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1 Γενικές οδηγίες 
1.1 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας 

Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο: 

1.2 Αξιώσεις παροχής εγγύησης 
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των εγγράφων. Για αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε με τη
συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο! 
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη μορφή στους
υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη. 

1.3 Αποκλεισμός ευθυνών 
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο MOVIDRIVE® / MOVITRAC®

είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των
αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για
σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη
τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! 
Είδος κινδύνου και η πηγή του. 
Πιθανές αιτίες σε περίπτωση μη τήρησης. 
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. 

Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη 
μη τήρηση 

Παράδειγμα: 

Γενικός κίνδυνος 

Συγκεκριμένος κίνδυνος, 
π.χ. ηλεκτροπληξία 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση 

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση 

Ελαφριές σωματικές βλάβες 

ΣΤΟΠ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο 
περιβάλλον λειτουργίας του 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή 
συμβουλή. 
Διευκολύνει το χειρισμό του 
συστήματος κίνησης. 
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2 Οδηγίες ασφαλείας 
2.1 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα 

• Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
ειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης
ατυχημάτων καθώς και με τα παρακάτω έγγραφα: 
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" 
– Οδηγίες λειτουργίας "MOVITRAC® B" 

• Μελετήστε προσεκτικά αυτό το έντυπο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B. 

• Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεων επί της
εγγύησης είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα. 

2.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήματα διαύλων 
Αυτό το σύστημα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με μεγάλη ακρίβεια το
μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Όπως
συμβαίνει σε όλα τα συστήματα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος μη ορατών, εξωτερικών
(σε ότι αφορά τη συσκευή) τροποποιήσεων των παραμέτρων, γεγονός που επιφέρει
μεταβολές στη συμπεριφορά της συσκευής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη
αναμενόμενη (όχι ανεξέλεγκτη) συμπεριφορά του συστήματος. 

2.3 Λειτουργίες ασφαλείας 
Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60/61B και MOVITRAC® B χωρίς υπερκείμενα
συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να
εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε
υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. 
Βεβαιωθείτε ότι στις εφαρμογές ασφαλείας τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στα
εξής έγγραφα. 
• Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B 
Στις εφαρμογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο στοιχεία που έχουν
παραδοθεί από τη SEW-EURODRIVE αποκλειστικά και μόνο σ' αυτή την έκδοση! 

2.4 Εφαρμογές ανυψωτικών 
Τα MOVIDRIVE® MDX60B/61B και MOVITRAC® B δεν επιτρέπεται να χρησιμο-
ποιηθούν για εφαρμογές ανυψωτικών ως διάταξη ασφαλείας.  
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιμοποιείτε συστήματα παρακολούθησης ή μηχανικά
συστήματα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωματικές και υλικές ζημιές. 

2.5 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα 
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων. 
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2.6 Απόρριψη 

Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί! 
Αν χρειάζεται, κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π. χ. σαν: 
• Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
• Πλαστικό 
• Μεταλλικά ελάσματα 
• Χαλκός 



3Εισαγωγή
Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου

Εγχειρίδιο – Διιεπαφή διαύλου πεδίου DFS21B PROFINET IO με PROFIsafe (ασφαλής διακοπή) 9

3 Εισαγωγή 
3.1 Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου 

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει: 
• Την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B PROFINET IO με

PROFIsafe στον μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B. 
• Τη χρήση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B PROFINET IO με

PROFIsafe στον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B και στο περίβλημα πύλης
UOH11B. 

• την έναρξη λειτουργίας του MOVIDRIVE® Β στο σύστημα fieldbus PROFINET. 
• Την έναρξη λειτουργίας του MOVITRAC® B στην πύλη PROFINET. 
• Την παραμετροποίηση του PROFINET μέσω αρχείων GSD. 
• Τη λειτουργία του MOVITOOLS®-MotionStudio μέσω του PROFIΝΕΤ. 
• Διάγνωση μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή Web 

3.2 Πρόσθετα έγγραφα 
Για πληροφορίες σχετικά με την εύκολη και αποτελεσματική σύνδεση του
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B με το σύστημα fieldbus PROFINET IO, εκτός του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να αναζητήσετε και τα παρακάτω έντυπα
σχετικά με την τεχνολογία fieldbus: 
• Εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE® 
• Εγχειρίδιο του συστήματος MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B 
• Εγχειρίδιο ασφαλούς απενεργοποίησης για το MOVITRAC® B 
• Εγχειρίδιο ασφαλούς απενεργοποίησης για το MOVIDRIVE® B 
Στο εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE® και στο εγχειρίδιο
συστήματος MOVITRAC® B αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή των παραμέτρων
του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, τα διάφορα συστήματα ελέγχου και οι
δυνατότητες εφαρμογής με τη μορφή μικρών παραδειγμάτων. 
Το εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus MOVIDRIVE®" περιλαμβάνει όλες τις παραμέ-
τρους του μετατροπέα, οι οποίες διαβάζονται και γράφονται από τις διάφορες διεπαφές
επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήματος, η διεπαφή RS485 αλλά και από τη
διεπαφή fieldbus. 

3.3 Ιδιότητες 
Ο μετατροπέας MOVIDRIVE® MDX61B και ο μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC® B
σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την πρόσθετη κάρτα DFS21B PROFINET IO με
PROFIsafe για να συνδέετε τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές υψηλότερου επιπέδου
μέσω PROFINET IO, χάρη στην ανοικτή τυποποιημένη διεπαφή fieldbus.  

3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B και PROFIΝΕΤ 

Η συμπεριφορά της μονάδας του μετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαμορφώνει τη
βάση της λειτουργίας PROFIΝΕΤ και αναφέρεται ως προφίλ μονάδας, είναι ανεξάρτητη
από το fieldbus και επομένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να
αναπτύξετε εφαρμογές ηλεκτρομειωτήρων ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός
αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη μετάβαση σε άλλα συστήματα διαύλου, όπως το
DeviceNet (πρόσθετη δυνατότητα DFD). 
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3.3.2 Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 

Με τη διεπαφή PROFIΝΕΤ το MOVIDRIVE® MDX61B και το MOVITRAC® B σας
προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και
λειτουργίες του μετατροπέα συχνοτήτων. Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω
των υψηλής ταχύτητας κυκλικών δεδομένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού
δεδομένων διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής τιμών ρύθμισης, όπως οι τιμές
ρύθμισης του αριθμού στροφών, του χρόνου παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης/
επιβράδυνσης, κλπ., αλλά και άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως
ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ωστόσο,
ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών
τιμών από το μετατροπέα συχνοτήτων, όπως του πραγματικού αριθμού στροφών, του
ρεύματος, της κατάστασης της μονάδας, του αριθμού σφάλματος και των σημάτων
αναφοράς. 

3.3.3 Λειτουργίες παρακολούθησης 

Η χρήση ενός συστήματος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης
στη σχεδίαση του μετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγμα, η χρονική παρα-
κολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των αρχών ταχείας διακοπής.
Μπορείτε για παράδειγμα να προσαρμόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® ειδικά στη δική σας εφαρμογή. Μπορείτε να καθορίσετε
π.χ. τις αποκρίσεις σφάλματος του μετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να
ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος του διαύλου. Μια καλή λύση για πολλές
εφαρμογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με "πάγωμα"
των τελευταίων ονομαστικών τιμών, ώστε ο μετατροπέας συχνοτήτων να εξακολουθεί
να λειτουργεί με τις τελευταίες, έγκυρες ονομαστικές τιμές (για παράδειγμα,
ταινιόδρομος μεταφοράς). Εφόσον η λειτουργικότητα των ακροδεκτών ελέγχου
εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, μπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε
λειτουργίες ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιμοποιώντας τους
ακροδέκτες του μετατροπέα συχνοτήτων. 

3.3.4 Διάγνωση 

Ο μετατροπέας MOVIDRIVE® και ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVITRAC® B σάς
προσφέρουν πολλές δυνατότητες διάγνωσης, για την έναρξη λειτουργίας και το σέρβις.
Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα παρακο-
λούθησης fieldbus στο MOVITOOLS® MotionStudio για να ελέγχετε τόσο τις
ονομαστικές τιμές που αποστέλλονται από την κύρια μονάδα ελέγχου, όσο και τις
πραγματικές τιμές. Ο ενσωματωμένος διακομιστής Web επιτρέπει την πρόσβαση στις
τιμές διάγνωσης με έναν τυπικό Browser. 

3.3.5 Σύστημα παρακολούθησης fieldbus 

Επιπλέον, σας παρέχονται πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
της διεπαφής fieldbus. Το σύστημα παρακολούθησης fieldbus, σε συνδυασμό με το
λογισμικό για PC MOVITOOLS® MotionStudio, σας προσφέρει ένα εύχρηστο
διαγνωστικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων του
μετατροπέα συχνοτήτων (συμπεριλαμβανόμενων των παραμέτρων fieldbus), όπως και
την αναλυτική προβολή των πληροφοριών κατάστασης fieldbus και συσκευής. 
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4 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας 
4.1 Βασικός κανόνας ασφάλειας για διεπαφές fieldbus PROFIsafe 

• Οι διεπααφές fieldbus PROFIsafe διαθέτουν, εντός της διεπαφής PROFIsafe DFS,
μια ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ασφαλείας με ασφαλή έξοδο (F-DO).
Ο βασικός κανόνας ασφαλείας αυτής της μονάδας βασίζεται στο γεγονός ότι για όλα
τα μεγέθη διεργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια υπάρχει μία ασφαλής
κατάσταση. Για τη διεπαφή PROFIsafe DFS.. αυτή είναι η τιμή "0" για την έξοδο
F-DO. 

• Οι παρακάτω απαιτήσεις ικανοποιούνται μέσω της δικαναλικής εφεδρικής δομής της
μονάδας ασφαλείας, με τη βοήθεια των κατάλληλων μηχανισμών επιτήρησης: 
• SIL3 κατά EN 61508 
• Κατηγορία 4 κατά EN 954-1 
• Επίπεδο απόδοσης e κατά EN ISO 13849-1 
Εάν εντοπιστούν σφάλματα, το σύστημα αποκρίνεται περνώντας σε μια ασφαλή
κατάσταση. Έτσι είναι διαθέσιμη η λειτουργία ασφαλείας με τη μορφή της ασφαλούς
εξόδου με διεπαφή σε μια μονάδα ελέγχου ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου, μέσω
της επικοινωνίας PROFIsafe. Δεν πραγματοποιείται κάποια τοπική αξιολόγηση ή
λογική επεξεργασία της ασφαλούς εξόδου στη μονάδα ασφαλείας της διεπαφής
DFS. 

• Με την ασφαλή έξοδο F-DO μπορεί να διακοπεί η τροφοδοσία 24V "ασφαλούς
απενεργοποίησης" στο X17 του μετατροπέα MOVIDRIVE® / MOVITRAC® και
επομένως να πραγματοποιηθεί η ακινητοποίηση του ηλεκτροκινητήρα για λόγους
ασφαλείας. Να τηρείτε τον παρακάτω βασικό κανόνα ασφαλείας του μετατροπέα
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® καθώς και όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις συνθήκες
και τις προδιαγραφές εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.  

ΣΤΟΠ! 

Η λειτουργία ασφαλείας του μετατροπέα MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B επιτρέ-
πεται μόνo σε εφαρμογές μέχρι την κατηγορία 3 κατά EN 954-1. 
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4.2 Βασικός κανόνας ασφαλείας MOVIDRIVE® και MOVITRAC® 
• Σε περίπτωση κινδύνου, κάθε πιθανός κίνδυνος για ένα μηχάνημα θα πρέπει να

αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για κινήσεις που ενέχουν κινδύνους,
η ακίνδυνη κατάσταση είναι συνήθως η κατάσταση ακινησίας με ταυτόχρονη
αποτροπή τυχόν επανεκκίνησης.  

• Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60B / 61B και MOVITRAC® B διακρίνονται για τη
δυνατότητα σύνδεσης ενός εξωτερικού, εγκεκριμένου ρελέ ασφαλείας (σύμφωνα με
την κατηγορία ασφαλείας 3, EN 954-1). Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί μια
συνδεδεμένη διάταξη ελέγχου [π.χ. διακόπτης έκτακτης ανάγκης (NOT-AUS) με
λειτουργία ασφάλισης], αυτό το ρελέ διακόπτει την τροφοδοσία όλων των ενεργών
στοιχείων του κυκλώματος (αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας 24 V του
συστήματος ελέγχου τελικής βαθμίδας), τα οποία δημιουργούν και στέλνουν την
αλληλουχία παλμών στη τελική βαθμίδα της εξόδου ισχύος (IGBT).  

• Η αποσύνδεση του θετικού και του αρνητικού πόλου της πηγής 24 V διασφαλίζει τη
διακοπή των τάσεων τροφοδοσίας που απαιτούνται για τη λειτουργία του
μετατροπέα και κατά συνέπεια για τη δημιουργία ενός εναλλασσόμενου πεδίου
παλμών. Έτσι αποτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση. 

• Αντί για άμεση αποσύνδεση του ηλεκτροκινητήρα από την τροφοδοσία μέσω ρελέ ή
διακοπτών, με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας των 24 V που περιγράφεται
εδώ διακόπτεται με ασφάλεια η τροφοδοσία των ημιαγωγών στοιχείων του
μετατροπέα ηλεκτροκινητήρα. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται η δημιουργία
εναλλασσόμενου πεδίου για τον εκάστοτε κινητήρα. Έτσι ο εκάστοτε
ηλεκτροκινητήρας δεν μπορεί να αναπτύξει ροπή σ’ αυτή την κατάσταση, παρ’ όλο
που η ηλεκτρική τάση εξακολουθεί να υπάρχει. 

• Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το ρελέ ασφαλείας καθορίζονται με ακρίβεια
στις επόμενες ενότητες και πρέπει να τηρούνται πάντοτε. 

4.2.1 Περιορισμοί 

Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώματος μέσω ενός ρελέ
ασφαλείας το οποίο 
– έχει έγκριση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3  
– εκτελεί απενεργοποίηση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας MOVIDRIVE® MDX60B / 61B και
MOVITRAC® B με ασφαλή απενεργοποίηση σύμφωνα με την κατηγορία
διακοπής 0 ή 1 (κατά το EN 60204-1) και με εξασφαλισμένη προστασία από
επανεκκίνηση σύμφωνα με την κατηγορία ασφαλείας 3 (κατά το EN 954-1). 

ΣΤΟΠ! 
• Αν αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας η τάση τροφοδοσίας των 24 V DC

αποκλειστικά από το θετικό πόλο των 24 V, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν
παλμοί ελέγχου σε αυτή την κατάσταση απενεργοποίησης. 

• Προσοχή: Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος μόνο για την
εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών στα κινούμενα μέρη των εγκαταστάσεων
ή των μηχανημάτων. 

• Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή
μια ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης ή του μηχανήματος, η οποία και θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρήση του μετατροπέα MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B. 

• Προσοχή: Κίνδυνος θανάτου! Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της
πηγής τροφοδοσίας των 24 V, εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρική τάση στο
ενδιάμεσο κύκλωμα του μετατροπέα. 

• Προσοχή: Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο ηλεκτρικό τμήμα του
συστήματος ηλεκτροκινητήρα, τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί
με χρήση ενός εξωτερικού διακόπτη συντήρησης. 
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4.2.2 Σχηματική παρουσίαση του βασικού κανόνα ασφάλειας στο παράδειγμα του MOVIDRIVE® B 

61519AXX

[1] Τμήμα ζεύξης υψηλής τάσης 
[2] Τμήμα ζεύξης χαμηλής τάσης 
[3] Ρελέ ασφαλείας (εξωτερικό) τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύμφωνα με το EN 954-1 
[4] Τροφοδοσία τάσης 24 V DC σχετική με την ασφάλεια 
[5] Τροφοδοτικό ασφαλείας (SNT) 
[6] Απομόνωση δυναμικού 
[7] Κύκλωμα ασφαλείας 
[8] Σήμα απόκρισης στον πυρήνα του υπολογιστή: Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο τελικής βαθμίδας O.K.

(όχι στο κύκλωμα ασφαλείας) 
[9] Τροφοδοσία τάσης για τον έλεγχο των τρανζίστορ ισχύος 
[10] Απενεργοποίηση του τροφοδοτικού ασφαλείας 24 V DC / ενεργό φρένο (όχι στο κύκλωμα ασφαλείας) 
[11] Κινητήρας 
[12] Τροφοδοτικό 
[13] Μέτρηση θερμοκρασίας 
[14] Παρακολούθηση θέσης 
[15] Σήματα διαμορφωμένου παλμού για τελική βαθμίδα 
[16] Πυρήνας υπολογιστή 
[17] Σύνδεση fieldbus 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Η γενική παρουσίαση ισχύει και για το MOVITRAC® B. 
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5 Συνθήκες τεχνικής ασφαλείας

5.1 Απαιτήσεις για την εγκατάσταση 
5.1.1 Σύνδεση F-DO 

• Συνδέστε στη δυαδική έξοδο ασφαλείας F-DO (X31:1, X31:2) της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας DFS21B μόνον καλώδιο με διατομή κλώνων από 0,25 mm2

τουλάχιστον (AWG23) έως 1 mm2 (AWG18) το πολύ. Κατά τον κανονισμό IEC 60999
είναι δυνατή η σύνδεση χωρίς ενισχυμένα άκρα κλώνων. 

• Το μέγιστο φορτίο ρεύματος της δυαδικής εξόδου ασφαλείας F-DO είναι 1 A DC. 
• Η δυαδική έξοδος ασφαλείας είναι διπολική, ζεύξης "θετικού-γείωσης" και ελέγχεται

από το PROFIsafe® μέσω μιας μονάδας ελέγχου ασφαλείας υψηλότερου επιπεδου. 
• Η σύνδεση ενός ενεργοποιητή στην ασφαλή έξοδο F-DO θα πρέπει να είναι

ουσιαστικά διπολική μεταξύ της εξόδου ζεύξης P (θετικό) και M (γείωση) (F-DO_P και
F-DO_M). 

• Δεν επιτρέπεται η μονοπολική σύνδεση μεταξύ του F-DO_P και του δυναμικού
αναφοράς GND, αφού οδηγεί σε κατάσταση σφάλματος μόλις ενεργοποιηθεί η
έξοδος. 

• Η ασφαλής έξοδος ελέγχεται κυκλικά και εσωτερικά. Με την απόζευξη ωστόσο, οι
παλμοί ελέγχου δεν γίνονται αντιληπτοί στους ακροδέκτες σύνδεσης και δε
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη λειτουργία. 

5.1.2 Τάση τροφοδοσίας 24 V DC 

Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V DC του DFS21B και όλων των συνδρομητών του
fieldbus θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση
θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών
τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC για 200 ms. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Πληροφορίες για τις συνθήκες τεχνικής ασφάλειας θα βρείτε στα παρακάτω έντυπα: 
• Εγχειρίδιο "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Ασφαλής απενεργοποίηση – Συνθήκες" 
• Εγχειρίδιο "MOVITRAC® B / Ασφαλής απενεργοποίηση – Συνθήκες" 
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6 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε υποδείξεις και οδηγίες για την τοποθέτηση και
εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B PROFINET IO στο
MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B και στο περίβλημα της πύλης UOH11B. 

6.1 Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B στο MOVIDRIVE® 
MDX61B 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Μόνο τεχνικοί της SEW-EURODRIVE μπορούν να εγκαθιστούν ή να

απεγκαθιστούν κάρτες πρόσθετης δυνατότητας για MOVIDRIVE® MDX61B
μεγέθους 0. 

• Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετης δυνατότητας από το χρήστη
είναι εφικτή μόνο στα MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 έως 6. 

• Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B
PROFINET IO στην υποδοχή fieldbus [1]. 

• Για την καλωδίωση χρησιμοποιήστε μόνο τους ακροδέκτες και τα καλώδια
που είναι εγκεκριμένα για το PROFINET IO. 

62179AXX

 

[1]
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6.1.1 Πριν αρχίσετε 

Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση μιας κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες: 
• Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση

δικτύου. 
• Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας από

ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια,
κλπ.) πριν την αγγίξετε. 

• Πριν από την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας αφαιρέστε το
πληκτρολόγιο και το κάλυμμα της πρόσοψης (Æ οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, κεφ. "Εγκατάσταση"). 
• Μετά την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας συνδέστε πάλι το

πληκτρολόγιο και τοποθετήστε το κάλυμμα της πρόσοψης (Æ οδηγίες λειτουργίας
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, κεφ. "Εγκατάσταση"). 

• Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας από τη συσκευασία μέχρι τη
στιγμή που θα είστε έτοιμος να την εγκαταστήσετε. 

• Κρατήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας μόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε
κανένα από τα εξαρτήματα της κάρτας. 
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6.1.2 Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας
(MDX61B, BG 1 – 6) 

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας.
Τραβήξτε ομοιόμορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή
(προσέξτε να μην τη στρεβλώσετε!). 

2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης του μαύρου καλύμματος από το μπρακέτο
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα. 

3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης
να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης κάρτας.  

4. Εισάγετε τη βάση συγκράτησης με εγκατεστημένη την κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας μέσα στην εγκοπή υποδοχής, με μέτρια πίεση. Ασφαλίστε τη βάση
συγκράτησης κάρτας χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης. 

5. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, εφαρμόστε τις παραπάνω
οδηγίες με την αντίστροφη σειρά. 

60039AXX
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6.2 Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B στο MOVITRAC® B 

6.2.1 Σύνδεση διαύλου συστήματος (SBus 1) μεταξύ ενός MOVITRAC® B και της πρόσθετης
δυνατότητας DFS21B 

Για ευκολότερη καλωδίωση, η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B μπορεί να τροφοδοτηθεί
με συνεχή τάση 24 V από το X46:7 του MOVITRAC® Β προς το X26:7. 
Κατά την τροφοδοσία της πρόσθετης δυνατότητας DFS21B από το MOVITRAC® Β θα
πρέπει το MOVITRAC® Β να τροφοδοτείται με συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες
X12:8 και X12:9. 
Ενεργοποιήστε στην πρόσθετη κάρτα FSC11B την αντίσταση απόληξης του διαύλου
συστήματος (S1 = ON). 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Το MOVITRAC® B δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού. 
• Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις

κάρτες πρόσθετης δυνατότητας για το MOVITRAC® B. 

62409AXX

X46 X26 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 
X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high 
X46:2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low 
X46:3 X26:3 GND, CAN GND 
X46:7 X26:7 DC 24 V 

X12 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 
X12:8 Είσοδος DC +24 V 
X12:9 Δυναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων 
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6.2.2 Σύνδεση διαύλου συστήματος (SBus 1) μεταξύ περισσοτέρων συσκευών MOVITRAC® B 

62408AXX
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MOVITRAC® B DFS21B μέσω περιβλήματος πύλης 
UOH11B 

X46 Αντιστοίχηση ακροδεκτών X26 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 

X46:1 SC11 (δίαυλος συστήματος, 
εισερχόμενος, High) 

X26:1 SC11 SBus +, CAN High 

X46:2 SC12 (δίαυλος συστήματος, 
εισερχόμενος, Low) 

X26:2 SC12 SBus –, CAN Low 

X46:3 GND (αναφορά διαύλου συστήματος) X26:3 GND, CAN GND 

X46:4 SC21 (δίαυλος συστήματος, 
εξερχόμενος, High) 

X46:5 SC22 (δίαυλος συστήματος, 
εξερχόμενος, Low) 

X46:6 GND (αναφορά διαύλου συστήματος) 

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

X12 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 

X12:8 Είσοδος DC +24 V 

X12:9 Δυναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων 
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Παρακαλούμε σημειώστε: 
• Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο και στριφτό κατά ζεύγη χάλκινο καλώδιο 2x2

κλώνων (καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινο πλέγμα).
Τοποθετήστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη
θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του MOVITRAC® Β και συνδέστε τα άκρα της
θωράκισης στο GND. Το καλώδιο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
– Διατομή κλώνου 0,25 mm2 (AWG18) ... 0,75 mm2 (AWG23) 
– Αντίσταση καλωδίου 120 Ω σε συχνότητα 1 MHz 
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους Â 40 pF/m στο 1 kHz 
Κατάλληλα είναι τα καλώδια διαύλου CAN ή DeviceNet. 

• Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθμιση της ταχύτητας
baud του SBus: 
– 250 kBaud:  160 m 
– 500 kBaud:  80 m 
– 1000 kBaud:  40 m 

• Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήματος (S1 = ON) στο
τέλος του διαύλου συστήματος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες μονάδες την
αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFS21B πρέπει πάντοτε να συνδέεται είτε
στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος και να διαθέτει μια
μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση απόληξης. 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Δεν πρέπει να εμφανίζεται καμία μετακίνηση δυναμικού μεταξύ των συσκευών που

συνδέονται με το SBus. Αποτρέψτε τις μετακινήσεις δυναμικού λαμβάνοντας
τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής
χρησιμοποιώντας ξεχωριστό αγωγό. 

• Η καλωδίωση υπό μορφή αστέρα δεν επιτρέπεται. 
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6.3 Εγκατάσταση της πύλης DFS21B/UOH11B 
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση της πρόσθετης δυνατότητας DFS21B μέσω
του περιβλήματος πύλης UOH11B:X26. 

Το κουτί πύλης έχει μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V, η οποία συνδέεται με το X26. 
Συνδέστε την αντίσταση απόληξης του διαύλου συστήματος στο τέλος του διαύλου
συστήματος. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

• Μόνο η SEW-EURODRIVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις
κάρτες πρόσθετης δυνατότητας στο περίβλημα πύλης UOH11B. 

62407AEL
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6.4 Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων 
DFS21B 

Κωδικός αριθμός Πρόσθετη δυνατότητα διεπαφής fieldbus PROFINET IO, τύπος DFS21B:  1820 9637

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Η πρόσθετη δυνατότητα "Διεπαφή fieldbus DFS21B PROFINET IO" είναι δυνατή

μόνο σε συνδυασμό με το MOVIDRIVE® MDX61B και όχι με το MDX60B. 
• Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B στην

υποδοχή fieldbus. 

Πρόσθια όψη 
DFS11B Περιγραφή Μικροδιακόπτης 

Ακροδέκτης Λειτουργία 

62396AXX

LED διάγνωσης: R 
FS 

BF 

FDO 

RUN – Κατάσταση δομικής μονάδας (πράσινο) 
Κατάσταση "Failsafe" – Κατάσταση της πρόσθετης δυνατότητας 
ασφάλειας (πράσινο κατά την κανονική λειτουργία) 
BUS-FAULT – Κατάσταση διαύλου (κόκκινο σε περίπτωση 
σφάλματος, διαφορετικά απενεργοποιημένο) 
Έξοδος Failsafe – Κατάσταση ασφαλούς εξόδου (πορτοκαλί) 

Σύνδεση X31 1 (F_DO_M) 
2 (F_DO_P) 
3 (GND) 
4 (24 V_LS) 
5 (GND) 
6 (24 V_PS) 

Ασφαλής έξοδος 
Ασφαλής έξοδος 
Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου 
Τροφοδοσία ασφαλούς εξόδου1)

Τροφοδοσία ηλεκτρονικών 
Τροφοδοσία ηλεκτρονικών1) 

F-ADDRESS: 
Διακόπτης DIP για 
ρύθμιση της 
διεύθυνσης Failsafe 
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Βαρύτητα: 1
Βαρύτητα: 2
Βαρύτητα: 4
Βαρύτητα: 8
Βαρύτητα: 16
Βαρύτητα: 32
Βαρύτητα: 64
Βαρύτητα: 128
Βαρύτητα: 256
Βαρύτητα: 512

X30: Σύνδεση Ethernet 
LED Link (σύνδεσης) 
(πράσινο) 
LED Activity 
(δραστηριότητας) 
(κίτρινο) 

X32: Σύνδεση Ethernet 
LED Link (πράσινο) 
LED Activity (κίτρινο) 

Μικροδιακόπτης AS 
DEF IP 

Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης 
Επαναφέρει την παράμετρο διεύθυνσης στις παρακάτω 
προεπιλεγμένες τιμές: 
• Διεύθυνση IP: 192.168.10.4
• Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
• Πύλη (Gateway): 1.0.0.0
• Όνομα συσκευής PROFINET: PNETDeviceName_MACID

1) Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V DC του DFS21B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής
χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε
περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC για
200 ms. 
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6.5 Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας συστημάτων ασφαλείας 
6.5.1 Μεμονωμένη σύνδεση MOVIDRIVE® MDX60B / 61B και MOVITRAC® B 

Προδιαγραφές 
καλωδίων 

Συνδέστε στη δυαδική έξοδο ασφαλείας F-DO (X31:1, X31:2) της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας DFS21B μόνον καλώδιο με διατομή κλώνων από 0,25 mm2 τουλάχιστον
(AWG23) έως 1 mm2 (AWG18) το πολύ. Κατά τον κανονισμό IEC 60999 είναι δυνατή η
σύνδεση χωρίς ενισχυμένα άκρα κλώνων. Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι 30 m. 

Πρόσοψη 
MOVITRAC® B, 
DFS21B και UOH11B 

Περιγραφή Λειτουργία 

58129axx

LED H1 (κόκκινο) 

LED H2 (πράσινο) 

Τερματικό Χ X24 

Σφάλμα διαύλου συστήματος (μόνο για τη λειτουργία πύλης) 

Εφεδρικό 

Διεπαφή RS485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και 
MOVITOOLS®-MotionStudio (ισχύει μόνο για το MOVITRAC® B) 

X24

H1

H2

62410AEL

[1] Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V DC του DFS21B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται 
εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος 
δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 
120 V DC για 200 ms. 
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Σύνδεση F-DO • Η δυαδική έξοδος ασφαλείας είναι διπολική, ζεύξης "θετικού-γείωσης" και ελέγχεται
από το PROFIsafe® μέσω μιας μονάδας ελέγχου ασφαλείας ανώτερου επιπέδου. 

• Η σύνδεση ενός ενεργοποιητή στην ασφαλή έξοδο F-DO θα πρέπει να είναι
ουσιαστικά διπολική μεταξύ της εξόδου ζεύξης P (θετικό) και M (γείωση) (F-DO_P και
F-DO_M). 

• Δεν επιτρέπεται η μονοπολική σύνδεση μεταξύ του F-DO_P και του δυναμικού
αναφοράς GND, αφού οδηγεί σε κατάσταση σφάλματος μόλις ενεργοποιηθεί η
έξοδος. 

• Η ασφαλής έξοδος ελέγχεται κυκλικά και εσωτερικά. Με την απόζευξη ωστόσο, οι
παλμοί ελέγχου δεν γίνονται αντιληπτοί στους ακροδέκτες σύνδεσης και δε
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη λειτουργία. 

Με τη βοήθεια των εσωτερικών δοκιμών και συστημάτων επιτήρησης μπορούν να
εντοπιστούν διάφορα εξωτερικά σφάλματα: 
Με ενεργοποιημένη την έξοδο εντοπίζονται τα εξής σφάλματα: 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και του δυναμικού αναφοράς 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και της τάσης τροφοδοσίας +24 V DC 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και της εξόδου Μ 

Με απενεργοποιημένη την έξοδο εντοπίζονται τα εξής σφάλματα: 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και του δυναμικού αναφοράς 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και του δυναμικού αναφοράς 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου P και της τάσης τροφοδοσίας +24 V DC 
• Βραχυκύκλωμα μεταξύ της εξόδου Μ και της τάσης τροφοδοσίας +24 V DC 

Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα τότε περνά σε ασφαλή κατάσταση, κατά την
οποία όλα τα μεγέθη διεργασιών που αφορούν την ασφάλεια (F-DO) παίρνουν την
τιμή "0". Επίσης, η μονάδα ασφάλειας αδρανοποιείται. 34 Η κατάσταση σφάλματος
υποδεικνύεται από τη λυχνία LED "FS" (κατάσταση Failsafe) (Æ σελ. 34). 
Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V DC του DFS21B και όλων των συνδρομητών του
fieldbus θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση
θα πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών
τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 120 V DC για 200 ms. 
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6.5.2 Ομαδική σύνδεση MOVIDRIVE® MDX60B / 61B και MOVITRAC® B 

62411AEL
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[1] Η τάση ή τάσεις τροφοδοσίας 24 V DC του DFS21B και όλων των συνδρομητών του fieldbus θα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως ασφαλής χαμηλή τάση λειτουργίας. Η τάση θα πρέπει να κυμαίνεται 
εντός των ορίων που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε περίπτωση σφάλματος 
δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών τάσης (κατά EN 60950): Έως 60 V DC, έως 
120 V DC για 200 ms. 

ΣΤΟΠ! 
Λάβετε υπόψη σας ότι το μέγιστο φορτίο ρεύματος της δυαδικής εξόδου ασφαλείας
F-DO είναι 1 A DC. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου φορτίου ρεύματος (1 Α DC) της δυαδικής
εξόδου ασφαλείας F-DO, ενδέχεται να καταστραφεί η κάρτα πρόσθετης λειτουργίας
DFS21B. Σε τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται η λειτουργία ασφάλειας του
MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B. 



6 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας συστημάτων ασφαλείας

26 Εγχειρίδιο – Διιεπαφή διαύλου πεδίου DFS21B PROFINET IO με PROFIsafe (ασφαλής διακοπή)

Προδιαγραφές 
καλωδίων 

Συνδέστε στη δυαδική έξοδο ασφαλείας F-DO (X31:1, X31:2) της κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας DFS21B μόνον καλώδιο με διατομή κλώνων από 0,25 mm2 τουλάχιστον
(AWG23) έως 1 mm2 (AWG18) το πολύ. Κατά τον κανονισμό IEC 60999 είναι δυνατή η
σύνδεση χωρίς ενισχυμένα άκρα κλώνων. 

Κατανάλωση ισχύος X17:4 

Μέγεθος (BG) MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B 

0 3 W 

1 5 W 

2, 2S 6 W 

3 7,5 W 

4 8 W 

5 10 W 

6 6 W –
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6.6 Αντιστοίχηση βύσματος 
Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένους, θωρακισμένους βυσματικούς συνδέσμους
RJ45 κατά IEC 11801 έκδοσης 2.0, κατηγορίας 5. 

Σύνδεση MOVIDRIVE® Β / MOVITRAC® B / Ethernet 

Για τη σύνδεση του DFS21B θα πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή Ethernet X30 ή Χ32
(βύσμα RJ45) με ένα θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών (twisted pair)
κατηγορίας 5, κλάσης D σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 11801, έκδοση 2.0. Ο ενσω-
ματωμένος μεταγωγέας (switch) παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση μιας γραμμικής
τοπολογίας. 

54174AXX
Εικόνα 1: Αντιστοίχηση στο βυσματικό σύνδεσμο RJ45 

A = Εμπρόσθια όψη 
Β = Πίσω όψη 
[1]  Ακίδα 1 TX+ Transmit Plus 
[2]  Ακίδα 2 TX– Transmit Minus 
[3]  Ακίδα 3 RX+ Receive Plus 
[6]  Ακίδα 6 RX– Receive Minus 

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Σύμφωνα με το IEC 802.3 το μέγιστο μήκος καλωδίου για Ethernet των 10/100

MBaud (10BaseT / 100BaseT), π.χ. μεταξύ της κάρτας DFS21B και του switch,
είναι 100 m. 

• Στο PROFINET IO χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο τα πλαίσια Ethernet που λαμβάνουν προτεραιότητα από το VLAN-Tag με το
αναγνωριστικό πλαισίου 8892hex. Αυτό απαιτεί τη διασύνδεση του δικτύου με
Switch. Τα Switch θα πρέπει να υποστηρίζουν την απόδοση προτεραιοτήτων. Δεν
επιτρέπεται η χρήση διανομέων (hub). Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται
με διαδικασία full duplex με ταχύτητα 100 MBit. Αναλυτικές πληροφορίες για την
καλωδίωση θα βρείτε στο έντυπο "Οδηγίες εγκατάστασης PROFINET", το οποίο
εκδίδεται από τον Οργανισμό Χρηστών PROFINET. 
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6.7 Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου 
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο θωρακισμένα καλώδια και στοιχεία σύνδεσης
που καλύπτουν τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5, κλάσης D κατά IEC 11801
έκδοσης 2.0. 
Η επαγγελματική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές
παρεμβολές που μπορεί να παρουσιαστούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα
ακόλουθα μέτρα θα σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης της βέλτιστης θωράκισης: 
• Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσμάτων, των μονάδων και των αγωγών της

σύνδεσης εξισορρόπησης δυναμικού με το χέρι. 
• Χρησιμοποιήστε συνδετήρες με μεταλλικό ή επιμεταλλωμένο κάλυμμα. 
• Συνδέστε τη θωράκιση του βύσματος με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής. 
• Συνδέστε τη θωράκιση του καλωδίου του διαύλου και στις δύο πλευρές. 
• Μην περάσετε τα καλώδια σημάτων και τα καλώδια του διαύλου παράλληλα με τα

καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε
ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων. 

• Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα χρησιμοποιήστε μεταλλικές, γειωμένες βάσεις
στήριξης καλωδίων. 

• Περάστε το καλώδιο σημάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού,
πολύ κοντά το ένα με το άλλο ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή. 

• Αποφύγετε την προέκταση των καλωδίων διαύλου κάνοντας χρήση βυσματικών
συνδέσμων. 

• Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά μήκος των υφιστάμενων
επιφανειών γείωσης. 

ΣΤΟΠ! 
Στην περίπτωση διακυμάνσεων του δυναμικού γείωσης, είναι πιθανό ένα ρεύμα
αντιστάθμισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεμένη στα δύο άκρα
και στο δυναμικό της γείωσης (PΕ). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξασφαλίσει επαρκή εξισορρόπηση δυναμικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
VDE. 
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6.8 Διευθυνσιοδότηση TCP/IP και υποδίκτυα 
Εισαγωγή Οι ρυθμίσεις διευθύνσεων του πρωτοκόλλου IP πραγματοποιούνται με τις παρακάτω

παραμέτρους 
• Διεύθυνση IP 
• Μάσκα υποδικτύου 
• Τυπική πύλη 
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι μηχανισμοί διευθυνσιοδότησης και η κατανομή
των δικτύων IP για τη σωστή ρύθμιση αυτών των παραμέτρων. 

Διεύθυνση IP Η διεύθυνση IP είναι μία τιμή 32 bit, η οποία περιγράφει έναν συνδρομητή του δικτύου.
Μία διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται
μεταξύ τους με μία τελεία. 
Παράδειγμα: 192.168.10.4
Κάθε δεκαδικός αριθμός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της διεύθυνσης και μπορεί να
προβληθεί και στο δυαδικό σύστημα (Æ πίνακας που ακολουθεί). 

Η διεύθυνση IP αποτελείται από μια διεύθυνση δικτύου και από μια διεύθυνση
συνδρομητή (Æ πίνακας που ακολουθεί). 

Στην κατηγορία δικτύου και στη μάσκα υποδικτύου καθορίζεται το τμήμα της διεύθυνσης
IP που περιγράφει το δίκτυο και το τμήμα που περιγράφει τον συνδρομητή. 
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διευθύνσεις συνδρομητών που αποτελούνται από
μηδέν και ένα (δυαδικό σύστημα), αφού αυτού του τύπου οι διευθύνσεις περιγράφουν
το δίκτυο ή μία διεύθυνση μετάδοσης (Broadcast). 

Κατηγορίες 
δικτύων 

Το πρώτο Byte της διεύθυνσης IP καθορίζει την κατηγορία δικτύου και επομένως
διαχωρίζει τη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση συνδρομητή. 

Σε πολλά δίκτυα αυτός ο διαχωρισμός δεν επαρκεί. Χρησιμοποιούν μια μάσκα
υποδικτύου που ρυθμίζεται χωριστά. 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Διεύθυνση δικτύου Διεύθυνση συνδρομητή 

192.168.10 4

Περιοχή τιμών Κατηγορία 
δικτύου 

Πλήρης διεύθυνση δικτύου 
(παράδειγμα) Σημασία 

Byte 1 

0 ... 127 A 10.1.22.3 10 = Διεύθυνση δικτύου 
1.22.3 = Διεύθυνση συνδρομητή 

128 ... 191 B 172.16.52.4 172.16 = Διεύθυνση δικτύου 
52.4 = Διεύθυνση συνδρομητή 

192 ... 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = Διεύθυνση δικτύου 
4 = Διεύθυνση συνδρομητή 
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Μάσκα 
υποδικτύου 

Με μία μάσκα υποδικτύου μπορείτε να ταξινομήσετε τις κατηγορίες δικτύου με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η μάσκα υποδικτύου, όπως και η διεύθυνση IP, αποτελείται
από τέσσερις δεκαδικούς αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται μεταξύ τους με μία τελεία. Κάθε
δεκαδικός αριθμός εκφράζει ένα Byte. 
Παράδειγμα: 255.255.255.128
Κάθε δεκαδικός αριθμός εκφράζει ένα byte (= 8 Bit) της μάσκας υποδικτύου και μπορεί
να προβληθεί και στο δυαδικό σύστημα (Æ πίνακας που ακολουθεί). 

Εάν αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου θα δείτε ότι στη δυαδική
προβολή της μάσκας υποδικτύου όλες οι μονάδες καθορίζουν το τμήμα της διεύθυνσης
δικτύου και ότι όλα τα μηδενικά χαρακτηρίζουν τη διεύθυνση του συνδρομητή
(Æ πίνακας που ακολουθεί). 

Το δίκτυο κατηγορίας C με τη διεύθυνση 192.168.10. διαχωρίζεται περαιτέρω από τη
μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Προκύπτουν δύο δίκτυα με τις διευθύνσεις
192.168.10.0 και 192.168.10.128. 
Οι επιτρεπόμενες διευθύνσεις συνδρομητή στα δύο δίκτυα είναι: 
• 192.168.10.1 ... 192.168.10.126
• 192.168.10.129 ... 192.168.10.254
Οι συνδρομητές δικτύου καθορίζουν με τη χρήση της λογικής πράξης AND για τη
διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου, εάν κάποιος συνδρομητής επικοινωνίας
βρίσκεται στο ίδιο ή σε ένα άλλο δίκτυο. Εάν ο συνδρομητής επικοινωνίας βρίσκεται σε
ένα άλλο δίκτυο αποκρίνεται η τυπική πύλη. 

Τυπική πύλη Η τυπική πύλη αποκρίνεται επίσης μέσω μίας διεύθυνσης 32 Bit. Η διεύθυνση 32 Bit
αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται μεταξύ τους με μία
τελεία. 
Παράδειγμα: 192.168.10.1
Η τυπική πύλη εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλα δίκτυα. Έτσι, ένας συνδρομητής δικτύου
που θέλει να επικοινωνήσει με κάποιον άλλο συνδρομητή, μπορεί να συνδέσει τη
διεύθυνση ΙΡ με τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας τη λογική πράξη AND και
επομένως να αποφασίσει εάν ο συνδρομητής που αναζητείται βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.
Σε διαφορετική περίπτωση, αποκρίνεται η τυπική πύλη (δρομολογητής), η οποία πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Η τυπική πύλη αναλαμβάνει την προώθηση των πακέτων
δεδομένων. 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 

Διεύθυνση IP 
δεκαδικό 192 . 168. . 10 . 128

δυαδικό 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Μάσκα 
υποδικτύου 

δεκαδικό 255 . 255 . 255 . 128

δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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6.9 Ρύθμιση διεύθυνσης IP μέσω DCP 
Πρώτη έναρξη 
λειτουργίας: 

Οι παράμετροι της διεύθυνσης IP καθορίζονται στο PROFINET IO από το πρωτόκολλο
"DCP" (Discovery and Configuration Protocol). Το DCP λειτουργεί με τα ονόματα των
συσκευών (Device Name). Το όνομα συσκευής ταυτοποιεί έναν συνδρομητή
PROFINET IO στο δίκτυο. Ο συνδρομητής γνωστοποιείται με τον ελεγκτή PROFINET
IO (έλεγχος) κατά τη διαμόρφωσή του, και ρυθμίζεται από το λογισμικό διαμόρφωσης
στη συσκευή PROFINET IO. Με τη βοήθεια του ονόματος της συσκευής ο ελεγκτής
αναγνωρίζει τη συσκευή κατά την έναρξη λειτουργία και μεταδίδει τις αντίστοιχες
παραμέτρους διεύθυνσης IP. Έτσι δεν απαιτούνται πλέον οι ρυθμίσεις στην υποτελή
μονάδα. Η γενική διαδικασία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο "Διαμόρφωση με PROFINET"
στο παράδειγμα του SIMATIC STEP 7 (Æ ενότητα "Εκχώρηση του ονόματος συσκευής
PROFINET"). 

Επαναφορά των 
παραμέτρων 
διεύθυνσης IP 

Εάν οι παράμετροι της διεύθυνσης IP δεν είναι γνωστοί και επιπλέον δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στο μετατροπέα από τη σειριακή θύρα ή από το πληκτρολόγιο DBG60B,
μπορείτε να επαναφέρετε τις παραμέτρους διεύθυνσης IP στις αρχικές τιμές με τον
μικροδιακόπτη "Def IP". 
Η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B επανέρχεται έτσι στις παρακάτω προεπιλεγμένες
τιμές: 
• Διεύθυνση IP: 192.168.10.4
• Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
• Προκαθορισμένη πύλη: 1.0.0.0
• Όνομα συσκευής PROFINET: PNETDeviceName 

Ακολουθήστε αυτή τη σειρά για να επαναφέρετε τις παραμέτρους διεύθυνσης IP στις
προεπιλεγμένες τιμές: 
• Απενεργοποιήστε την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας 24 V DC. 
• Στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B, φέρτε τον μικροδιακόπτη "Def IP" στη

θέση "1". 
• Ενεργοποιήστε πάλι την τάση δικτύου και την τάση τροφοδοσίας 24 V DC. 
• Περιμένετε μέχρι να εκκινηθεί η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B. Αυτό θα το

διαπιστώσετε από το πράσινο LED "Run". 

Τώρα έχετε πρόσβαση στον μετατροπέα μέσα από τη διεύθυνση IP 192.168.10.4. Για
να ρυθμίσετε νέες παραμέτρους διεύθυνσης IP ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
• Εκκινήστε έναν Webbrowser και εμφανίστε την αρχική σελίδα της κάρτας πρόσθετης

δυνατότητας DFS21B ή εκκινήστε το MOVITOOLS® MotionStudio. 
• Ρυθμίστε τις παραμέτρους διεύθυνσης που επιθυμείτε. 
• Στην πρόσθετη δυνατότητα DFE32B φέρτε τον μικροδιακόπτη "Def IP" στη θέση "0". 
• Οι νέες παράμετροι διεύθυνσης θα ισχύσουν μετά την απενεργοποίηση και

επανεκκίνηση της συσκευής. 
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6.10 Διαδικασία μετά από αλλαγή συσκευής 
6.10.1 Αλλαγή συσκευής MOVIDRIVE® B 

Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης του παλιού MOVIDRIVE® B στο νέο MOVIDRIVE® B,
η νέα συσκευή θα αναγνωριστεί από τον ελεγκτή PROFINET IO χωρίς να λάβετε
πρόσθετα μέτρα. 

Εάν αντικαθίσταται μόνον η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B, τότε πρέπει να
ρυθμίσετε εκ νέου τη διεύθυνση PROFIsafe της νέας κάρτας με τον μικροδιακόπτη
"F-ADDRESS". Βεβαιωθείτε ότι η ρυθμισμένη διεύθυνση συμφωνεί με τη διεύθυνση
PROFIsafe στο STEP 7 HWKONFIG. 

6.10.2 Αντικατάσταση συσκευής MOVITRAC® B / Πύλη 

• Ισχύει μόνο για αλλαγή συσκευής MOVITRAC® B με πρόσθετη δυνατότητα fieldbus:
Πρέπει να φορτώσετε το αποθηκευμένο σετ παραμέτρων στο νέο MOVITRAC® B ή
να εκτελέσετε μία πλήρη έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα (Æ οδηγίες λειτουργίας
MOVITRAC® B). 

• Πρέπει να αντιστοιχίσετε εκ νέου το όνομα συσκευής PROFINET IO από το
λογισμικό διαμόρφωσης. Ενεργήστε όπως και στην πρώτη έναρξη λειτουργίας
(Æ κεφ. "Διαμόρφωση PROFINET"). 

• Πριν από την αυτόματη εγκατάσταση (Auto-Setup), ελέγξτε την παράμετρο P884
SBus Baudrate και την παράμετρο P831 Reaction Fieldbus Timeout. Ο ρυθμός Baud
των συσκευών που έχουν συνδεθεί στο SBus θα πρέπει να συμφωνεί με το ρυθμό
Baud του SBus της πύλης (DFS21B). Χρησιμοποιήστε το ριζικό κατάλογο
παραμέτρων της πύλης στο MOVITOOLS® MotionStudio. 

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto-Setup. Στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας
DFS21B, ρυθμίστε τον μικροδιακόπτη "AS" στο 1. 

• Θα πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τη διεύθυνση PROFIsafe της νέας κάρτας
πρόσθετης δυνατότητας με τον μικροδιακόπτη "FADDRESS". Βεβαιωθείτε ότι η
ρυθμισμένη διεύθυνση συμφωνεί με τη διεύθυνση PROFIsafe στο STEP 7
HWKONFIG. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Εάν δεν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης του παλιού MOVIDRIVE® B στο νέο
MOVIDRIVE® B, θα πρέπει να εκτελέσετε μια πλήρη έναρξη λειτουργίας του
μετατροπέα ή να φορτώσετε στο νέο MOVIDRIVE® B το αποθηκευμένο σετ
παραμέτρων. Επιπλέον θα πρέπει να αντιστοιχίσετε πάλι το όνομα της συσκευής
PROFINET IO από το λογισμικό διαμόρφωσης. Ενεργήστε όπως και στην πρώτη
έναρξη λειτουργίας (Æ κεφ. "Διαμόρφωση με PROFINET"). 
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6.11 Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFS21B 
6.11.1 PROFINET-LED 

Στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B υπάρχουν 4 LED που υποδεικνύουν την
τρέχουσα κατάσταση της κάρτας DFS21B και του συστήματος PROFINET. 

LED R Η ενδεικτική λυχνία LED "R" (RUN) υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του
διαύλου λειτουργούν κανονικά. 

LED BF Το LED "BF" (BUS-FAULT) δείχνει την κατάσταση του PROFINET. 

62397AXX

DFS21B

FSR

FDOBF

Κατάσταση LED "R" Αιτία σφάλματος Αντιμετώπιση σφάλματος 

Πράσινο • Η κάρτα DFS21B είναι εντάξει. 
• Κανονική λειτουργία 

–

Σβηστό • Η κάρτα DFS21B δεν είναι έτοιμη για λειτουργία. 
• Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. 

Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της SEW, 
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά. 

Κόκκινο • Σφάλμα στην κάρτα DFS21B 

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα 

• Η κάρτα DFS21B δεν εκκινείται. 

Αναβοσβήνει με 
κίτρινο χρώμα 

• Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. 
Ρυθμίστε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους 
της διεύθυνσης IP από τον μικροδιακόπτη 
"DEF IP". Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW, εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά. 

Κίτρινο • Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. 
Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της SEW, 
εάν το σφάλμα σημειωθεί ξανά. 

Κατάσταση LED "BF" Αιτία σφάλματος Αντιμετώπιση σφάλματος 

Σβηστό • Η συσκευή PROFINET IO ανταλλάσσει 
δεδομένα με την κύρια μονάδα PROFINET 
(Master). 

–

Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα 
Αναβοσβήνει με 
πράσινο/κόκκινο 
χρώμα 

• Έχει ενεργοποιηθεί η δοκιμή αναβοσβησίματος 
στη διαμόρφωση του ελεγκτή PROFINET IO για 
να εντοπίζεται οπτικά ο συνδρομητής. 

–

Κόκκινο • Η σύνδεση με τον ελεγκτή PROFINET IO έχει 
διακοπεί. 

• Η συσκευή PROFINET IO δεν αναγνωρίζει τον 
σύνδεσμο 

• Διακοπή διαύλου 
• Ο ελεγκτής PROFINET IO βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας 

• Ελέγξτε τη σύνδεση PROFINET της πρόσθετης 
δυνατότητας DFS21B 

• Ελέγξτε τον ελεγκτή PROFINET IO 
• Ελέγξτε την καλωδίωση του δικτύου PROFINET 

Κίτρινο 
Αναβοσβήνει με 
κίτρινο χρώμα 

• Έχει τοποθετηθεί μια μη επιτρεπτή μονάδα στη 
διαμόρφωση υλικού STEP 7. 

• Ρυθμίστε τη διαμόρφωση υλικού STEP 7 στην 
κατάσταση ONLINE και αναλύστε τις 
καταστάσεις των δομικών μονάδων στις θέσεις 
της συσκευής PROFINET IO. 
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LED FS Το LED "FS" (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAILSAFE) δείχνει την κατάσταση Failsafe του PROFINET. 

LED FDO Το LED "FSΟ" (ΈΞΟΔΟΣ FAILSAFE) δείχνει την έξοδο Failsafe του PROFINET. 

Κατάσταση LED "FS" Αιτία σφάλματος Αντιμετώπιση σφάλματος 

Πράσινο • Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B 
εκτελεί κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με 
το F-Host. 

• Κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

–

Κόκκινο • Κατάσταση σφάλματος στο τμήμα ασφαλείας. 
• Δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας 24 V_LS. 

• Ανάγνωση διαγνωστικών στη μονάδα F-Host. 
• Αποκαταστήστε την αιτία σφάλματος και στη 

συνέχεια ακυρώστε το στο F-Host. 

Σβηστό • Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B 
βρίσκεται σε φάση αρχικοποίησης. 

• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας. 
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας 

διαύλου. 

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο/πράσινο 
χρώμα 

Υπήρχε σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας και η αιτία 
σφάλματος έχει ήδη αποκατασταθεί – απαιτείται 
ακύρωση. 

Ακύρωση σφάλματος στο F-Host (επανενσωμάτωση). 

Κατάσταση LED "FDO" Κατάσταση 

Πορτοκαλί Έξοδος F-DO ενεργή 

Σβηστό Έξοδος F-DO αδρανής (απενεργοποιημένη) 

ΣΤΟΠ! 

Τα LED "R", "BF", "FDO" και "FS" δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς ασφαλείας. 



6Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFS21B

Εγχειρίδιο – Διιεπαφή διαύλου πεδίου DFS21B PROFINET IO με PROFIsafe (ασφαλής διακοπή) 35

LED Link / 
Activity 

Τα δύο LED Link (πράσινο) και Activity (κίτρινο) που βρίσκονται ενσωματωμένα στους
συνδέσμους RJ45 (X30, X32) δείχνουν την κατάσταση της σύνδεσης Ethernet. 

6.11.2 LED πύλης 

Τα LED H1 και H2 σηματοδοτούν την κατάσταση επικοινωνίας στη λειτουργία πύλης. 

61880AXX

LED / Κατάσταση Σημασία 

Link / Πράσινο Υπάρχει μία σύνδεση Ethernet. 

Link / Ανενεργό Δεν υπάρχει σύνδεση Ethernet. 

Activity / Κίτρινο Γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Ethernet. 

X
3
0

X
3
2

LED "Link"

LED "Activity"

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Επειδή το λογισμικό υλικού της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B χρειάζεται

περίπου 10 δευτερόλεπτα για την αρχικοποίησή του, κατά το διάστημα αυτό
εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων 7 στοιχείων του MOVIDRIVE® η κατάσταση "0"
(μετατροπέας μη διαθέσιμος). 

• Το LED "R" στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B ανάβει με πράσινο
χρώμα. 

58129AXX

LED H1 Sys-Fault 
(κόκκινο) 

Μόνο για τη λειτουργία πύλης 

Κατάσταση Κατάσταση Περιγραφή 
Κόκκινο Σφάλμα συστήματος Η πύλη δεν έχει διαμορφωθεί ή ένας από 

τους ηλεκτροκινητήρες είναι ανενεργός 
OFF SBus ok Η πύλη έχει διαμορφωθεί σωστά 
Αναβοσβήνει Bus scan Ο δίαυλος ελέγχεται από την πύλη 

X24

H1

H2

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Το LED H2 (πράσινο) είναι προς το παρόν δεσμευμένο. 
• Τερματικό Χ X24 είναι η διεπαφή RS485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και

MOVITOOLS® MotionStudio. 
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7 Διαμόρφωση με PROFINET 
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των μετατροπέων MOVIDRIVE® B
και MOVITRAC B / πύλη με την πρόσθετη δυνατότητα DFS21B. Για τη διαμόρφωση
της κάρτας DFS21B με το MOVIDRIVE® B ή το MOVITRAC® B χρησιμοποιείται το
παρακάτω αρχείο GSD: 
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml 
Αυτό το αρχείο GSD περιλαμβάνει την περιγραφή της συσκευής για τη λειτουργία της
κάρτας DFS21B τοποθετημένης στο MOVIDRIVE® B ή ως πύλη fieldbus για το
MOVITRAC® B. 

7.1 Διαμόρφωση του ελεγκτή PROFINET IO 
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαμόρφωση του MOVIDRIVE® B ή του
MOVITRAC® B με PROFINET, με το τρέχον αρχείο GSD(ML). Η διαμόρφωση
περιγράφεται στο παράδειγμα του λογισμικού διαμόρφωσης Simatic Manager με ένα
Simatic CPU 315F 2 PN/DP. 

Αρχικοποίηση 
αρχείου GSD 

• Εκκινήστε το STEP7 HWΚONFIG και επιλέξτε στο μενού [Extras] το πεδίο μενού
[Install new GSD file]. 

• Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε το αρχείο "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-
2Ports-JJJJMMTT.xml" από το CD "Software ROM 7". Το "JJJJMMTT" αντιστοιχεί
στην ημερομηνία του αρχείου. Με το κουμπί "Αναζήτηση" μπορείτε να μετακινηθείτε
στο φάκελο που θέλετε. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με [OK]. 

• Τη σύνδεση SEW-PROFINET IO DFS21B θα τη βρείτε στο [Other field devices] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)]. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Την τρέχουσα έκδοση του αρχείου GSD μπορείτε να την κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα της SEW (www.sew-eurodrive.com), από την ενότητα "Λογισμικό". 
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7.1.1 Εκχώρηση του ονόματος PROFINET της συσκευής 

Η γενική διαδικασία περιγράφεται στο παράδειγμα του SIMATIC STEP 7. 
• Επιλέξτε στο STEP7 HWKONFIG το πεδίο μενού [Target PLC] / [Ethernet] / [Edit

Ethernet Node…]. 

• Κάντε κλικ στην "Αναζήτηση" (Browse). Θα δείτε μία σύνοψη όλων των συνδρο-
μητών PROFINET IO τους οποίους μπορείτε να προσπελάσετε με το εργαλείο
διαμόρφωσης (Æ εικόνα που ακολουθεί). 

• Επιλέξτε τον συνδρομητή που επιθυμείτε. Ο συνδρομητής SEW εμφανίζεται στον
Τύπο συσκευής [3] ως "SEW-MDX61B+DFS21B". Το όνομα της συσκευής [4] έχει
οριστεί από τον κατασκευαστή ως "PNETDeviceName" και μπορείτε να το
τροποποιήσετε ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης. Άλλες μονάδες
MDX61B μπορούν να διαχωριστούν με βάση τις εμφανιζόμενες διευθύνσεις MAC [2].
Η διεύθυνση MAC [2] βρίσκεται κολλημένη επάνω στην κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας DFS21B. Με το πλήκτρο [Flash] [1] μπορείτε να ορίσετε να
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα η λυχνία LED της επιλεγμένης κάρτας DFS21B
ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την επιλογή σας. 

11727AEN

62340AEN

[1]

[2] [3] [4]
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• Εισάγετε το όνομα της συσκευής στο πεδίο "Device name" [2] και πιέστε το κουμπί
[Assign name] [8]. Το όνομα της συσκευής αποδίδεται στον συνδρομητή και
αποθηκεύεται εκεί. Το όνομα μπορεί να έχει έως και 255 χαρακτήρες. 

• Αποδώσετε μία διεύθυνση IP [5] και μία μάσκα υποδικτύου [4], καθώς και μία
διεύθυνση Router [7], εάν χρειάζεται. Πιέστε το κουμπί [Assign IP configuration] [3]. 

62330AEN

[1] Κουμπί "Κλείσιμο" 

[2] Πεδίο εισαγωγής "Όνομα συσκευής" 

[3] Κουμπί "Αντιστοίχηση διαμόρφωσης IP" 

[4] Πεδίο εισαγωγής "Μάσκα υποδικτύου" 

[5] Πεδίο εισαγωγής "Διεύθυνση IP" 

[6] Κουμπί "Αναζήτηση" 

[7] Πεδίο εισαγωγής "Διεύθυνση δρομολογητή" 

[8] Κουμπί "Αντιστοίχηση ονόματος" 

[9] Κουμπί "Επαναφορά" 

[6]

[2]

[3]

[1]

[8]

[9]

[5]

[4]

[7]
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• Πιέστε εκ νέου το κουμπί [Browse] [6] για να ελέγξετε εάν εφαρμόστηκαν οι
ρυθμίσεις. 
Πιέστε το κουμπί [Close] [1]. 

• Με το πλήκτρο [Reset] [9] μπορείτε να επαναφέρετε το όνομα συσκευής DFS21B.
Θα χρειαστεί κατόπιν επανεκκίνηση της κάρτας DFS21B. 

7.1.2 Διαμόρφωση της διασύνδεσης PROFINET για το MOVIDRIVE® B 

Δημιουργία 
νέου έργου 

Εκκινήστε το Simatic Manager και δημιουργήστε ένα νέο έργο. Επιλέξτε τον τύπο
ελέγχου και εισαγάγετε τα στοιχεία που θέλετε. Χρήσιμα είναι τα λειτουργικά στοιχεία
OB82, OB86 και OB122. 
Το λειτουργικό στοιχείο OB82 φροντίζει ώστε η μονάδα ελέγχου να μη μεταβεί σε
κατάσταση "STOP" σε περίπτωση συναγερμού διάγνωσης. Το λειτουργικό στοιχείο
OB86 δείχνει τη διακοπή λειτουργίας των αποκεντρωμένων περιφερειακών συσκευών.
Το λειτουργικό στοιχείο OB122 εμφανίζεται όταν η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να
προσπελάσει τα δεδομένα ενός περιφερειακού συνδρομητή. Αυτό μπορεί να
παρουσιαστεί π.χ. όταν το DFS21B είναι έτοιμο να λειτουργήσει αργότερα ως μονάδα
ελέγχου. 

• Εκκινήστε το STEP7 HWKONFIG και επιλέξτε τη θέση PN IO στην κονσόλα ελέγχου. 
• Από το μενού περιεχομένου του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εισάγετε ένα

σύστημα PROFINET IO. Δώστε μία διεύθυνση IP για τον ελεγκτή PROFINET IO.
Με το κουμπί [Ethernet] εισάγετε ένα νέο υποσύστημα PROFINET. 

• Στον κατάλογο υλικού ανοίξτε το [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] / [Drives] /
[SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1]. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Ο ελεγκτής IO δεν πρέπει να βρίσκεται σε κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με τις
συσκευές IO. 

62534AEN

[1]

[2]
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• Σύρετε την καταχώρηση "MDX61B+DFS21B" [2] με το ποντίκι στο σύστημα
PROFINET IO και εκχωρήστε το όνομα του σταθμού PROFINET. 
Αυτό το όνομα θα πρέπει να συμφωνεί με το όνομα συσκευής PROFINET που έχει
ρυθμιστεί στο DFS21B. 

• Διαγράψτε την καταχώρηση στην υποδοχή 2, προκειμένου η διαμόρφωση να
ανταποκρίνεται στη δική σας εφαρμογή. Επιλέξτε τη διαμόρφωση δεδομένων
διεργασίας που απαιτείται για την εφαρμογή σας. 

• Εισάγετε τις διευθύνσεις I/O και των περιφερειακών συστημάτων για το εύρος
δεδομένων της διαμόρφωσης και αποθηκεύστε αυτή τη διαμόρφωση. 
Για τη διαμόρφωση με PROFINET χρησιμοποιείται το μοντέλο Slot. Στο μοντέλο
αυτό, κάθε Slot (υποδοχή) έχει αντιστοιχηθεί σε μία διεπαφή επικοινωνίας DFS21B. 

Υποδοχή 1: PROFIsafe-Option[1] 
Υποδοχή 2: Κανάλι δεδομένων διεργασίας [2]. Αριθμός των δεδομένων διεργασίας,
τα οποία ανταλλάσσονται κυκλικά μεταξύ του ελεγκτή PROFINET IO και της μονάδας
PROFINET IO. 

• Επεκτείνετε το πρόγραμμα εφαρμογής με την ανταλλαγή δεδομένων με νέες
συσκευές. 

• Η μεταφορά των δεδομένων διεργασίας πραγματοποιείται συνεχόμενα. Τα SFC14
και SFC15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση των δεδομένων
διεργασίας. 

62418AEN

[1]

[2]
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Παραμετρο-
ποίηση 
συνδρομητών 

Μετά τη διαμόρφωση κάθε υποδοχής (Slot), θα πρέπει να διαμορφωθεί ο νέος
συνδρομητής με πρόσθετες ρυθμίσεις. Κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο της συσκευής
του νέου συνδρομητή θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο διαλόγου. 

• Στην καρτέλα "General" [1] θα πρέπει να εισαγάγετε στο πεδίο "Device name" [4] το
όνομα συσκευής που εκχωρήσατε προηγουμένως. Προσέξτε τα κεφαλαία και πεζά
γράμματα. 

62417AEN

[1] Καρτέλα "General" (Γενικά) 

[2] Καρτέλα "IO Cycle" (Κύκλος ΙΟ) 

[3] Πεδίο εισαγωγής "Ethernet" 

[4] Κουμπί "Device Name" (Όνομα συσκευής) 

[1]

[2]

[4]

[3]
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• Για να εισαγάγετε την εκχωρημένη διεύθυνση IP (Æ εικόνα που ακολουθεί), κάντε
κλικ στο πεδίο "Node / PN IO system", στο κουμπί [Ethernet] [3]. 

• Στην καρτέλα "IO Cycle" [2] μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ανανέωσης, μετά από
τον οποίο ο συνδρομητής θα ανανεώνει τα δεδομένα διεργασίας. Η πρόσθετη
δυνατότητα DFS21B, τοποθετημένη σε MOVIDRIVE® B, υποστηρίζει έναν ελάχιστο
χρόνο ανανέωσης των 2 ms (Æ εικόνα που ακολουθεί). 

11781AEN

11782AEN
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Έναρξη ελέγχου Φορτώστε τη διαμόρφωση στο Simatic S7 και εκκινήστε τη δομική μονάδα. Οι λυχνίες
LED ένδειξης σφαλμάτων της μονάδας ελέγχου θα πρέπει να σβήσουν. 
Οι λυχνίες LED της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B θα πρέπει να βρίσκονται
στις εξής καταστάσεις: 
• LED R: ανάβει με πράσινο χρώμα 
• LED BF: σβηστή 
• LED Link και Activity: τρεμοπαίζουν 
Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε τη διαμόρφωση, και ιδιαίτερα το όνομα της
συσκευής και τη διεύθυνση IP του συνδρομητή. 
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Παράδειγμα 
διαμόρφωσης 
δεδομένων 
διεργασίας του 
MOVIDRIVE® B 

Σ' αυτό το παράδειγμα θα πραγματοποιηθεί η οδήγηση του ηλεκτροκινητήρα σε θέση,
μέσω του MOVIDRIVE® B. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μονάδα εφαρμογής
"Εκτεταμένη οδήγηση διαύλου σε θέση". 
Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ του PLC και του μετατροπέα μέσω 6
δεδομένων διεργασίας. 

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει την αντίστοιχη παραμετροποίηση PROFINET. 

62347AEN

11834AEN
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7.1.3 Διαμόρφωση του MOVITRAC® B ή της πύλης με την πρόσθετη δυνατότητα DFS21B 

Γενικά Στο μετατροπέα πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη διαμόρφωση PROFINET από τον
ελεγκτή ΙΟ, προκειμένου να οριστεί ο τύπος και ο αριθμός των δεδομένων εισόδου και
εξόδου που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση. Έτσι έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των
ηλεκτροκινητήρων μέσω των δεδομένων διεργασίας, καθώς και μη κυκλικής ανάγνωσης
και εγγραφής όλων των παραμέτρων της διεπαφής fieldbus. 
Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει σχηματικά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της
συσκευής αυτοματοποίησης (ελεγκτής IO), της διεπαφής fieldbus (συσκευή IO) και ενός
μετατροπέα με το κανάλι δεδομένων διεργασίας. 

Παραμετρο-
ποίηση των 
δεδομένων 
διεργασίας 

Η διεπαφή PROFINET επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις για την ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ του ελεγκτή ΙΟ και της συσκευής ΙΟ. Οι διαμορφώσεις καθορίζονται
από το προεπιλεγμένο εύρος δεδομένων διεργασίας των τριών (3) λέξεων δεδομένων
διεργασίας για μετατροπείς συχνότητας (inverters) της SEW. Στη συνέχεια, η διεπαφή
fieldbus κατανέμει αυτές τις λέξεις δεδομένων διεργασίας σε κάθε μία συσκευή
ξεχωριστά. Η διεπαφή PROFINET δέχεται από 1×3 ως 8×3 λέξεις δεδομένων
διεργασίας. 

62258AXX

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Σε έναν συνδρομητή SBus αντιστοιχούν πάντοτε 3 δεδομένα διεργασίας. 
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7.1.4 Διαμόρφωση της διασύνδεσης PROFINET για το MOVITRAC® B 

Δημιουργία 
νέου έργου 

Εκκινήστε το Simatic Manager και δημιουργήστε ένα νέο έργο. Επιλέξτε τον τύπο
ελέγχου και εισαγάγετε τα στοιχεία που θέλετε. Χρήσιμα είναι τα λειτουργικά στοιχεία
OB82, OB86 και OB122. 
Το λειτουργικό στοιχείο OB82 φροντίζει ώστε η μονάδα ελέγχου να μη μεταβεί σε
κατάσταση "STOP" σε περίπτωση συναγερμού διάγνωσης. Το λειτουργικό στοιχείο
OB86 δείχνει τη διακοπή λειτουργίας των αποκεντρωμένων περιφερειακών συσκευών.
Το λειτουργικό στοιχείο OB122 εμφανίζεται όταν η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να
προσπελάσει τα δεδομένα ενός περιφερειακού συνδρομητή. Αυτό μπορεί να
παρουσιαστεί π.χ. όταν το DFS21B είναι έτοιμο να λειτουργήσει αργότερα ως μονάδα
ελέγχου. 

• Εκκινήστε το STEP7 HWKONFIG και επιλέξτε τη θέση PROFINET IO στην κονσόλα
ελέγχου. 

• Από το μενού περιεχομένου του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εισάγετε ένα
σύστημα PROFINET IO. Δώστε μία διεύθυνση IP για τον ελεγκτή PROFINET IO.
Με το κουμπί [Ethernet] εισάγετε ένα νέο υποσύστημα PROFINET. 

• Στον κατάλογο υλικού ανοίξτε το [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] / [Drives] /
[SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1]. 

• Σύρετε την καταχώρηση "Gateway DFS21B" [2] με το ποντίκι στο σύστημα
PROFINET IO και εκχωρήστε το όνομα του σταθμού PROFINET. 
Αυτό το όνομα θα πρέπει να συμφωνεί με το όνομα συσκευής PROFINET που έχει
ρυθμιστεί στο DFS21B. 

• Οι μετατροπείς που έχουν συνδεθεί στην πύλη αντιπροσωπεύονται στο PROFINET
από την υποδοχή 2. Ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων μετατροπέων,
διαγράψτε τις καταχωρήσεις των αντίστοιχων υποδοχών (π.χ. υποδοχή 2 ως
υποδοχή 7 για μια διαμόρφωση 5 μετατροπέων). 

• Με σύρσιμο και απόθεση μεταφέρετε την καταχώρηση "AS 1 Drive (1x3PD)" στις
ελεύθερες υποδοχές. 

• Εισάγετε τις διευθύνσεις I/O και των περιφερειακών συστημάτων για τους
διαμορφωμένους ηλεκτροκινητήρες και αποθηκεύστε αυτή τη διαμόρφωση. 

62534AEN

[1]

[2]
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Για τη διαμόρφωση με PROFINET χρησιμοποιείται το μοντέλο Slot. Στο μοντέλο
αυτό, κάθε Slot (υποδοχή) έχει αντιστοιχηθεί σε μία διεπαφή fieldbus DFS21B. Στη
λειτουργία πύλης του DFS21B χρησιμοποιείται η εξής κατανομή. 

Η υποδοχή 1 δε χρησιμοποιείται προς το παρόν. Οι υποδοχές 2 ... 9 έχουν
καταληφθεί από τα κανάλια δεδομένων διεργασίας για τις συνδεδεμένες συσκευές με
3 δεδομένα διεργασίας ανά ηλεκτροκινητήρα. 

• Επεκτείνετε το πρόγραμμα εφαρμογής με την ανταλλαγή δεδομένων με νέες
συσκευές. 

• Η μεταφορά των δεδομένων διεργασίας πραγματοποιείται συνεχόμενα. Τα SFC14
και SFC15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση των δεδομένων
διεργασίας. 

11839AEN
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Παραμετρο-
ποίηση 
συνδρομητών 

Μετά τη διαμόρφωση κάθε υποδοχής (Slot), θα πρέπει να διαμορφωθεί ο νέος
συνδρομητής με πρόσθετες ρυθμίσεις. Κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο της συσκευής
του νέου συνδρομητή θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο διαλόγου. 

• Στην καρτέλα "General" [1] θα πρέπει να εισαγάγετε στο πεδίο "Device name" [4] το
όνομα συσκευής που εκχωρήσατε προηγουμένως. Προσέξτε τα κεφαλαία και πεζά
γράμματα. 

62535AEN

[1] Καρτέλα "General" (Γενικά) 

[2] Καρτέλα "IO Cycle" (Κύκλος ΙΟ) 

[3] Κουμπί "Ethernet" 

[4] Πεδίο εισαγωγής "Device Name" (Όνομα συσκευής) 

[1]

[4]

[3]

[2]
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• Για να εισαγάγετε την εκχωρημένη διεύθυνση IP (Æ εικόνα που ακολουθεί), κάντε
κλικ στο πεδίο "Node / PN IO system", στο κουμπί [Ethernet] [3]. 

• Στην καρτέλα "IO Cycle" [2] μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο ανανέωσης, μετά από
τον οποίο ο συνδρομητής θα ανανεώνει τα δεδομένα διεργασίας. Η πρόσθετη
δυνατότητα DFS21B, τοποθετημένη σε MOVITRAC® B, υποστηρίζει ως πύλη έναν
ελάχιστο χρόνο ανανέωσης των 4 ms (Æ εικόνα που ακολουθεί). 

11836AEN

11837AEN
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Έναρξη ελέγχου Φορτώστε τη διαμόρφωση στο Simatic S7 και εκκινήστε τη δομική μονάδα. Οι λυχνίες
LED ένδειξης σφαλμάτων της μονάδας ελέγχου θα πρέπει να σβήσουν. 
Οι λυχνίες LED της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B θα πρέπει να βρίσκονται
στις εξής καταστάσεις: 
• LED R: ανάβει με πράσινο χρώμα 
• LED BF: σβηστή 
• LED Link και Activity: τρεμοπαίζουν 
Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε τη διαμόρφωση, και ιδιαίτερα το όνομα της
συσκευής και τη διεύθυνση IP του συνδρομητή. 

Παράδειγμα 
εφαρμογής 

Σ' αυτό το παράδειγμα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 8 μετατροπείς συχνοτήτων
MOVITRAC® B με μεταβλητές στροφές. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ του
PLC και κάθε μετατροπέα μέσω 3 δεδομένων διεργασίας. 

62260AXX
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Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει την αντίστοιχη παραμετροποίηση PROFINET. 

11838AEN
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7.2 Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης 
Με τη λειτουργία αυτόματης εγκατάστασης Auto-Setup είναι δυνατή η έναρξη
λειτουργίας του DFS21B ως πύλη, χωρίς υπολογιστή. Ενεργοποιείται από τον μικρο-
διακόπτη Auto-Setup (βλέπε κεφάλαιο "Εγκατάσταση της πύλης DFS21B / UOH11B"
στη σελίδα 21). 

Στο πρώτο βήμα το DFS21B ψάχνει στο εγκατεστημένο SBus για μετατροπείς
ηλεκτρομειωτήρων και τους εμφανίζει με σύντομο άναμμα του LED H1 (σφάλμα διαύλου
συστήματος). Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να οριστούν διαφορετικές διευθύνσεις SBus
στους μετατροπείς ηλεκτρομειωτήρων (P813). Συνιστούμε την εκχώρηση διευθύνσεων
με αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη διεύθυνση 1, με βάση τη διάταξη των
μετατροπέων στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Για κάθε μετατροπέα ηλεκτρομειωτήρα που
εντοπίζεται, η απεικόνιση της διεργασίας στην πλευρά του fieldbus επεκτείνεται κατά
τρεις λέξεις. 
Εάν δεν εντοπιστεί κανένας μετατροπέας, το LED H1 παραμένει αναμμένο. Έχει
προβλεφθεί συνολικά η χρήση έως και 8 μετατροπέων ηλεκτρομειωτήρων. Η εικόνα
που ακολουθεί παρουσιάζει τη διεργασία όταν χρησιμοποιούνται 3 μετατροπείς, ο
καθένας με 3 λέξεις δεδομένων εξόδου και εισόδου διεργασίας. 
Μετά την αναζήτηση, η μονάδα DFS21B ανταλλάσσει κυκλικά τρεις λέξεις δεδομένων
διεργασίας με κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα ηλεκτρομειωτήρα. Τα δεδομένα εξόδου
διεργασίας παραλαμβάνονται από το fieldbus, χωρίζονται σε μπλοκ των τριών και
μεταδίδονται. Τα δεδομένα εισόδου διεργασίας διαβάζονται από τους μετατροπείς,
συνενώνονται και μεταδίδονται στην κύρια μονάδα του fieldbus. 
Ο χρόνος κύκλου της επικοινωνίας SBus απαιτεί 2 ms ανά συνδρομητή σε έναν ρυθμό
Baud του SBus των 500 kBit/s χωρίς πρόσθετες ηλεκτρομηχανικές ρυθμίσεις. 
Σε μία εφαρμογή με 8 μετατροπείς στο SBus ο χρόνος κύκλου για την ενημέρωση των
δεδομένων διεργασίας ανέρχεται σε 8 x 2 ms = 16 ms. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Η ενεργοποίηση του μικροδιακόπτη Auto-Setup ξεκινά μία φορά τη λειτουργία αυτή.
Στη συνέχεια ο μικροδιακόπτης Auto-Setup πρέπει να παραμείνει ενεργός.
Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί ξανά με απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση
του μικροδιακόπτη. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Εκτελέστε εκ νέου την αυτόματη εγκατάσταση στις παρακάτω περιπτώσεις, αφού το
DFS21B αποθηκεύει αυτές τις τιμές μία φορά κατά την αυτόματη εγκατάσταση. Εδώ
θα πρέπει όλες οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στο SBus, να είναι
ενεργοποιημένες. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπεται πλέον η δυναμική μεταβολή της
αντιστοίχησης των δεδομένων διεργασίας των συνδεδεμένων μετατροπέων
ηλεκτρομειωτήρων, που πραγματοποιήθηκε κατά την αυτόματη εγκατάσταση. 
• Σε περίπτωση που αλλάξετε την αντιστοίχηση των δεδομένων διεργασίας των

μετατροπέων που έχουν συνδεθεί στο DFS21B. 
• Σε περίπτωση που έχετε αλλάξει τη διεύθυνση SBus κάποιας από τις συνδεδεμένες

συσκευές. 
• Σε περίπτωση που προσθέσετε ή αφαιρέσετε άλλες συσκευές. 
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Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του PLC, της
πρόσθετης δυνατότητας DFS21B και του μετατροπέα. 

62398AXX
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7.3 Ρύθμιση του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B 

Ωστόσο, για τον έλεγχο του μετατροπέα συχνοτήτων μέσω του PROFINET, θα πρέπει
αυτός να ρυθμιστεί για τον έλεγχο της πηγής σήματος (P101) και της πηγής τιμών
ρύθμισης (P100) = FIELDBUS. Η ρύθμιση FIELDBUS σημαίνει ότι οι παράμετροι του
μετατροπέα συχνότητας έχουν ρυθμιστεί για έλεγχο και εισαγωγή τιμών ρύθμισης μέσω
του PROFINET. Ο μετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE® αποκρίνεται στη συνέχεια
στα δεδομένα εξόδου διεργασίας, τα οποία εκπέμπονται από τον κύριο προγραμ-
ματιζόμενο ελεγκτή. 
Οι παράμετροι του μετατροπέα συχνότητας MOVIDRIVE® μπορούν να ρυθμιστούν
απευθείας μέσω του PROFINET, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις, εφ' όσον έχει εγκα-
τασταθεί η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων PROFINET. Επομένως, για παράδειγμα,
όλες οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν από τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή
μετά την ενεργοποίηση. 
Η ενεργοποίηση της πηγής ελέγχου και της πηγής ονομαστικών τιμών FIELDBUS
σηματοδοτείται στην υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με το bit "Fieldbus mode active" στη
λέξη κατάστασης. 
Για λόγους ασφαλείας, ο μετατροπέας συχνοτήτων πρέπει να ενεργοποιείται επίσης
από τους ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι ακρο-
δέκτες πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε ο
μετατροπέας να ενεργοποιείται μέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος τρόπος
ενεργοποίησης του μετατροπέα συχνότητας στους ακροδέκτες είναι, για παράδειγμα, με
σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØØ (λειτουργία /CONTROLLER INHIBIT) με ένα
σήμα DC +24 V και με προγραμματισμό των ακροδεκτών εισόδου DIØ1… DIØ3 σε NO
FUNCTION. 

11638AEN
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7.4 Ρύθμιση του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B 

Για τον έλεγχο του μετατροπέα συχνοτήτων μέσω του PROFINET, θα πρέπει αυτός να
ρυθμιστεί για τον έλεγχο της πηγής σημάτων ελέγχου (P101) και της πηγής ονομαστικών
τιμών (P100) = SBus. Η ρύθμιση SBus σημαίνει ότι ο μετατροπέας διαμορφώνεται
για έλεγχο και εισαγωγή ονομαστικών τιμών μέσω της πύλης. Ο μετατροπέας
MOVITRAC® Β αποκρίνεται στη συνέχεια στα δεδομένα εξόδου διεργασίας, τα οποία
εκπέμπονται από τον κύριο προγραμματιζόμενο ελεγκτή (συσκευή αυτοματισμού). 
Για να διακοπεί η λειτουργία του μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC® B όταν υπάρξει
πρόβλημα στην επικοινωνία SBus, θα πρέπει ο χρόνος υπέρβασης SBus1 (P815) να
ρυθμιστεί σε τιμή διαφορετική από 0 ms. Προτείνουμε μία τιμή μεταξύ 50 ... 200 ms. 
Η ενεργοποίηση των παραμέτρων "control signal source" (πηγή σήματος ελέγχου) και
"setpoint source" (πηγή ονομαστικών τιμών) στην τιμή SBus σηματοδοτείται στην
υπερκείμενη μονάδα ελέγχου με χρήση του bit "SBus mode active" της λέξης
κατάστασης. 
Για λόγους ασφαλείας, ο MOVITRAC® B πρέπει να αποδεσμεύεται επίσης από τους
ακροδέκτες, για έλεγχο μέσω του συστήματος fieldbus. Επομένως, οι ακροδέκτες
πρέπει να είναι καλωδιωμένοι και προγραμματισμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε ο
μετατροπέας να αποδεσμεύεται μέσω των ακροδεκτών εισόδου. Ο απλούστερος
τρόπος αποδέσμευσης του MOVITRAC® B μέσω των ακροδεκτών είναι, για
παράδειγμα, με σύνδεση του ακροδέκτη εισόδου DIØ1 (λειτουργία CW/STOP) με
ένα σήμα +24 V DC και με παραμετροποίηση των υπόλοιπων ακροδεκτών εισόδου
σε NO FUNCTION. 

11736AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Ρυθμίστε την παράμετρο P881 SBus adress με αύξουσα σειρά στις τιμές 1 ... 8.
• Η διεύθυνση SBus 0 χρησιμοποιείται από την πύλη DFE32B και για το λόγο αυτό

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. 
• Ρυθμίστε την παράμετρο P883 SBus-Timeout στις τιμές 50 ... 200 ms. 
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7.5 Διαμόρφωση του PROFIsafe® με το STEP7 
Μπορείτε να διαμορφώσετε την ασφαλή διεπαφή fieldbus DFS21B για τη λειτουργία
PROFINET με το συνηθισμένο τρόπο στο STEP7 HW-Konfig. 
Για να μπορείτε να λειτουργήσετε την κάρτα DFS21B χωρίς σφάλματα με το
PROFIsafe®, θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την παραμετροποίηση της μονάδας
με το STEP7 το προαιρετικό πακέτο "Distributed Safety" (έκδοση V5.4 ή νεότερη). 

7.5.1 Δομή υλικού 

• Συνδέστε την αντίστοιχη συσκευή στο PROFINET. 
• Ρυθμίστε τη διεύθυνση PROFIsafe στους μικροδιακόπτες "F-ADDRESS" της κάρτας

πρόσθετης δυνατότητας DFS21B. Επιτρέπονται οι διευθύνσεις 1 έως 1022
(εργοστασιακή ρύθμιση: διεύθυνση 255). 

• Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση PROFIsafe που έχει ρυθμιστεί στους μικροδιακόπτες
"F-ADDRESS" ταυτίζεται με τη διεύθυνση PROFIsafe στο STEP 7 HWKONFIG. 
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη θέση των μικροδιακοπτών στο παράδειγμα
διευθυνσιοδότησης με τη διεύθυνση 1012. 

61057AXX
Εικόνα 2: Παράδειγμα διευθυνσιοδότησης με τη διεύθυνση 1012 

1
6

7
5

4
3

2
8

9
10

F Address

0 1

26  x  1  =      64

27  x  1  =    128

28  x  1  =    256

29  x  1  =    512

25  x  1  =      32

24  x  1  =      16

23  x  0  =        0

22  x  1  =        4

21  x  0  =        0

20  x  0  =        0

1012
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7.5.2 Διαμόρφωση των ιδιοτήτων PROFIsafe 

• Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση του HW-Konfig στη δική σας
εφαρμογή. Για τον σκοπό αυτόν, αντιστοιχήστε στις διάφορες θέσεις τις σχετικές
μονάδες. Κάθε θέση διαθέτει μια σταθερά εκχωρημένη λειτουργία. Ο παρακάτω
πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις λειτουργίες των θέσεων. 

• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας της κάρτας DFS21B, θα πρέπει να
διαμορφώσετε μια μονάδα "F-Modul I/O (2 Byte)" στη θέση 1. 

• Επιλέξτε τη θέση 1 και διαγράψτε την καταχώρηση "κενή". Σύρετε κατόπιν την
καταχώρηση "F-Modul I/O (2 Byte)" [2] στη θέση 1 [1]. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη
διαμόρφωση με το MOVIDRIVE® B και την προαιρετική δυνατότητα DFS21B. 

MOVITRAC® B MOVIDRIVE® B 
Θέση Χαρακτηρισμός DP Περιγραφή λειτουργίας 

1 F-Channel Στη θέση 1 διαμορφώνεται το κανάλι 
PROFIsafe. Σε αυτό μπορούν να 
αντιστοιχηθούν οι παρακάτω μονάδες: 
• "F-Modul I/O (2 byte)" = το κανάλι 

PROFIsafe χρησιμοποιείται για την 
πρόσθετη δυνατότητα DFS21B 

• "Empty" = το κανάλι PROFIsafe δεν 
χρησιμοποιείται 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν δεν διαμορφωθεί κανένα κανάλι 
PROFIsafe, τότε το τμήμα του DFS που 
σχετίζεται με την ασφάλεια παραμένει σε 
ασφαλή κατάσταση και η ασφαλής έξοδος 
FDO0 παραμένει απενεργοποιημένη. 

2 – 9 2 PD-Channel Στη θέση 2 διαμορφώνονται τα δεδομένα διερ-
γασίας για τον έλεγχο του MOVIDRIVE® B / 
MOVITRAC® B. Προς την κατεύθυνση εισόδου 
και εξόδου μεταφέρεται πάντοτε ο ίδιος 
αριθμός δεδομένων διεργασίας. Το κανάλι 
δεδομένων διεργασίας πρέπει να διαμορ-
φώνεται πάντοτε. Το κανάλι αυτό δεν 
προορίζεται για σκοπούς ασφαλείας. 

62532AEN

[1]

[2]
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Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη διαμόρφωση με το MOVITRAC® B και την προαιρετική
δυνατότητα DFS21B στο περίβλημα πύλης 

• Η παραμετροποίηση των ιδιοτήτων PROFIsafe της ασφαλούς κάρτας DFS21B
μπορεί να πραγματοποιηθεί στο STEP7 HWKONFIG, κάνοντας διπλό κλικ στη δια-
μορφωμένη μονάδα F της θέσης 1. Θα εμφανιστεί το παράθυρο [F-Modul I/O
(2-Byte) properties] με τις καρτέλες [General], [Addresses], [Parameters] και
[PROFIsafe]. 

62533AEN
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• Στην καρτέλα "PROFIsafe" ρυθμίζονται οι παράμετροι F (Æ επόμενη εικόνα) 

Η διαμορφωμένη διεύθυνση F_Dest_Add σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου πρέπει να
συμφωνεί με τη διεύθυνση PROFIsafe που έχει ρυθμιστεί στο DFS21B με τους
μικροδιακόπτες "F-ADDRESS". 

11780AEN
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7.5.3 Περιγραφή των παραμέτρων F 

Κατά την εκκίνηση του PROFINET, οι παράμετροι που σχετίζονται με την ασφάλεια για
τη λειτουργία PROFIsafe® αποστέλλονται από τον ελεγκτή PROFINET IO στην κάρτα
πρόσθετης δυνατότητας DFS21B σε ένα μπλοκ παραμέτρων F. Αυτές ελέγχονται στο
τμήμα της κάρτας DFS21B που σχετίζεται με την ασφάλεια, ως προς την εγκυρότητά
τους. Η κάρτα DFS21B πραγματοποιεί την ανταλλαγή δεδομένων (Data Exchange) στο
PROFINET μόνο μετά από θετική επιβεβαίωση αυτού του μπλοκ παραμέτρων F. 
Παρακάτω αναφέρονται οι παράμετροι που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι οποίες
μεταδίδονται προς την κάρτα DFS21B. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα
διαύλου, διατίθενται οι παρακάτω παράμετροι. 

Παράμετρος 
"F_SIL" 

Με αυτή την παράμετρο οι συνδρομητές F είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση
της κατηγορίας ασφαλείας με τον F-Host. Για τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την
ασφάλεια, διακρίνονται κυκλώματα ασφαλείας με διάφορες κατηγορίες ασφαλείας SIL 1
ως SIL 3 (SIL = Safety Integrity Level, επίπεδο ακεραιότητας ασφαλείας), ανάλογα με το
βαθμό επικινδυνότητας. 
Η κάρτα προαιρετικής δυνατότητας DFS21B υποστηρίζει την παρακάτω ρύθμιση: 
• F_SIL = SIL 3 

Παράμετρος 
"F_CRC_Length" 

Απαιτείται μια τιμή ελέγχου CRC διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθος των
δεδομένων χρήσης F (τιμές διεργασίας) και την έκδοση του PROFIsafe. Αυτή η
παράμετρος ενημερώνει το στοιχείο F σχετικά με το αναμενόμενο μέγεθος του κλειδιού
CRC2 στο τηλεγράφημα ασφαλείας. 
Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B χρησιμοποιεί μέγεθος δεδομένων χρήσης
μικρότερο από 12 Byte, και συνεπώς στο PROFIsafe V2 χρησιμοποιείται τιμή CRC
μεγέθους 3 Byte. 
Η κάρτα προαιρετικής δυνατότητας DFS21B υποστηρίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις: 
• F_CRC_Length = CRC 3 byte (μόνο στο PROFIsafe V2) 

Παράμετρος 
"F_Par_Version" 

Αυτή η παράμετρος υποδεικνύει την έκδοση PROFIsafe που υποστηρίζει η κάρτα
DFS21B. Στα συστήματα MOVIDRIVE® B τύπου PROFINET υποστηρίζεται μόνον η
έκδοση PROFIsafe V2. 

Παράμετρος 
"F_Source_Add" 

Οι διευθύνσεις PROFIsafe χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της προέλευσης
(F_Source_Add) και του προορισμού (F_Dest_Add). Ο συνδυασμός διεύθυνσης
προέλευσης και προορισμού θα πρέπει να είναι μοναδικός σε όλο το δίκτυο ή το
σταθμό. Η εκχώρηση της διεύθυνσης προέλευσης F_Source_Add πραγματοποιείται
αυτόματα από το STEP7, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας. 
Η παράμετρος "F_Source_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 65534. 
Η παράμετρος δεν μπορεί να αλλαχθεί απευθείας από το STEP7-HW-KONFIG. 

Παράμετροι PROFIsafe Σύστημα διαύλου 
PROFINET IO 

F_Check_SeqNr δεν διατίθεται 
F_SIL σταθερή 
F_CRC_Length σταθερή 
F_Par_Version σταθερή 
F_Source_Add σταθερή 
F_Dest_Add ρυθμιζόμενη 
F_WD_Time ρυθμιζόμενη 
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Παράμετρος 
"F_Dest_Add" 

Σε αυτή την παράμετρο εμφανίζεται η διεύθυνση PROFIsafe η οποία ρυθμίστηκε
προηγουμένως στους μικροδιακόπτες F-ADDRESS της κάρτας DFS21B. 
Η παράμετρος "F_Dest_Add" μπορεί να δεχθεί τιμές μεταξύ 1 και 1023. 

Παράμετρος 
"F_WD_Time" 

Αυτή η παράμετρος ορίζει τον χρόνο παρακολούθησης στην κάρτα προαιρετικής
δυνατότητας DFS21B. 
Εντός αυτού του χρόνου παρακολούθησης θα πρέπει να αποσταλεί ένα ισχύον
τηλεγράφημα ασφαλείας από το F-CPU. Σε διαφορετική περίπτωση, η κάρτα DFS21B
περνά σε ασφαλή κατάσταση. 
Επιλέξτε έναν χρόνο παρακολούθησης αρκετά μεγάλο ώστε να γίνονται αποδεκτές οι
καθυστερήσεις των τηλεγραφημάτων, αλλά και αρκετά μικρό ώστε η εφαρμογή
ασφαλείας να εκτελείται χωρίς περιορισμούς. 
Για την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο
"F_WD_Time" σε τιμές από 1 ms ως 10 s, ανά 1 ms. 
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7.6 Ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe DFS 
7.6.1 Εισαγωγή 

Η πρόσθετη δυνατότητα DFS υποστηρίζει την παράλληλη εκτέλεση κανονικής
επικοινωνίας και επικοινωνίας για σκοπούς ασφαλείας, διαμέσου ενός συστήματος
fieldbus ή ενός δικτύου. Η επικοινωνία ασφαλείας PROFIsafe μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μέσω του PROFIBUS DP (DFS11B) ή του PROFINET IO (DFS21B). 
Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μονάδας διαύλου και της πρόσθετης
δυνατότητας DFS πραγματοποιείται μέσω του εκάστοτε συστήματος επικοινωνίας, το
οποίο αποτελεί το "γκρίζο κανάλι" για την εφαρμογή ασφαλείας. Τα μεταδιδόμενα
τηλεγραφήματα διαύλου περιέχουν τυπικές πληροφορίες για την κλασική λειτουργία του
μετατροπέα, αλλά και το τηλεγράφημα ασφαλείας του PROFIsafe. Ανάλογα με τη
διαμόρφωση, ανταλλάσσονται παράλληλα στη μέγιστη έκτασή της οι πληροφορίες
ασφαλείας PROFIsafe και τα δεδομένα διεργασίας μεταξύ κύριας μονάδας διαύλου και
πρόσθετης δυνατότητας DFS. 

62401AEN
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7.6.2 Μπλοκ δεδομένων περιφέρειας F της πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS 

Κατά τη μετάφραση στο εργαλείο διαμόρφωσης (HWKONFIG) δημιουργείται
αυτομάτως ένα μπλοκ δεδομένων περιφέρειας F για κάθε κάρτα πρόσθετης
δυνατότητας PROFIsafe DFS. Το μπλοκ δεδομένων περιφέρειας F προσφέρει στον
χρήστη μια διεπαφή μέσω της οποίας αυτός μπορεί να αξιολογήσει ή να ελέγξει τις
μεταβλητές του προγράμματος ασφαλείας. 
Το όνομα συμβολισμού σχηματίζεται από το σταθερό πρόθεμα "F", την αρχική
διεύθυνση της περιφέρειας F και του ονόματος που έχει καταχωρηθεί στις ιδιότητες
αντικειμένου κατά τη διαμόρφωση της περιφέρειας F (π.χ. F00008_198). 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μπλοκ δεδομένων περιφέρειας F για την πρόσθετη
δυνατότητα PROFIsafe DFS. 

PASS_ON Με τη μεταβλητή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αδράνειας της
πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS. Εφόσον η τιμή PASS_ON = 1, η περιφέρεια
F αδρανοποιείται. 

ACK_NEC Μετά την αντιμετώπιση ενός σφάλματος, η επανενσωμάτωση της πρόσθετης
δυνατότητας PROFIsafe DFS εξαρτάται από την τιμή ACK_NEC. 
• ACK_NEC = 0: η επανενσωμάτωση γίνεται αυτόματα 
• ACK_NEC = 1: η επανενσωμάτωση πραγματοποιείται μετά από ακύρωση του

σφάλματος από τον χρήστη 

ACK_REI Για την επανενσωμάτωση μιας πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS μετά την
αντιμετώπιση ενός σφάλματος, απαιτείται ακύρωση από τον χρήστη, με θετικό ανοδικό
σήμα στη μεταβλητή ACK_REI. Η ακύρωση είναι δυνατή όταν η μεταβλητή
ACK_REQ = 1. 

Διεύθυνση Σύμβολο Τύπος 
δεδομένων 

Λειτουργία Προεπιλογή 

Ρυθμιζόμενες 
μεταβλητές 

DBX0.0 "F00008_198.PASS_ON" Bool 1 = Ενεργοποίηση κατάστασης αδράνειας 0
DBX0.1 "F00008_198.ACK_NEC" Bool 1 = Απαιτείται ακύρωση για 

επανενσωμάτωση στο DFS 
1

DBX0.2 "F00008_198.ACK_REI" Bool 1 = Ακύρωση για επανενσωμάτωση 0
DBX0.3 "F00008_198.IPAR_EN" Bool Μεταβλητή για αναίρεση 

παραμετροποίησης (δεν υποστηρίζεται 
από την πρόσθετη δυνατότητα 
PROFIsafe DFS) 

0

Αξιολογήσιμες 
μεταβλητές 

DBX2.0 "F00008_198.PASS_OUT
" 

Bool Εκτέλεση αδρανοποίησης 1

DBX2.1 "F00008_198.QBAD" Bool 1 = Δίνονται υποκατάστατες τιμές 1
DBX2.2 "F00008_198.ACK_REQ" Bool 1 = Απαιτείται ακύρωση για 

επανενσωμάτωση 
0

DBX2.3 "F00008_198.IPAR_OK" Bool Μεταβλητή για αναίρεση 
παραμετροποίησης (δεν υποστηρίζεται 
από την πρόσθετη δυνατότητα 
PROFIsafe DFS) 

0

DBB3 "F00008_198.DIAG" Byte Πληροφορίες σέρβις 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Η παραμετροποίηση της μεταβλητής ACK_NEC = 0 επιτρέπεται μόνον όταν το
σύστημα ασφάλειας επιτρέπει την αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη
διεργασία. 
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. 
• Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η αυτόματη επανενσωμάτωση για την αντίστοιχη

διεργασία. 
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ACK_REQ Το σύστημα ελέγχου F θέτει την τιμή ACK_REQ = 1, αφού αντιμετωπιστούν όλα τα
σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe
DFS. Μετά την ακύρωση των σφαλμάτων από τον χρήστη, το σύστημα ελέγχου F θέτει
την τιμή ACK_REQ στο 0. 

PASS_OUT Υποδεικνύει εάν έχει συμβεί αδρανοποίηση της πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe
DFS. Δίνονται υποκατάστατες τιμές. 

QBAD Σφάλμα κατά την ανταλλαγή δεδομένων με την πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe DFS.
Υποδεικνύει ότι έχει συμβεί αδρανοποίηση. Δίνονται υποκατάστατες τιμές. 

DIAG Μέσω της μεταβλητής DIAG παρέχονται μη ασφαλείς πληροφορίες για τυχόν σφάλματα
στο σύστημα ελέγχου F, για σκοπούς σέρβις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο του συστήματος ελέγχου F. 

7.6.3 Δεδομένα χρήσης F της πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS 

Ερμηνεία των 
μεμονωμένων Bit 
στα δεδομένα 
χρήσης F του 
PROFIsafe. 

Η κωδικοποίηση των δεδομένων χρήσης F βασίζεται στις προδιαγραφές "PROFIdrive
on PROFIsafe" V1.0 (αρ. παραγγελίας PNO 3.272). Το "PROFIdrive Safety Block 1"
που καθορίζεται εκεί, αντιστοιχεί στο Byte 0. Το Byte 1 είναι ειδικό για τον κατασκευαστή
και, στην περίπτωση της πρόσθετης δυνατότητας DFS, χρησιμοποιείται για την ασφαλή
έξοδο. 

62433AEL

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

Byte 1 Byte 0

4..7: εφεδρικό

1..7: εφεδρικό

0: διακοπή παροχής

Byte 2Byte 3Byte 4Byte 5

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

0: ασφαλής αποσύνδεση 
(STO)

1..7: εφεδρικό

2..7: εφεδρικό

εφεδρικό, για ασφάλεια
τηλεγραφημάτων PROFIsafe

Δεδομένα εξόδου 
Κύρια μονάδα >> DFS

Δεδομένα εισόδου
DFS >> κύρια μονάδα

εφεδρικό, για ασφάλεια
τηλεγραφημάτων PROFIsafe
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Δεδομένα εξόδου 

Δεδομένα 
εισόδου 

Byte Bit Ονομασία Εργοστα-
σιακή τιμή 

Λειτουργία Παρατήρηση 

0 0 STO 0 Ασφαλής ακινητοποίηση του κινητήρα – "Safe Torque Off" 
(ασφαλής διακοπή ροπής) 

0: ενεργό 

1..7 – 0 Εφεδρικό Να μην 
χρησιμοποιηθεί! 

Byte Bit Ονομασία Εργοστα-
σιακή τιμή 

Λειτουργία Παρατήρηση 

0 0 POWER_REMOVED 0 Ενεργοποίηση απόκρισης ασφαλούς εξόδου F-DO_STO 
– "Power removed" (Διακοπή παροχής) 

1: ενεργό 

1..7 – 0 Εφεδρικό Να μην 
χρησιμοποιηθεί! 
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7.7 Χρόνοι αντίδρασης της πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS 
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και
μηχανήματα, ο χρόνος αντίδρασης έχει καθοριστική σημασία. Για τον προσδιορισμό του
χρόνου αντίδρασης όταν απαιτείται κάποια λειτουργία ασφαλείας, πρέπει να εξετάζεται
πάντοτε ολόκληρο το σύστημα από τον αισθητήρα (ή τη διάταξη ελέγχου) μέχρι τον
μηχανισμό κίνησης. Συνεπώς, οι παρακάτω χρόνοι είναι σημαντικοί: 
• Χρόνος απόκρισης των συνδεδεμένων αισθητήρων 
• Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης των ασφαλών εισόδων (χρόνος φιλτραρίσματος και

χρόνος προετοιμασίας) 
• Χρόνος κύκλου PROFIsafe 
• Χρόνος προετοιμασίας (χρόνος κύκλου) στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας 
• Χρόνος παρακολούθησης PROFIsafe "F_WD_Time" 
• Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης των ασφαλών εξόδων 
• Χρόνος αντίδρασης ή ενεργοποίησης του μηχανισμού κίνησης 

7.7.1 Αλληλουχία αντίδρασης σε σχέση με την πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe DFS 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αλληλουχία αντίδρασης που σχετίζεται με την πρόσθετη
δυνατότητα PROFIsafe DFS: 

62402AXX

DFS Πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe 
F-CPU Μονάδα ελέγχου ασφαλείας 
μC Μικροελεγκτής 
F-DO Ασφαλής έξοδος 
A Μηχανισμός ενεργοποίησης του STO 

F-DOt4
t5

t3

MOVIDRIVE / MOVITRAC

DFS

F-CPU

C Aµ

Cµ

tps

Χρόνος αντίδρασης από τη μονάδα ελέγχου ασφαλείας μέχρι τον μηχανισμό κίνησης για την καθοδήγηση του STO 
t3 Χρόνος προετοιμασίας στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας καθορίζεται από τη μονάδα ελέγχου 
tps Χρόνος κύκλου PROFIsafe σύμφωνα με τα δεδομένα από τη μονάδα ελέγχου 

ασφαλείας 
t4 Εσωτερικός χρόνος αντίδρασης της ασφαλούς εξόδου 25 ms 
t5 Χρόνος αντίδρασης ή ενεργοποίησης του μηχανισμού κίνησης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή 

Ο μηχανισμός ενεργοποιείται μετά από xx ms Σύνολο 
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Επιπλέον, ο χρόνος παρακολούθησης του PROFIsafe ("F_WD_Time") παίζει σημαντικό
ρόλο στον προσδιορισμό του μέγιστου χρόνου αντίδρασης όταν απαιτείται ενέργεια
ασφαλείας (βλ. ενότητα "PROFIsafe-Timeout", σελίδα 68). Για τη μονάδα DFS, ο χρόνος
αυτός πρέπει να ρυθμιστεί στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας. 
Για την αλληλουχία αντίδρασης που παρουσιάζεται παραπάνω, με τον χρόνο
παρακολούθησης PROFIsafe tWD, προκύπτει ο παρακάτω μέγιστος συνολικός χρόνος
αντίδρασης, από ένα συμβάν στον αισθητήρα ασφαλείας μέχρι την ενεργοποίηση του
μηχανισμού κίνησης: 

7.8 Διάγνωση με την πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe DFS 
7.8.1 LED διάγνωσης 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι λυχνίες LED διάγνωσης "FS" και "FDO" για την
πρόσθετη δυνατότητα PROFIsafe DFS (Æ παρακάτω εικόνα). 

LED "FS" 
(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
FAILSAFE) 

• Το LED "FS" (FAILSAFE-STATUS) δείχνει την κατάσταση Failsafe του PROFINET. 

LED "FDO" 
(ΈΞΟΔΟΣ 
FAILSAFE) 

• Το LED "FSΟ" (ΈΞΟΔΟΣ FAILSAFE) δείχνει την έξοδο Failsafe του PROFINET. 

tReaktion,max = max {tps + t3 + tps + t4} + t5 

62397AXX

DFS21B

FSR

FDOBF

Κατάσταση LED "FS" Αιτία σφάλματος Αντιμετώπιση σφάλματος 
πράσινο • Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B 

εκτελεί κυκλική ανταλλαγή δεδομένων με 
το F-Host. 

• Κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

–

κόκκινο • Κατάσταση σφάλματος στο τμήμα 
ασφαλείας. 

• Δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας 24 V_LS. 

• Ανάγνωση διαγνωστικών στη μονάδα F-Host. 
• Αποκαταστήστε την αιτία σφάλματος και στη συνέχεια 

ακυρώστε το στο F-Host. 
σβηστή • Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B 

βρίσκεται σε φάση αρχικοποίησης. 
• Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας. 
• Ελέγξτε τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας διαύλου. 

αναβοσβήνει με 
κόκκινο/πράσινο 
χρώμα 

Υπήρχε σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας και η 
αιτία σφάλματος έχει ήδη αποκατασταθεί – 
απαιτείται ακύρωση. 

Ακύρωση σφάλματος στο F-Host (επανενσωμάτωση). 

Κατάσταση LED "FDO" Κατάσταση 
πορτοκαλί Έξοδος F-DO ενεργή 
σβηστή Έξοδος F-DO αδρανής (απενεργοποιημένη) 

ΣΤΟΠ! 

Τα LED "R", "BF", "FDO" και "FS" δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς ασφαλείας. 
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7.9 Καταστάσεις σφάλματος της πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS 

7.9.1 Σφάλμα στο τμήμα ασφαλείας 

Η πρόσθετη δυνατότητα DFS PROFIsafe μπορεί να αναγνωρίσει μια σειρά εσωτερικών
και εξωτερικών σφαλμάτων (στις ασφαλείς εισόδους/εξόδους). Τους τύπους
σφαλμάτων, τις ακριβείς αποκρίσεις σφαλμάτων και τα μέτρα αποκατάστασής τους
μπορείτε να τα βρείτε στο κεφάλαιο "Κατάλογος σφαλμάτων DFS PROFIsafe". Σε
περίπτωση σφάλματος στο τμήμα ασφαλείας, η πρόσθετη δυνατότητα DFS αντιδρά
συνήθως με αδρανοποίηση της μονάδας και μετάβαση σε εφεδρικές τιμές αντί για τιμές
διεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι τιμές διεργασίας που σχετίζονται με την
ασφάλεια (F-DO) δέχονται την τιμή "0" (Æ ασφαλής κατάσταση). 
Μετά την αντιμετώπιση του σφάλματος πραγματοποιείται επανενσωμάτωση της
πρόσθετης δυνατότητας DFS μέσω ακύρωσης του σφάλματος από τον χρήστη. 

7.9.2 Υπέρβαση χρονικού ορίου PROFIsafe 

Σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης της επικοινωνίας PROFIsafe που σχετίζεται
με την ασφάλεια, η μονάδα DFS αποκρίνεται μετά το πέρας του επιλεγμένου χρόνου
παρακολούθησης "F_WD_Time" (βλέπε περιγραφή των παραμέτρων F) επίσης με
αδρανοποίηση και μετάβαση στην ασφαλή κατάσταση. Στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας,
μετά το πέρας αυτού του χρόνου αδρανοποιείται η αντίστοιχη μονάδα και οι αντίστοιχες
τιμές διεργασίας της εφαρμογής ασφαλείας ρυθμίζονται στο "0" (Æ ασφαλής
κατάσταση). 
Σε περίπτωση αδρανοποίησης, απαιτείται κατά κανόνα επανενσωμάτωση της
αντίστοιχης μονάδας μέσω ακύρωσης του σφάλματος από τον χρήστη. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Ανάλογα με τη μονάδα ελέγχου ασφαλείας που χρησιμοποιείται, πιθανόν να χρησιμο-
ποιούνται διαφορετικοί όροι αντί των όρων "Αδρανοποίηση" και "Επανενσωμάτωση"
στο εγχειρίδιο της μονάδας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο της
μονάδας ελέγχου ασφαλείας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 

Στη μονάδα ελέγχου ασφαλείας μπορεί επίσης να επιλεγεί η αυτόματη επανενσω-
μάτωση. 
Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. 
• Στις εφαρμογές ασφαλείας δεν επιτρέπεται η χρήση της λειτουργίας αυτής. 
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7.9.3 Διάγνωση ασφαλείας μέσω PROFINET 

Η κατάσταση της επικοινωνίας PROFIsafe και τα μηνύματα σφάλματος στην πρόσθετη
δυνατότητα DFS αποστέλλονται στον ελεγκτή PROFINET IO, όπου μπορεί να γίνει
διάγνωσή τους. 

Μηνύματα 
διάγνωσης 
PROFIsafe Layer 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα μηνύματα διάγνωσης του PROFIsafe Layer: 

Κωδικοί 
σφαλμάτων 
πρόσθετης 
δυνατότητας DFS 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους κωδικούς σφάλματος της μονάδας DFS: 

Byte 11 Κείμενο διάγνωσης PROFINET 
(ελληνικά) 

Κείμενο διάγνωσης PROFINET 
(αγγλικά) 

0hex / 0dec Κανένα σφάλμα ---

40hex / 64dec Το F_Dest_Add δε συμφωνεί Mismatch of F_Dest_Add 

41hex / 65dec Το F_Dest_Add δεν είναι έγκυρο F_Dest_Add not valid 

42hex / 66dec Το F_Source_Add δεν είναι έγκυρο F_Source_Add not valid 

43hex / 67dec Το F_WD_Time είναι 0 ms F_WD_Time is 0 ms 

44hex / 68dec F_SIL Level μεγαλύτερο του μέγιστου 
SIL Level 

F_SIL exceeds SIL f. application 

45hex / 69dec Λανθασμένο F_CRC_Length F_CRC_Length does not match 

46hex / 70dec Λανθασμένη έκδοση παραμέτρων F F-Parameter set incorrect 

47hex / 71dec Σφάλμα στην τιμή CRC1 CRC1-Fault 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και την αποκατάσταση των μηνυμάτων
σφαλμάτων θα βρείτε στα εγχειρίδια του ελεγκτή PROFINET IO. 

Byte 12 Byte 13 Περιγραφή 
(ελληνικά) 

Περιγραφή 
(αγγλικά) 

Σημασία / 
αποκατάσταση 

00hex / 00dec 00hex / 00dec Κανένα σφάλμα --- βλ. πίνακα 
σφαλμάτων DFS 
PROFIsafe, 
σελίδα 70 

01hex / 01dec Εσωτερικό σφάλμα ροής Internal sequence fault 

02hex / 02dec Εσωτερικό σφάλμα 
συστήματος 

Internal system fault 

03hex / 03dec Σφάλμα επικοινωνίας Communication fault 

04hex / 04dec Σφάλμα τροφοδοσίας 
ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 

Circuitry supply voltage 
fault 

32hex / 50dec Εσωτερικό σφάλμα στην 
ασφαλή έξοδο (F-DΟx) 

Internal fault failsafe 
output 

33hex / 51dec Βραχυκύκλωμα στην 
ασφαλή έξοδο (F-DΟ) 

Short-circuit failsafe 
output 

34hex / 52dec Υπερβολικό φορτίο στην 
ασφαλή έξοδο (F-DΟ) 

Overload failsafe 
output 

6Fhex / 111dec Εσωτερικό σφάλμα 
επικοινωνίας με την 
πρόσθετη δυνατότητα 
DFS 

Internal communication 
timeout 

7Fhex / 127dec Σφάλμα αρχικοποίησης 
πρόσθετης δυνατότητας 
DFS 

F init fault 
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7.9.4 Πίνακας σφαλμάτων πρόσθετης δυνατότητας PROFIsafe DFS 

Κωδικός σφάλματος/
Περιγραφή 

Αντίδραση Αιτία Μέτρα 

00 Κανένα σφάλμα – – –

01 Εσωτερικό σφάλμα 
ροής 

• F-DO = 0 
(απενεργοποίηση 
ασφαλών εξόδων) 

• Αδρανοποίηση 
μονάδας DFS 

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων ασφαλείας, πιθανώς 
λόγω προβλημάτων 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(EMC) 

• Έλεγχος εγκατάστασης (EMC) 
• Διακόψτε και επανασυνδέστε την 

τάση 24 V 
• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 
• Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί πάλι, 

αντικαταστήστε τη μονάδα DFS ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW. 

02 Εσωτερικό σφάλμα 
συστήματος 

03 Σφάλμα 
επικοινωνίας 

Πρόβλημα στην επικοινωνία 
PROFIsafe 

• Ελέγξτε τη διαμόρφωση (π.χ. χρόνος 
παρακολούθησης PROFIsafe) 

• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 

04 Σφάλμα 
τροφοδοσίας 
ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 

Η τροφοδοσία των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων βρίσκεται εκτός των 
καθορισμένων ορίων 

• Έλεγχος εγκατάστασης (EMC) 
• Διακόψτε και επανασυνδέστε την 

τάση 24 V 
• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 
• Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί πάλι, 

αντικαταστήστε τη μονάδα DFS ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW. 

50 Εσωτερικό σφάλμα 
στην ασφαλή έξοδο 
(F-DΟ) 

• F-DO = 0 
(απενεργοποίηση 
ασφαλών εξόδων) 

• Αδρανοποίηση 
μονάδας DFS 

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων ασφαλείας, πιθανώς 
λόγω προβλημάτων 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(EMC) 

• Έλεγχος εγκατάστασης (EMC) 
• Διακόψτε και επανασυνδέστε την

τάση 24 V 
• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 
• Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί πάλι, 

αντικαταστήστε τη μονάδα DFS ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW. 

51 Βραχυκύκλωμα 
στην ασφαλή έξοδο 
(F-DΟ) 

• Βραχυκύκλωμα στην 
τροφοδοσία τάσης 24 V ή 
στο δυναμικό αναφοράς 

• Βραχυκύκλωμα μεταξύ 
F-DO_P και F-DO_M 

• Έλεγχος της εγκατάστασης/ 
καλωδίωσης και αποκατάσταση 
του βραχυκυκλώματος 

• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 

52 Υπερβολικό φορτίο 
στην ασφαλή έξοδο 
(F-DΟ) 

Υπερβολικό φορτίο στην έξοδο 
F-DO (υπερβολική ένταση 
ρεύματος!) 

• Έλεγχος της εγκατάστασης/ 
καλωδίωσης και αποκατάσταση 
του υπερβολικού φορτίου 

• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 

111 Εσωτερικό σφάλμα 
επικοινωνίας 

• F-DO = 0 
(απενεργοποίηση 
ασφαλών εξόδων) 

• Αδρανοποίηση 
μονάδας DFS 

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων ασφαλείας, πιθανώς 
λόγω προβλημάτων 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(EMC) 

• Έλεγχος εγκατάστασης (EMC) 
• Διακόψτε και επανασυνδέστε 

την τάση 24 V 
• Επανενσωμάτωση μονάδας DFS 
• Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί πάλι, 

αντικαταστήστε τη μονάδα DFS ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW. 

127 Σφάλμα 
αρχικοποίησης 

• F-DO = 0 
(απενεργοποίηση 
ασφαλών εξόδων) 

• Αδρανοποίηση 
μονάδας DFS 

• Η τιμή F_Dest_Add είναι 
μηδέν 

• Η πρόσθετη δυνατότητα δεν 
είναι συμβατή με την 
επιθυμητή (διαμορφωμένη) 
λειτουργία ασφαλείας 

• Ρυθμίστε την τιμή F_Dest_Add στη 
διαμορφωμένη τιμή μέσω του 
MOVITOOLS®-MotionStudio 

• Αντικαταστήστε τη μονάδα DFS ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της SEW 
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8 Συμπεριφορά λειτουργίας στο PROFINET 
8.1 Εισαγωγή 

Με το PROFINET IO αναβαθμίζεται η κλασική επικοινωνία fieldbus σε τεχνολογία Fast
Ethernet ως φυσικό μέσο μεταφοράς. Υποστηρίζεται τόσο η ικανότητα επικοινωνίας σε
πραγματικό χρόνο, όσο και η ανοικτή επικοινωνία μέσω του Ethernet TCP/IP. Το
PROFINET διακρίνει τρεις κατηγορίες επικοινωνίας, οι οποίες διαφέρουν ως προς την
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητά τους. 

Τρεις κατηγορίες 
επικοινωνίας 

• TCP/IP 
Ανοικτή επικοινωνία TCP/IP χωρίς απαιτήσεις λειτουργίας πραγματικού χρόνου
(π.χ. τεχνολογία Web). 

• RT (Real Time) 
Ανταλλαγή δεδομένων IO μεταξύ συσκευών αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο
(> 1 ms). 

• IRT (Isochronous Real Time) 
Ισόχρονη επικοινωνία πραγματικού χρόνου για τη συγχρονισμένη ανταλλαγή
δεδομένων IO (π.χ. για εφαρμογές Motion Control, όχι για την πρόσθετη δυνατότητα
DFE32B). 

Η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B καλύπτει τις απαιτήσεις της κατηγορίας PROFINET
RT και προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας μέσω TCP/IP ή UDP/IP. 

Τρεις τύποι 
συσκευών 

Το PROFINET IO διακρίνει τρεις τύπους συσκευών: "Ελεγκτής IO", "Συσκευή IO" και
"Επόπτης IO". 
• Ελεγκτής IO 

Ο ελεγκτής IO αναλαμβάνει την κύρια λειτουργία για την κυκλική ανταλλαγή
δεδομένων IO με τις αποκεντρωμένες συσκευές πεδίου και συνήθως υλοποιείται ως
διεπαφή επικοινωνίας μίας μονάδας ελέγχου. Μπορεί να συγκριθεί με μία κύρια
μονάδα PROFIBUS DP κατηγορίας 1. Σε ένα σύστημα PROFINET IO μπορούν να
υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές ΙΟ. 

• Συσκευή IO 
Ως συσκευές IO χαρακτηρίζονται όλες οι συσκευές πεδίου του PROFINET IO, οι
οποίες ελέγχονται από τον ελεγκτή IO, π.χ. Ι/Ο, ηλεκτροκινητήρες, συγκροτήματα
βαλβίδων κλπ. Οι συσκευές IO μπορούν να συγκριθούν με τους συνδρομητές
PROFIBUS-DP-Slave (υποτελείς μονάδες). Η πρόσθετη δυνατότητα DFE32B είναι
μία συσκευή PROFINET IO. 

• Επόπτης IO 
Ως επόπτης IO χαρακτηρίζονται οι συσκευές προγραμματισμού Η/Υ με τα αντίστοιχα
εργαλεία διάγνωσης/Engineering. Οι επόπτες IO έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
διαδικασιών και παραμέτρων, καθώς και σε πληροφορίες συναγερμών και
διάγνωσης. 

00

I
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Μοντέλο 
επικοινωνίας 

Το μοντέλο επικοινωνίας του PROFINET IO βασίζεται στη μακροχρόνια πείρα
εφαρμογών του PROFIBUS DP-V1. Η διαδικασία προσπέλασης κύριας-υποτελούς
μονάδας απεικονίζεται σε ένα μοντέλο παρόχου-καταναλωτή. 
Για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ελεγκτή IO και των συσκευών IO χρησιμο-
ποιούνται διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Τα κυκλικά δεδομένα IO, καθώς και οι
συναγερμοί βάσει συμβάντων μεταφέρονται από ένα κανάλι πραγματικού χρόνου. Για
την παραμετροποίηση, τη διαμόρφωση και τις πληροφορίες διάγνωσης χρησιμοποιείται
το τυπικό κανάλι UDP/IP. 

Μοντέλο 
συσκευών 

Για την υλοποίηση του μοντέλου συσκευών επεκτάθηκε η γνωστή περιφερειακή δομή
συσκευών του PROFIBUS DP. Το μοντέλο συσκευών βασίζεται σε μηχανισμούς slots
και subslots, με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν προσαρμοζόμενες συσκευές με
θέσεις για στοιχεία και υποστοιχεία. Τα στοιχεία εκπροσωπούνται από τα slots και τα
υποστοιχεία από τα subslots. Αυτοί οι μηχανισμοί επιτρέπουν και τη λογική
διαμόρφωση, π.χ. για ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης (Æ εικόνα που ακολουθεί). 

58645AXX
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Ένας μεμονωμένος άξονας κίνησης παρουσιάζεται στο PROFINET IO ως ένα στοιχείο.
Στο στοιχείο αυτό μπορούν να ενσωματωθούν διάφορα υποστοιχεία. Τα υποστοιχεία
καθορίζουν έτσι τη διεπαφή δεδομένων διεργασίας προς τον ελεγκτή IO ή προς τον
συνεργάτη κάθετης επικοινωνίας. Έχουν συνεπώς ιδιότητες παρόχου ή καταναλωτή.
Για τα συστήματα πολλαπλών αξόνων, τα οποία διαθέτουν μία κοινή διεπαφή
PROFINET IO, το μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων
στοιχείων σε μία συσκευή IO. Και εδώ κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει έναν μοναδικό
άξονα. Η θέση 0 (Slot 0) έχει διαμορφωθεί ως Device Access Point (DAP) και
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη συσκευή IO. 

8.2 Ο ενσωματωμένος διακόπτης Ethernet 
Με τον ενσωματωμένο διακόπτη Ethernet μπορείτε να υλοποιήσετε τις τοπολογίες
γραμμής που γνωρίζεται από την τεχνολογία fieldbus. Φυσικά μπορούν να υλοποιηθούν
και άλλες τοπολογίες διαύλου, όπως τοπολογία αστέρα ή δέντρου. Δεν υποστηρίζονται
οι τοπολογίες δακτυλίου. 

Autocrossing Οι δύο εξωφερείς θύρες του διακόπτη Ethernet διαθέτουν μία λειτουργία Autocrossing.
Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδια Patch και καλώδια Cross-
Over για τη σύνδεση με τον επόμενο συνδρομητή Ethernet. 

Autonegotiation Κατά τη δημιουργία σύνδεσης με τον επόμενο συνδρομητή, οι δύο συνδρομητές
Ethernet διαπραγματεύονται το ρυθμό Baud και τη λειτουργία Duplex. Οι δύο θύρες
Ethernet της διασύνδεσης PROFINET υποστηρίζουν τη λειτουργία Autonegotiation και
λειτουργούν επιλεκτικά με έναν ρυθμό Baud 100 Mbit ή 10 Mbit σε λειτουργία full duplex
ή half duplex. 

Παρακολούθηση 
κατάστασης LINK 

Και οι δύο θύρες επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης LINK. Μπορείτε να
ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία στη διαμόρφωση υλικού STEP 7 ως εξής: 
• Επιλέξτε στο STEP 7 την υποδοχή 0. 
• Στο μενού περιεχομένων επιλέξτε το πεδίο [Object properties]. 
• Επιλέξτε την καρτέλα "Parameter". 
Ρυθμίστε την παρακολούθηση μόνο για τη θύρα που αποστέλλει τα πακέτα δεδομένων
σε άλλους συνδρομητές και όχι προς τη μονάδα ελέγχου. Εάν, με ενεργοποιημένη την
παρακολούθηση, αναγνωριστεί σε αυτή τη θύρα ένα LINK DOWN, τότε η συσκευή
PROFINET αποστέλλει έναν συναγερμό διάγνωσης προς τη μονάδα ελέγχου μέσω της
άλλης θύρας (Æ κεφ. "Συναγερμοί"). 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
Ο αριθμός των διακοπτών Industrial Ethernet που έχουν συνδεθεί στη γραμμή
επηρεάζουν το χρόνο τηλεγραφήματος. Εάν ένα τηλεγράφημα περνά από τις
συσκευές, τότε ο χρόνος μεταφοράς του τηλεγραφήματος καθυστερεί με τη λειτουργία
Store & Forward του διακόπτη Ethernet: 
• σε μέγεθος τηλεγραφήματος 64 Byte κατά 10 µs περίπου (στα 100 Mbit/s) 
• σε μέγεθος τηλεγραφήματος 1500 Byte κατά 130 µs περίπου (στα 100 Mbit/s) 
Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες είναι οι συσκευές από τις οποίες διέρχεται ένα
τηλεγράφημα, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος μεταφοράς του τηλεγραφήματος. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Τα δίκτυα PROFINET IO θα πρέπει να λειτουργούν με ρυθμό Baud των 100 Mbit σε
λειτουργία full duplex. 
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8.3 Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας 
Στην πρόσθετη δυνατότητα DFS21B θα πρέπει να παραμετροποιηθεί μια κενή θέση
στην υποδοχή 1. Στη θέση 2 (Slot 2) μπορούν να παραμετροποιηθούν στοιχεία με 1 έως
10 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και πριν από
την αποκατάσταση της επικοινωνίας από έναν ελεγκτή IO, γίνεται διαμόρφωση με
3 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να τροποποιηθεί από
τον ελεγκτή IO κατά την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Η τρέχουσα διαμόρφωση
εμφανίζεται στην παράμετρο P090 PD configuration. 

Επιτρεπόμενες 
διαμορφώσεις 

Το DAP (Device Access Point) έχει το ID 100 (Slot 0, Subslot 1) 

ID Μέγεθος δεδομένων διεργασίας 

101 1 λέξη δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

102 2 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

103 3 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

104 4 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

105 5 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

106 6 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

107 7 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

108 8 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

109 9 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

110 10 λέξεις δεδομένων διεργασίας Ι/Ο 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Η διαμόρφωση της πρόσθετης δυνατότητας DFS21B είναι συμβατή με την πρόσθετη
δυνατότητα DFE12B. Αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται να αλλάξετε τη διαμόρφωση εάν
αντικαταστήσετε την πρόσθετη δυνατότητα DFE12B με την DFS21B. Η πρόσθετη
δυνατότητα DFS21B αποδέχεται στη θέση 1 (υποδοχή 1) 1 .... 10 λέξεις δεδομένων
διεργασίας. 
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8.4 Έλεγχος του μετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B 
Ο μετατροπέας συχνότητας ελέγχεται μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας, του
οποίου το εύρος είναι μέχρι 10 λέξεις I/O. Αυτές οι λέξεις δεδομένων διεργασίας
μπορούν να αντιστοιχηθούν στην περιοχή I/O ή στην περιοχή περιφερειακών του
ελεγκτή, αν ως ελεγκτής IO χρησιμοποιείται ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής και η
διευθυνσιοδότησή του είναι κανονική. 

62321AXX
Εικόνα 3: Απεικόνιση δεδομένων PROFINET στην περιοχή διευθύνσεων του PLC 

[1] Περιοχή διευθύνσεων PLC 

PI1 ... PΙ10 Δεδομένα εισόδου διεργασίας 
PΟ1 ... PΟ10 Δεδομένα εξόδου διεργασίας 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μέσω του καναλιού δεδομένων
διεργασίας, και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην κωδικοποίηση της λέξης ελέγχου και
κατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προφίλ συσκευής Fieldbus MOVIDRIVE®. 
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8.4.1 Παράδειγμα ελέγχου SIMATIC S7 με MOVIDRIVE® MDX61B 

Το MOVIDRIVE® MDX61B ελέγχεται μέσω του SIMATIC S7 σύμφωνα με την
επιλεγμένη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας, είτε απευθείας μέσω εντολών
φόρτωσης και μεταφοράς είτε μέσω των ειδικών λειτουργιών του συστήματος SFC 14
DPRD_DAT και SFC15 DPWR_DAT. 
Κατά βάση, μήκη δεδομένων του S7 με 3 byte ή περισσότερα από 4 byte πρέπει να
μεταδίδονται μέσω των λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15. 
Επομένως, ισχύουν τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα: 

8.4.2 Χρονική υπέρβαση PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B) 

Εάν η μεταφορά δεδομένων μέσω PROFINET είναι προβληματική ή διακοπεί,
εξαντλείται ο χρόνος απόκρισης παρακολούθησης στο MOVIDRIVE® MDX61B (εάν έχει
ρυθμιστεί στον ελεγκτή ΙΟ). Το LED BUS FAULT ανάβει ή αναβοσβήνει και υποδεικνύει
ότι δε λαμβάνονται νέα δεδομένα χρήσης. Ταυτόχρονα, το MOVIDRIVE® εκτελεί την
απόκριση σε σφάλμα που έχει επιλεγεί με την παράμετρο P831 Fieldbus timeout
response. 
Η παράμετρος P819 Fieldbus Timeout εμφανίζει το χρόνο παρακολούθησης
απόκρισης, ο οποίος καθορίστηκε από τον ελεγκτή ΙΟ κατά την εκκίνηση του
PROFINET. Η τροποποίηση αυτού του χρόνου υπέρβασης είναι εφικτή μόνο από τον
ελεγκτή ΙΟ. Οι αλλαγές που γίνονται από πληκτρολόγιο ή το MOVITOOLS®

MotionStudio εμφανίζονται μεν, αλλά δεν εφαρμόζονται και αντικαθιστώνται στην
επόμενη εκκίνηση PROFINET. 

8.4.3 Αντίδραση Fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B) 

Η παράμετρος P831 Fieldbus timeout response χρησιμοποιείται για τον ορισμό των
παραμέτρων για την απόκριση σε σφάλμα, η οποία ενεργοποιείται από την
παρακολούθηση του χρόνου υπέρβασης fieldbus. Η ρύθμιση που γίνεται εδώ πρέπει να
αντιστοιχεί στη ρύθμιση του κύριου συστήματος (S7: παρακολούθηση απόκρισης). 

Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας Πρόσβαση STEP 7 μέσω 

1 PD Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς 

2 PD Εντολές φόρτωσης/μεταφοράς 

3 PD Λειτουργίες συστήματος SFC14/15 (μήκος 6 byte) 

6 PD Λειτουργίες συστήματος SFC14/15 (μήκος 12 byte) 

10 PD Λειτουργίες συστήματος SFC14/15 (μήκος 20 byte) 
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8.5 Έλεγχος του μετατροπέα συχνοτήτων MOVITRAC® B (πύλη) 
Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω του καναλιού δεδομένων διεργασίας, του
οποίου το εύρος είναι 3 λέξεις I/O. Αυτές οι λέξεις δεδομένων διεργασίας μπορούν να
αντιστοιχηθούν στην περιοχή I/O ή στην περιοχή περιφερειακών του ελεγκτή, αν ως
ελεγκτής IO χρησιμοποιείται ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής και η διευθυνσιοδό-
τησή του είναι κανονική. 

PO = Δεδομένα εξόδου διεργασίας / PI = Δεδομένα εισόδου διεργασίας 

58612AXX
Εικόνα 4: Απεικόνιση δεδομένων PROFINET στην περιοχή διευθύνσεων του PLC 

[1] Περιοχή διεύθυνσης MOVITRAC® B, συσκευή 2 
[2] Περιοχή διεύθυνσης MOVITRAC® B, συσκευή 1 

PIW308

PIW310

PIW312 PI 3

PO 3

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 2

PO 2

PI 1

PO 1

PI 3

PO 3

POW308

POW310

POW312

[1]

PO 3

PO 2

PO 1POW314

POW316

POW318

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 3

PO 3

PIW314

PIW316

PIW318 PI 3

PI 2

PI 1

MOVITRAC
®

 B 1 MOVITRAC
®

 B 2

[2]
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8.5.1 Παράδειγμα ελέγχου SIMATIC S7 με MOVITRAC® B (πύλη) 

Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω του SIMATIC S7 σύμφωνα με την
επιλεγμένη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας, είτε απευθείας μέσω εντολών
φόρτωσης και μεταφοράς είτε μέσω των ειδικών λειτουργιών του συστήματος SFC 14
DPRD_DAT και SFC15 DPWR_DAT. 
Κατά κανόνα, τα δεδομένα του S7 με μέγεθος 3 byte ή μεγαλύτερο από 4 byte πρέπει
να μεταδίδονται μέσω των λειτουργιών συστήματος SFC14 και SFC15. 

8.5.2 SBus Timeout 

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μετατροπείς του SBus δεν μπορούν πλέον να
διευθυνσιοδοτηθούν από το DFS21B, η πύλη εισάγει τον κωδικό σφάλματος F111
System error στη λέξη κατάστασης 1 του αντίστοιχου μετατροπέα. Το LED H1 (σφάλμα
διαύλου συστήματος) ανάβει και το σφάλμα προβάλλεται και μέσω της διεπαφής
διάγνωσης. Για να σταματήσει ο μετατροπέας, θα πρέπει η παράμετρος SBus timeout
delay (P185) του σφάλματος διαύλου συστήματος στο MOVITRAC® B να ρυθμιστεί σε
τιμή διαφορετική του 0. Το σφάλμα στην πύλη είναι αυτοεπαναφερόμενο, πράγμα που
σημαίνει ότι η διαδικασία ανταλλαγής των τρεχόντων δεδομένων διεργασίας θα αρχίσει
ξανά αμέσως μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία. 

8.5.3 Σφάλμα μονάδας 

Οι πύλες αναγνωρίζουν κατά τον αυτοέλεγχο μια σειρά από σφάλματα και, σε τέτοια
περίπτωση, αυτοπροστατεύονται. Οι αποκρίσεις σφάλματος και τα μέτρα αναίρεσής
τους αναφέρονται στη λίστα σφαλμάτων (Æ κεφ. "Λίστα σφαλμάτων στη λειτουργία
πύλης"). Ένα σφάλμα στο αυτοδιαγνωστικό οδηγεί στην εισαγωγή του κωδικού
σφάλματος F111 System error στα δεδομένα εισόδου διεργασίας του fieldbus στις λέξεις
κατάστασης 1 όλων των μετατροπέων συχνότητας. Το LED H1 (σφάλμα διαύλου
συστήματος) του DFS ανάβει. Ο ακριβής κωδικός σφάλματος της κατάστασης πύλης
μπορεί να προβληθεί από τη διεπαφή διάγνωσης με το MOVITOOLS®-MotionStudio
(εργαλείο "Κατάσταση"). 

8.5.4 Απόκριση χρονικής υπέρβασης fieldbus του DFS21B στη λειτουργία πύλης 

Από την παράμετρο P831 Fieldbus timeout response μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συμπεριφορά της πύλης σε περίπτωση χρονικής υπέρβασης. 

Παραμετροποίηση δεδομένων διεργασίας Πρόσβαση STEP 7 μέσω 

3 PD ... 24 PD Λειτουργίες συστήματος SFC14/15 
(μήκος 6 ... 48 Byte) 

Param + 3 PD ... 24 PD Λειτουργίες συστήματος SFC14/15 
(μήκος 6 ... 48 Byte για PD + 8 Byte για την παράμετρο) 

Καμία αντίδραση Οι κινητήρες του υποκείμενου SBus συνεχίζουν να λειτουργούν με την τελευταία ονομαστική τιμή. 
Με διακεκομμένη την επικοινωνία PROFIΝΕΤ, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών των κινητήρων. 

PΑ_DATA = 0 
(ρύθμιση εργοστασίου) 

Εάν διαπιστωθεί χρονική υπέρβαση PROFINET ενεργοποιείται μία ταχεία διακοπή σε όλους τους 
κινητήρες που διαθέτουν μία διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας με τη λέξη ελέγχου 1 ή 2. 
Η πύλη ορίζει για τα bits 0 ... 2 της λέξης ελέγχου την τιμή 0. 
Οι κινητήρες ακινητοποιούνται με τη ράμπα ταχείας διακοπής. 
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8.6 Παράδειγμα προγράμματος SIMATIC S7 

Σε αυτό το παράδειγμα, η διαμόρφωση του MOVIDRIVE® Β ή του MOVITRAC® B έχει
τη διαμόρφωση δεδομένων διεργασίας "3 PD" στις διευθύνσεις εισόδου PIW576... και
στις διευθύνσεις εξόδου POW576.... 
Δημιουργείται ένα μπλοκ δεδομένων DB3 με 50 περίπου λέξεις δεδομένων. 
Μέσω της εκτέλεσης του SFC14 τα δεδομένα εισόδου διεργασίας αντιγράφονται στο
μπλοκ δεδομένων DB3, με 0, 2 και 4 λέξεις δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του
προγράμματος ελέγχου, με την εκτέλεση του SFC15 τα δεδομένα εξόδου διεργασίας
αντιγράφονται στη διεύθυνση εξόδου PΟW 576... με τη λέξη δεδομένων 20, 22 και 24. 
Παρατηρήστε τις πληροφορίες μήκους σε byte της παραμέτρου RECORD. Οι
πληροφορίες μήκους πρέπει να ανταποκρίνονται στο διαμορφωμένο μήκος. 
Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην online βοήθεια για τη STEP 7, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του συστήματος. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ως ειδική δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσμευση μόνο τις
αρχές μεθόδου για τη δημιουργία ενός προγράμματος PLC. Για το λόγο αυτό δεν
αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο του προγράμματος-παραδείγματος. 

//Εκκίνηση κυκλικής επεξεργασίας προγράμματος στο OB1 
BEGIN 
NETWORK 
TITLE =Αντιγραφή δεδομένων PΙ από μετατροπέα στο DB3, λέξη 0/2/4 
CALL SFC  14 (DPRD_DAT)   //READ IO DeviceRecord 

LADDR  := W#16#240    //Διεύθυνση εισόδου 576 
RET_VAL:= MW 30    //Αποτέλεσμα στη λέξη σήμανσης 30 
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Δείκτης 

NETWORK 
TITLE = Πρόγραμμα PLC με εφαρμογή ηλεκτροκινητήρα 
// Το πρόγραμμα PLC χρησιμοποιεί τα δεδομένα διεργασίας στο DB3 για 
// Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα 

L  DB3.DBW 0 //Φόρτωση PΙ1 (Λέξη κατάστασης 1) 
L  DB3.DBW 2  //Φόρτωση PΙ2 (Πραγματική τιμή αριθμού στροφών) 
L  DB3.DBW 4  //Φόρτωση PΙ3 (καμιά λειτουργία) 

L  W#16#0006 
T  DB3.DBW 20 //Εγγραφή 6hex στο PΟ1 (Λέξη ελέγχου = Ενεργοποίηση) 
L  1500 
T  DB3.DBW 22 //Εγγραφή 1500dec στο PΟ2 (Ονομαστική τιμή αριθμού 

//στροφών = 300 1/min) 
L  W#16#0000 
T  DB3.DBW 24 //Εγγραφή 0hex στο PΟ3 (ακόμη κι αν δεν έχει καμιά λειτουργία) 

//Τερματισμός κυκλικής επεξεργασίας προγράμματος στο OB1 
NETWORK 
TITLE =Αντιγραφή δεδομένων PΟ από DB3, λέξη 20/22/24 στον μετατροπέα 
CALL SFC  15 (DPWR_DAT)  //WRITE IO Device Record 

LADDR  := W#16#240  //Διεύθυνση εξόδου 576 = 240hex 
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6  //Δείκτης στο DB/DW 
RET_VAL:= MW 32  //Αποτέλεσμα στη λέξη σήμανσης 32 
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8.7 Συναγερμοί PROFINET στο παράδειγμα MOVIDRIVE® B 
Για τις περιπτώσεις σφάλματος της συσκευής, η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B
υποστηρίζει συναγερμούς διάγνωσης. Αυτοί οι συναγερμοί διάγνωσης είναι απενεργο-
ποιημένοι από τον κατασκευαστή. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να
ενεργοποιήσετε τους συναγερμούς διάγνωσης στο STEP 7 HWKONFIG (Æ εικόνα που
ακολουθεί). 

Συναγερμοί 
διάγνωσης της 
πρόσθετης 
δυνατότητας 
ασφαλείας 

Μόνο σε σύνδεση με την πρόσθετη δυνατότητα DFS21B και DFS22B. 
• Επιλέξτε τη θέση 1 (Slot 1) του DFS21B. 
• Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το πεδίο [Object properties] ή κάντε διπλό κλικ στην

υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες DFS21B".  
• Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter". 
• Θέστε τους συναγερμούς στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε με [OK]. 

Συναγερμός 
διάγνωσης του 
MOVIDRIVE® 

• Επιλέξτε τη θέση 2 (Slot 2) του DFS21B. 
• Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το πεδίο [Object properties] ή κάντε διπλό κλικ στην

υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες DFS21B". 
• Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter". 
• Θέστε τους συναγερμούς διάγνωσης στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε με [OK]. 

Σε περίπτωση σφάλματος του MOVIDRIVE® δημιουργείται ένας συναγερμός
διάγνωσης, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση του κειμένου του μηνύματος
σφάλματος στο MOVIDRIVE®. 

Συναγερμός 
διάγνωσης του 
ενσωματωμένου 
Switch 

• Επιλέξτε τη θέση 0 (Slot 0) του DFS21B. 
• Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το πεδίο [Object properties] ή κάντε διπλό κλικ στην

υποδοχή. Ανοίγει το παράθυρο "Ιδιότητες DFS21B". 
• Ενεργοποιήστε την καρτέλα "Parameter". Θέστε τη "Θύρα συναγερμού 1" και "Θύρα

συναγερμού 2" στη θέση "ON" και επιβεβαιώστε με [OK]. Σε μια τοπολογία γραμμής
θα πρέπει να παρακολουθείται η θύρα του συνδρομητή Ethernet, η οποία οδηγεί
προς τη θύρα του επόμενου συνδρομητή Ethernet (ξεκινώντας από το PLC). 
Με αυτή τη ρύθμιση, το DFS21B παρακολουθεί την επικοινωνία των συσκευών με
τους γειτονικούς συνδρομητές. Ένας συναγερμός διάγνωσης δημιουργείται όταν το
DFS21B αναγνωρίσει έναν ανενεργό συνδρομητή στη θύρα 1 ή τη θύρα 2. 
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Ένα σφάλμα της συσκευής MOVIDRIVE® B ή του ενσωματωμένου switch θα οδηγήσει
στην αποστολή ενός συναγερμού διάγνωσης ως "εισερχόμενο συμβάν" προς τη μονάδα
ελέγχου Simatic. Το LED "SF" της μονάδας ελέγχου ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μπορείτε
να εντοπίσετε την αιτία του σφάλματος στο STEP 7 HWKONFIG. Μεταβείτε στην
κατάσταση ONLINE, επιλέξτε το σύμβολο του DFS21B και δείτε την κατάσταση των
δομικών μονάδων από το μενού περιεχομένων (δεξί πλήκτρο ποντικιού). 
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9 Παραμετροποίηση με σετ δεδομένων PROFIdrive 47 
9.1 Εισαγωγή σετ δεδομένων PROFINET 

Το PROFINET προσφέρει με την "Ανάγνωση δεδομένων (Read Record)" και την
"Εγγραφή δεδομένων (Write Record)" μη κυκλικές υπηρεσίες, με τις οποίες μπορούν να
μεταφερθούν τα δεδομένα παραμέτρων μεταξύ του ελεγκτή PROFINET (κύρια μονάδα)
και μίας συσκευής PROFINET (υποτελής μονάδα). Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων
αντιμετωπίζεται από το UDP (User Datagram Protocol) με μία χαμηλότερη προτε-
ραιότητα απ' ότι η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας. 

Τα δεδομένα χρήστη που μεταφέρονται μέσω μίας μη κυκλικής υπηρεσίας PROFINET
συνοψίζονται σε ένα σετ δεδομένων. Κάθε σετ δεδομένων διευθυνσιοδοτείται σύμφωνα
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
• API 
• Αριθμός υποδοχής 
• Αριθμός δευτερεύουσας υποδοχής 
• Δείκτης 
Για την ανταλλαγή παραμέτρων με τις συσκευές PROFINET της SEW-EURODRIVE
χρησιμοποιείται η δομή του σετ παραμέτρων 47. Η δομή του σετ παραμέτρων 47
καθορίζεται στο προφίλ PROFIdrive για συστήματα μετάδοσης κίνησης του οργανισμού
χρηστών PROFIBUS, έκδοση V4.0, ως κανάλι παραμέτρων PROFINET για ηλεκτρο-
κινητήρες. Αυτό το κανάλι παραμέτρων προσφέρει διάφορες διαδικασίες πρόσβασης
στα δεδομένα παραμέτρων της συσκευής PROFINET της SEW-EURODRIVE. 
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PO

PROFINET
Controller

PI
Read/Write Record

SEW

PROFINET

Device

00

I



9Παραμετροποίηση με σετ δεδομένων PROFIdrive 47
Εισαγωγή σετ δεδομένων PROFINET

Εγχειρίδιο – Διιεπαφή διαύλου πεδίου DFS21B PROFINET IO με PROFIsafe (ασφαλής διακοπή) 83

9.1.1 Ιδιότητες των συσκευών PROFINET της SEW-EURODRIVE 

Οι συσκευές PROFINET της SEW-EURODRIVE, οι οποίες υποστηρίζουν μη κυκλικές
υπηρεσίες Read Record και Write Record, παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά
επικοινωνίας. Ουσιαστικά, οι συσκευές ελέγχονται από έναν ελεγκτή PROFINET με
κυκλικά δεδομένα διεργασίας. Αυτός ο ελεγκτής (στην ουσία ένα PLC) μπορεί να
προσπελάσει με τις υπηρεσίες Read Record και Write Record τη συσκευή PROFINET
της SEW-EURODRIVE. 
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9.2 Δομή του καναλιού παραμέτρων PROFINET 
Ουσιαστικά από το σετ δεδομένων 47 υλοποιείται η παραμετροποίηση των κινητήρων
σύμφωνα με το κανάλι παραμέτρων PROFIdrive Base Mode Parameter Access της
έκδοσης προφίλ 4.0. Η καταχώρηση Request-ID διακρίνει μεταξύ της πρόσβασης
παραμέτρων σύμφωνα με το προφίλ PROFIdrive ή μέσω των υπηρεσιών MOVILINK®

της SEW. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πιθανές κωδικοποιήσεις των μεμονωμένων
στοιχείων. Η δομή του σετ δεδομένων είναι η ίδια για πρόσβαση στο PROFIdrive και το
MOVILINK®. 

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες MoviLink®: 
• Κανάλι παραμέτρων 8 byte MOVILINK® με όλες τις υπηρεσίες να υποστηρίζονται

από το μετατροπέα, όπως: 
– Παράμετρος READ 
– Παράμετρος WRITE 
– Παράμετρος WRITE volatile (προσωρινή) 
– κλπ. 

62206AXX

Πεδίο Τύπος 
δεδομένων 

Τιμές 

Unsigned8 0x00  Δεσμευμένο 
0x01 ... 0xFF 

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

Response ID Unsigned8 Response (+): 
0x00  Δεσμευμένο 
0x40  Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (+) 
0x41  SEW Data Transport 

Response (–): 
0xC0  Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (-) 
0x41  SEW Data Transport 

Unsigned8 0x00 ... 0xFF  Αριθμός αξόνων 0 ...  255
No. of Parameters Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 byte

δεδομένων) 
Attribute Unsigned8 Για το SEW MoviLink® (Request ID = 0x40): 

0x00  No service 
0x10  Παράμετρος READ 
0x20  Παράμετρος WRITE 
0x40  Ανάγνωση ελαχίστου (Read Minimum) 
0x50  Ανάγνωση μέγιστου (Read Maximum) 
0x60  Ανάγνωση προεπιλεγμένου (Read Default) 
0x80  Ανάγνωση χαρακτηριστικού

 (Read Attribute) 
0x90  Ανάγνωση EEPROM 
0xA0 ... 0xF0  δεσμευμένο 

SEW Data Transport: 
0x10  Τιμή 

No. of Elements Unsigned8 0x00  για μη ενδεικτικές παραμέτρους 
0x01 ... 0x75  Quantity 1 ... 117 

Parameter Number Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF  MOVILINK® parameter index 
Subindex Unsigned16 0x0000  SEW: πάντα 0 
Format Unsigned8 0x43  Διπλή λέξη 

0x44  Σφάλμα 
No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xEA  Quantity 0 ... 234
Error Value Unsigned16 0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low 

Για SEW-MOVILINK® 16 Bit Error Value 

READ/WRITE
PROFIdrive

Parameter Channel

DS47

SEW MOVILINK®

Record
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9.2.1 Διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων μέσω σετ δεδομένων 47 

Η πρόσβαση στις παραμέτρους πραγματοποιείται με το συνδυασμό των υπηρεσιών
PROFINET WRITE RECORD και READ RECORD. Με το WRITE.req μεταφέρεται η
σειρά παραμέτρων στη συσκευή ΙΟ. Μετά ακολουθεί μία εσωτερική επεξεργασία στη
συσκευή. 
Ο ελεγκτής στέλνει τώρα ένα READ.req (Αίτημα ανάγνωσης) για να παραλάβει την
απόκριση ρύθμισης παραμέτρων. Η συσκευή απαντά με μια θετική απόκριση
READ.res. Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν την απάντηση παραμετροποίησης για
την εντολή παραμετροποίησης που στάλθηκε με το WRITE.req (βλέπε εικόνα που
ακολουθεί). Αυτός ο μηχανισμός ισχύει για έναν ελεγκτή PROFINET. 

62208AXX
Εικόνα 5: Σειρά τηλεγραφήματος για την πρόσβαση παραμέτρων μέσω Read/Write Record 

Controller PROFINET SEW-Device

WRITE.req DS47
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9.2.2 Σειρά εκτέλεσης για τον ελεγκτή 

Εάν οι κύκλοι διαύλου είναι πολύ σύντομοι, το αίτημα για απόκριση παραμέτρου φθάνει
προτού η συσκευή SEW ολοκληρώσει την πρόσβαση παραμέτρου στη συσκευή. Αυτό
σημαίνει ότι τα δεδομένα απόκρισης από τη συσκευή SEW δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Σ' αυτή την κατάσταση η συσκευή καθυστερεί την απάντηση στο αίτημα Read Record
Request. 

62209AEL

Στείλε Write.request 
 με δεδομένα παραμέτρων

Στείλε Read.request
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Write.response

Αρνητικό 
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9.2.3 Διευθυνσιοδότηση υποκείμενων μετατροπέων 

Η δομή του σετ δεδομένων DS47 ορίζει ένα στοιχείο Axis (άξονας). Αυτό το στοιχείο
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ηλεκτροκινητήρες πολλαπλών αξόνων, οι οποίοι
λειτουργούν μέσω μιας διεπαφής PROFINET. Το στοιχείο Axis απευθύνεται σε μια από
τις συσκευές που συνδέονται μέσω της διεπαφής PROFINET. 

Διευθυνσιοδό-
τηση ενός 
MOVIDRIVE® B 
στο PROFINET 

Με τη ρύθμιση Axis = 0 πραγματοποιούνται οι προσβάσεις στις παραμέτρους του
μετατροπέα MOVIDRIVE® B. Αφού δεν υπάρχουν υποκείμενες συσκευές στο
MOVIDRIVE® B, η πρόσβαση με Axis > 0 απορρίπτεται με έναν κωδικό σφάλματος. 
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9.2.4 Εντολές παραμέτρων MOVILINK® 

Το κανάλι παραμέτρων MOVILINK® του μετατροπέα SEW απεικονίζεται απευθείας στη
δομή του σετ δεδομένων 47. Για την ανταλλαγή των εκθέσεων παραμέτρων
MOVILINK® γίνεται χρήση του αναγνωριστικού αιτήματος Request-ID 0x40 (Υπηρεσία
του MOVILINK® SEW). Η πρόσβαση σε παραμέτρους με υπηρεσίες MOVILINK®

συνήθως πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δομή που περιγράφεται παρακάτω.
Χρησιμοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής τηλεγραφημάτων για το σετ δεδομένων 47. 
Request-ID:  0x40  Υπηρεσία SEW MOVILINK® 

Η ουσιαστική υπηρεσία ορίζεται από το στοιχείο σετ δεδομένων Attribute στο κανάλι
παραμέτρων MOVILINK®. Το άνω μισό byte αυτού του στοιχείου αντιστοιχεί στον
κωδικό υπηρεσίας MOVILINK®. 

Παράδειγμα 
ανάγνωσης 
παραμέτρου 
μέσω MOVILINK® 

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγμα της δομής των δεδομένων χρήστη
WRITE.request και READ.response για την ανάγνωση μιας μεμονωμένης παραμέτρου
μέσω του καναλιού παραμέτρων MOVILINK®. 

Αποστολή σειράς παραμέτρων 
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήσης για την υπηρεσία
PROFINET WRITE.request. Με την υπηρεσία WRITE.request αποστέλλεται η εντολή
παραμετροποίησης στον μετατροπέα. Γίνεται ανάγνωση της έκδοσης υλικολογισμικού
(firmware). 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κεφαλίδα WRITE.request για την μεταβίβαση της
εντολής παραμετροποίησης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδομένα χρήσης WRITE.request για την
"Ανάγνωση παραμέτρων" MOVILINK®. 

Υπηρεσία WRITE. request Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 10 Δεδομένα χρήστη 10 byte για εντολή παραμετροποίησης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για τη σειρά ρύθμισης 
παραμέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην 
απόκριση παραμέτρου 

1 Request ID 0x40 Υπηρεσία SEW MOVILINK® 

2 0x00 Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Attribute 0x10 Υπηρεσία MOVILINK® "Read parameter" 

5 No. of Elements 0x00 0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς δευτερεύον 
στοιχείο 

6, 7 Parameter Number 0x206C Δείκτης MOVILINK® 8300 = "firmware version" 

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη READ.request
περιλαμβανόμενης της επικεφαλίδας PROFINET: 

Θετική απόκριση ρύθμισης παραμέτρου MOVILINK® 
Ο πίνακας δείχνει τα δεδομένα χρήστη Read.response με τα δεδομένα θετικής
απόκρισης της σειράς ρύθμισης παραμέτρων. Για παράδειγμα, επιστρέφεται η τιμή
παραμέτρου για το δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισμικού). 

Υπηρεσία READ. request Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 240 Μέγιστο μέγεθος προσωρινής μνήμης απάντησης στην κύρια 
μονάδα 

Υπηρεσία READ. request Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 10 Μέγιστο μήκος της προσωρινής μνήμης απόκρισης στην κύρια 
μονάδα 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης 
παραμέτρων 

1 Response ID 0x40 Θετική απόκριση MOVILINK® 

2 0x00 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Format 0x43 Φορμά παραμέτρου: Διπλή λέξη 

5 No. of values 0x01 1 τιμή 

6, 7 Value High 0x311C Άνω τμήμα της παραμέτρου 

8, 9 Value Low 0x7289 Κάτω τμήμα της παραμέτρου 

Αποκωδικοποίηση: 
0x 311C 7289 = 823947913 dec 
>> Έκδοση υλικολογισμικού 823 947 9.13 
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Παράδειγμα 
εγγραφής 
παραμέτρου 
μέσω MOVILINK® 

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τη σειρά διαδοχής των υπηρεσιών Write και Read για
προσωρινή εγγραφή της τιμής 12345 στο IPOSplus® μεταβλητή H0 (κατάλογος
παραμέτρων 11000) ως παράδειγμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η υπηρεσία
MOVILINK® WRITE Parameter volatile (Εγγραφή παραμέτρου στην προσωρινή
μνήμη). 

Αποστολή εντολής "WRITE parameter volatile" 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδομένα χρήσης WRITE.request για την
"Προσωρινή εγγραφή παραμέτρων" MOVILINK®. 

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαμβάνεται το WRITE.response. Εάν δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραμέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. Διαφορετικά, το σφάλμα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1. 

Υπηρεσία WRITE. request Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 16 Δεδομένα χρήστη 16 byte για προσωρινή μνήμη σειράς 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για τη σειρά ρύθμισης 
παραμέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην 
απόκριση παραμέτρου 

1 Request ID 0x40 Υπηρεσία SEW MOVILINK® 

2 0x00 Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Attribute 0x30 Υπηρεσία MOVILINK® "Write parameter volatile" 

5 No. of Elements 0x00 0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς δευτερεύον 
στοιχείο 

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

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 

10 Format 0x43 Διπλή λέξη 

11 No. of values 0x01 Αλλαγή 1 τιμής παραμέτρου 

12, 13 Value High word 0x0000 Άνω τμήμα τιμής της παραμέτρου 

14, 15 Value Low word 0x0BB8 Κάτω τμήμα τιμής της παραμέτρου 
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη READ.req
περιλαμβανόμενης της επικεφαλίδας PROFINET: 

Θετική απόκριση στο "Write Parameter volatile" 

Αρνητική 
απόκριση 
παραμέτρου 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση μιας αρνητικής απόκρισης μιας
υπηρεσίας MOVILINK®. Το bit 7 εισάγεται στο Response ID (Αναγνωριστικό απόκρισης)
εάν η απόκριση είναι αρνητική. 

Υπηρεσία READ. request Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 240 Μέγιστο μέγεθος προσωρινής μνήμης απάντησης στην κύρια 
μονάδα 

Υπηρεσία READ. response Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 4 Δεδομένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή μνήμη απόκρισης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης παραμέτρων 

1 Response ID 0x40 Θετική απόκριση MOVILINK® 

2 0x00 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

Υπηρεσία WRITE. response Περιγραφή 

API 0 Σταθερά ρυθμισμένο στο 0 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Subslot_Number 1 Σταθερά ρυθμισμένο στο 1 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων για την εντολή παραμετροποίησης, 
σταθερός δείκτης 47 

Length 8 Δεδομένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή μνήμη απόκρισης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης παραμέτρων 

1 Response ID 0xC0 Αρνητική απόκριση MOVILINK® 

2 0x00 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 για μονό άξονα 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Format 0x44 Σφάλμα 

5 No. of values 0x01 1 κωδικός σφάλματος 

6, 7 Error value 0x0811 Κωδικός επιστροφής MOVILINK® 
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11 
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® της 
παραμετροποίησης για το PROFINET" στη σελίδα 92) 

00
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Κωδικοί 
επιστροφής 
MOVILINK® 

της παραμετρο-
ποίησης για το 
PROFINET 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους κωδικούς επιστροφής που επιστρέφονται από τη
διασύνδεση SEW PROFINET σε περίπτωση σφάλματος στην πρόσβαση παραμέτρων
PROFINET. 

MOVILINK® 
Κωδικός επιστροφής (hex) 

Περιγραφή 

0x0810 Μη επιτρεπτός δείκτης, ο κατάλογος παραμέτρων δεν υπάρχει στη 
συσκευή 

0x0811 Η λειτουργία / παράμετρος δεν είναι διαθέσιμη. 

0x0812 Επιτρέπεται μόνο προσπέλαση για ανάγνωση 

0x0813 Φραγή παραμέτρου ενεργοποιημένη 

0x0814 Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ενεργή. 

0x0815 Πολύ μεγάλη η τιμή της παραμέτρου 

0x0816 Πολύ μικρή η τιμή της παραμέτρου 

0x0817 Η απαιτούμενη κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων δεν είναι εγκατεστημένη 

0x0818 Σφάλμα στο λογισμικό συστήματος 

0x0819 Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω διεπαφής διεργασιών RS485 

0x081A Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω διεπαφής διάγνωσης RS485 

0x081B Η παράμετρος είναι προστατευμένη ως προς την πρόσβαση 

0x081C Απαιτείται αναστολή του ελεγκτή 

0x081D Μη αποδεκτή τιμή για την παράμετρο 

0x081E Η εργοστασιακή ρύθμιση ενεργοποιήθηκε. 

0x081F Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM. 

0x0820 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της παραμέτρου με ενεργοποιημένη / 
δεσμευμένη τη βαθμίδα εξόδου 

0x0821 Δεσμευμένο 

0x0822 Δεσμευμένο 

0x0823 Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί μόνο με διακοπή του προγράμματος 
IPOS 

0x0824 Η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί μόνο με απενεργοποίηση της 
Αυτόματης Εγκατάστασης (Auto-Setup) 

0x0505 Λανθασμένη κωδικοποίηση του byte διαχείρισης και του δεσμευμένου byte 

0x0602 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος μετατροπέα και της διεπαφής 
fieldbus 

0x0502 Υπέρβαση χρόνου της δευτερεύουσας σύνδεσης (π.χ. κατά την 
επανεκκίνηση ή με Sys-Fault) 

0x0608 Λανθασμένη κωδικοποίηση του πεδίου μορφοποίησης 
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9.2.5 Σειρές παραμέτρων PROFIdrive 

Το κανάλι παραμέτρων PROFIdrive του μετατροπέα SEW απεικονίζεται απευθείας στη
δομή του σετ δεδομένων 47. Η πρόσβαση σε παραμέτρους με υπηρεσίες PROFIdrive
συνήθως πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δομή που περιγράφεται παρακάτω.
Χρησιμοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής τηλεγραφημάτων για το σετ δεδομένων 47. Το
PROFIdrive ορίζει μόνο τα δύο αναγνωριστικά αιτήματος 
Request-ID: 0x01 Request Parameter (PROFIdrive) 
Request-ID: 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) 
Η χρησιμότητά του σε σύγκριση με τις υπηρεσίες MOVILINK® είναι περιορισμένης
πρόσβασης σε δεδομένα. 

Παράδειγμα 
ανάγνωσης 
παραμέτρου 
μέσω PROFIdrive 

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγμα της δομής των δεδομένων χρήστη
WRITE.request και READ.res για την ανάγνωση μιας μεμονωμένης παραμέτρου μέσω
του καναλιού παραμέτρων MOVILINK®. 

Αποστολή σειράς παραμέτρων 
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη για την υπηρεσία Write.req
αναφέροντας την επικεφαλίδα PROFINET. Η υπηρεσία WRITE.req χρησιμοποιείται για
τη μεταφορά της σειράς ρύθμισης παραμέτρων στο μετατροπέα. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Το Request-ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) έχει ως αποτέλεσμα μόνιμο
δικαίωμα εγγραφής στην επιλεγμένη παράμετρο. Επομένως, η εσωτερική μνήμη
flash/EEPROM του μετατροπέα συχνότητας γράφεται με κάθε πρόσβαση εγγραφής.
Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία MOVILINK® "WRITE Parameter volatile" εάν οι
παράμετροι πρέπει να εγγράφονται κυκλικά σε μικρά διαστήματα. Με αυτή την
υπηρεσία, αλλάζετε τις τιμές παραμέτρου μόνο στη μνήμη RAM του μετατροπέα
συχνότητας. 

Υπηρεσία: WRITE.request Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 10 Δεδομένα χρήστη 10 byte για εντολή παραμετροποίησης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για τη σειρά ρύθμισης 
παραμέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση 
παραμέτρου 

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive) 

2 0x00 Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Attribute 0x10 Πρόσβαση στην τιμή της παραμέτρου 

5 No. of Elements 0x00 0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς δευτερεύον στοιχείο 

6, 7 Parameter Number 0x206C Δείκτης MOVILINK® 8300 = "firmware version" 

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη READ.req
περιλαμβανόμενης της επικεφαλίδας PN. 

Θετική απόκριση παραμέτρου PROFIdrive 
Ο πίνακας δείχνει τα δεδομένα χρήστη READ.res με τα δεδομένα θετικής απόκρισης της
σειράς ρύθμισης παραμέτρων. Για παράδειγμα, επιστρέφεται η τιμή παραμέτρου για το
δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισμικού). 

Υπηρεσία: READ.request Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 240 Μέγιστο μέγεθος της προσωρινής μνήμης απάντησης στον 
ελεγκτή PN 

Υπηρεσία: READ.request Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 10 Δεδομένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή μνήμη απόκρισης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης παραμέτρων 

1 Response ID 0x01 Θετική απόκριση για "Request Parameter" (Αίτημα παραμέτρου) 

2 0x00 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Format 0x43 Φορμά παραμέτρου: Διπλή λέξη 

5 No. of values 0x01 1 τιμή 

6, 7 Value Hi 0x311C Άνω τμήμα της παραμέτρου 

8, 9 Value Lo 0x7289 Κάτω τμήμα της παραμέτρου 

Αποκωδικοποίηση: 
0x 311C 7289 = 823947913 dec 
>> Έκδοση υλικολογισμικού 823 947 9.13 

00
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Παράδειγμα 
εγγραφής 
παραμέτρου 
μέσω PROFIdrive 

Οι παρακάτω πίνακες υποδεικνύουν παραδειγματικά τη δομή των υπηρεσιών WRITE
και READ για την υπόλοιπη εγγραφή της εσωτερικής επιθυμητής τιμής n11 (βλέπε
ενότητα "Παράδειγμα για την εγγραφή μίας παραμέτρου μέσω του MOVILINK®" στη
σελίδα 90). Η υπηρεσία PROFIdrive Change Parameter (Αλλαγή παραμέτρου) χρησιμο-
ποιείται για το σκοπό αυτό. 

Αποστολή εντολής "WRITE parameter" 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κεφαλίδα PROFINET WRITE.request με την
εντολή παραμετροποίησης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδομένα χρήσης WRITE.req για την
υπηρεσία PROFIdrive "Αλλαγή παραμέτρων". 

Αφού αποσταλεί αυτό το WRITE.request, λαμβάνεται το WRITE.response. Εάν δεν
παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης στην επεξεργασία του καναλιού παραμέτρων,
παράγεται ένα θετικό WRITE.response. Διαφορετικά, το σφάλμα κατάστασης βρίσκεται
στο Error_code_1. 

Υπηρεσία: WRITE.request Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 16 Δεδομένα χρήστη 16 byte για προσωρινή μνήμη σειράς 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Ανεξάρτητος αριθμός αναφοράς για τη σειρά ρύθμισης 
παραμέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση 
παραμέτρου 

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) 

2 0x01 Αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Attribute 0x10 Πρόσβαση στην τιμή της παραμέτρου 

5 No. of Elements 0x00 0 = πρόσβαση στην απευθείας τιμή, χωρίς δευτερεύον στοιχείο 

6, 7 Parameter Number 0x7129 Δείκτης παραμέτρου 8489 = P160 n11 

8, 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 

10 Format 0x43 Διπλή λέξη 

11 No. of values 0x01 Αλλαγή 1 τιμής παραμέτρου 

12, 
13

Value HiWord 0x0000 Άνω τμήμα τιμής της παραμέτρου 

14, 
15

Value LoWord 0x0BB8 Κάτω τμήμα τιμής της παραμέτρου 
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Αίτημα για απόκριση παραμέτρου 
Ο πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδομένων χρήστη WRITE.req περιλαμβανό-
μενης της επικεφαλίδας PROFINET. 

Θετική απόκριση στο "WRITE Parameter" 
Ο πίνακας δείχνει την κεφαλίδα PROFINET των θετικών αποκρίσεων READ.response
με απάντηση παραμετροποίησης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη θετική απόκριση για την υπηρεσία
PROFIdrive "Αλλαγή παραμέτρων". 

Αρνητική 
απόκριση 
παραμέτρου 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση μιας αρνητικής απόκρισης μιας
υπηρεσίας PROFIdrive. Το bit 7 εισάγεται στο Response ID εάν η απόκριση είναι
αρνητική. 

Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

Function_Num READ.req 

Slot_Number X Το Slot_Number δεν χρησιμοποιείται 

Index 47 Δείκτης σετ δεδομένων 

Length 240 Μέγιστο μήκος της προσωρινής μνήμης απάντησης στον 
ελεγκτή PN 

Υπηρεσία: READ.response Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 4 Δεδομένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή μνήμη απόκρισης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης παραμέτρων 

1 Response ID 0x02 Θετική απόκριση PROFIdrive 

2 0x01 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

Υπηρεσία: READ.response Περιγραφή 

Slot_Number 0 Τυχαίο (δεν αξιολογείται) 

Index 47 Δείκτης του σετ δεδομένων, σταθερός δείκτης 47 

Length 8 Δεδομένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή μνήμη απόκρισης 

Byte Πεδίο Τιμή Περιγραφή 

0 Response 
Reference 

0x01 Αριθμός αναφοράς από τη σειρά ρύθμισης παραμέτρων 

1 Response ID 0x810x82 Αρνητική απόκριση για "Request Parameter" (Αίτημα 
παραμέτρου) Αρνητική απόκριση για "Change Parameter" 
(Αλλαγή παραμέτρου) 

2 0x00 Απεικονιζόμενος αριθμός άξονα, 0 = μονός άξονας 

3 No. of Parameters 0x01 1 παράμετρος 

4 Format 0x44 Σφάλμα 

5 No. of values 0x01 1 κωδικός σφάλματος 

6, 7 Error value 0x0811 Κωδικός επιστροφής MOVILINK® 
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11 
(βλέπε ενότητα "Κωδικοί επιστροφής MOVILINK® για το 
PROFINET" στη σελίδα 92) 
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Κωδικοί 
επιστροφής 
PROFIdrive για 
το PROFINET 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση του αριθμού σφάλματος στην
απόκριση παραμέτρου PROFIdrive σύμφωνα με το προφίλ PROFIdrive V3.1. Αυτός ο
πίνακας ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PROFIdrive "Request Parameter" ή/και
"Change Parameter". 

Αρ. σφάλματος Σημασία Χρησιμοποιείται στο 

0x00 Μη έγκυρος αριθμός παραμέτρου Πρόσβαση σε μη διαθέσιμες παραμέτρους 

0x01 Η τιμή της παραμέτρου δεν 
μπορεί να αλλαχθεί 

Αλλαγή σε μία τιμή παραμέτρου η οποία δεν μπορεί να αλλαχθεί 

0x02 Υπέρβαση μέγιστης ή ελάχιστης 
τιμής 

Αλλαγή πρόσβασης σε τιμή η οποία κυμαίνεται εκτός των οριακών τιμών 

0x03 Λανθασμένος δευτερεύων δείκτης Πρόσβαση σε μη διαθέσιμο δευτερεύοντα δείκτη 

0x04 Καμία διάταξη Πρόσβαση με δευτερεύοντα δείκτη σε μία μη ενδεικτική παράμετρο 

0x05 Λανθασμένος τύπος δεδομένων Αντικατάσταση πρόσβασης από μία τιμή ή οποία δεν ανταποκρίνεται στον 
τύπο δεδομένων της παραμέτρου 

0x06 Η ρύθμιση δεν επιτρέπεται 
(μπορεί να γίνει μόνο επαναφορά) 

Ρύθμιση πρόσβασης σε μία τιμή μεγαλύτερη από το 0, όπου αυτό δεν 
επιτρέπεται 

0x07 Το στοιχείο περιγραφής δεν 
μπορεί να αλλαχθεί 

Πρόσβαση σε στοιχείο περιγραφής που δεν μπορεί να αλλαχθεί 

0x08 Εφεδρικό (Προφίλ PROFIdrive V2: η αίτηση PPO-Write δεν είναι διαθέσιμη στο IR) 

0x09 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή Πρόσβαση σε μία μη προσπελάσιμη περιγραφή (υπάρχει διαθέσιμη τιμή 
παραμέτρου) 

0x0A Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασμένη ομάδα πρόσβασης) 

0x0B Καμία προτεραιότητα ενέργειας Αλλαγή πρόσβασης χωρίς δικαιώματα αλλαγής παραμέτρων 

0x0C Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: λανθασμένος κωδικός πρόσβασης) 

0x0D Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: το κείμενο δεν μπορεί να εισαχθεί στην κυκλική 
μεταφορά δεδομένων) 

0x0E Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: το όνομα δεν μπορεί να εισαχθεί στην κυκλική 
μεταφορά δεδομένων) 

0x0F Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία 
διάταξη κειμένου 

Πρόσβαση σε διάταξη κειμένου που δεν είναι διαθέσιμη (υπάρχει 
διαθέσιμη τιμή παραμέτρου) 

0x10 Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: κανένα PPO-Write) 

0x11 Η αίτηση δεν μπορεί να εκτελεστεί 
λόγω του τύπου λειτουργίας 

Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται προς το παρόν. Οι αιτίες δεν διευκρινίζονται 

0x12 Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: άλλο σφάλμα) 

0x13 Δεσμευμένο (Προφίλ PROFIdrive V2: τα δεδομένα δεν μπορούν να εισαχθούν στην 
κυκλική ανταλλαγή) 

0x14 Ανεπίτρεπτη τιμή Αλλαγή πρόσβασης με μία τιμή, η οποία βρίσκεται εντός της επιτρεπτής 
τιμής, αλλά δεν επιτρέπεται για άλλους λόγους (παράμετρος με σταθερά 
καθορισμένες μεμονωμένες τιμές) 

0x15 Η απάντηση είναι πολύ μεγάλη Το μήκος της τρέχουσας απάντησης υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος 
μετάδοσης 

0x16 Μη επιτρεπτή διεύθυνση 
παραμέτρων 

Μη επιτρεπτή τιμή ή τιμή η οποία δεν είναι έγκυρη για αυτή την ιδιότητα, 
τον αριθμό στοιχείων, τον αριθμό παραμέτρου, τον δευτερεύοντα δείκτη ή 
το συνδυασμό αυτών των συντελεστών 

0x17 Λανθασμένο φορμά Write request: Μη επιτρεπτό φορμά ή μη υποστηριζόμενο φορμά 
δεδομένων παραμέτρων 

0x18 Ασυνέχεια αριθμού τιμών Write request: Ο αριθμός τιμών των δεδομένων παραμέτρων δεν 
αντιστοιχεί στον αριθμό στοιχείων στη διεύθυνση παραμέτρων 

0x19 Ο άξονας δεν υπάρχει Πρόσβαση σε έναν άξονα που δεν υπάρχει 

έως 0x64 Δεσμευμένο –

0x65..0xFF ανάλογα με τον κατασκευαστή –

00

I
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9.3 Ανάγνωση ή εγγραφή παραμέτρων από τα σετ δεδομένων 47 
9.3.1 Παράδειγμα προγράμματος για SIMATIC S7 

Ο ακόλουθος κώδικας STEP 7 που έχει αποθηκευτεί στο αρχείο GSD δείχνει πως
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις παραμέτρους μέσω των δομικών στοιχείων SFB 52/53
των λειτουργιών συστήματος του STEP 7. Μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικα STEP 7
και να τον εισάγετε/μεταφράσετε ως πηγή για το STEP 7. 

9.3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά PROFINET για MOVIDRIVE® DFS21B 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
• Στην ιστοσελίδα SEW (www.sew-eurodrive.com), στην ενότητα "Λογισμικό"

μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του λειτουργικού στοιχείου για τους ελεγκτές
SIMATIC S7. 

• Αυτό το παράδειγμα δείχνει ως ειδική δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσμευση μόνο τις
αρχές μεθόδου για τη δημιουργία ενός προγράμματος PLC. Για το λόγο αυτό δεν
αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο του προγράμματος-
παραδείγματος. 

Αρχείο GSD για PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml 

Όνομα μονάδας για τη διαμόρφωση: MOVIDRIVE DFS21B 

Υποστηριζόμενο σετ δεδομένων: Δείκτης 47 

Υποστηριζόμενος αριθμός υποδοχών: προτείνεται: 0

Κωδικός κατασκευαστή: 10A hex (SEW-EURODRIVE) 

Αναγνωριστικό προφίλ: 0

Χρονική υπέρβαση απόκρισης C2: 1 s 

Μέγ. μήκος καναλιού C1: 240 byte 

Max. Länge C2-Kanal: 240 byte 

00

I
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9.3.3 Κωδικοί σφαλμάτων των υπηρεσιών PROFINET 

Αυτός ο πίνακας δείχνει τους πιθανούς κωδικούς σφαλμάτων των υπηρεσιών
PROFINET, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν στην περίπτωση ενός σφάλματος στην
επικοινωνία στο επίπεδο τηλεγραφημάτων PROFINET. Αυτός ο πίνακας έχει εφαρμογή
εάν θέλετε να συντάξετε το δικό σας μπλοκ αντιστοίχησης παραμέτρων με βάση τις
υπηρεσίες PROFINET, επειδή οι κωδικοί σφαλμάτων αναφέρονται απευθείας στο
επίπεδο τηλεγραφημάτων. 

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:

Error_Class (από τις προδιαγραφές 
PROFINET) 

Error_Code (από τις προδιαγραφές 
PROFINET) 

PROFINET Parameter channel 

0x0 ... 0x9 hex = δεσμευμένο 

0xA = εφαρμογή 0x0 = σφάλμα ανάγνωσης 
0x2 = αστοχία μονάδας 
0x3 έως 0x7 = δεσμευμένα 
0x8 = αντίφαση έκδοσης 
0xA έως 0xF = ορίζονται από το χρήστη 

0xB = πρόσβαση 0x0 = μη αποδεκτός δείκτης 0xB0 = Ανύπαρκτος δείκτης 47 μπλοκ 
δεδομένων (DB47), τα αιτήματα παραμέτρων 
δεν υποστηρίζονται 

0x1 = σφάλμα μήκους εγγραφής 
0x2 = μη αποδεκτή εσοχή 
0x3 = αντίφαση τύπου 
0x4 = μη αποδεκτή περιοχή 

0x5 = αντίφαση κατάστασης 0xB5 = Προσωρινά αδύνατη πρόσβαση στο 
DB47 λόγω εσωτερικής κατάστασης 
επεξεργασίας 

0x6 = μη επιτρεπτή πρόσβαση 

0x7 = μη αποδεκτή περιοχή 0xB7 = Εγγραφή στο DB 47 με σφάλμα στην 
επικεφαλίδα του DB 47 

0x8 = μη αποδεκτή παράμετρος 
0x9 = μη αποδεκτός τύπος 
0xA έως 0xF = ορίζονται από το χρήστη 

0xC = πόρος 0x0 = αντίφαση περιορισμού ανάγνωσης 
0x1 = αντίφαση περιορισμού εγγραφής 
0x2 = πόρος απασχολημένος 
0x3 = μη διαθέσιμος πόρος 
0x4..0x7 = δεσμευμένα 
0x8..0xF = ορίζονται από το χρήστη 

0xD...0xF = ορίζονται από το χρήστη 

00

I
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10 Ενσωματωμένος διακομιστής Web 
Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFS21B διαθέτει μια αρχική σελίδα για την απλή
διάγνωση του MOVIDRIVE® και του MOVITRAC®. Για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα,
εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που έχετε εκχωρήσει. 
Από την ιστοσελίδα έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες υπηρεσιών και διάγνωσης. 

10.1 Προϋποθέσεις λογισμικού 
Η αρχική σελίδα ελέγχθηκε με το Microsoft® Internet Explorer 5.0 και το Mozilla® Firefox
2.0. Για την προβολή δυναμικών στοιχείων χρειάζεστε το Java 2 Runtime Environment
SE, V1.5.0 ή νεότερο. 
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Java 2 Runtime στο σύστημά σας, η ιστοσελίδα θα σας
συνδέσει αυτόματα με την Java και θα ξεκινήσει μία λήψη εφ' όσον επιβεβαιώσετε αυτή
την ενέργεια. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη λήψη, μπορείτε να κατεβάσετε
το Java 2 Runtime και από την ιστοσελίδα www.sun.com και να την εγκαταστήσετε. 

10.2 Ρυθμίσεις ασφαλείας 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε έναν τοίχο προστασίας ή έχετε εγκαταστήσει ένα
προσωπικό firewall στο σύστημά σας, ενδέχεται αυτό να μπλοκάρει την πρόσβαση στις
συσκευές Ethernet. Θα πρέπει να επιτρέψετε την εξερχόμενη επικοινωνία TCP/IP και
UDP/IP. 
• Το στοιχείο "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" θα σας ζητήσει να αποδεχθείτε το

πιστοποιητικό. Κάντε κλικ στο πλήκτρο <Execute>. Το πιστοποιητικό θα εισαχθεί
στη λίστα πιστοποιητικών του Java 2 Runtime. 

• Για να αποφεύγετε μελλοντικά αυτό το διάλογο στην εκτέλεση του προγράμματος,
μαρκάρετε το πλαίσιο "Να θεωρείται πάντοτε αξιόπιστο το περιεχόμενο αυτού του
εκδότη". 
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10.3 Δομή της αρχικής σελίδας MOVIDRIVE® MDX61B με 
πρόσθετη δυνατότητα DFS21B 

62223AXX

[1] Γραμμή πλοήγησης 
[2] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την εκκίνηση της εφαρμογής διάγνωσης 
[3] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για την προβολή της βοήθειας της αρχικής σελίδας 
[4] Αρχικό παράθυρο (Home) Πλήκτρο για τη σελίδα περιγραφής του MOVIDRIVE® B 

(απαιτείται πρόσβαση στο Internet) 

[1]

[4]

[3]

[2]
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10.4 Δομή της εφαρμογής διάγνωσης 

62225AXX

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[1] Προβολή ριζικού καταλόγου / 
Επισκόπηση 

Στο ριζικό κατάλογο προβάλλεται στους κόμβους δικτύου "My-Network-Tree" η συσκευή 
MOVIDRIVE® B Ethernet. Τα υποσυστήματα παρουσιάζονται ταξινομημένα στην αντίστοιχη 
έκδοση της συσκευής, ενώ μπορεί να περιλαμβάνουν κι άλλες συσκευές. 

[2] Αναδυόμενο μενού με δεξί κλικ 
σε μία συσκευή του ριζικού 
καταλόγου 

Η πλοήγηση στα plugins των συσκευών γίνεται με δεξί κλικ στη συσκευή που υπάρχει στο 
ριζικό κατάλογο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας οδηγεί στα αντίστοιχα 
plugins της συσκευής. Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για ένα 
MOVIDRIVE® B (βλέπε κεφάλαιο "Προστασία πρόσβασης"). Για να αναγνωριστούν νέες 
συσκευές και να συμπεριληφθούν στο ριζικό κατάλογο, κάντε δεξί κλικ στον κόμβο δικτύου 
και επιλέξτε την επιλογή "Scan" (σάρωση). 

[3] Γραμμή εργαλείων 
(γρήγορη επιλογή με τα πλήκτρα) 

[a]   Νέα σάρωση ριζικού καταλόγου και προβολή 
[b]   Άνοιγμα plugin για την επιλεγμένη συσκευή του ριζικού καταλόγου 
[c]  Plugin γενικής επισκόπησης (Overview) για την επιλεγμένη συσκευή στο

 ριζικό κατάλογο, βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin (γενική επισκόπηση)" 
[d]   Κλείσιμο επιλεγμένου plugin 
[e]   Ρυθμίσεις για την επικοινωνία Ethernet και το σαρωτή 
[f]   Μετάβαση σε προβολή παραθύρου ή εφαρμογής 
[g]   Προβολή διαλόγου πληροφοριών 

[4] Παράθυρο plugin Βλέπε ενότητα "Παράθυρο plugin". 

[5] Πίνακας καταστάσεων και 
κατάσταση συσκευής 

Ο πίνακας προβάλλεται από προεπιλογή, όλες οι συσκευές και υποσυσκευές που 
εντοπίζονται στη σάρωση εμφανίζονται στον κατάλογο. Επειδή ο πίνακας καταστάσεων 
αποστέλλει κυκλικά τα αιτήματα παραμέτρων στη συσκευή, ο πίνακας μπορεί να κλείσει και με 
τη βοήθεια του πλήκτρου κατάστασης (κάτω δεξιά). 

[a] [b] [d] [e] [f] [g][c]
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Παράθυρο plugin 

62226AXX

[1]

[2]

[3]

[1] Καρτέλα για ανοιγμένα plugin Εάν έχετε ανοίξει περισσότερα plugins (π.χ. plugins διαφόρων συσκευών), 
αυτά εμφανίζονται στην καρτέλα. 

[2] Καρτέλα μέσα στο plugin 
(προβολή των ενσωματωμένων 
ενδείξεων παραμέτρων) 

Εάν η επιλεγμένη συσκευή διαθέτει περισσότερες ενότητες προβολής, εμφανίζονται 
στην καρτέλα οι διάφορες ενότητες. 

[3] Κύριο παράθυρο με τιμές 
ένδειξης και εικόνες 

Στο κύριο παράθυρο οπτικοποιούνται οι παράμετροι. 
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Παράδειγμα: 
Plugin 
παρακολούθησης 
διαύλου για το 
MOVIDRIVE® 

Για την ένδειξη των δεδομένων διεργασίας μεταξύ του ελεγκτή και του MOVIDRIVE® B,
καθώς και για τη διάγνωση της αντιστοίχησης των δεδομένων διεργασίας. 

62229AXX
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Παράδειγμα: 
Plugin 
παρακολούθησης 
διαύλου για το 
MOVITRAC® 

Για την ένδειξη των δεδομένων διεργασίας μεταξύ του ελεγκτή και του MOVITRAC® B,
καθώς και για τη διάγνωση της αντιστοίχησης των δεδομένων διεργασίας. 

62230AXX
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10.5 Προστασία πρόσβασης 
Η πρόσβαση στις παραμέτρους του μετατροπέα και στις πληροφορίες διάγνωσης
μπορεί να προστατευθεί μέσω ενός κωδικού πρόσβασης. Η προστασία πρόσβασης
είναι από προεπιλογή απενεργοποιημένη. Με την εκχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης
[2] ενεργοποιείτε την προστασία πρόσβασης, με τη διαγραφή του κωδικού (κενός
κωδικός) την απενεργοποιείτε. 
Εάν η προστασία πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου
σύνδεσης [1] για την επιβεβαίωση του αποθηκευμένου κωδικού. 

Στο πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε στο πεδίο "Χρήστης"
την καταχώρηση "Παρατηρητής" ή "Συντήρηση".  
• Παρατηρητής 

– Οι παράμετροι των κινητήρων μπορούν να διαβαστούν με το MOVITOOLS®

MotionStudio, αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 
– Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων μπορούν να φορτωθούν από τη συσκευή

στον υπολογιστή (σετ παραμέτρων Upload). 
– Η λήψη ενός σετ παραμέτρων ή ενός προγράμματος IPOSplus® δεν είναι εφικτή. 
– Μπορεί να γίνει μία διάγνωση των δεδομένων διεργασίας με το MOVITOOLS®

MotionStudio, οι ρυθμίσεις Scope ωστόσο δεν μπορούν να αλλαχθούν. 

• Συντήρηση 
– Το MOVITOOLS® MotionStudio μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς. 

61662AXX

[1] Σύνδεση  [2] Παραμετροποίηση σύνδεσης 

[1]

[2]
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11 MOVITOOLS® MotionStudio μέσω Ethernet 
Το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio (έκδοση 5.40 ή νεότερη) σας προσφέρει τη
δυνατότητα της εύκολης παραμετροποίησης, απεικόνισης και διάγνωσης της
εφαρμογής σας. Με το MOVITOOLS® MotionStudio μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω
της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFS21B με τον μετατροπέα MOVIDRIVE®

MDX61B, την πύλη DFS21B και την πύλη υποκείμενων συσκευών SEW μέσω Ethernet. 

11.1 Επισκόπηση 
Η επιφάνεια του MOVITOOLS® MotionStudio αποτελείται από ένα κεντρικό κέλυφος και
τα διάφορα "εργαλεία". Αυτά εκκινούνται ως αυτόνομες εφαρμογές μέσα από το
κέλυφος ή είναι ενσωματωμένα σ' αυτό ως "plugins". Η εικόνα που ακολουθεί
παρουσιάζει τις περιοχές του κελύφους. 

ΣΤΟΠ! 
Πριν εκκινήσετε το MOVITOOLS® MotionStudio θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα
εγκατεστημένα στοιχεία λογισμικού στο τοίχος προστασίας. 
• Καταχωρήστε στο τείχος προστασίας όλα τα εκτελέσιμα προγράμματα που

ανήκουν στα εγκατεστημένα στοιχεία του λογισμικού. 
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας. Πιθανώς να εμποδίζει την εκτέλεση

του προγράμματος στο παρασκήνιο, χωρίς δηλαδή ο χρήστης να λαμβάνει κάποιο
μήνυμα για αυτή την ενέργεια. 

• Ελέγξτε εάν είναι δυνατή η επικοινωνία Ethernet μεταξύ του υπολογιστή και της
κάρτας DFS21B. Χρησιμοποιήστε π.χ. την εντολή "ping" στη γραμμή εντολών των
Windows (παράδειγμα: ping 10.3.71.15). 

11721AEN
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Περιοχές και 
λειτουργίες  

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις περιοχές του κελύφους και τις λειτουργίες τους. 

11.2 Διάγραμμα ροής για τη διαμόρφωση των συσκευών 
Επισκόπηση Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση των συσκευών με

τα εργαλεία του MOVITOOLS® MotionStudio. 

[1] Γραμμή μενού Το κύριο μενού και η γραμμή συμβόλων περιλαμβάνουν όλες τις 
σημαντικές εντολές για το χειρισμό του κελύφους. [2] Γραμμή συμβόλων 

[3] Περιοχή για τις προβολές 
του έργου 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ενός έργου οπτικοποιούνται 
με τους παρακάτω τύπους προβολών 
• Προβολή δικτύου 
• Προβολή διαμόρφωσης 

[4] Περιοχή για τα plugins Αυτή είναι η περιοχή, όπου τα εργαλεία εμφανίζονται με τη μορφή 
plugins. Τα plugins προβάλλονται σε καρτέλες ή σε ξεχωριστά 
παράθυρα. 
Η προβολή εξαρτάται από το επιλεγμένο εργαλείο. Στο παράδειγμα 
επιλέχθηκε το εργαλείο "Ριζικός κατάλογος παραμέτρων" για ένα 
MOVIDRIVE®. 

[5] Περιοχή κατάστασης 
συσκευών 

Οι πληροφορίες κατάστασης online για συνδεδεμένες συσκευές 
μπορούν να προβληθούν στη "γραμμή κατάστασης". Μπορείτε να 
αποκρύψετε την περιοχή "Κατάσταση συσκευής". 

[6] Γραμμή κατάστασης Στη γραμμή κατάστασης βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση 
επικοινωνίας του MOVITOOLS® MotionStudio. Στη σάρωση συσκευών 
εμφανίζονται εδώ οι πληροφορίες προόδου. 

62348AEL

1. Εγκατάσταση έργου και δικτύου

2. Διαμόρφωση καναλιού/καναλιών επικοινωνίας

3. Σάρωση δικτύου (ανίχνευση συσκευών)

4. Μετάβαση σε κατάσταση online

5. Διαμόρφωση συσκευών με τα εργαλεία

6. Φόρτωση των παραμέτρων μετατροπέα, 
στη συνέχεια αποθήκευση έργου
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Βήμα 1: 
Εγκατάσταση 
έργου και δικτύου 

• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το "Νέο έργο" και επιβεβαιώστε. Ανοίγει το παράθυρο
"Νέο έργο". 

• Δώστε ένα όνομα και μία θέση αποθήκευσης για το νέο έργο και επιβεβαιώστε τις
καταχωρήσεις σας. Ανοίγει το παράθυρο "Νέο δίκτυο". 

• Δώστε ένα όνομα στο νέο δίκτυο και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας. Ανοίγει η
κύρια οθόνη και εμφανίζεται το παράθυρο "Παραμετροποίηση συνδέσεων
επικοινωνίας". 

Βήμα 2: 
Παραμετρο-
ποίηση καναλιού 
επικοινωνίας 

• Ρυθμίστε το πρώτο ή ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας ως "Ethernet". 

11723AEN
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Βήμα 3: 
Σάρωση δικτύου 
(ανίχνευση 
συσκευών) 

• Σαρώστε με το το δίκτυο (ανίχνευση συσκευών). 

Βήμα 4: 
Παραμετρο-
ποίηση 
συσκευών με 
τα εργαλεία 

• Ενεργοποιήστε με το την κατάσταση Online. 
• Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαμορφώσετε. 
• Ανοίξτε το μενού περιεχομένων με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να εμφανίσετε

τα εργαλεία διαμόρφωσης της συσκευής. 

11737AEN
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11.3 Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές 
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία επικοινωνία Ethernet με συσκευές που βρίσκονται
εκτός του τοπικού δικτύου, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εγκατάσταση SMLP". 

• Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε μία διεύθυνση IP, ανοίξτε το μενού
περιεχομένων [1] κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ή με το συνδυασμό πλήκτρων [Ctrl-A]. 

• Στο πεδίο "Διεύθυνση IP" εισαγάγετε την κατάλληλη διεύθυνση IP των συσκευών
DFS21B. 

11726AEN
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Παράμετροι 
για το SMLP 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι παράμετροι για το SMLP (Simple
MOVILINK® Protocol). 

Παράμετροι Περιγραφή Επισήμανση 

Timeout Χρόνος αναμονής σε χιλιοστά του 
δευτερολέπτου, κατά τον οποίο ο Client 
περιμένει μία απόκριση μετά την 
αποστολή αιτήματος. 

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1000 ms 
Αυξήστε την τιμή εάν η καθυστέρηση 
της επικοινωνίας δημιουργεί 
προβλήματα. 

Διεύθυνση IP 
Broadcast 

Διεύθυνση IP του τοπικού δικτύου στο 
οποίο πραγματοποιείται η ανίχνευση 
συσκευών 

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, 
εντοπίζονται μόνο οι συσκευές που 
βρίσκονται στο τοπικό τμήμα δικτύου. 

Διεύθυνση IP 
Διακομιστής SMLP 

Διεύθυνση IP του διακομιστή SMLP ή 
άλλων συσκευών, που θα 
συμπεριληφθούν στην ανίχνευση, αλλά 
βρίσκονται εκτός τοπικού δικτύου. 

Εισάγετε εδώ την εξής διεύθυνση IP: 
• τη διεύθυνση IP του ελεγκτή 

SIMATIC S7, εάν χρησιμοποιείτε 
απευθείας μία επικοινωνία Ethernet 
στο PROFIBUS μέσω SIMATIC S7. 

• τη διεύθυνση IP των συσκευών που 
θα συμπεριληφθούν στην 
ανίχνευση, αλλά βρίσκονται εκτός 
του τοπικού δικτύου. 
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12 Διάγνωση σφαλμάτων 
12.1 Διαδικασίες διάγνωσης 

Οι διαδικασίες διάγνωσης που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα επιδεικνύουν τις
μεθόδους ανάλυσης σφαλμάτων για τις παρακάτω περιπτώσεις προβλημάτων: 
• Ο μετατροπέας συχνότητας δε λειτουργεί στο PROFINET IO 
• Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του μετατροπέα συχνότητας χρησιμοποιώντας τον

ελεγκτή ΙΟ 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τις ρυθμίσεις παραμέτρων
του μετατροπέα συχνότητας για διάφορες εφαρμογές fieldbus, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Προφίλ Μονάδας Fieldbus και τη λίστα παραμέτρων του MOVIDRIVE®. 
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Πρόβλημα διάγνωσης 1: 
Ο μετατροπέας συχνότητας δε λειτουργεί στο PROFINET IO. 
Αρχική κατάσταση: 
• Ο μετατροπέας συχνότητας είναι συνδεδεμένος με το PROFINET IO 
• Ο μετατροπέας συχνότητας διαμορφώθηκε στον ελεγκτή ΙΟ και η επικοινωνία 

μέσω του διαύλου είναι ενεργή 
Ç

Είναι συνδεδεμένος ο ακροδέκτης του διαύλου; Όχι Æ [A] 
Ναι 
Ç

Ναι 
Ç

Πώς συμπεριφέρεται 
το LED Link; OFF Æ [C] Πώς συμπεριφέρεται 

το LED BUS FAULT; 
Κίτρινο Æ 
Κόκκινο ?  

[B] 
[C] 

Πράσινο 
Ç

OFF 
Ç

Ο μετατροπέας είναι συνδεμένος με το Ethernet. 
Ç

Ελέγξτε τα ονόματα PROFINET που έχετε διαμορφώσει και ρυθμίσει. 
Ç

Είναι τα ονόματα PROFINET τα 
ίδια; 

Όχι Æ [D] 

Ναι 
Ç

Ίσως έχετε διαμορφώσει λανθασμένο τύπο μονάδας ή έχετε ορίσει λανθασμένα τη 
διαμόρφωση. 

Ç

Διαγράψτε τη μελέτη έργου για το μετατροπέα συχνοτήτων από το δίκτυο 
PROFINET IO. 

Ç

Πραγματοποιήστε νέα διαμόρφωση για τον μετατροπέα, επιλέγοντας την ονομασία 
συσκευής "MDX61B+DFS21B". 
Εκχωρήστε τις περιοχές διευθύνσεων για το σύστημα ελέγχου. 

Ç

Φορτώστε τη διαμόρφωση στον ελεγκτή PROFINET IO- και επανεκκινήστε την 
επικοινωνία διαύλου. 

[A] Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου. 

[B] Η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ή 
έχει διαμορφωθεί λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση ελέγξτε τη 
διαμόρφωση, και ιδιαίτερα το όνομα της συσκευής και τη διεύθυνση IP. 

Ç

[C] Η πρόσθετη δυνατότητα DFS21B αναφέρει ότι ο ελεγκτής PROFINET 
IO δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα κάποια σύνδεση επικοινωνίας. 

Ç

Ο ελεγκτής PROFINET IO είναι απενεργοποιημένος ή δεν έχει 
ακόμα ολοκληρώσει την έναρξη λειτουργίας. 

[D] Προσαρμόστε τα ονόματα PROFINET. 
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Πρόβλημα διάγνωσης 2: 
Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του μετατροπέα συχνότητας 
χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή IO. 
Αρχική κατάσταση: 
• Επικοινωνία διαύλου με μετατροπέα συχνοτήτων OK 

(Σβηστό LED BUS FAULT) 
• Λειτουργία μετατροπέα συχνότητας με 24 V (χωρίς τάση τροφοδοσίας) 

Ç

Το πρόβλημα προκαλείται είτε από λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων στο 
μετατροπέα συχνότητας ή σε ελαττωματικό πρόγραμμα ελέγχου στον ελεγκτή 
PROFINET IO. 

Ç

Ελέγξτε με το P094 … P097 (περιγραφή ονομαστικής τιμής PO1 ... PO3), εάν 
οι ονομαστικές τιμές που αποστέλλονται από τη μονάδα ελέγχου, λαμβάνονται 
σωστά. 
Για να κάνετε κάτι τέτοιο, στείλτε σε κάθε λέξη εξόδου μια τιμή ρύθμισης 
διαφορετική του 0 ως δοκιμή. 

Ç

Λαμβάνονται οι τιμές ρύθμισης; Ναι Æ [A] 
Όχι 
Ç

Ελέγξτε ότι έχουν γίνει οι σωστές ρυθμίσεις για τις ακόλουθες παραμέτρους 
ηλεκτρομειωτήρα: 
• P100 SETPOINT SOURCE  FIELDBUS 
• P101 CTRL. SIGNAL SOURCE  FIELDBUS 
• P876 ENABLE PO DATA  ΝΑΙ 

Ç

Ρυθμίσεις OK; Όχι Æ [B] 
Ναι 
Ç

Το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται από το πρόγραμμα ελέγχου στον 
ελεγκτή ΙΟ. 

Ç

Ελέγξτε ότι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι ίδια με τη 
διεύθυνση για τη διαμόρφωση. 
Σημειώστε ότι ο μετατροπέας συχνότητας απαιτεί συνεπή δεδομένα και ότι η 
πρόσβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του προγράμματος ελέγχου, εάν 
απαιτείται, μέσω ειδικών λειτουργιών συστήματος (για παράδειγμα, Simatic S7, 
SFC 14/15). 

[A] Οι τιμές ρύθμισης δε μεταφέρονται. 
Ελέγξτε κατά πόσο ο μετατροπέας συχνότητας έχει ενεργοποιηθεί 
στους ακροδέκτες. 

[B] Σωστές ρυθμίσεις. 
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12.2 Λίστα σφαλμάτων στη λειτουργία Gateway 

Κωδικός 
σφάλματος 

Χαρακτη-
ρισμός 

Αντίδραση Αιτία Μέτρα 

25 EEPROM Διακοπή της 
επικοινωνίας του 
SBus 

Σφάλμα στην πρόσβαση της EEPROM Ανάκτηση εργοστασιακής ρύθμισης, 
επαναφορά και νέα ρύθμιση 
παραμέτρων στο DFS. Αν το σφάλμα 
επανεμφανιστεί, συμβουλευτείτε το 
τμήμα σέρβις της SEW 

28 Χρονική 
υπέρβαση 
fieldbus  

Προκαθορισμένο 
Δεδομένα PO = 0 
Απόκριση 
σφάλματος 
ρυθμιζόμενη 
μέσω της P831 

Καμία επικοινωνία μεταξύ κύριας και 
υποτελούς μονάδας μέσα στα πλαίσια 
της παρακολούθησης. 

• Ελέγξτε το υποπρόγραμμα 
επικοινωνίας της κύριας μονάδας. 

• Επεκτείνετε το χρόνο υπέρβασης 
του fieldbus (απαίτηση 
επιτήρησης) στη διαμόρφωση 
της κύριας μονάδας ή 
απενεργοποιήστε την επιτήρηση. 

37 Watchdog fault 
(Σφάλμα 
watchdog) 

Διακοπή της 
επικοινωνίας
του SBus 

Σφάλμα κατά την εκτέλεση του 
λογισμικού του συστήματος 

Συμβουλευθείτε το τμήμα Service της 
SEW. 

38 Εσωτερικό 
σφάλμα 

Διακοπή της 
επικοινωνίας 
του SBus 

Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων του μετατροπέα 
συχνότητας, πιθανώς λόγω επίδρασης 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 
(ΗΜΣ) 

Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και 
τις θωρακίσεις και διορθώστε τις εάν 
χρειάζεται. Εάν το πρόβλημα 
επανεμφανιστεί, συμβουλευτείτε το 
τμήμα service της SEW. 

45 Initialization 
Error (Σφάλμα 
αρχικοποίησης) 

Διακοπή της 
επικοινωνίας 
του SBus 

Σφάλμα μετά από αυτο-έλεγχο κατά 
την επαναφορά 

Εκτελέστε reset (επαναφορά). 
Εάν το σφάλμα επανεμφανιστεί, 
επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις
της SEW. 

111 Σφάλμα 
διαύλου 
συστήματος 
Device Timeout 

Καμία Παρακολουθήστε το κόκκινο LED (H1) 
στο DFS. Εάν αυτή η ενδεικτική λυχνία 
είναι αναμμένη, τότε ένας ή 
περισσότεροι σταθμοί του SBus δεν 
διευθυνσιοδοτήθηκαν εντός του 
χρονικού διαστήματος χρονικής 
υπέρβασης (timeout). Εάν το κόκκινο 
LED (H1) αναβοσβήνει, τότε το DFS 
βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος. 
Στην περίπτωση αυτό, το σφάλμα F111 
μεταδόθηκε στον ελεγκτή μόνο μέσω 
του fieldbus. 

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας και
την καλωδίωση SBus, ελέγξτε τις 
αντιστάσεις τερματισμού του SBus. 
Εάν το DFS διαμορφώθηκε με χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, τότε 
ελέγξτε τη διαμόρφωση. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε 
ξανά το DFS. Σε περίπτωση που το 
σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει, 
διερευνήστε το σφάλμα χρησιμο-
ποιώντας τη διεπαφή διάγνωσης 
και εκτελέστε την ενέργεια που 
περιγράφεται σε αυτόν τον πίνακα. 
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13 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
13.1 DFS21B για MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B και πύλη UOH11B 

Κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFS21B 

Κωδικός αριθμός 1820 963 7

Λήψη ισχύος P = 3 W 

Τροφοδοσία τάσης 
(μόνο στη λειτουργία 
πύλης) 

U = DC 24 V (–15 %, +20 %) 
Imax = DC 200 mA 
Pmax = 3.4 W 

Πρωτόκολλα 
εφαρμογής 

• PROFINET IO (Ethernet Frames με αναγνωριστικό 8892hex) για τον 
έλεγχο και την παραμετροποίηση του μετατροπέα. 

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) για τη διάγνωση μέσω Web-
Browser. 

• SMLP (Simple Movilink Protocol), πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από 
το MOVITOOLS®. 

Αριθμοί θυρών που 
χρησιμοποιούνται 

• 300 (SMLP) 
• 80 (HTTP) 

Υπηρεσίες Ethernet • ARP 
• ICMP (Ping) 

ISO / OSI-Επίπεδο 2 Ethernet II 

Ρυθμός Baud 100 MBaud σε διαδικασία full duplex 

Τεχνική σύνδεσης RJ45 

Διευθυνσιοδότηση Διεύθυνση ΙΡ 4 Byte ή MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx) 

Αναγνωριστικό 
κατασκευαστή 
(Vendor-ID) 

010Ahex 

Εργαλεία εκκίνησης • Λογισμικό MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.40 ή νεότερης 
• Πληκτρολόγιο DBG60B 

Έκδοση λογισμικού 
υλικού του MOVIDRIVE® 
MDX61B 

Έκδοση λογισμικού υλικού 824 854 0.17 ή νεότερη (Æ ένδειξη με P076) 
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13.2 Τμήμα ασφαλείας DFS21B για MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B 

Χαρακτηριστικά μεγέθη ασφαλείας 

Μέγιστη δυνατή κατηγορία ασφαλείας • SIL 3 κατά EN 61508 
• Κατηγορία 4 κατά EN 954-1 
• Επίπεδο απόδοσης e κατά EN ISO 13849-1 

Δομή συστήματος 2 καναλιών με διάγνωση (1oo2D) 

Διαμόρφωση τρόπου λειτουργίας "High demand" κατά EN 61508 (υψηλών απαιτήσεων) 

Πιθανότητα επικίνδυνης αστοχίας ανά 
ώρα (τιμή PFH) 

<1,00E-09 (1 FIT) 

Χρονικό διάστημα μεταξύ ελέγχων 
(EN 61508) 

10 χρόνια, μετά από τα οποία το εξάρτημα θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο 

Χρόνος επισκευής 100 ώρες 

Ασφαλής κατάσταση Τιμή "0" για όλες τις τιμές διεργασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια F-DO (έξοδος 
απενεργοποιημένη) 

Ασφαλής έξοδος 

Ζεύξη P (θετικό) – M (γείωση) 
(από την τροφοδοσία τάσης φορτίου) 

Έξοδος 24 V DC κατά EN 61131-2, ανθεκτική στο βραχυκύκλωμα και το υπερβολικό φορτίο 

Ρεύμα μέτρησης 1A 

Ρεύμα διαφυγής (σε σήμα "0") Τυπικό –2 mA (στα 2 V / 1 kΩ αντίσταση φορτίου) 
(Επισήμανση: το ρεύμα διέρχεται από το F-DO_M προς το F-DO_P) 

Πτώση τάσης, εσωτερική 
(έξοδος P και M) 

μέγ. 3 V 

Προστασία από βραχυκύκλωμα Ηλεκτρονική, τιμή απόκρισης: 2,8 A ... 9 A 

Προστασία υπερφόρτωσης Τιμή απόκρισης: 1,4 A ... 1,6 A 

Εύρος αντίστασης φορτίου 24 kΩ ... 1 kΩ 

Περιορισμός τάσης κατά την 
αποσύνδεση επαγωγικού φορτίου 

Τυπικός –70 V 

Χρόνος αντίδρασης (εντολή μέσω 
PROFIsafe® Æ ζεύξη εξόδου) 

< 25 ms 

Μέγιστο μήκος αγωγού 30 m 
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13.3 Σχέδιο διαστάσεων DFS21B μέσω περιβλήματος πύλης UOH11B 
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Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

Με ανθρώπους που 
σκέπτονται γρήγορα 
και αναπτύσσουν το 
μέλλον μαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσμο.

Με μηχανισμούς κίνησης και 
συστήματα ελέγχου που βελτιώνουν 
αυτόματα την παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιομηχανικούς τομείς 
της εποχής μας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συμβιβασμούς, ώστε η 
καθημερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσμια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσματικές λύσεις.
Σε κάθε μέρος του κόσμου.

Με νεωτεριστικές 
ιδέες που προσφέ-
ρουν σήμερα λύσεις 
για προβλήματα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ημέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθμίσεις 
λογισμικού.
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