS22B ondersteunt een minimale vernieuwingstijd van 2 ms (zie volgende afbeel-
ding).

11739AEN

11740AEN
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Starten van de 
besturing

Laad de configuratie in de SIMATIC S7 en start de module. De foutled van de besturing
moet nu uitgaan.
De leds van de optie DFS22B moeten de volgende status hebben:
• Led RUN: brandt groen
• Led BUS FAULT: uit
• Leds Link en Activity: flikkeren
Als dit niet het geval is, moeten de configuratie en met name de apparaatnaam en het
IP-adres van de deelnemer worden gecontroleerd.
C
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7.1.3 Voorbeeld bij de configuratie van procesdata van MOVIDRIVE® B

In dit voorbeeld wordt de aandrijving gepositioneerd door de MOVIDRIVE® B. Daarvoor
kan de applicatiemodule "Extended positioning via bus" worden gebruikt.
Met behulp van 6 procesdata kan de informatie tussen plc en regelaars uitgewisseld
worden.

De volgende afbeelding laat de bijbehorende PROFINET-parametrering zien.

62347ANL

11742AEN
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7.2 Instelling van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B
Voor het eenvoudige veldbusbedrijf zijn de volgende instellingen vereist.

Voor de besturing via PROFINET IO moet de MOVIDRIVE® B echter eerst op Control
source (P101) en Setpoint source (P100) = FIELDBUS worden gezet. Met de instelling
op FIELDBUS wordt MOVIDRIVE® B geparametreerd op de setpoint-overname van
PROFINET IO. Nu reageert MOVIDRIVE® B op de procesuitgangsdata die door het
overkoepelende automatiseringsapparaat worden verzonden.
MOVIDRIVE® B kan na het installeren van de PROFINET IO-optiekaart zonder verdere
instellingen direct via PROFINET IO worden geparametreerd. Alle parameters kunnen
bijvoorbeeld na het inschakelen door het overkoepelende automatiseringsapparaat
worden ingesteld. De activering van de stuur- en setpointbron FIELDBUS wordt aan de
overkoepelende besturing gemeld met de bit "Fieldbus mode active" in het statuswoord.
Om veiligheidstechnische redenen moet MOVIDRIVE® B voor de besturing via het veld-
bussysteem bovendien op de klemmen worden vrijgegeven. Daarom moeten de
klemmen zo worden aangesloten en geprogrammeerd dat de applicatieregelaar via de
ingangsklemmen wordt vrijgegeven. De eenvoudigste manier om MOVIDRIVE® B op de
klemmen vrij te geven, is bijvoorbeeld op de ingangsklem DIØØ (functie /CON-
TROLLER INHIBIT) een +24V-signaal te geven en de ingangsklemmen DIØ1 … DIØ7
op NO FUNCTION te programmeren. 

Extra parameterinstellingen bij het bedrijf met DCS21B

11638AEN

AANWIJZING
Meer informatie vindt u in het handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Optie veiligheidsmo-
dule DCS21B/31B".
C
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7.3 Configuratie van de PROFIsafe met STEP7
Configuratie van 
de PROFIsafe-
eigenschappen

• Om de veiligheidsfuncties van de combinatie DFS22B/DCS21B te kunnen
gebruiken, moet in slot 1 een "F module I/O (8 bytes)" worden geconfigureerd.

• Markeer slot 1 en wis de optie "Empty slot". Sleep vervolgens de optie "F module I/O
(8 bytes)" [2] naar slot 1 [1].

• De PROFIsafe-eigenschappen (zie volgende afbeelding) kunnen in de hardware-
configuratie worden geparametreerd. Dubbelklik hiervoor op de optie "F module I/O
(8 bytes)" in slot 1 [1]. 

62344AEN

11743AEN

[1]

[2]
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7.3.1 Beschrijving van de F-parameters

Optie DFS22B geeft de informatie uit het PROFIsafe-protocol via een CAN-bus (kabel
DAE34B) door aan optie DCS21B. In optie DCS21B wordt het op de veiligheid gerichte
protocol van de PROFIsafe verwerkt.

Bij het opstarten van het veldbus- resp. netwerksysteem worden voor het PROFIsafe-
bedrijf de voor de veiligheid relevante parameters in een F-parameterblok van de bus-
master naar de PROFIsafe-optie DCS21B van de MOVIDRIVE® B gestuurd. Deze
worden in de optie gecontroleerd op plausibiliteit. Pas na een succesvolle, positieve
bevestiging van dit F-parameterblok gaat de PROFIsafe-optie data uitwisselen (DataE-
xchange) met de busmaster. Hieronder worden de voor de veiligheid relevante parame-
ters vermeld, die naar de PROFIsafe-optie DCS21B worden gestuurd.
Afhankelijk van het toegepaste bussysteem staan de volgende parameters ter beschik-
king:

Parameter 
"F_SIL"

Met deze parameter kunnen de F-deelnemers controleren of de veiligheidsklasse over-
eenkomt met de F-host. In overeenkomst met het risico wordt voor deze veiligheids-
relevante gevallen onderscheid gemaakt tussen veiligheidscircuits met verschillende
veiligheidsklassen SIL 1 tot SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level).
Optie DCS21B ondersteunt de volgende instelling:
• F_SIL = SIL 3

Parameter 
"F_CRC_Length"

Afhankelijk van de lengte van de F-gebruiksdata (proceswaarden) en de PROFIsafe-
versie zijn CRC-controlewaarden met een verschillende lengte vereist. Deze parameter
deelt de F-component de te verwachten lengte van de CRC2-sleutel mee in het veilig-
heidstelegram.
De optie DCS21B gebruikt een gebruikdatalengte die kleiner is dan 12 byte, zodat bij
PROFIsafe V2 een CRC van drie byte wordt gebruikt.
Optie DCS21B ondersteunt de volgende instellingen:
• F_CRC_Length = CRC van drie byte (alleen bij PROFIsafe V2)

Parameter 
"F_Par_Version"

Deze parameter identificeert de in optie DCS21B ondersteunde PROFIsafe-versie. Bij
een MOVIDRIVE® in PROFINET-uitvoering wordt alleen PROFIsafe V2 ondersteund.

AANWIJZING
Meer informatie vindt u in het handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Optie veiligheids-
module DCS21B/31B".

PROFIsafe F-parameters Bussysteem

PROFINET IO

F_Check_SeqNr niet beschikbaar

F_SIL vast

F_CRC_Length vast

F_Par_Version vast

F_Source_Add vast

F_Dest_Add instelbaar

F_WD_Time instelbaar
C
C
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Parameter 
"F_Source_Add"

De PROFIsafe-adressen worden voor een eenduidige identificatie van bron
(F_Source_Add) en doel (F_Dest_Add) gebruikt. De combinatie van bron- en doeladres
moet voor het hele netwerk en station eenduidig zijn. Het bronadres F_Source_Add
wordt, afhankelijk van de configuratie van de master, automatisch toegekend via
STEP7.
De parameter "F_Source_Add" kan waarden tussen 1 en 65534 aannemen.
De parameter kan niet direct in STEP7 HW-config worden gewijzigd.

Parameter 
"F_Dest_Add"

In deze parameter wordt het PROFIsafe-adres van optie DCS21B ingevoerd, dat voor-
heen op de MOVISAFE® ASSIST is ingesteld.
De parameter "F_Dest_Add" kan waarden tussen 1 en 65534 aannemen.

Parameter 
"F_WD_Time"

Deze parameter definieert een bewakingstijd in optie DCS21B.
Binnen deze bewakingstijd moet er een geldig, actueel veiligheidstelegram van de
F-CPU aankomen. Anders schakelt optie DCS21B om naar de veilige toestand.
Selecteer de bewakingstijd enerzijds zo hoog dat telegramvertragingen getolereerd
worden door de communicatie, maar anderzijds ook zo laag dat uw veiligheidstoepas-
sing zonder beperkingen kan functioneren.
Voor optie DCS21B kan parameter "F_WD_Time" tussen 1 ms en 10 s in stappen van
1 ms worden aangegeven.

AANWIJZING
Meer informatie vindt u in het handboek "MOVIDRIVE® MDX61B Optie veiligheids-
module DCS21B/31B".
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7.3.2 Safety-diagnose via PROFINET

De toestand van de PROFIsafe-communicatie en foutmeldingen van optie DFS worden
gemeld aan de PROFINET IO-controller en kunnen daar gediagnosticeerd worden.

Diagnose-
meldingen 
PROFIsafe-layer

De onderstaande tabel laat de diagnosemeldingen van de PROFIsafe-layer zien.

Byte 11 PROFINET-diagnosetekst
(Nederlands)

PROFINET-diagnosetekst 
(Engels)

0hex / 0dec Geen fout ---

40hex / 64dec F_Dest_Add komt niet overeen. Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec F_Dest_Add is ongeldig. F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec F_Source_Add is ongeldig. F_Source_Add not valid

43hex / 67dec F_WD_Time is 0 ms. F_WD_Time is 0 ms.

44hex / 68dec F_SIL-level groter dan max. SIL-level F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec Verkeerde F_CRC_Length F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec F-parameter verkeerd ingesteld F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec Fout in CRC1-waarde CRC1-Fault

AANWIJZING
Meer informatie over de betekenis en het verhelpen van foutmeldingen vindt u in de
handboeken bij de PROFINET IO-controller.
C
C

Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe



8Gedrag aan de PROFINET
Inleiding
8 Gedrag aan de PROFINET
8.1 Inleiding

Met PROFINET IO wordt de klassieke communicatie uitgebreid tot de snelle ethernet-
technologie als fysiek overdrachtsmedium. PROFINET ondersteunt zowel de voor real-
time geschikte procescommunicatie als de open communicatie via ethernet TCP/IP.
PROFINET onderscheidt drie communicatieklassen die in efficiëntie en functionaliteit
verschillen.

Drie communica-
tieklassen

• TCP/IP
Open Ethernet-TCP/IP-communicatie zonder real-time eisen (bijv. webtechnologie)

• RT (Real-Time)
IO-gegevensuitwisseling tussen automatiseringsapparaten in real-time (> 1 ms)

• IRT (Isochronous Real-Time)
Isochrone real-time communicatie voor gesynchroniseerde IO-datauitwisseling (bijv.
voor motion control-toepassingen; niet bij optie DFS22B)

De optie DFS22B voldoet aan de eisen van de klasse PROFINET RT en biedt open
communicatie via TCP/IP of UDP/IP.

Drie 
apparaattypen

PROFINET IO onderscheidt de drie apparaattypen "IO-controller", "IO-device" en "IO-
supervisor".
• IO-controller

De IO-controller voert de masterfunctie voor de cyclische IO-data-uitwisseling met
de decentrale veldapparaten uit en wordt in het algemeen gebruikt als een commu-
nicatie-interface van een besturing. Hij is vergelijkbaar met een PROFIBUS DP-
master klasse 1. In een PROFINET IO-systeem kunnen meerdere IO-controllers
aanwezig zijn.

• IO-device
Alle veldapparaten van PROFINET IO die door een IO-controller worden bestuurd,
worden als IO-device aangeduid, bijvoorbeeld in-/uitgang, aandrijvingen, ventiel-
eilanden, enzovoort. IO-devices zijn vergelijkbaar met PROFIBUS DP-slavedeel-
nemers. Optie DFS22B is een PROFINET IO-apparaat.

• IO-supervisor
Programmeerapparaten/pc's met bijbehorende engineering-/diagnosetools worden
als IO-supervisor aangeduid. IO-supervisors hebben toegang tot proces- en parame-
tergegevens alsmede alarm- en diagnose-informatie.
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Communicatie-
model

Het communicatiemodel van PROFINET IO bouwt voort op de jarenlange ervaring met
PROFIBUS DP-V1. De toegangsmethode master-slave is geprojecteerd op een pro-
vider-consumermodel. 
Voor de gegevensoverdracht tussen IO-controller en IO-devices worden verschillende
conmmunicatiekanalen gebruikt. De cyclische IO-data en de door gebeurtenissen aan-
gestuurde alarmen worden via een real-time kanaal verstuurd. Het standaardkanaal op
basis van UDP/IP wordt gebruikt voor de parametrering, configuratie en diagnose-infor-
matie.

Apparaatmodel De bekende decentrale periferie van PROFIBUS DP werd uitgebreid voor het apparaat-
model. Het apparaatmodel is gebaseerd op slot- en subslotmechanismen, waarmee
modulaire apparaten met insteekplaatsen voor modules en submodules kunnen worden
gerealiseerd. Modules worden daarbij door de slots en submodules door de subslots
vertegenwoordigd. Deze mechanismen maken ook een logische modularisering moge-
lijk, bijv. voor een aandrijfsysteem (zie volgende afbeelding).

58645AXX
G
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Een afzonderlijke aandrijfas wordt onder PROFINET IO als module weergegeven. In
deze module kunnen verschillende submodules worden gestoken. De submodules defi-
niëren daarbij de procesdata-interface naar de IO-controller of gegevenstransports-
partner. Zij hebben daardoor de rol van provider of consument. Voor meerasssige sys-
temen die over een gemeenschappelijke PROFINET IO-interface beschikken, biedt het
model de mogelijkheid om meerdere modules in één IO-device te steken. Ook daarbij
vertegenwoordigt elke module weer een afzonderlijke as. Insteekplaats 0 (slot 0) wordt
gebruikt als Device Access Point (DAP) en vertegenwoordigt in principe het IO-device.

8.2 De geïntegreerde ethernetswitch
Met de geïntegreerde ethernetswitch kunt u de uit de veldbustechniek bekende lijntopo-
logieën realiseren. Natuurlijk zijn er ook andere bustopologieën zoals ster of boom
mogelijk. Ringtoplogieën worden niet ondersteund.

Autocrossing De beide poorten van de ethernetswitch die naar buiten voeren, beschikken over de
autocrossing-functionaliteit. Dat betekent dat deze zowel patch- als crossoverkabels
gebruiken voor de verbinding met de volgende ethernetdeelnemer.

Autonegotiation Bij het opbouwen van een verbinding met de volgende deelnemer onderhandelen beide
ethernetdeelnemers over de baudrate en de duplexmodus. De beide ethernetpoorten
van de PROFINET-koppeling ondersteunen daarbij de autonegotiation-functionaliteit en
werken naar keuze met een baudrate van 100 Mbit of 10 Mbit in full-duplex- of half-
duplexmodus.

Bewaking van de 
LINK-status

Met beide poorten kan de LINK-status worden bewaakt. Deze functie kan met behulp
van de STEP7-hardwareconfiguratie als volgt worden ingesteld:
• Selecteer insteekplaats 0 in STEP7.
• Selecteer [Object properties] in het contextmenu.
• Selecteer het tabblad "Parameters".
Stel de bewaking alleen in voor de poort die datapakketten naar andere deelnemers en
niet naar de besturing stuurt. Als bij een ingeschakelde bewaking op deze poort een
LINK DOWN wordt herkend, stuurt het PROFINET-apparaat een diagnosealarm via de
andere poort naar de besturing (zie hoofdstuk "Alarmen").

AANWIJZINGEN
Het aantal in lijn geschakelde industrial ethernetswitches beïnvloedt de looptijd van
telegrammen. Als een telegram de apparaten doorloopt, wordt de looptijd van het tele-
gram door de functie Store & Forward van de ethernetswitch vertraagd:
• bij een telegramlengte van 64 byte met ca. 10 µs (bij 100 Mbit/s);
• bij een telegramlengte van 1500 byte met ca. 130 µs (bij 100 Mbit/s).
Dat betekent dat hoe meer apparaten er doorlopen moeten worden, des te langer de
looptijd van het telegram is.

AANWIJZING
PROFINET IO-netwerken moeten met een baudrate van 100 Mbit in full-duplexmodus
functioneren.
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8.3 Procesdataconfiguratie
Optie DFSxxB ondersteunt op insteekplaats 1 (slot 1) de PROFIsafe-functionaliteit. Op
insteekplaats 2 (slot 2) kunnen modules met 1 tot 10 procesdatawoorden I/O worden
geconfigureerd. Nadat het apparaat is ingeschakeld en voordat de communicatie wordt
opgebouwd door de I/O-controller, staat de configuratie op drie procesdatawoorden I/O.
Deze kan tijdens de communicatieopbouw door de IO-controller worden gewijzigd. De
actuele configuratie wordt weergegeven in P090 PD configuration.

Toegestane 
configuraties

Het DAP (Device Access Point) heeft ID 100 (slot 0, subslot 1)

ID Procesdatalengte

101 1 I/O-procesdatawoord

102 2 I/O-procesdatawoorden

103 3 I/O-procesdatawoorden

104 4 I/O-procesdatawoorden

105 5 I/O-procesdatawoorden

106 6 I/O-procesdatawoorden

107 7 I/O-procesdatawoorden

108 8 I/O-procesdatawoorden

109 9 I/O-procesdatawoorden

110 10 I/O-procesdatawoorden
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8.4 Aansturing van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B
De applicatieregelaar wordt bestuurd via het procesdatakanaal dat maximaal tien I/O-
procesdatawoorden lang is. Deze procesdatawoorden worden bijvoorbeeld bij toepas-
sing van een plc als PROFINET IO-controller in het I/O- resp. periferiebereik van de
besturing weergegeven en kunnen zo op de gewone manier worden aangesproken.

62321AXX
Afbeelding 2: afbeelding van PROFINET-data in het plc-adresbereik

[1] Plc-adresbereik

PI1 ... PI10 Procesingangsdata

PO1 ... PO10 Procesuitgangsdata

PW156
PW158
PW160 PI 3

PO 3

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 2

PO 2

PI 1

PO 1

PI 3

PO 3

PI 10

PO 10

PW156
PW158
PW160

[1]

M
OV

ID
RI

VE
®  B

AANWIJZING
Meer informatie over de besturing via het procesdatakanaal, met name over de code-
ring van het stuur- en statuswoord, staat in het handboek bij het veldbusapparaat-
profiel MOVIDRIVE®.
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8.4.1 Besturingsvoorbeeld SIMATIC S7 met MOVIDRIVE® MDX61B

De besturing van de applicatieregelaar via SIMATIC S7 hangt af van de gekozen pro-
cesdataconfiguratie, d.w.z. rechtstreeks via laad- en overdrachtsopdrachten of via de
speciale systeemfuncties SFC 14 DPRD_DAT en SFC15 DPWR_DAT.
Datalengten van 3 byte of meer dan 4 byte moeten bij de SIMATIC S7 in principe via de
systeemfuncties SFC14 en SFC15 worden verzonden.
Nieuwere SIMATIC-besturingen ondersteunen de consistente data-overdracht ook
zonder de SFC14/15-systeemfuncties te gebruiken.
Dienovereenkomstig geldt de volgende tabel.

8.4.2 PROFINET time-out (MOVIDRIVE® MDX61B)

Als de data-overdracht via PROFINET gestoord of onderbroken wordt, loopt de aan-
spreektijd van de bewaking in de MOVIDRIVE® af (indien in de IO-controller geconfigu-
reerd). De led BUS FAULT licht op of knippert en signaleert dat er geen nieuwe
gebruiksdata ontvangen worden. Tegelijkertijd voert MOVIDRIVE® de met P831
Fieldbus timeout response geselecteerde foutreactie uit.
P819 Fieldbus timeout laat de door de IO-controller in de aanloop van de PROFINET
opgegeven aanspreektijd van de bewaking zien. Deze time-out kan alleen via de IO-
controller worden gewijzigd. Wijzigingen via het programmeerapparaat of MOVI-
TOOLS® worden weliswaar weergegeven, maar niet actief. Bovendien worden zij bij de
volgende PROFINET-start weer overschreven.

8.4.3 Reactie veldbustime-out (MOVIDRIVE® MDX61B)

Met P831 Response fieldbus timeout wordt de foutreactie geparametreerd die via de
time-outbewaking van de veldbus wordt geactiveerd. De hier geparametreerde instelling
moet overeenkomen met de instelling in het mastersysteem (S7: aanspreekbewaking).

Procesdataconfiguratie Toegang tot STEP7 via

1 PD Laad-/overdrachtsopdrachten

2 PD Laad-/overdrachtsopdrachten

3 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 6 bytes)

6 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 12 bytes)

10 PD Systeemfuncties SFC14/15 (lengte 20 bytes)
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8.5 Programmavoorbeeld voor SIMATIC S7

Voor dit voorbeeld wordt MOVIDRIVE® met de procesdataconfiguratie "3 PD" op de
ingangsadressen PIW576... en uitgangsadressen POW576... geconfigureerd.
Er wordt een databouwsteen DB 3 met ca. 50 datawoorden gemaakt.
Door systeemfunctie SFC14 op te roepen worden de procesingangsdata naar data-
bouwsteen DB3, datawoord 0, 2 en 4 gekopieerd. Nadat het besturingsprogramma is
bewerkt, worden bij het oproepen van systeemfunctie SFC15 de procesuitgangsdata
van datawoord 20, 22 en 24 naar het uitgangsadres POW576... gekopieerd.
Let bij de parameter RECORD op de opgave van de lengte in bytes. Deze lengte moet
gelijk zijn aan de geconfigureerde lengte.
Meer informatie over de systeemfuncties vindt u in de online-help voor STEP7.

AANWIJZING
Dit voorbeeld is een speciale gratis service en laat zonder enige verplichting de princi-
piële procedure voor het maken van een plc-programma zien. Voor de inhoud van het
programmavoorbeeld wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

//Begin van cyclische programmabewerking in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Copy PI data from inverter to DB3, word 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //READ IO Device Record
 LADDR := W#16#240 //Ingangsadres 576
 RET_VAL:= MW 30 //Resultaat in markeringswoord 30
 RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Wijzer

NETWORK
TITLE =PLC program with application
// Plc-programma gebruikt procesdata in DB3 voor 
// aandrijfbesturing

L DB3.DBW 0 //PI1 laden (statuswoord 1)
L DB3.DBW 2 //PI2 laden (actuele toerentalwaarde)
L DB3.DBW 4 //PI3 laden (geen functie)

L W#16#0006
T DB3.DBW 20//6hex naar PO1 schrijven (stuurwoord = vrijgave)
L 1500
T DB3.DBW 22//1500dec naar PO2 schrijven (toerentalsetpoint = 300 rpm)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24//0hex naar PO3 schrijven (heeft geen functie)

//Einde van cyclische programmabewerking in OB1
NETWORK
TITLE = Copy PO data from DB3, word 20/22/24 to inverter
CALL SFC 15 (DPWR_DAT) //WRITE IO DeviceRecord
 LADDR := W#16#240 //Output address 576 = 240hex
 RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Pointer to DB/DW
 RET_VAL:= MW 32 //Resultaat in markeringswoord 32
Handboek – Veldbusinterface DFS22B PROFINET IO met PROFIsafe
00

I

47



8 edrag aan de PROFINET
ROFINET-alarmen aan de hand van MOVIDRIVE® B

48
8.6 PROFINET-alarmen aan de hand van MOVIDRIVE® B
Optie DFS22B ondersteunt diagnosealarmen in het geval van een apparaatfout. Deze
diagnosealarmen zijn af fabriek uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om de alarmen in
STEP7 HWCONFIG in te schakelen (zie volgende afbeelding).

Diagnosealarm 
van de Safety-
optie

Alleen in combinatie met de optie DFS21B en DFS22B.
• Markeer insteekplaats 1 (slot 1) van de DFS22B.
• Druk op de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie [Object properties] of dub-

belklik op de slot. Het venster "DFS22B properties" wordt geopend. 
• Activeer het tabblad "Parameters".
• Zet de alarmen op "ON" en bevestig dit met [OK].

Diagnosealarm 
van de 
MOVIDRIVE®

• Markeer insteekplaats 2 (slot 2) van de DFS22B.
• Druk op de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie [Object properties] of dub-

belklik op de slot. Het venster "DFS22B properties" wordt geopend.
• Activeer het tabblad "Parameters".
• Zet het diagnosealarm op "ON" en bevestig dit met [OK].

Bij een fout van de MOVIDRIVE® wordt een diagnosealarm gegenereerd om de fout-
melding van de MOVIDRIVE® in niet-gecodeerde tekst te kunnen lezen.

Diagnosealarm 
van de 
geïntegreerde 
switch

• Markeer insteekplaats 0 (slot 0) van de DFS22B.
• Druk op de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie [Object properties] of dub-

belklik op de slot. Het venster "DFS22B properties" wordt geopend.
• Activeer het tabblad "Parameters". Zet "Alarm Port 1" en "Alarm Port 2" op "ON" en

bevestig dit met [OK]. In een lijntopologie moet steeds de poort van de ethernetdeel-
nemer worden bewaakt, die naar de poort van de eerstvolgende ethernetdeelnemer
(gezien vanuit de plc) leidt.
Met deze instelling bewaakt de DFS22B de apparatuurcommunicatie met de nabu-
rige deelnemers. Er wordt een diagnosealarm gegenereerd als de DFS22B op
poort 1 of op poort 2 een inactieve partner herkent.

62269AEN
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Een apparaatfout van de MOVIDRIVE® B, de Safety-optie of de geïntegreerde switch
leidt ertoe dat een diagnosealarm als zogenaamde "komende gebeurtenis" naar de
SIMATIC-besturing wordt verzonden. De led "SF" van de besturing brandt rood. De oor-
zaak van de fout kunt u achterhalen in STEP7 HWCONFIG. Ga daarvoor op ONLINE,
markeer het symbool van de DFS22B en vraag via het contextmenu (rechtermuisknop)
de modulestatus op.

58647AXX
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9 Parametrering via PROFIdrive-dataset 47
9.1 Inleiding in PROFINET-datasets

PROFINET bevat de acyclische instructies "Dataset lezen" (Read Record) en "Dataset
schrijven" (Write Record) waarmee parameterdata tussen PROFINET-controller of -
supervisor (master) en een PROFINET-device (slave) kunnen worden overgedragen.
Deze data-uitwisseling wordt via UDP (User Datagram Protocol) met een lagere priori-
teit dan de procesdata-uitwisseling afgehandeld.

De via een acyclische PROFINET-instructie getransporteerde gebruiksdata worden als
dataset samengevoegd. Elke dataset wordt door de volgende eigenschappen eenduidig
geadresseerd:
• API;
• slot-nummer;
• subslot-nummer;
• index.
Voor de uitwisseling van parameters met PROFINET-apparatuur van SEW-
EURODRIVE wordt de structuur van de dataset 47 gebruikt. De structuur van dataset
47 is in het PROFIdrive-profiel aandrijftechniek van de PROFIBUS-gebruikersorgani-
satie vanaf V4.0 als PROFINET-parameterkanaal voor aandrijvingen gedefinieerd. Via
dit parameterkanaal worden verschillende toegangsmethoden voor de parameterdata
van het PROFINET-apparaat van SEW-EURODRIVE beschikbaar gesteld.

62204AXX

PO

PROFINET
Controller

PI
Read/Write Record

SEW

PROFINET

Device
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Inleiding in PROFINET-datasets
9.1.1 Eigenschappen van de PROFINET-apparaten van SEW-EURODRIVE

De PROFINET-apparaten van SEW-EURODRIVE, die de acyclische instructies Read
Record en Write Record ondersteunen, hebben dezelfde communicatiekenmerken. In
principe worden de apparaten via een PROFINET-controller met cyclische procesdata
aangestuurd. Deze controller (in de regel een plc) kan bovendien via Read Record en
Write Record parametrerend toegang krijgen tot het PROFINET-apparaat van SEW-
EURODRIVE.
Parallel aan deze parametrerende verbinding kunnen nog twee verbindingen tot stand
worden gebracht, via welke de eerste supervisor bijvoorbeeld parameterdata leest voor
de visualisatie en een tweede supervisor, in de vorm van een notebook, met de engi-
neeringsoftware het PROFINET-apparaat configureert.

62205AEN

Drive System

Read / Write Record

PROFINET

Cyclic IN/Out

P
a

ra
m

e
te

r 
B

u
ff

e
r 

1

Parameter BufferProcess Data

PD

S
E

W
 P

R
O

F
IN

E
T

In
te

rf
a

c
e

PROFINET 

Controller
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9.2 Structuur van het PROFINET-parameterkanaal
Dataset 47 wordt in principe gebruikt om de aandrijvingen volgens de PROFIdrive-Base
Mode Parameter Access van profielversie 4.0 te parametreren. Via de invoer Request
ID wordt onderscheid gemaakt tussen de parametertoegang volgens het PROFIdrive-
profiel en parametertoegang via de SEW-MOVILINK®-instructies. De volgende tabel
laat de mogelijke coderingen van de afzonderlijke elementen zien. De structuur van de
dataset is voor de PROFIdrive- en de MOVILINK®-toegang identiek.

De volgende MOVILINK®-instructies worden ondersteund:
• 8-bytes MOVILINK®-parameterkanaal met alle door de regelaar ondersteunde

instructies zoals:
– READ-parameter;
– WRITE-parameter;
– WRITE-parameter volatile (vluchtig);
– etc.

62206AXX

Veld Datatype Waarden

Unsigned8 0x00 Gereserveerd
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x40 SEW-MOVILINK®-service
0x41 SEW-gegevensoverdracht

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00 Gereserveerd
0x40 SEW-MOVILINK®-service (+)
0x41 SEW-gegevensoverdracht

Response (–):
0xC0 SEW-MOVILINK® service (-)
0x41 SEW-gegevensoverdracht

Unsigned8 0x00 ... 0xFF Aantal assen 0 ... 255

No. of Parameters Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Attributes Unsigned8 Voor SEW MOVILINK® (request ID = 0x40):
0x00 No service
0x10 READ Parameter
0x20 WRITE Parameter
0x40 Read Minimum
0x50 Read Maximum
0x60 Read Default
0x80 Read Attribute
0x90 Read EEPROM
0xA0 ... 0xF0 Gereserveerd

SEW Data Transport:
0x10 Waarde

No. of Elements Unsigned8 0x00 voor niet geïndexeerde parameters
0x01 ... 0x75 Quantity 1 ... 117 

Parameter number Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameterindex

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: altijd 0

Format Unsigned8 0x43 Dubbel woord
0x44 Fout

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

Error Value Unsigned16 0x0080 + MOVILINK®-Additional-code low
Voor SEW MOVILINK® 16 bit error value

READ/WRITE
PROFIdrive

Parameter Channel

DS47

SEW MOVILINK®

Record
P
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9.2.1 Procedure voor parametrering via dataset 47

Met de combinatie van de PROFINET-instructies WRITE RECORD en READ RECORD
heeft u toegang tot de parameters. Met WRITE.req wordt de parameteropdracht over-
gedragen aan het IO-device. Vervolgens verwerkt de slave deze opdracht intern.
De controller of supervisor verzendt nu een READ.req om het parameterantwoord op te
halen. Het device antwoordt met een positief antwoord READ.res. De gebruiksdata
bevatten dan het parametreerantwoord van de voorheen met WRITE.req verzonden
parametreeropdracht (zie volgende afbeelding). Dit mechanisme geldt zowel voor een
PROFINET-controller als voor een PROFINET-supervisor.

62208AXX
Afbeelding 3: telegramvolgorde voor parametertoegang via Read/Write Record

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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9.2.2 Procesvolgorde voor controller/supervisor

Bij een zeer korte cyclustijd van de bus wordt het parametreerantwoord eerder aange-
vraagd, namelijk wanneer het SEW-device de parametertoegang apparaatintern heeft
afgesloten. Daarom staan op dit moment de antwoorddata van het SEW-device nog niet
gereed. In deze status vertraagt het device het antwoord op het Read Record Request.

62209ANL

Verzend Write.request
met parameterdata 

Verzend Read.request

 Controleer 
Write.

response

Write.response
negatief

Write.response
positief

Parameteroverdracht
met ERROR afgebroken

Read.response
negatief of
time-out

Ja

Nee

Parameteroverdracht OK,
data beschikbaar
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9.2.3 Adressering van onderliggende regelaars

De structuur van dataset DS47 definieert een element Axis. Met dit element kunnen
meerassige aandrijfsystemen worden opgebouwd, die via een gemeenschappelijke
PROFINET-interface worden aangestuurd. Het element Axis adresseert zo een appa-
raat dat een niveau lager ligt dan de PROFINET-interface. Dit mechanisme wordt bij-
voorbeeld gebruikt bij SEW-busmodules van het type MOVIFIT® voor MOVIMOT® of
DFE-gateway voor MOVITRAC®.

Adressering 
van een 
MOVIDRIVE® B 
op PROFINET

De toegang tot de parameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® B wordt ver-
kregen met de instelling Axis = 0. Aangezien er geen apparaten zijn die een niveau lager
liggen dan de MOVIDRIVE® B , wordt de toegang met Axis > 0 met een foutcode gewei-
gerd. 

62210AXX

Read / Write

Record

Axis = 0

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

PD

PD
PROFINET

Controller
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9.2.4 MOVILINK®-parameteropdrachten

Het MOVILINK®-parameterkanaal van de SEW-regelaar wordt direct in de structuur van
dataset 47 weergegeven. Voor de uitwisseling van MOVILINK®-parametreeropdrachten
wordt de request-ID 0x40 (SEW-MOVILINK®-service) gebruikt. De parametertoegang
met de MOVILINK®-instructies vindt in principe plaats volgens de hieronder beschreven
structuur. Daarbij wordt de karakteristieke telegramvolgorde voor dataset 47 gebruikt.
Request-ID: 0x40 SEW-MOVILINK®-service

In het MOVILINK®-parameterkanaal wordt de eigenlijke instructie door het datasetele-
ment Attribute gedefinieerd. De high nibble van dit element komt daarbij overeen met de
MOVILINK®-servicecode

Voorbeeld van 
het lezen van een 
parameter via 
MOVILINK®

Onderstaande tabellen laten u een voorbeeld zien van de structuur van de
WRITE.request en READ.response gebruiksdata voor het lezen van een afzonderlijke
parameter via het MOVILINK®-parameterkanaal.

Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruiksdata voor de PROFINET-instructie
WRITE.request. Met de instructie Write.request wordt de parameteropdracht naar de
regelaar verzonden. De firmwareversie wordt gelezen.
De volgende tabel laat de WRITE.request-header voor de overdracht van de parame-
treeropdracht zien.

In de volgende tabel worden de WRITE.request gebruiksdata voor MOVILINK® "Read
Parameter" weergeven.

Instructie WRITE.request Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 10 10 bytes gebruiksdata voor parameteropdracht

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Individueel referentienummer voor de parametreer-
opdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1 Request ID 0x40 SEW-MOVILINK®-service

2 0x00 Asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 MOVILINK®-service "READ Parameter"

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement 

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

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0
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Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de READ.request GEBRUIKSDATA met opgave van
de PROFINET-header.

Positief MOVILINK®-parametreerantwoord
De volgende tabel laat de Read.response GEBRUIKSDATA zien met de positieve ant-
woorddata van de parametreeropdracht. Hier wordt bijvoorbeeld de parameterwaarde
voor index 8300 (firmwareversie) teruggezonden.

Instructie READ.request Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 240 Maximale lengte van de antwoordbuffer in de master

Instructie READ.request Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 10 Maximale lengte van de antwoordbuffer in de master

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreer-
opdracht

1 Response ID 0x40 Positief MOVILINK®-antwoord

2 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x43 Parameterindeling: dubbel woord

5 No. of values 0x01 1 waarde

6, 7 Value High 0x311C Meest significante deel van de parameter

8, 9 Value Low 0x7289 Minst significante deel van de parameter

Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmwareversie 823 947 9.13
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Voorbeeld van 
het schrijven van 
een parameter via 
MOVILINK®

De volgende tabellen tonen bijvoorbeeld de structuur van de instructies WRITE en
READ voor het vluchtig schrijven van de waarde 12345 op de IPOSplus®-variabele H0
(parameterlijst 11000). Hiervoor wordt de MOVILINK®-instructie WRITE parameter
volatile gebruikt.

Opdracht "WRITE parameter volatile" verzenden

De volgende tabel laat de WRITE.request gebruiksdata voor MOVILINK® "Write Para-
meter volatile" zien.

Nadat deze WRITE.request is verzonden, wordt de WRITE.response ontvangen. Voor
zover er geen statusconflict was tijdens de bewerking van het parameterkanaal, volgt er
een positieve WRITE.response. Anders staat de statusfout in Error_code_1.

Instructie WRITE.request Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 16 16 bytes gebruiksdata voor opdrachtbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Individueel referentienummer voor de parametreer-
opdracht, wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1 Request ID 0x40 SEW-MOVILINK®-service

2 0x00 Asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x30 MOVILINK®-service "WRITE Parameter volatile"

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement 

6, 7 Parameter Number 0x2AF8 Parameterindex 11000 = "IPOS Variable H0"

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Dubbel woord

11 No. of values 0x01 1 parameterwaarde wijzigen

12, 13 Value High word 0x0000 Meest significante deel van de parameterwaarde

14, 15 Value Low word 0x0BB8 Minst significante deel van de parameterwaarde
P
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Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de READ.req-GEBRUIKSDATA met opgave van de
PROFINET-header.

Positief antwoord op "WRITE Parameter volatile" 

Negatief parame-
terantwoord

De volgende tabel laat de codering zien van een negatief antwoord van een MOVI-
LINK®-service. Bit 7 wordt in de response-ID gezet als het antwoord negatief is.

Instructie READ.request Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 240 Maximale lengte van de antwoordbuffer in de master

Instructie READ.response Beschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 4 4 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreer-
opdracht

1 Response ID 0x40 Positief MOVILINK®-antwoord

2 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

Instructie WRITE.response Omschrijving

API 0 Vast ingesteld op 0

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Subslot_Number 1 Vast ingesteld op 1

Index 47 Index van de dataset voor parameteropdracht; constante index 47

Length 8 8 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0xC0 Negatief MOVILINK®-antwoord

2 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 voor enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x44 Fout

5 No. of values 0x01 1 foutcode

6, 7 Error value 0x0811 MOVILINK®-returncode
bijv. Error class 0x08, Add. code 0x11
(zie paragraaf "MOVILINK®-returncodes van de parametre-
ring voor PROFINET" op pagina 60)
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MOVILINK®-
returncodes van 
de parametrering 
voor PROFINET

Onderstaande tabel laat de returncodes zien die door de SEW-PROFINET-koppeling
worden teruggestuurd als de toegang tot de PN-parameters niet juist is.

MOVILINK®

Returncode (hex)
Omschrijving

0x0810 Ongeoorloofde index, parameterlijst niet in apparaat aanwezig

0x0811 Functie/parameter niet geïmplementeerd

0x0812 Alleen leestoegang toegestaan

0x0813 Parameterblokkering actief

0x0814 Fabrieksinstelling is actief

0x0815 Waarde voor parameter te groot

0x0816 Waarde voor parameter te klein

0x0817 Noodzakelijke optiekaart ontbreekt

0x0818 Fout in de systeemsoftware

0x0819 Parametertoegang alleen via RS485-procesinterface 

0x081A Parametertoegang alleen via RS485-diagnose-interface

0x081B Parameter is niet toegankelijk vanwege beveiliging

0x081C Regelaarblokkering is noodzakelijk

0x081D Ongeldige waarde voor parameter

0x081E Fabrieksinstelling is geactiveerd

0x081F Parameter is niet in EEPROM opgeslagen

0x0820 Parameter kan niet bij vrijgegeven eindtrap worden gewijzigd/gereserveerd

0x0821 Gereserveerd

0x0822 Gereserveerd

0x0823 Parameter mag alleen bij IPOS-programmastop worden gewijzigd

0x0824 Parameter mag alleen bij uitgeschakelde auto-setup worden gewijzigd

0x0505 Onjuiste codering van management- en gereserveerd-byte

0x0602 Communicatiefout tussen regelaarsysteem en veldbusinterface

0x0502 Time-out van de verbinding op een lager niveau (bijv. tijdens reset of bij Sys-Fault)

0x0608 Foute codering van het format-veld
P
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9.2.5 PROFIdrive-parameteropdrachten

Het PROFIdrive-parameterkanaal van de SEW-regelaar wordt direct in de structuur van
dataset 47 weergegeven. De parametertoegang met de PROFIdrive-instructies vindt in
principe plaats volgens de hieronder beschreven structuur. Daarbij wordt de karakteris-
tieke telegramvolgorde voor dataset 47 gebruikt. Aangezien PROFIdrive alleen de beide
request-ID's
Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
definieert, is vergeleken met de MOVILINK®-instructies alleen een beperkte datatoe-
gang beschikbaar. 

Voorbeeld van 
het lezen van 
een parameter 
volgens 
PROFIdrive

Onderstaande tabellen laten u een voorbeeld zien van de structuur van de
WRITE.request en READ.res gebruiksdata voor het lezen van een afzonderlijke para-
meter via het MOVILINK®-parameterkanaal.

Parameteropdracht verzenden
De tabel laat de codering zien van de gebruiksdata voor de instructie WRITE.req met
opgave van de PROFINET-header. Met de instructie WRITE.req wordt de parametreer-
opdracht naar de regelaar verzonden.

AANWIJZING
De request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) bewerkt een remanente
schrijftoegang tot de geselecteerde parameter. In dat geval wordt met elke schrijftoe-
gang de interne flash/EEPROM van de regelaar beschreven. Als de noodzaak bestaat
om parameters kort op elkaar cyclisch te schrijven, gebruik dan de MOVILINK®-
instructie "WRITE Parameter volatile". Met deze instructie verandert u de parameter-
waarden alleen in het RAM van de regelaar.

Instructie WRITE.request Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 bytes gebruiksdata voor parameteropdracht

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, 
wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 0x00 Asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 Toegang tot parameterwaarde

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement 

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

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0
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Parameterantwoord opvragen
De tabel laat de codering zien van de gebruiksdata READ.req met opgave van de PN-
header.

Positief PROFIdrive-parametreerantwoord
De tabel laat de READ.res-gebruiksdata zien met de positieve antwoorddata van de
parametreeropdracht. Hier wordt bijvoorbeeld de parameterwaarde voor index 8300
(firmwareversie) teruggezonden.

Instructie READ.request Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset; constante index 47

Length 240 Maximale lengte van de antwoordbuffer in de PROFINET-
controller

Instructie READ.request Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 10 10 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0x01 Positief antwoord voor "Request Parameter"

2 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x43 Parameterindeling: dubbel woord

5 No. of values 0x01 1 waarde

6, 7 Value Hi 0x311C Meest significante deel van de parameter

8, 9 Value Lo 0x7289 Minst significante deel van de parameter

Decodering:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> firmwareversie 823 947 9.13
P
S
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Voorbeeld van 
het schrijven van 
een parameter 
volgens 
PROFIdrive

De volgende tabellen laten een voorbeeld zien van de structuur van de instructies
WRITE en READ voor het remanent schrijven van het interne setpoint n11 (zie para-
graaf "Voorbeeld van het schrijven van een parameter via MOVILINK®" op pagina 58).
Hiervoor wordt de PROFIdrive-instructie Change Parameter gebruikt.

Opdracht "WRITE Parameter" verzenden
De volgende tabel laat de PN-header van de WRITE.request met parametreeropdracht
zien.

De volgende tabel laten de WRITE.req gebruiksdata voor de PROFIdrive-service
"Change Parameter" zien.

Nadat deze WRITE.request is verzonden, wordt de WRITE.response ontvangen. Voor
zover er geen statusconflict was tijdens de bewerking van het parameterkanaal, volgt er
een positieve WRITE.response. Anders staat de statusfout in Error_code_1.

Instructie WRITE.request Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 16 16 bytes gebruiksdata voor opdrachtbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Individueel referentienummer voor de parametreeropdracht, 
wordt in het parameterantwoord gespiegeld

1 Request ID 0x02 Change parameter (PROFIdrive)

2 0x01 Asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Attribute 0x10 Toegang tot parameterwaarde

5 No. of Elements 0x00 0 = toegang tot directe waarde, geen subelement 

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

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Dubbel woord

11 No. of values 0x01 1 parameterwaarde wijzigen

12, 
13

Value HiWord 0x0000 Meest significante deel van de parameterwaarde

14, 
15

Value LoWord 0x0BB8 Minst significante deel van de parameterwaarde
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Parameterantwoord opvragen
De volgende tabel laat de codering van de WRITE.req-gebruiksdata met opgave van de
PN-header zien.

Positief antwoord op "WRITE Parameter"
De tabel laat de PN-header van het positieve READ.antwoord met parametreerant-
woord zien.

De volgende tabel laat het positieve antwoord voor de PROFIdrive-service "Change
Parameter" zien.

Negatief 
parameter-
antwoord

De volgende tabel laat de codering van een negatief antwoord van een PROFIdrive-
service zien. Als het antwoord negatief is, wordt bit 7 in de Response-ID gezet.

Veld Waarde Beschrijving

Function_Num READ.req 

Slot_Number X Slot_Number niet gebruikt

Index 47 Index van de dataset

Length 240 Max. lengte van de antwoordbuffer in de PN-controller

Instructie READ.response Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset, constante index 47

Length 4 4 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0x02 Positief PROFIdrive-antwoord

2 0x01 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

Instructie READ.response Omschrijving

Slot_Number 0 Willekeurig (wordt niet verwerkt)

Index 47 Index van de dataset; constante index 47

Length 8 8 bytes gebruiksdata in de antwoordbuffer

Byte Veld Waarde Omschrijving

0 Response 
Reference

0x01 Gespiegeld referentienummer van de parametreeropdracht

1 Response ID 0x810x82 Negatief antwoord voor "Request Parameter", 
negatief antwoord voor "Change Parameter"

2 0x00 Gespiegeld asnummer; 0 = enkele as

3 No. of Parameters 0x01 1 parameter

4 Format 0x44 Fout

5 No. of values 0x01 1 foutcode

6, 7 Error value 0x0811 MOVILINK®-returncode
bijv. ErrorClass 0x08, Add. Code 0x11
(zie paragraaf "MOVILINK®-returncodes voor PROFINET" op 
pagina 60)
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PROFIdrive-
returncodes voor 
PROFINET

Deze tabel laat de codering zien van het foutnummer in het PROFIdrive-parameterant-
woord volgens PROFIdrive-profiel V3.1. Deze tabel is geldig als de PROFIdrive-instruc-
ties "Request Parameter" en/of "Change Parameter" worden gebruikt.

Foutnr. Betekenis Gebruikt bij

0x00 Ongeldig parameternummer Toegang tot niet-beschikbare parameter

0x01 Parameterwaarde kan niet 
worden gewijzigd

Toegang in parameterwaarde wijzigen, die niet kan worden 
gewijzigd

0x02 Minimum- of maximum-
waarde overschreden

Toegang wijzigen in waarde die buiten de grenswaarde ligt

0x03 Foute subindex Toegang tot niet-beschikbare subindex

0x04 Niet ingedeeld Toegang met subindex tot niet-geïndexeerde parameter

0x05 Fout datatype Toegang vervangen door een waarde die niet met het data-
type van de parameter overeenkomt

0x06 Instelling niet toegestaan 
(kan alleen gereset worden)

Toegang op een waarde groter dan 0 zetten waar dit niet is 
toegestaan

0x07 Beschrijvingselement kan 
niet worden gewijzigd

Toegang tot beschrijvingselement dat niet kan worden 
gewijzigd

0x08 Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: PPO-Write opvragen bij IR niet 
aanwezig)

0x09 Geen beschrijving aanwezig Toegang tot niet-toegankelijke beschrijving (parameter-
waarde is aanwezig)

0x0A Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: foute toegangsgroep)

0x0B Geen operationele prioriteit Toegang zonder rechten om parameters te wijzigen

0x0C Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: onjuist wachtwoord)

0x0D Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: tekst kan niet in de cyclische 
data-overdracht ingelezen worden)

0x0E Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: naam kan niet in de cyclische 
data-overdracht ingelezen worden)

0x0F Geen tekstindeling 
beschikbaar

Toegang tot tekstindeling die niet ter beschikking staat 
(parameterwaarde is aanwezig)

0x10 Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: geen PPO-Write)

0x11 Opvraag kan wegens 
bedrijfssoort niet uitgevoerd 
worden

Toegang is momenteel niet mogelijk; oorzaken niet nader 
toegelicht

0x12 Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: andere fouten)

0x13 Gereserveerd (PROFIdrive Profile V2: data kunnen niet in de cyclische uit-
wisseling ingelezen worden)

0x14 Ongeldige waarde Toegang in een waarde wijzigen, die in het toelaatbare bereik 
ligt, maar om andere langdurige oorzaken niet toegestaan is 
(parameter met vastgelegde afzonderlijke waarden)

0x15 Antwoord is te lang De lengte van het huidige antwoord overschrijdt de maximaal 
overdraagbare lengte

0x16 Ongeldig parameteradres Ontoelaatbare waarde resp. waarde die niet toegestaan is 
voor dit attribuut, dit aantal elementen, het parameter-
nummer, de subindex of een combinatie van deze factoren 

0x17 Foute indeling Write request: ontoelaatbare indeling resp. indeling van de 
parametergegevens die niet wordt ondersteund

0x18 Aantal waarden is niet 
consistent

Write request: aantal waarden van de parametergegevens 
komt niet overeen met het aantal elementen in het 
parameteradres

0x19 As niet aanwezig Toegang tot een as die niet bestaat

tot max. 
0x64

Gereserveerd –

0x65..0xFF Afhankelijk van de fabrikant –
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9.3 Parameters via dataset 47 lezen of schrijven

9.3.1 Programmavoorbeeld voor SIMATIC S7

De in het GSD-bestand opgeslagen STEP7-code laat zien hoe de parametertoegang
via de STEP7-systeemfunctieblokken SFB 52/53 wordt verkregen. U kunt de STEP7-
code kopiëren en als STEP7-bron importeren/vertalen.

9.3.2 Technische gegevens PROFINET voor MOVIDRIVE® DFS22B

AANWIJZINGEN
• Via de rubriek "Software" op de SEW-homepage (www.vector.nu) kunt u een voor-

beeld van een functieblok voor SIMATIC S7-besturingen downloaden.
• Dit voorbeeld is een speciale gratis service en laat zonder enige verplichting de

principiële procedure voor het maken van een plc-programma zien. Voor de inhoud
van het programmavoorbeeld wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

GSD-bestand voor PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.dd.xml

Modulenaam voor configuratie: MOVIDRIVE DFS22

Aantal parallelle C2-verbindingen: 2

Ondersteunde dataset: Index 47

Ondersteund slotnummer: Geadviseerd: 0

Fabrikantcode: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profiel-ID: 0

Time-out C2-reactie: 1 s

Max. lengte C1-kanaal: 240 bytes

Max. lengte C2-kanaal: 240 bytes
P
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9.3.3 Foutcodes van de PROFINET-instructies

De volgende tabel laat de mogelijke foutcodes van de PROFINET-instructies zien, die
kunnen optreden als de communicatie op het PN-telegramniveau niet in orde is. Deze
tabel is interessant als u, gebaseerd op de PROFINET-instructies, een eigen parame-
treerfunctieblok wilt schrijven, omdat deze foutcodes direct op telegramniveau worden
teruggemeld.

Error_Class 
(from PN-specification)

Error_Code 
(from PN-specification)

PROFINET Parameter channel 

0x0 ... 0x9 hex = reserved

0xA = application 0x0 = read error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0xA to 0xF = user specific

0xB = access 0x0 = invalid index 0xB0 = No data block Index 47 (DB47); para-
meter requests are not supported

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

0x5 = state conflict 0xB5 = Access to DB47 temporarily not pos-
sible due to internal processing status

0x6 = access denied

0x7 = invalid range 0xB7 = WRITE DB 47 with error in the DB 47 
header

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

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

0xD...0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
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10 Geïntegreerde webserver
De optiekaart DFS22B heeft een homepage voor een eenvoudige webdiagnose van
MOVIDRIVE®. Om toegang te krijgen tot de homepage dient u het geconfigureerde IP-
adres in te voeren.
De websites geven toegang tot informatie over de service en diagnose.

10.1 Softwarevereisten
De homepage is getest met Microsoft® Internet Explorer 5.0 en Mozilla® Firefox 2.0. Om
dynamische elementen te kunnen weergeven is Java 2 Runtime Environment SE,
V1.5.0 of hoger vereist.
Als Java 2 Runtime niet op uw systeem is geïnstalleerd, zal de website u met Java ver-
binden en het downloaden automatisch starten, indien u dit bevestigt. Als bij het down-
loaden problemen optreden, kunt u Java 2 Runtime ook via www.sun.com downloaden
en lokaal installeren.

10.2 Security-instellingen
Als u een firewall gebruikt of een personal firewall op uw systeem heeft geïnstalleerd,
zou deze de toegang tot de ethernetapparaten kunnen blokkeren. Voor toegang tot
ethernetapparaaten moet u het uitgaande TCP/IP- en UDP/IP-verkeer toestaan.
• De applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" vraagt of u een certificaat wilt accep-

teren. Klik daarvoor op de knop <Execute>. Het certificaat wordt in de certificaatlijst
van Java 2 Runtime geïmporteerd.

• Om te voorkomen dat dit dialoogvenster nogmaals verschijnt bij een latere uitvoering
van het programma, markeert u het selectievakje "Always trust content from this
publisher".
G
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10.3 Opbouw van de homepage MOVIDRIVE® MDX61B met optie DFS22B

62223AXX

[1] Navigatiebalk
[2] Hoofdvenster (home) Knop om de diagnose-applet te starten
[3] Hoofdvenster (home) Knop voor de Help-functie bij de homepage
[4] Hoofdvenster (home) Knop voor de documentatiepagina MOVIDRIVE® B (internetverbinding vereist)

[1]

[4]

[3]

[2]
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10.4 Structuur van de diagnose-applet

62225AXX

[1] Boomstructuur / 
overzicht

In het netwerkknooppunt "My-Network-Tree" in de boomstructuur wordt 
het MOVIDRIVE® B-ethernetapparaat weergegeven. Op de lagere 
niveaus worden de afzonderlijke subsystemen van de betreffende appa-
raatvarianten weergegeven, die nog andere apparaten kunnen bevatten.

[2] Pop-upmenu als u met 
de rechtermuisknop op een 
apparaat in de boomstruc-
tuur klikt

Door met de rechtermuisknop op het apparaat in de boomstructuur te 
klikken, kunt u naar de plug-ins van de afzonderlijke apparaten navigeren. 
Er verschijnt een pop-upvenster waarmee u naar de plug-ins van het des-
betreffende apparaat gaat. Bovendien kunt u de toegangsinstellingen voor 
een MOVIDRIVE® B bewerken (zie hoofdstuk "Toegangsbeveiliging"). Om 
nieuwe apparaten te herkennen en in de boomstructuur weer te geven, 
klikt u met de rechtermuisknop op het netwerkknooppunt en kiest u de 
optie "Scan".

[3] Toolbar
(Sneltoetsen)

[a] Boomstructuur van het apparaat opnieuw scannen en in de 
boomstructuur weergeven

[b] Plug-in voor geselecteerd apparaat in de boomstructuur openen
[c] Overzichtsplug-in (Overview) voor geselecteerd apparaat in de

apparatenboom, zie paragraaf "Plug-inscherm (Overview)"
[d] Sluiten van de geselecteerde plug-in
[e] Instellingen voor ethernetcommunicatie en scanner
[f] Omschakelen naar venstermodus resp. appletmodus
[g] Weergave van het informatiedialoogvenster

[4] Plug-invenster Zie paragraaf "Plug-invenster".

[5] Statustabel en apparaat-
status

De tabel is standaard zichtbaar; alle bij het scannen gevonden apparaten 
en subapparaten worden vermeld. Aangezien de statustabel cyclisch 
parameter-requests naar het apparaat stuurt, kan de tabel ook met behulp 
van de statusknop (rechtsonder) worden gesloten.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[a] [b] [d] [e] [f] [g][c]
G
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Plug-invenster

62226AXX

[1] Tabblad voor geopende 
plug-ins

Als er meerdere plug-ins (bijv. plug-ins van verschillende apparaten) 
zijn geopend, worden deze op het tabblad vermeld.

[2] Tabblad binnen de plug-in 
(weergave van de geïmplemen-
teerde parameterweergave)

Als het geselecteerde apparaat verschillende rubrieken heeft, worden 
deze op het tabblad vermeld.

[3] Hoofdvenster met de dis-
playwaarden en afbeeldingen 

In het hoofdvenster worden de parameters overeenkomstig gevisuali-
seerd.

[1]

[2]

[3]
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Voorbeeld: plug-
inbusmonitor voor 
MOVIDRIVE®

Voor het weergeven van de procesdata tussen de besturing en MOVIDRIVE® B als-
mede voor de diagnose van de procesdatatoewijzing.

62229AXX
G
S
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10Geïntegreerde webserver
Toegangsbeveiliging
10.5 Toegangsbeveiliging
De toegang tot aandrijfparameters en diagnose-informatie kan met een wachtwoord
worden beveiligd. De toegangsbeveiliging is standaard uitgeschakeld. De toegangsbe-
veiliging wordt geactiveerd door een wachtwoord [2] toe te kennen. Door het wacht-
woord te wissen (leeg wachtwoord) wordt de beveiliging weer uitgeschakeld.
Als de toegangsbeveiliging geactiveerd is, verschijnt er een login-dialoogvenster [1] om
het opgeslagen wachtwoord op te vragen.

In het login-dialoogvenster kunt u onder "User" de optie "Observer" of "Maintenance"
kiezen. 
• Observer

– De parameters van de aandrijfapparatuur kunnen met MOVITOOLS®

MotionStudio worden gelezen, maar niet veranderd.
– De actuele parameterinstellingen kunnen van het apparaat naar de pc worden

geladen (upload parameterset).
– Het is niet mogelijk een parameterset of een IPOSplus®-programma te down-

loaden.
– De procesdata kunnen met MOVITOOLS® MotionStudio worden gediagnosti-

ceerd, maar de scope-instellingen kunnen niet worden gewijzigd. 

• Maintenance
– MOVITOOLS® MotionStudio kan zonder beperkingen worden gedraaid.

61662AXX

[1] Login [2] Config-Login

[1]

[2]
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11 MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Met de software MOVITOOLS® MotionStudio (versie 5.40 of hoger) kan uw aandrijftoe-
passing eenvoudig worden geparametreerd, gevisualiseerd en gediagnosticeerd. Met
behulp van MOVITOOLS® MotionStudio kunt u via de optiekaart DFS22B met de appli-
catieregelaar MOVIDRIVE® MDX61B via Ethernet communiceren.

11.1 Overzicht
De omgeving van de MOVITOOLS® MotionStudio bestaat uit een centraal framework
en de afzonderlijke "tools". Deze worden als eigen toepassingen vanuit het framework
gestart of zijn als "plug-ins" in het framework geïntegreerd. De onderstaande afbeelding
laat de bereiken van het framework zien.

STOP!
Voordat u MOVITOOLS® MotionStudio start, moet u de geïnstalleerde softwarecom-
ponenten in uw firewall vrijschakelen.
• Voer alle uitvoerbare programma's die bij uw geïnstalleerde softwarecomponenten

horen, in uw firewall in.
• Controleer de instelling van uw firewall. Het is mogelijk dat deze op de achtergrond

voorkomt dat het programma wordt uitgevoerd, d.w.z. zonder dat de gebruiker
wordt geïnformeerd.

• Controleer of er tussen de pc en DFS22B een ethernetcommunicatie tot stand kan
worden gebracht. Gebruik hiervoor bijv. de opdracht "ping" van de Windows-
opdrachtprompt (bijv.: ping 10.3.71.15).

11721AEN
M
O
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11MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Workflow voor het configureren van de apparaten
Bereiken en hun 
functies

De volgende tabel beschrijft de bereiken van het framework en hun functie.

11.2 Workflow voor het configureren van de apparaten
Overzicht De volgende afbeelding laat de belangrijkste stappen zien om met de tools van MOVI-

TOOLS® MotionStudio uw apparaten te configureren.

[1] Menubalk Het hoofdmenu en de knoppenbalk bevatten alle belangrijke 
opdrachten voor het gebruik van het framework.[2] Knoppenbalk

[3] Bereik voor projectweer-
gaven

Informatie over de apparaten in een project worden met de volgende 
projectaanzichten gevisualiseerd:
• netwerkaanzicht
• projectaanzicht

[4] Bereik voor plug-ins Dit is het bereik waarin de "tools" in de vorm van plug-ins worden 
weergegeven. De plug-ins geeft u met tabbladen of als zelfstandig 
venster aan.
Het aanzicht hangt van de gekozen tool af. In het voorbeeld is voor 
een MOVIDRIVE® de tool "Parameter tree" geselecteerd.

[5] Bereik apparaatstatus Statusinformatie van online bereikbare apparaten kunt u in de "Status-
balk" laten weergeven. U kunt het bereik "Apparaatstatus" ook deacti-
veren.

[6] Statusbalk In de statusbalk ziet u de actuele communicatiemodus van 
MOVITOOLS® MotionStudio. Bij het scannen van een apparaat 
wordt hier informatie over de voortgang weergegeven.

62348ANL

1. Project en netwerk maken

2. Communicatiekanaal/-kanalen configureren

3. Netwerk scannen (apparaatscan)

4. Naar de online-modus overschakelen

5. Apparaten met tools configureren

6. Regelaarparameters uploaden 
    en project opslaan
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Stap 1: project en 
netwerk maken

• Controleer of "New project" is geselecteerd en bevestig dit. Het venster "New pro-
ject" wordt geopend.

• Geef het nieuwe project een naam, bepaal een locatie voor het opslaan en bevestig
uw invoer. Het venster "New network" wordt geopend,

• Geef het nieuwe netwerk een naam en bevestig uw invoer. Het hoofdscherm en het
venster "Configure communication plugs" worden geopend.

Stap 2: communi-
catiekanaal 
configureren

• Stel het eerste of een ander communicatiekanaal in op "Ethernet".

11723AEN

11724AEN
M
W
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11MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Workflow voor het configureren van de apparaten
Stap 3: netwerk 
scannen 
(apparaatscan)

• Scan met  het netwerk (apparaatscan).

Stap 4: apparaten 
met tools 
configureren

• Activeer met  de online-modus.
• Selecteer het apparaat dat u wilt configureren.
• Open met de rechtermuisknop het contextmenu om de tools voor het configureren

van het apparaat weer te geven.

11737AEN
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11.3 Communicatie met externe apparaten instellen
Om ethernetcommunicatie tot stand te brengen met apparaten die zich buiten het
lokale netwerksegment bevinden, klikt u op de knop "Configure SMLP".

• Om een IP-adres toe te voegen of te wissen opent u het contextmenu [1] door op de
knop te klikken of met de toetscombinatie [Ctrl+A].

• Voer in het invoerveld "IP address" het desbetreffende IP-adres van de DFS22B-
apparaten in.

11726AEN
M
C
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11MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Communicatie met externe apparaten instellen
Parameters voor 
SMLP

In de volgende tabel worden de parameters voor SMLP (Simple MOVILINK Protocol)
beschreven.

Parameters Beschrijving Aanwijzing

Time-out Aantal milliseconden dat de client na 
een aanvraag op een antwoord van de 
server wacht.

Standaardinstelling: 1000 ms
Verhoog evt. de waarde als een vertra-
ging van de communicatie storingen 
veroorzaakt.

Broadcast-IP-adres IP-adres van het lokale netwerkseg-
ment waarbinnen de apparaten worden 
gescand.

In de standaardinstelling worden bij de 
apparaatscan alleen apparaten 
gevonden die zich in het lokale net-
werksegment bevinden.

IP-adres
SMLP-server

IP-adres van de SMLP-server of andere 
apparaten die bij de apparaatscan 
moeten worden betrokken, maar zich 
buiten het lokale netwerksegment 
bevinden.

Voer in dit veld het volgende IP-adres 
in:
• het IP-adres van de SIMATIC 

S7-besturing als u een directe 
communicatie van Ethernet naar 
PROFIBUS via SIMATIC S7 
uitvoert;

• het IP-adres van apparaten die bij 
de apparaatscan moeten worden 
betrokken, maar zich buiten het 
lokale netwerksegment bevinden.
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12 Foutdiagnose
12.1 Diagnoseprocedures

De hieronder beschreven diagnoseproceduren laten zien hoe de foutenanalyse bij de
volgende problemen werkt:
• De regelaar functioneert niet op de PROFINET IO.
• De regelaar kan niet met de IO-controller worden aangestuurd 

Meer instructies speciaal voor de parametrering van de regelaar voor verschillende
veldbusapplicaties vindt u in het handboek Veldbusapparaatprofiel en parameterlijst
MOVIDRIVE®.
F
D
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12Foutdiagnose
Diagnoseprocedures
Diagnoseprobleem 1: de regelaar functioneert niet op de PROFINET IO.
Uitgangssituatie:
• Regelaar is fysiek aangesloten op PROFINET IO.
• Regelaar is in IO-controller geconfigureerd en buscommunicatie is actief.

Ç

Is de busconnector aangesloten? Nee Æ [A]
Ja
Ç

Ja
Ç

Wat is de status van 
de led Link? UIT Æ [C] Wat is de status van 

de led BUS FAULT?
Geel Æ
Rood Æ 

[B]
[C]

Groen
Ç

Uit
Ç

Regelaar heeft verbinding met ethernet.

Ç

Controleer de geconfigureerde en ingestelde PROFINET-namen.

Ç

PROFINET-namen hetzelfde? Nee Æ [D]
Ja
Ç

U heeft misschien het verkeerde type regelaar geselecteerd of een verkeerde configu-
ratie gedefinieerd.

Ç

Verwijder de configuratie voor de regelaar van het PROFINET IO-netwerk.

Ç

Configureer de regelaar opnieuw en selecteer hierbij de apparaataanduiding 
"MDX61B+DFS22B".
Wijs de adresbereiken toe voor uw besturingssysteem.

Ç

Laad nu de configuratie in de PROFINET IO-controller en start de buscommunicatie 
opnieuw.

[A] Controleer de busbekabeling.

[B] De optie DFS22B is nog niet of verkeerd geconfigureerd. Controleer in 
dit geval de configuratie en vooral de apparaatnaam en het IP-adres.

Ç

[C] De optie DFS22B meldt dat de PROFINET IO-controller nog geen 
communicatieverbinding heeft opgebouwd.

Ç

De PROFINET IO-controller is uitgeschakeld of nog niet opgestart.

[D] PROFINET-naam aanpassen.
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Diagnoseprobleem 2:
de regelaar kan niet via de IO-controller worden aangestuurd. 
Uitgangssituatie:
• Buscommunicatie naar de regelaar OK (LED BUS FAULT uit).
• De regelaar bevindt zich in 24V-bedrijf (geen netspanning).

Ç

Het probleem wordt veroorzaakt door een verkeerde parametrering van de 
regelaar of door een fout besturingsprogramma in de PROFINET IO-controller.

Ç

Controleer met P094 ... P097 (setpointbeschrijving PO1 ... PO3) of de door de 
besturing gezonden setpoints goed worden ontvangen.
Verzend daartoe als test in elk uitgangswoord een setpoint dat niet gelijk is aan 0.

Ç

Setpoints ontvangen? Ja Æ [A]
Nee

Ç

Controleer de juiste instelling van de volgende aandrijfparameters:
• P100 SETPOINTBRON VELDBUS
• P101 STUURBRON VELDBUS
• P876 PO-DATA VRIJGEVEN YES

Ç

Instellingen OK? Nee Æ [B]
Ja
Ç

Het probleem kan worden veroorzaakt door uw besturingsprogramma in de 
IO-controller.

Ç

Controleer of de geconfigureerde adressen overeenstemmen met die in het 
programma.
Let er op dat de regelaar consistente data nodig heeft en de toegang tot het 
besturingsprogramma eventueel via speciale systeemfuncties (bijv. SIMATIC 
S7, SFC 14/15) wordt verkregen.

[A] Setpoints worden correct overgedragen.
Controleer of de applicatieregelaar via de klemmen is vrijgegeven.

[B] Corrigeer de instellingen.
F
D
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13Technische gegevens
DFS22B voor MOVIDRIVE® B
13 Technische gegevens
13.1 DFS22B voor MOVIDRIVE® B

Optie DFS22B

Artikelnummer 1821 184 4

Vermogensopname P = 3 W

Applicatieprotocollen • PROFINET IO (ethernetframes met frame-identificatie 8892hex) voor de 
besturing en parametrering van de applicatieregelaar.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) voor de diagnose via een web-
browser.

• SMLP (Simple Movilink Protocol), protocol dat door MOVITOOLS® wordt 
gebruikt.

Gebruikte poortnummers • 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Ethernet-instructies • ARP
• ICMP (Ping)

ISO/OSI-laag 1/2 Ethernet II

Baudrate 100 Mbaud bij full-duplexmethode

Aansluittechniek RJ45 met geïntegreerde switch en Autocrossing

Adressering 4 bytes IP-adres of MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Fabrikantidentificatie
(Vendor-ID)

010Ahex

Hulpmiddelen voor 
inbedrijfstelling

• Softwarepakket MOVITOOLS® MotionStudio vanaf versie 5.40
• Programmeerapparaat DBG60B

Firmwareversie van de 
MOVIDRIVE® MDX61B

Firmwareversie 824 854 0.17 of hoger (Æ weergave met P076)

Omgevingstemperatuur 0 ... 55°C
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