
Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service

MOVIDRIVE® MDX61B
Absolutgivarkort DIP11B/DEH21B

HandbokUtgåva 12/2007
11702672 / SV



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B 3

Innehållsförteckning

1 Allmänna anvisningar ............................................................................................ 5
1.1 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad.......................................................... 5
1.2 Åberopande av garanti................................................................................... 5
1.3 Ansvarsbegränsning ...................................................................................... 5

2 Säkerhetsanvisningar ............................................................................................ 6
2.1 Kompletterande underlag............................................................................... 6
2.2 Säkerhetsfunktioner ....................................................................................... 6
2.3 Lyftanordningar .............................................................................................. 6
2.4 Produktnamn och varumärken....................................................................... 6
2.5 Återvinning ..................................................................................................... 6

3 Systembeskrivning ................................................................................................ 7
3.1 Användningsområden .................................................................................... 7
3.2 Absolutgivare som kan användas .................................................................. 8
3.3 DIP11B/DEH21B och behandling i IPOSplus®................................................ 9
3.4 Givarregistrering........................................................................................... 10
3.5 Givarövervakning ......................................................................................... 10
3.6 Styrfunktioner ............................................................................................... 11

4 Monterings- och installationsanvisningar ......................................................... 12
4.1 Montering av tillvalskortet DIP11B ............................................................... 12
4.2 Montering av tillvalskortet DEH21B.............................................................. 12
4.3 Information om kombinationen DIP11B med DIO11B.................................. 14
4.4 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DIP11B ..................................... 15
4.5 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DEH21B.................................... 16
4.6 24 V DC-spänningsmatning för DIP11B/DEH21B........................................ 17
4.7 Anslutning av en absolutgivare .................................................................... 19

5 Projektering .......................................................................................................... 21
5.1 Val av givare ................................................................................................ 21
5.2 Parametersättning av givarna ...................................................................... 23

6 Idrifttagning .......................................................................................................... 24
6.1 Allmänna anvisningar för idrifttagning .......................................................... 24
6.2 Idrifttagning med PC och MOVITOOLS® ..................................................... 25
6.3 Manuell idrifttagning..................................................................................... 43

7 Apparatfunktioner ................................................................................................ 46
7.1 Givarutvärdering .......................................................................................... 46
7.2 Relevanta funktioner för absolutgivare......................................................... 46
7.3 Indikeringsvärden......................................................................................... 47
7.4 Diagnosmöjligheter i programmet Shell ....................................................... 48

8 IPOSplus®-parametrar........................................................................................... 49
8.1 Parameterbeskrivning .................................................................................. 49



4 Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B

Innehållsförteckning

9 Tillämpningsexempel .......................................................................................... 52
9.1 Staplingskran med utökad busspositionering............................................... 52

10 Felmeddelanden................................................................................................... 54
10.1 MOVIDRIVE® MDX61B med tillvalet DIP11B/DEH21B ............................... 54

11 Tekniska data ....................................................................................................... 55
11.1 Elektronikdata tillval DIP11B........................................................................ 55
11.2 Elektronikdata tillval DEH21B ...................................................................... 55

12 Index...................................................................................................................... 56



1Allmänna anvisningar
Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad

Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B 5

1 Allmänna anvisningar
1.1 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad

Säkerhetsanvisningarna i denna handbok är uppbyggda på följande sätt:

1.2 Åberopande av garanti
Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri
drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför först handboken
innan du börjar arbeta med apparaten!
Kontrollera att handboken hålls tillgänglig och i läsbart skick för anläggnings- och drifts-
ansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar sig med anläggningen.

1.3 Ansvarsbegränsning
Att följa MOVIDRIVE®-dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker
drift och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-
EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror
på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras
gällande i sådana fall.

Symbol SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs
• Åtgärder för avvärjande av fara

Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om 
anvisningen inte följs

Exempel:

Allmän fara

Specifik fara,
t.ex. elektriska stötar

FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

FARA! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador

STOPP! Möjliga skador på utrustning och 
material

Skador på drivsystemet eller dess omgivning

OBS! Nyttig information eller tips.
Underlättar hanteringen av 
drivsystemet.
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2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Kompletterande underlag

• Får endast installeras och tas i drift av behörig elinstallatör som följer gällande före-
skrifter för förebyggande av olycksfall samt montage- och driftsinstruktionen
"MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

• Läs därför igenom detta dokument noggrant innan du börjar med installationen och
idrifttagningen av tillvalen DIP11B/DEH21B.

• Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för stör-
ningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas.

2.2 Säkerhetsfunktioner
Multiomformaren MOVIDRIVE® MDX60B/61B får inte fylla några säkerhetsfunktioner
utan ett överordnat säkerhetssystem. Använd överordnade säkerhetssystem för att
säkerställa utrustnings- och personskydd. Kontrollera att anvisningarna i dokumenten
"Säker frånkoppling för MOVIDRIVE® MDX60B/61B" följs i säkerhetsavseende.

2.3 Lyftanordningar
MOVIDRIVE® MDX60B/61B får inte utnyttjas som säkerhetsfunktion i lyfttillämpningar. 
Använd övervakningssystem eller mekanisk skyddsutrustning som säkerhetsfunktion
för att undvika utrustnings- och personskador.

2.4 Produktnamn och varumärken
Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade
varumärken hos sina respektive ägare.

2.5 Återvinning

Följ gällande föreskrifter!
Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande
föreskrifter som t.ex.:
• Elektronikskrot
• Plast
• Plåt
• Koppar
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3 Systembeskrivning
3.1 Användningsområden

Tillvalen absolutgivarkorten DIP11B/DEH21B utökar MOVIDRIVE®-systemet med en
SSI-anslutning för absolutgivare. Med IPOSplus® kan då positioneringar realiseras som
har följande möjligheter:
• Ingen referenskörning behövs vid maskinstart eller strömavbrott.
• Positionering kan både utföras direkt med absolutgivaren eller med motorgivaren.
• I stället för positionsbrytare på körsträckan även utan motorgivaråterkoppling.
• Valfri bearbetning av absolutpositionen i IPOSplus®-programmet.
• Både synkron- och asynkronmotorer kan användas i alla MOVIDRIVE®-driftsätt

(P700/701).
• Absolutgivaren kan monteras både på motorn och sträckan (t.ex. höglager).
• Enkel justering av givaren med guidad idrifttagning.
• Ändlös positionering i kombination med aktiverad Modulo-funktion. Mer information

finns i handboken "IPOSplus®" samt i systemhandboken "MOVIDRIVE® MDX60B/
61B" (Æ kapitlet "Parameterbeskrivningar").

OBS!
Tillvalen DIP11B och DEH21B kan inte användas samtidigt.
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3.2 Absolutgivare som kan användas
Endast givare som anges i tabellen nedan får anslutas till tillvalen DIP11B och DEH21B.

Tillverkare Givarbeteckning Beställningsnummer Anmärkning

Hübner HMG161-S24 H2048 (AH7Y) – Pulsgivare

Heidenhain ROQ 424 (AV1Y) 586638-82 Pulsgivare

Elgo LIMAX2-00-030-0125-SSG1-
D9M3

– Linjär positionsgivare

Balluf BTL5-S112-M1500-P-S32 – Linjär positionsgivare

TR-Electronic

TR CE58 Cx58xxxSSI Pulsgivare

TR CE65 Cx65xxxSSI Pulsgivare

TR CE100MSSI Cx100xxxMSSI Pulsgivare

TR ZE65 M Zx65xxxSSI Pulsgivare

TR LA41K SSI 304-00319-xxxx Linjär positionsgivare

TR LA66K SSI – Linjär positionsgivare

TR LE100 SSI LE100SSI Laseravståndsmätare

TR LE200 2200-20002 Laseravståndsmätare

Leuze-
electronic

Leuze BPS37 BPS37xx MA4.7 Streckkodsläsare

Leuze OMS1 – Laseravståndsmätare

Leuze OMS2 OMS2xx PB Laseravståndsmätare

AMS200 – Laseravståndsmätare

Fritz Kübler 9081 9081 Pulsgivare

MTS Sensors

Temposonics RP RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Linjär positionsgivare

Temposonics RH RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Linjär positionsgivare

Temposonics RF RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Linjär positionsgivare

Temposonics RD3 RD3-x-xxxxM-xxx-1-
S3Gx105

Linjär positionsgivare

IVO
GM 401 GM401.x20 xxxx Pulsgivare

GXMMW GXMMW.x20 2PA2 Pulsgivare

Sick / 
Stegmann

Sick ATM60 ATM60 AxA12*12 Pulsgivare

Sick DME 3000 DME 3000-x11 Laseravståndsmätare

Sick DME 4000 DME 4000-x11 Laseravståndsmätare

Sick DME 5000 DME 5000-x11 Laseravståndsmätare

Stegmann AG100 MSSI – Pulsgivare

Stegmann AG626 ATM60 AxA12*12 Pulsgivare

POMUX KH53 – Linjär positionsgivare

Pepperl & 
Fuchs

AVM58X-1212 – Pulsgivare

WCS2A1)

1) Före detta STAHL

WCS2A-LS311 Streckkodspositionsgivare

WCS3A1) WCS3A-LS311 Streckkodspositionsgivare

EDM2)

2) Före detta VISOLUX

– Laseravståndsmätare
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3.3 DIP11B/DEH21B och behandling i IPOSplus®

Direkt läges-
reglering med 
absolutgivare 
(fall 1)

• I IPOSplus® sker en direkt lägesreglering med absolutgivaren som är ansluten via till-
valen DIP11B/DEH21B.

• Det behövs alltid en givare (X15) för varvtalsfeedback på motorn.
• En slirning utjämnas alltid mellan motorgivaren och absolutgivaren.
• I IPOSplus® utförs positioneringskommandon, t.ex. "GOA...", baserade på källan

ärposition (här: absolutgivaren som är ansluten till DIP11B/DEH21B).
• Reglerdynamiken som kan uppnås beror på absolutgivarens egenskaper och den

mekaniska monteringen samt sträckupplösningen.

Lägesreglering 
med inkremental-
givare på motorn, 
behandling av 
absolutgivar-
positionen i 
IPOSplus®-
programmet 
(fall 2)

• En lägesreglering sker i IPOSplus® med motorgivaren som är ansluten till motorn.
• Det behövs alltid en givare för varvtalsfeedback på motorn.
• Omformarens höga reglerdynamik kan användas direkt för positioneringen.
• Absolutgivarens lägesinformation kopieras automatiskt till en IPOSplus®-variabel och

kan behandlas programstyrt.
• När DIP11B/DEH21B används måste ingen referenskörning genomföras.

62681ASV

M

+

-

DIP11B
DEH21B

IPOSplus®-
program

GO Wait... Profil-
generator

Läges-
regulator

n-
regulator

vmax amax
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-

Absolut-
givare

när

62682ASV

M

+

-
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GO Wait...
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regulator
n-
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-

Absolut-
givare

närPosär
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Behandling av 
absolutgivar-
positionen i 
IPOSplus®-
programmet 
(fall 3)

• Absolutgivarens lägesinformation kopieras automatiskt till en IPOSplus®-variabel och
kan behandlas programstyrt.

• Tillvalen DIP11B och DEH21B kan användas i stället för tillämpningar där positione-
ringen sker via flera initiatorer med snabbgång/krypgång.

• Det behövs ingen givare för varvtalsfeedback på motorn, en vanlig asynkronmotor
kan användas.

3.4 Givarregistrering
• Räkneriktningen kan ställas in med parametrar.
• När en givare byts ut måste en ny idrifttagning genomföras via MOVITOOLS®.

Enstaka parametrar kan ändras via manöverenheten DBG60B.
• Det finns en automatisk inställningsfunktion för parametrar vid givarbyte i apparaten.

3.5 Givarövervakning
Tillvalen DIP11B/DEH21B har följande nödvändiga övervaknings- och korrigerings-
mekanismer. Dessa behövs eftersom SSI-gränssnittet inte har någon egen protokoll-
säkring.
• Om givaren kan användas för detta: Analys av en powerfail- eller errorbit (bit 25).
• Rimlighetskontroll av ärpositionen som anges av givaren.
• Kompensation av dödtid pga. givarens avläsningsintervall (refresh time).

62683ASV

M

DIP11B
DEH21B

System-
variabel

IPOSplus®-
program

Absolut-
givare

nbör
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3.6 Styrfunktioner
• Touch Probe-funktion

Touch Probe gör det möjligt att via en digital ingång registrera absolutgivarens aktu-
ella position med minsta möjliga fördröjning. På så vis kan positioner registreras
mycket exakt via t.ex. initiatorsignaler och sedan behandlas i programmet.

• Modulo-funktion
Ändlöst roterande tillämpningar som t.ex. transportband eller rundbord kan kopieras
i Modulo-format (360° Ô 216).
Det uppstår ingen positionsförlust (även vid utväxling med ett stort antal decimaler).
Ändlös positionering utan positionsförlust är alltså möjlig.
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4 Monterings- och installationsanvisningar
Innan arbetet 
påbörjas

Tillvalen DIP11B och DEH21B får inte användas samtidigt.
Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av till-
valskortet DP11B eller DEH21B påbörjas:
• Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning.
• Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör till-

valskortet.
• Innan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frampanelen tas av.
• När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frampanelen sättas tillbaka

igen.
• Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med

monteringen.
• Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter.

4.1 Montering av tillvalskortet DIP11B

4.2 Montering av tillvalskortet DEH21B

OBS!
• Tillvalskortet DIP11B kan bara användas i MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek

1 till 6, inte MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek 0.
• Tillvalskortet DIP11B måste anslutas till tillvalsplatsen.
• Tillvalet DIP11B måste matas med DC-24 V-spänning. Se systemhandboken

MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".

OBS!
• Tillvalskortet DEH21B kan användas i MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek 0

till 6. Montering eller demontering av tillvalskortet DEH21B i MOVIDRIVE®

MDX61B byggstorlek 0 får bara utföras av SEW-EURODRIVE.
• Tillvalskortet DEH21B måste anslutas till givarplatsen.
• Tillvalet DEH21B måste matas med DC-24 V-spänning. Se systemhandboken

MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".
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Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort (MDX61B, byggstorlek 1 – 6)

1. Lossa korthållarens fästskruvar. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kort-
platsen.

2. Lossa fästskruvarna för den svarta täckkåpan på hållaren. Ta ut den svarta täck-
kåpan.

3. Sätt fast tillvalskortet med fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på korthållaren. 
4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med

måttlig kraft. Fixera korthållaren på nytt med fästskruvarna.
5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd.

60039AXX
Bild 1: Principiell montering av tillvalskort i MOVIDRIVE® MDX61B byggstorlek 1 – 6

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.3 Information om kombinationen DIP11B med DIO11B
Tillvalskortet DIP11B måste anslutas till tillvalsplatsen. Med manöverenheten DBG60B
kan alla parametrar som är relevanta för DIP11B ställas in.

Observera plint-
tilldelningen

MOVIDRIVE® MDX61B kan ansluta åtta digitala ingångs- och åtta digitala utgångs-
plintar på ett tillvalskort. Om tillvalet DIP11B används tillsammans med tillvalskortet
DIO11B eller ett fältbusstillval gäller indelningen av ingångs- och utgångsplintarna i
tabellen nedan. 

Plinttilldelning för 
ingångsplintarna 
(DI10 – DI17)

Plinttilldelning för 
utgångsplintarna 
(DO10 – DO17)

Inställning och avläsning av plintar med variabler är alltid möjligt, oberoende av vilket
ytterligare tillval som används tillsammans med DIP11B. Om DIP11B används tillsam-
mans med ett fältbusskort finns de virtuella fältbussplintarna bara i IPOSplus® via avläs-
ning av processutgångsdata (GETSYS Hxxx PO-DATA).

Funktion Tillval

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Läs plintar 
med

Variabel H4831)

1) H483 dokumenteras bara av kompatibilitetsskäl. SEW-EURODRIVE rekommenderar att variabeln H520
används för MOVIDRIVE® B.

H520

Bit

DIP11B med 
DIO11B 6 ... 13 14 ... 21 8 ... 15 16 ... 23

DIP11B med 
eller utan fält-
busskort

– 6 ... 13 – 8 ... 15

Parameter 61.. 
aktiv vid

DIP11B med 
DIO11B

Ja – Ja –

DIP11B med eller 
utan fältbusskort

– Ja – Ja

Funktion Tillval

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Läs plintar 
med

Variabel H4801)

1) H480 dokumenteras bara av kompatibilitetsskäl. SEW-EURODRIVE rekommenderar att variabeln H521
används för MOVIDRIVE® B.

H521

Bit

DIP11B med 
DIO11B 0 ... 7 8 ... 15 6 ... 13 14 ... 21

DIP11B med 
eller utan fält-
busskort

– 0 ... 7 – 8 ... 15

Parameter 63.. 
aktiv vid

DIP11B med 
DIO11B

Ja – Ja –

DIP11B med eller 
utan fältbusskort

– Ja – Ja
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4.4 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DIP11B
Artikelnummer Tillval absolutgivarkort typ DIP11B: 824 969 5

OBS!
Tillvalet DIP11B måste matas med 24 V DC. Se systemhandboken MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".

Vy framifrån 
DIP11B Beskrivning Plint Funktion

53680AXX

X60: Anslutning, digitala ingångar X60:1 ... 8

X60:9
X60:10

Anslutning av digitala ingångar DI10 ... DI17 potentialfria via 
optokopplare (Ri=3 kÊ, IE=10 mA, samplingstid 1 ms, PLC-kom-
patibla)
Signalnivå (enligt EN 61131-2):
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

Referens DCOM för digitala ingångar
Referensspänning DGND för digitala signaler och 24VIN 
(X61:9):
• utan bygling X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND) Æ potentialfria 

digitala ingångar
• med bygling X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND) Æ potential-

bundna digitala ingångar

X61: Anslutning, digitala utgångar X61:1 ... 8

X61:9

Anslutning av digitala utgångar DO10 ... DO17 (tillslagstid 1 ms, 
PLC-kompatibel)
Signalnivå (ingen extern spänning får anslutas!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax = 50 mA DC, kortslutningssäker och skyddad mot extern 
spänning upp till 30 V DC

24VIN-ingång matningsspänning:
Absolut nödvändigt för digitala utgångar och givare (referens-
spänning DGND)

X62: Anslutning, absolutgivare X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
Reserverad
Takt +
Reserverad
DGND
Data –
Reserverad
Takt –
24 V DC-utgång

5

1

9

6

DIP11B

X
6

0
X

6
1

 

X
6

2
 

1

10

1

9

STOPP!
En givare får varken anslutas eller lossas till/från X62 under drift. 
Elektriska komponenter i givaren eller på givarkortet kan förstöras.
Omformaren måste göras spänningslös före anslutning eller lossning av givaranslut-
ningen. Frånkoppla nätspänningen och 24 V DC (X10:9 på omformaren och X61:9 på
tillvalet DIP11B).
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4.5 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DEH21B
Artikelnummer Tillval givarkort typ DEH21B: 1820 818 5

OBS!
24 V DC-matningen till en givare som är ansluten till X62 säkerställs när X60 matas
med 24 V DC. Se systemhandboken MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projekte-
ring".

Vy framifrån 
DEH21B Beskrivning Plint Funktion

62700AXX

X62: Anslutning, absolutgivare X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
Reserverad
Takt +
Reserverad
DGND
Data –
Reserverad
Takt –
24 V DC-utgång

X60: Spänningsmatning X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Ingång, motorgivare X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) signal kanal A (K1)
(SIN+) signal kanal B (K2)
Signal kanal C (K0)
DATA+
Reserverad
Referensspänning TF/TH/KTY–
Reserverad
Referensspänning DGND
(COS–) signal kanal A (K1)
(SIN–) signal kanal B (K2)
Signal kanal C (K0)
DATA-
Reserverad
TF/TH/KTY+ anslutning
DC+12 V (toleransområde DC 10,5 – 13 V) 
(max. belastning DC 650 mA)

DEH21B

X
1
5

1
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9
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X
6
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5
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6

X
6
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STOPP!
En givare får varken anslutas eller lossas till/från X15 och X62 under drift. 
Elektriska komponenter i givaren eller på givarkortet kan förstöras.
Omformaren måste göras spänningslös före anslutning eller lossning av givaranslut-
ningarna. Frånkoppla nätspänningen och 24 V DC (X10:9 på omformaren och X60:1
på tillvalet DEH21B).

OBS!
12 V DC-matningen från X15 är tillräcklig för att mata SEW-givarna (förutom HTL-
givare) med 24 V DC. Kontrollera om alla andra givare kan anslutas till 12 V DC-spän-
ningsmatning.
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4.6 24 V DC-spänningsmatning för DIP11B/DEH21B
Absolutgivarkorten DIP11B/DEH21B måste matas med 24 V DC via spänningsingång
24VIN (DIP11B till X61:9, DEH21B till X60:1). För spänningsmatning med 24 V DC finns
följande alternativ.

Alternativ 1: 
Spännings-
matning via 
grundapparaten

24 V DC-spänningsmatning via hjälpspänningsutgången VO24 (X10:8) på grundappa-
raten. Detta är endast tillåtet när
• den totala belastningen genom grundapparatens alla utgångar och de anslutna till-

valen (inkl. givare) är mindre än 400 mA
• och den totala effektförbrukningen för grundapparatens switchade matningsdon är

< 29 W

62705AXX
Bild 2: Kretsschema hjälpspänningsutgång VO24
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Alternativ 2: 
Extern 
spännings-
matning

24 V DC-spänningsmatning via ett externt 24 V-nätaggregat. Detta är nödvändigt när
• den totala belastningen genom grundapparatens alla utgångar och de anslutna till-

valen (inkl. givare) är större än 400 mA
• och den totala effektförbrukningen för grundapparatens switchade matningsdon är

> 29 W
På följande bild visas två anslutningsexempel (A och B).
Se till att den externa 24 V DC-spänningsmatningen för tillvalet DIP11B/DEH21B
tillkopplas före eller samtidigt med spänningsmatningen för MOVIDRIVE® B i
anslutningsexempel B. På så vis kan den anslutna givaren initieras i tid. 

62706AXX
Bild 3: Extern 24 V DC-matning (anslutningsexempel A och B)
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4.7 Anslutning av en absolutgivare
Allmänna 
installations-
anvisningar

• Max. ledningslängd tillvalet DIP11B/DEH21B (omformare) – absolutgivare:
100 m vid en kabelkapacitans av 120 nF/km (undantag: 10 m vid stål WCS2-LS311,
WCS3)

• Ledararea: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)
• Använd skärmad kabel med parvis tvinnade ledare och anslut skärmen med god

ytkontakt i båda ändarna:
– till givaren i kabelförskruvningen eller i givarkontaktdonet
– vid omformaren i D-sub-kontaktdonets hus eller
– på metallklämman/dragavlastningen på omformarens undersida

• Förlägg givarkablarna fysiskt skilda från kraftkablar

Färdigtillverkad 
kabel/krets-
scheman

• Kretsschema absolutgivare till tillvalet DIP11B eller DEH21B:

• Y-kabel för anslutning av absolutgivaren AV1Y med kontaktdon på motorsidan.
Följande givarkanaler analyseras med Y-kabeln:
– SSI-kanalen för absolutgivaren AV1Y till X62 på DIP11B eller DEH21B
– sin/cos-kanal för absolutgivaren AV1Y till X15 på DEH11B eller DEH21B

Artikelnummer för färdigtillverkad kabel:
– För fast förläggning: 1332 813 1
– För släpkedjeförläggning: 1332 812 3

62688ASV

56133AXX

1

5

6

9

DIP11B, DEH21B
X62

1
6
3
8
5

Data +
Data -
Takt +
Takt -
GND
DC 24 V

max. 100 m (328 ft)

9

ca. 15

150±20
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Kretsschema Y-kabel:

• CM- och DS-motorer med integrerad resolver: Extra Y-kabel för anslutning av
absolutgivaren AV1Y med kontaktdon på motorsidan till DIP11B X62. Det går inte att
ansluta till tillvalet DEH21B X62.

Artikelnummer för färdigtillverkad kabel:
– För fast förläggning: 198 929 4
– För släpkedjeförläggning: 198 930 8

Kretsschema:

62689AXX

56143AXX

62690ASV

max. 100 m (328 ft)
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5 Projektering
5.1 Val av givare

För att uppnå bästa möjliga driftförhållande och en god dynamik i anläggningen måste
följande observeras när givare väljs:
• Sträckmätningen måste vara slirfri.

Pulsgivarna ska drivas tätslutande med kuggrem. Friktionshjulkopplingar måste und-
vikas.

• Sträckmätningen måste vara fast.
Elasticitet och spel måste absolut undvikas.

• Sträckmätningen måste ske med så hög upplösning som möjligt.
Ju fler inkrement hos givaren som räknas per sträckenhet
– desto mer exakt kan målpositionen nås
– desto fastare kan reglerkretsen ställas in

• "Refresh Time" (tid som går medan absolutgivaren registrerar en ny ärposition) bör
ligga under 1 ms.
Detta värde bestämmer drivenhetens dynamiska beteende.

• Ärpositionen som fastställs av absolutgivaren ska inte medelberäknas eller
filtreras eftersom drivenhetens dynamik så kraftigt reduceras.

Givarna som kan användas tillsammans med tillvalen DIP11B/DEH21B delas in i de tre
följande kategorierna:
• Pulsgivare, t.ex. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60
• Laseravståndsmätare, t.ex. T&R LE200, Sick DME5000
• Linjära positionsgivare, t.ex. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl WCS3

Pulsgivare • Pulsgivarnas ideala användningsområde är när kraftöverföringen från motoraxeln till
lasten är tätslutande.
I detta fall kan absolutgivaren monteras på drivenhetens motoraxel. Monteringskost-
naderna är låga och sträckupplösningen är normalt väldigt hög pga. utväxlingen.

• Om sträckan mäts med en externt monterad pulsgivare (synkroniseringsgivare)
måste man se till att utväxlingen mellan givaren och kuggremmen är tillräcklig. 

Exempel Drivning med följande data:
• Växelmotor: R97DV160L4BMIG11, i = 25,03
• Diameter, drivhjul: 150 mm
• Diameter, givarhjul: 65 mm
• Givare T&R CE65MSSI med: 4096 x 4096 inkrement

OBS!
Förhållandet för sträckupplösningen mellan motorgivaren och synkroniseringsgivaren
bör inte överskrida faktor 8.
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Beräkning av sträckupplösningen vid montering av givaren på motoraxeln:
Æ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 inkrement/mm
Beräkning av sträckupplösningen vid montering av givaren utmed sträckan:
Æ 4096 / (π x 65 mm) = 20 inkrement/mm
Resultat: Förhållandet för sträckupplösningen motor/sträcka är 10,9 (mer än 8). Givar-
hjulets diameter måste minskas.

Laseravstånds-
mätare

Avståndsmätning med lasersystem baseras på en drifttidsmätning med pulsad infraröd
strålning. För att man med denna metod ska kunna fastställa ett exakt positionsvärde
måste flera mätvärden behandlas i givaren. Med dessa system uppstår en dödtid för
positionsmätningen på upp till 50 ms. Denna dödtid påverkar drivenhetens dynamik och
positioneringsnoggrannhet negativt.
Observera följande vid användning och projektering av laseravståndsmätare:
• Montera mätsystemet vibrationsfritt, t.ex. vid drivningar för staplingskranar. Montera

i detta fall mätsystemet nedtill eftersom toppens pendelrörelser har negativ inverkan
på systemet.

• Drivenhetens maximala acceleration bör inte överskrida 0,8 ms–2.
• Givarens egenskaper gör att en positioneringsnoggrannhet av ± 1 – 3 mm normalt

inte kan underksridas.
• Pga. den långa dödtiden

– måste hastighetsregleringen (P915) i vissa fall reduceras kraftigt.
– kan lägesregulatorns förstärkning (P910) bara ställas in på små värden (0,1 –

0,4). Hög dynamik är då inte möjlig.
• Ett hastighetsberoende släpfel uppstår som gör att drivenheten inte kan övervakas

optimalt (fördröjd frånkoppling vid fel).

Materialmätning 
med metallinjal

Systemets arbetssätt motsvarar pulsgivarens. Inget medelvärde beräknas så därför
finns det inte någon dödtid i positionsmätningen.
Ett linjärt sträckmätningssystem har följande fördelar:
• Dynamiken försämras inte.
• Hastighetsreglering (P915) med 100 % är möjlig, dvs. det finns inget hastighets-

beroende släpfel.
• Övervakningsfunktionerna är komplett effektiva, ett litet släpfelsfönster är möjligt.
Nackdelar med ett linjärt sträckmätningssystem:
• Sträckupplösning från 0,8 mm. Positioneringsnoggrannheten bör inte underskrida

± 2 mm.
• Tidskrävande mekanisk montering av metallinjalen.
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5.2 Parametersättning av givarna
För givarnas utförande och parametersättning måste följande observeras.
• För alla givare som kan parametersättas gäller:

– Gränssnittet måste vara inställt på "SSI".
– "24 data bits + error bit" eller "24 data bits+ 0 in cycle 25" måste vara inställt.
– Rimligheten måste ställas in på "normal = 0" när rimlighetskontrollen är aktiv.
– Kodningen måste ställas in på "Gray".

• HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
SSI-versionen med 10 – 30 V kan användas. Typbeteckningen bestämmer alla
andra krav.

• T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– 24 databitar måste ställas in och signalbitarna måste programmeras på logiskt 0.

I bit 25 kan antigen 0 eller en error- eller powerfailbit finnas. Övriga specialbitar
efter positionen analyseras inte. 25 bit-versionen kan inte användas.

– Utgångsläget måste vara "direct".
– Gränssnittet måste vara inställt på "SSI".

• STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Endast 24 bit-versionen kan användas.

• SICK DME-5000-111
– Gränssnittet måste vara inställt på "SSI".
– "24 data bits + error bit" måste ställas in.
– Upplösningen måste vara inställd på 0,1 mm.
– Rimligheten måste vara inställd på "normal".

• STAHL WCS2-LS311, WCS3
Typbeteckningen bestämmer alla nödvändiga krav. Max. tillåten ledningslängd till
givaren är 10 m.

• VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Alla lägen kan användas. Rekommendation: Mode 0 (DIP-omkopplare 3 och 4 på
ON) eller mode 3 (DIP-omkopplare 3 och 4 på OFF) och mätning av trippelreflektor
(DIP-omkopplare 2 på OFF).

• LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– "24 data bits + error bit" måste ställas in.
– Upplösningen måste vara inställd på 0,1 mm.
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6 Idrifttagning
6.1 Allmänna anvisningar för idrifttagning

Drivenheten ska tas i drift med MOVIDRIVE®-multiomformaren MDX61B enligt anvis-
ningarna i systemhandboken MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Det måste vara möjligt att
driva drivenheten med en lämplig börvärdes- och styrkälla.
Kontrollera att 
• installationen av tillvalet DIP11B/DEH21B
• kabeldragningen
• plinttilldelningen och 
• skyddsfrånkopplingarna
är utförda korrekt och i enlighet med tillämpningen.
Ingen standardinställning måste utföras. Om standardinställningen har aktiverats åter-
ställs parametrarna för MOVIDRIVE® MDX61B till grundinställningen. Detta gäller även
plinttilldelningen som eventuellt måste ställas in enligt önskemål.

00

I



6Idrifttagning
Idrifttagning med PC och MOVITOOLS®

Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B 25

6.2 Idrifttagning med PC och MOVITOOLS®

För idrifttagning med PC behövs programmet MOVITOOLS® fr.o.m. version 4.60.
Allmänt • Plinten X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") måste få en "0"-signal!

• Starta programmet MOVITOOLS®.
• Välj önskat språk i gruppen "Language".
• Välj i menyn "PC Interface" det PC-gränssnitt (t.ex. COM 1) som omformaren är

ansluten till.
• Markera i gruppen "Device type" rutan "Movidrive B".
• Markera i gruppen "Baudrate" Baudhastigheten som är inställd på grundapparaten

med DIP-omkopplaren S13 (standardinställning Æ 57,6 kBaud).
• Klicka på [Update]. Ansluten omformare visas.

• Innan DIP11B/DEH21B tas i drift måste först den anslutna MOVIDRIVE® B tas i drift.

10708AEN
Bild 4: Startfönster i MOVITOOLS®
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Starta idrifttag-
ningen

• Klicka på [Shell] i gruppen "Execute program" i "Parameters/Diagnosis". Shell-
programmet startas.

• Välj i Shell-programmet menyposten [Startup] / [DIP/DEH21B Startup].

• MOVITOOLS® startar idrifttagningsmenyn för absolutgivaren DIP/DEH21B (Æ föl-
jande bild). Använd hjälpfunktionen i MOVITOOLS® vid frågor kring idrifttagningen.
Klicka på [Next].

11850AEN
Bild 5: Öppna DIP/DEH21B-idrifttagningen

11852AEN
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Första 
idrifttagning av 
DIP11B/DEH21B

• Välj något av följande alternativ och klicka sedan på [Next]:
– Completely new startup of the DIP11B/DEH21B option card (t.ex. när det mon-

teras första gången)
– Encoder adjustment with existing DIP11B/DEH21B startup (t.ex. när absolut-

givaren bytts ut (Æ avsnittet "Återidrifttagning av DIP11B/DEH21B")).
• I de följande avsnitten beskrivs en helt ny idrifttagning av tillvalskortet DIP11B/

DEH21B.

11853AEN
Bild 6: Ställ in önskad idrifttagning
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Inställning av 
taktfrekvens

• Mata in den taktfrekvens som DIP11B/DEH21B använder för att läsa av absolut-
informationen ur absolutgivaren. Värdet 100 % motsvarar märkfrekvensen. Märk-
frekvensen baseras på givartillverkarens uppgifter vid en ledningslängd på 100 m
(Æ kap. "Anslutning av givare").

• Om ledningslängden < 100 m kan taktfrekvensen höjas. Den snabba avläsningen av
positionsvärdena förbättrar de regleringstekniska egenskaperna. Taktfrekvensens
värde får inte vara mindre än givarens minimala taktfrekvens.

• Klicka på [Next].

11854AEN
Bild 7: Inställning av taktfrekvens
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Val av 
absolutgivare

• Välj den anslutna absolutgivaren i listan med möjliga givare.
• Klicka på [Next].

11859AEN
Bild 8: Val av absolutgivare
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Val av inkrement 
eller tillämpnings-
enheter

• Markera ett av alternativen "I would like to use increments" eller "I would like to use
operation units". Klicka sedan på [Next].

11855AEN
Bild 9: Val av inkrementalternativ

00

I



6Idrifttagning
Idrifttagning med PC och MOVITOOLS®

Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B 31

Inställning av 
givarens 
arbetsområde

• För att kunna ställa in den anslutna givarens förhållande till motorgivaren måste driv-
enheten drivas några varv. Klicka på [Next]. Fönstret "Parameter" öppnas
(Æ avsnittet "Inmatning av IPOSplus®-parametrar").

• Välj den drivenhet som ska köras manuellt och klicka på "Manual operation".
Fönstret "Manual operation" öppnas (Æ avsnittet "Manuell drift").

10773AEN
Bild 10: Inställning av den ansluta givarens förhållande till motorgivaren
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Manuell drift

• Ställ in börhastigheten med knapparna [F7=Variable speed], [F8=Slow speed] eller
[F9=Rapid speed].

• Ställ in den digitala ingången DI00 "/Controller inhibit" på "1".
• Välj rotationsriktning med knapparna [F2=CCW] och [F3=CW].
• Klicka på [F11=START] och kör drivenheten några motorvarv.
• Klicka på [F5=Stop] och ställ in den digitala ingången DI00 på "0" igen. Klicka på

[ESC=Close]. Det aktuella börvärdet för givaren verkställs. Bekräfta meddelandet
med [OK].

• Fönstret "Operation range of the encoder" öppnas. Klicka på [Next].

10715AEN
Bild 11: Inställning av referenskörning i manuell drift
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Inmatning av 
IPOSplus®-
parametrar

• Mata in alla parametrar (P910 ff.) som är relevanta för IPOSplus®-programmeringen.
Parametrarna är endast aktiva i driftsättet "...&IPOS".

• Klicka på [Next].

11240AEN
Bild 12: Inmatning av IPOSplus®-parametrar
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Parametersättning 
av referenskörning

• För en entydig tilldelning av absolutgivarens värde till en mekanisk referenspunkt
måste en referenskörning genomföras. Mata in de nödvändiga parametrarna
(P900 ff.). Klicka sedan på [Next] för att starta referenskörningen.

10760AEN
Bild 13: Inställning av parametrar för referenskörning
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Starta referens-
körningen

• Om referenskörningen ska genomföras manuellt klickar du på [Manual operation].
Fönstret "Manual operation" öppnas (Æ avsnittet "Referenskörning i manuell drift").

• Klicka på [Next] efter referenskörningen. Fönstret "Identify current absolute position"
öppnas (Æ avsnittet "Markera aktuell absolutposition").

10761AEN
Bild 14: Starta referenskörningen
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Referenskörning i 
manuell drift

• Ställ in den digitala ingången DI00 "/Controller inhibit" på "1".
• Ställ in rotationsriktning med knapparna [F2=CCW] och [F3=CW].
• Starta referenskörningen genom att klicka på [F11=START] och sedan på 

[F=Reference travel].
• Klicka på [F5=Stop] när referenskörningen är klar. Ställ in den digitala ingången DI00

på "0" igen. Klicka på [ESC=Close]. Bekräfta meddelandet med [OK].
• Fönstret "Identify current absolute position" öppnas. Klicka på [Next].

10762AEN
Bild 15: Referenskörning i manuell drift
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Markering av 
aktuell absolut-
position

• Mata i rutan "Reference offset" in värdet i inkrement som ska motsvara den aktuella
positionen. Klicka sedan på [Next].

10763AEN
Bild 16: Inmatning av referensoffset som inkrementalvärde
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Spara DIP/DEH21-
parametrar

• Klicka på [Finish] för att överföra data till omformaren. Därmed är den första idrifttag-
ningen avslutad.

11856AEN
Bild 17: Spara DIP-parametrar
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Återidrifttagning 
av DIP11B/
DEH21B

Om tillvalet DIP11B/DEH21B redan har tagits i drift en gång öppnas följande fönster.

• Markera alternativet "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B setup" (t.ex.
när absolutgivaren har bytts ut).

• I de följande avsnitten beskrivs en givarjustering av DIP11B/DEH21B.

11857AEN
Bild 18: Återidrifttagning av DIP11B/DEH21B
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Givarjustering

• Välj ett av följande alternativ beroende på användning:
– The absolute encoder has been replaced. The position offset was set so that

IPOS programs can still be used as before.
– The reference cam has been changed.

• Klicka på [Next].

10766AEN
Bild 19: Givarjustering
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Starta referens-
körningen

• Om referenskörningen ska genomföras manuellt klickar du på [Manual operation].
Fönstret "Manual operation" öppnas (Æ avsnittet "Referenskörning i manuell drift").

• Klicka på [Finish] efter referenskörningen. Data överförs automatiskt till omformaren.
Därmed är givarjusteringen avslutad.

10767AEN
Bild 20: Genomför en referenskörning
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Referenskörning i 
manuell drift

• Ställ in den digitala ingången DI00 "/Controller inhibit" på "1".
• Ställ in rotationsriktning med knapparna [F2=CCW] och [F3=CW].
• Starta referenskörningen genom att klicka på [F11=START] och sedan på 

[F=Reference travel].
• Klicka på [F5=STOP] när referenskörningen är klar. Ställ in den digitala ingången

DI00 på "0" igen. Klicka på [ESC=Close]. Bekräfta meddelandet med [OK].
• Fönstret "Start reference travel" öppnas. Klicka på [Finish]. Data överförs till omfor-

maren. Därmed är givarjusteringen avslutad.

10768AEN
Bild 21: Referenskörning i manuell drift
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6.3 Manuell idrifttagning
Som alternativ kan idrifttagningen av tillvalet DIP11B/DEH21B ske stegvis enligt
beskrivningen nedan.

Val av P950 
givartyp

Välj den absolutgivare som är ansluten till tillvalet DIP11B/DEH21B (X62). För tillfället
är givarna i följande lista tillåtna:
• VISOLUX EDM
• T&R CE65, CE58, CE100 MSSI
• T&R LE100, LE200
• T&R LA66K
• AV1Y / ROQ424
• STEGMANN AG100 MSSI
• SICK DME-3000-111
• STAHL WCS2-LS311
• STEGMANN AG626
• IVO GM401, GXMMW A202PA2
• STAHL WCS3
• LEUZE OMS1, OMS2
• T&R ZE 65M
• LEUZE BPS37
• SICK DME 5000-111
• POMUX KH53
• KÜBLER 9081
• LEUZE AMS200
• MTS TEMPOSONICS RP
• P+F AVM58X-1212
• Hübner HMG161 S24 H2048
• Balluf BTL5-S112B-M1500
• T&R LA41K
• Elgo LIMAX2
Andra givare måste testas och godkännas av SEW-EURODRIVE.

Inställning av 
P35x motorrota-
tionsriktning

Kör drivenheten med lågt varvtal i positiv rörelseriktning. Om ärpositionen P003 ökar
kan parametern P350 Change direction of rotation vara oförändrad (Æ indikering av
ärpositionen med SHELL eller manöverenheten DBG60B). Om ärpositionen minskar
måste P350 ändras.

Inställning av 
P951 räkne-
riktning för SSI-
absolutgivaren

Kör drivenheten med lågt varvtal i positiv rörelseriktning. Om absolutgivarens position
(H509 ACTPOS.ABS) ökar, kan P951 Counting direction vara oförändrad. Om absolut-
givarens position minskar måste P951 ändras.
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Inställning av 
P955 givar-
skalning

Om ingen motorgivare finns (igen varvtalsreglering) ska P955 ställas in på "1". Med
detta värde multipliceras positionsinformationen från absolutgivaren. Parametern ställs
in så att förhållandet för sträckinformationen mellan motorgivaren och absolutgivaren är
så nära "1" som möjligt.
Gör så här:
• Ställ först in P955 på "1".
• Notera värdena i variablerna H509 ACTPOS.ABS och H511 ACTPOS.MOT.
• Kör drivenheten ca ett motorvarv.
• Beräkna differensen mellan de noterade och de nya värdena för variablerna:

– H509 gammalt – H509 nytt = H509 differens
– H511 gammalt – H511 nytt = H511 differens

• Beräkna kvoten Q av H511 differens och H509 differens:
Q = H511 differens/H509 differens

• Ställ in P955 Encoder scaling på det värde som ligger närmast den beräknade
kvoten Q, helst det mindre värdet.

Inställning av 
P954 nollpunkts-
offset

Med nollpunktoffset tilldelas en viss position ett önskat värde. Värdeområdet kan ha
positiva och negativa positionsvärden. Observera den maximalt tillåtna storleken.
Begränsningen bestäms av räknarens värdeområde ±(231–1) och absolutgivarens vär-
deområde. Kör drivenheten till en känd position. Läs av värdet i variabeln H509
ACT.POS.ABS och mata in följande värde i parametern P954 Zero offset: P954 = vari-
abel H509 – önskat värde.
Det önskade värdet är indikeringsvärdet vid den aktuella positionen.

Inställning av 
P942/P943 
givarfaktor 
täljare/nämnare

Om man positionerar till en extern givare (X14) eller en absolutgivare (X62) sker upp-
lösningen till motorgivaren (X15) med dessa båda parameterar.
Gör så här:
• Notera värdena i variablerna H509 ACTPOS.ABS och H511 ACTPOS.MOT.
• Kör drivenheten ca 30 000 inkrement (H511).
• Beräkna differensen mellan de noterade och de nya värdena för variablerna:

– H509 gammalt – H509 nytt = H509 differens
– H511 gammalt – H511 nytt = H511 differens

• Differenserna får inte vara större än 32 767 (215 –1). Om värdena är större ska de
båda differenserna divideras med samma tal så att värdena blir mindre eller upprepa
förloppet med en kortare sträcka.

• Mata in resultatet H511 differens i P942 Encoder factor nominator och H509 diffe-
rens i P943 Encoder factor denominator.
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Om ingen motorgivare finns (ingen varvtalsreglering med MOVIDRIVE®) rekommen-
derar vi att man uppskattar förhållandet mellan givarupplösning och motorvarv. Använd
värdet 4096 inkrement per motorvarv för motorgivaren.
Fastställ P943 Encoder factor denominator enligt beskrivningen ovan. Använd för P942
Encoder factor nominator värdet "4096 x antal körda motorvarv".
Givarfaktorernas noggrannhet är i detta fall (ingen varvtalsreglering) mindre viktig.
Värdena används bara för underordnad kontroll av absolutvärdena i DIP11B/DEH21B.

Inställning av 
P941 källa 
ärposition

Parametern bestämmer vilken positionsgivare som används för lägesreglering när drift-
sättet "... & IPOS" är inställt i P700 Operating mode.
I IPOSplus® finns det positioneringskommandon för att styra motorn som är ansluten till
MOVIDRIVE® MDX61B. Om motorn ska positioneras till absolutgivaren måste P941
Source actual position ställas in på "Absolute encoder DIP".

• Ställ in halva värdet av den beräknade förinställningen.
• Starta ett IPOSplus®-program med en positionering mellan två giltiga punkter med

måttlig hastighet.
• Minska eller öka P910 Gain X controller stegvis tills det mest optimala kör- och posi-

tioneringsförhållandet har uppnåtts.
• Positionsvärdet från absolutgivaren finns i variabeln H509 ACTPOS.ABS. Positions-

värdet kan bearbetas med den interna styrningen IPOSplus® även utan direkt posi-
tionering.

OBS!
Kretsförstärkningen för lägesregleringen i IPOSplus®, P910 Gain X controller, ställs in
vid idrifttagningen av varvtalsreglerkretsen. Inställningen förutsätter lägesreglering hos
motorgivaren. En avvikande givarupplösning eller absolutgivarens tidsförhållande
(t.ex. laseravståndsmätare) kan kräva ett lägre inställningsvärde.

OBS!
Om en referenskörning startas efter den manuella idrifttagningen referenseras bara
motorgivaren oberoende av inställningen i parametern P941.
Efter idrifttagningen med PC och MOVITOOLS®, som beskrivs i kapitel 5.2, referen-
seras både absolutgivaren och motorgivaren oberoende av inställningen av para-
meter P941.
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7 Apparatfunktioner
7.1 Givarutvärdering

Alla anslutna givare utvärderas beroende på driftsättet (P700). Driftsätt med positione-
ringsdrift (VFC-n-Reg. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) kräver alltid en motor-
givare på X15. Ärpositionerna kan utvärderas med Touchprobe-funktionen.

7.2 Relevanta funktioner för absolutgivare
Övervakningsfunktionerna nedan är oberoende av användningen av DIP11B/DEH21B.
Kunskap om funktionerna är viktigt för att apparaten ska kunna användas optimalt.

Varvtalsöver-
vakning

Varvtalsövervakningen kotrollerar N-regulatorns korrigeringsvärde och i M-reglerdrift
det aktuella varvtalsområdet. Eftersom motorgivaren fortfarande används för varvtals-
signalen, kontrolleras inte eller bara indirekt "DIP11B/DEH21B encoder" med varvtals-
övervakningen P50_.

Släpfelsöver-
vakning

Den aktiva släpfelsövervakningen kontrollerar differensen mellan den ögonblickliga bör-
positionen och ärpostionen. Max tillåtet värde ställs in med P923 Lag error window.
Släpfelsövervakningen är bara aktiv när drivenheten befinner sig i läget positionering.
Upplösningen är alltid "givarinkrement" (undantag: P941 Source actual position = motor-
givare (X15), då oberoende av givarupplösningen 4096 inkr./motorvarv).

Meddelande Axel 
i position

Denna funktion arbetar med upplösningen givarinkrement för givaren som är inställd via
P941 (undantag: P941 Source actual position = motorgivare (X15), då oberoende av
givarupplösningen 4096 inkr./motorvarv).
Om ingen positioneringsdrift är inställd med P700 eller om drivenheten befinner sig i
referenskörningsläget ger funktionen alltid "axel i position = 0".

Givartyp Absolutgivare på 
DIP11B/DEH21B
P941: absolutgivare (DIP)

Ext. givare på X14
(P941: extern givare)

Motorgivare på X15
(P941: motorgivare)

Anslutning X62 till DIP11B/DEH21B X14 till tillval 
DEH11B/DER11B1)

1) Tillvalen DEH11B och DEH21B kan inte användas samtidigt.

X15 till tillval 
DEH11B/DEH21B/ 
DER11B

Ärvärde på variabel H509 ACTPOS.ABS H510 ACTPOS.EXT H511 ACTPOS.MOT

Upplösning Absolutposition efter 
omräkning med:
• nollpunktsoffset (P954)
• positionsoffset (P953)
• räkneriktning (P951)

Aktuell givarupplös-
ning (med fyrfaldig 
utvärdering)

Alltid 4096 inkre-
ment/motorvarv, obe-
roende av aktuell 
givarupplösning

Touch-
probe

Flank till DI02 H503 TP.POS1ABS H506 TP.POS1EXT H507 TP.POS1.MOT

Flank till DI03 H502 TP.POS2ABS H504 TP.POS2EXT H505 TP.POS2MOT

Max. fördröj-
ning 1 ms 100 µs
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Referenskörning

Meddelandet "Axis referenced" gäller en genomförd referensering av motorpositionen.
Variabeln H510 ACTPOS.EXT (X14) kan t.ex. ställas in med IPOSplus®.
DIP11B-/DEH21B-positionen på variabeln H509 ACTPOS.ABS är det behandlade posi-
tionsvärdet. Det bildas av absolutvärdet från givaren med hänsyn till DIP11B/DEH21B-
parametern P952 Counting direction och P954 Zero offset.

Modulo-funktion Modulo-funktionen aktiveras med Shell-parametrarna (P960ff) (Æ Systemhandbok
MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Sedan kan positioneringar kopieras direkt i skalningen
360° Ô 216.
I variabeln H455 ModActPos anges ärpositionen. Positioneringar kan utlösas när mål-
positionen (varaibeln H454 ModTagPos) skrivs i frigivet läge. Mer information finns i
handboken "MOVIDRIVE® IPOSplus® Positioning and Sequence Control".

Relevanta 
systemvariabler 
för absolutgivare

Programvaru-
mässig ändläges-
givare

Funktionen hos den programvarumässiga ändlägesgivaren övervakar den aktuella mål-
positionen (H492 TARGETPOSITION) i det giltiga området. Funktionen är aktiv nät driv-
enheten är referenserad eller parametern P941 Source actual position = absolutgivare
(DIP) är inställd och drivenheten befinner sig i positioneringsläget. Om man positionerar
till "extern givare" och om ändlägesgivarna behövs måste en referensering göras.

7.3 Indikeringsvärden
Programvaran SHELL och manöverenheten DBG60B visar motorgivarens positions-
information i parametergruppen P00_ Display valuse / Process values. Detta gäller även
fältbussinformationen för PO-data "ACTUAL position LOW and HIGH".
Systemvariabeln H509 ACTPOS.ABS innehåller absolutgivarens behandlade positions-
värde. Värdet kan ses med SHELL och DBG60B. Överföringen med fältbussen reali-
seras genom att PO-dataöverföringen P873/4/5 ställs in på "IPOS PO-DATA" och att
PO-data skrivs med kommandot SetSys i IPOSplus®-programmet.
Att skriva PO-data med kommandot SetSys kan även användas när en ärposition
(givare spelar ingen roll) kan överföras skalerat.

OBS!
Referenskörningen och de tillhörande parametrarna P900 – P903 samt referens-
körningskommandona gäller motorpositionen (X15) och därmed motorgivaren.

Systemvariabel Betydelse

H503 TP.POS1ABS Touchprobe-position DIP11B-/DEH21B-givare

H502 TP.POS2ABS Touchprobe-position DIP11B-/DEH21B-givare

H509 ACTPOS.ABS Absolutposition efter omräkning med nollpunktsoffset, positionsoffset, räknerikt-
ning, givarskalning
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7.4 Diagnosmöjligheter i programmet Shell
Du har möjligheten att se den aktuella programstatusen (t.ex. absolutgivarens aktuella
ärposition). Gör på följande sätt:
Öppna i programmet Shell menyposten [Display] / [IPOS information].

Fönstret [IPOS status display] visas på skärmen. Här visas information om aktuell
programstatus (Æ följande bild).

11242AEN

11858AEN
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8 IPOSplus®-parametrar
8.1 Parameterbeskrivning

Nedan beskrivs IPOSplus®-parametrarna. Fabriksinställningarna är understrukna.

P072 tillvals-/
firmware- 
givarplats

Givarkortet som är anslutet till givarplatsen och programversionen visas.

P074 tillvals-/
firmware-
tillvalsplats

Tillvalskortet som är anslutet till tillvalsplatsen och programversionen visas om tillvalet
har ett programminne.

P941 källa 
ärposition

Värdeområde: motorgivare (X15)/ext. givare (X14)/absolutgivare (X62)
Anger till vilken givare IPOSplus® positionerar.

P942/P943 
givarfaktor 
täljare/nämnare

Värdeområde: 1 ... 32767
Ställ först in P944 Encoder scaling ext. encoder eller P955 Encoder scaling (när tillvalet
DIP11B/DEH21B används). Fortsätt sedan med inställningen av P942/P943.
Om man positionerar till en extern givare (X14) eller en absolutgivare (X62) sker upp-
lösningen till motorgivaren (X15) med dessa båda parameterar.
Gör så här:
• Notera värdena i variablerna H509 Absolute position (H510 på extern givare) och

H511 Current motor position.
• Kör drivenheten ca 30 000 inkrement (H511).
• Beräkna differensen mellan de noterade och de nya värdena för variablerna:

– H509 nytt – H509 gammalt = H509 differens
– H511 nytt – H511 gammalt = H511 differens

• Differenserna får inte vara större än 32 767 (215 –1). Om värdena är större ska de
båda differenserna divideras med samma tal så att värdena blir mindre eller upprepa
förloppet med en kortare sträcka.

• Mata in resultatet H511 differens i P942 Encoder factor nominator och H509 i P943
Encoder factor denominator.

P6..
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P950 Givartyp Välj den absolutgivare som är ansluten till X62 på tillvalen DIP11B/DEH21B. För tillfället
är givarna i följande lista tillåtna:
• VISOLUX EDM
• T&R CE65, CE58, CE100 MSSI
• T&R LE100, LE200
• T&R LA66K
• AV1Y / ROQ424
• STEGMANN AG100 MSSI
• SICK DME -3000-111
• STAHL WCS2-LS311
• STEGMANN AG626
• IVO GM401, GXMMW A202PA2
• STAHL WCS3
• LEUZE OMS1, OMS2
• T&R ZE 65M
• LEUZE BPS37
• SICK DME 5000-111
• POMUX KH53
• KÜBLER 9081
• LEUZE AMS200
• MTS TEMPOSONICS RP
• P+F AVM58X-1212
• Hübner HMG161 S24 H2048
• Balluf BTL5-S112B-M1500
• T&R LA41K
• Elgo LIMAX2

P951 
Räkneriktning

Värdeområde: NORMAL/INVERTERAD
Anger absolutgivarens räkneriktning. Ställ in så att motorgivarens (X15) och absolutgi-
varens (X62) räkneriktning stämmer överens.

P952 
Taktfrekvens

Värdeområde: 1 ... 200 %
Anger taktfrekvensen som absolutvärdesinformation överförs från givaren till omfor-
maren med. Taktfrekvens = 100 % motsvarar givarens märkfrekvens, baserad på en
ledningslängd av 100 m.
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P954 nollpunkts-
offset

Värdeområde: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Med nollpunktoffset tilldelas en viss position ett önskat värde. Värdeområdet kan ha
positiva och negativa positionsvärden. Observera den maximalt tillåtna storleken.
Begränsningen bestäms av nämnarens värdeområde (231) och absolutgivarens värde-
område. Kör drivenheten till en känd position. Läs av värdet i variabeln H509
ACT.POS.ABS och mata in följande värde i parametern P954 Zero offset: P954 = vari-
abel H509 – önskat värde.
Det önskade värdet är indikeringsvärdet vid den aktuella positionen.

P955 givar-
skalning

Värdeområde: x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
Kontrollera innan P955 ställs in att P942 och P943 är inställda på "1".
Signifikansen för sträckupplösningen mellan motorgivare och absolutgivare anpassas.
Parametern ställs in så att förhållandet för sträckinformationen mellan motorgivaren och
absolutgivaren är så nära "1" som möjligt. Ställ först in parametern på "x1". Notera vär-
dena i variablerna H509 och H511.
• Kör drivenheten ca 1000 inkrement (H511).
• Beräkna differensen mellan de noterade och de nya värdena:

– H509 nytt – H509 gammalt = H509 differens
– H511 nytt – H511 gammalt = H511 differens

• Beräkna kvoten H511 differens dividerad med H509 differens. Ställ in parametern
P955 Encoder scaling på det värde som ligger närmast den beräknade kvoten.

Varning! Givarskalningen påverkar direkt parametrarna P900 Reference offset, P942
Encoder factor nominator och P943 Encoder factor denominator och parametergruppen
P92x IPOS monitoring. Anpassa dessutom alla positioner i IPOSplus®-programmet om
en extern givare används. Vid varje ändring i givarskalningen måste alla angivna para-
metrar ställas in!

P6..

P60.

P600



9 Tillämpningsexempel
Staplingskran med utökad busspositionering

52 Handbok – MOVIDRIVE® MDX61B absolutgivarkort DIP11B/DEH21B

9 Tillämpningsexempel 
9.1 Staplingskran med utökad busspositionering

Tillämpningsmodulen "Utökad busspositionering" lämpar sig särskilt för tillämpningar
där olika många positioner ska nås med olika hastighet och accelerationsramper.
Vid positionering till en extern givare, vilket krävs vid friktionslåsande anslutning mellan
motoraxel och last, kan antingen en inkrementalgivare eller en absolutgivare användas.

Tillämpningsmodulen "Utökad busspositionering" lämpar sig särskilt för följande bran-
scher och tillämpningar:

• Materialtransportteknik
– Drivenheter
– Lyftdon
– Järnvägsfordon

• Logistik
– Staplingskranar
– Tvärgående vagnar

Utökad busspositionering har följande fördelar:
• Användarvänlig manöverpanel.
• Endast de parametrar som behövs för "Utökad busspositionering" (utväxlingar, has-

tigheter, diametrar) måste ställas in.
• Guidad parametersättning i stället för tidskrävande programmering.
• Skärm som möjliggör optimal diagnos.
• Användaren måste inte ha erfarenhet av programmering.
• Stora förflyttningssträckor (218 × sträckenhet).
• Både inkrementalgivare och absolutgivare kan användas som extern givare.
• Det går snabbt att lära sig systemet.

Funktions-
egenskaper

Tillämpningen "Utökad busspositionering" har följande funktionsegenskaper:
• Valfritt antal målpositioner kan anges via fältbussen.
• Stora föflyttningssträckor. Max. möjlig förflyttningssträcka beror på den inställda

sträckenheten, till exempel:

• För positioneringskörningen måste hastighet och ramper ställas in via bussen.
• Programvarumässiga ändlägesgivare kan definieras och utvärderas.
• Både inkrementalgivare och absolutgivare kan användas som externa givare.
• Enkel anslutning till den överordnade styrningen (PLC).

Sträckenhet Maximalt möjlig föflyttningssträcka
1/10 mm 26,2144 m
mm 262 144 m
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Driftsätt Funktionerna realiseras med tre driftsätt:
• Joggdrift

– Drivenheten flyttas till vänster eller höger med bit 9 eller 10 i kontrollord 2 (PO1).
Hastigheterna och ramperna är variabla och anges med fältbussen.

• Referenseringsläge
– En referenskörning startas med bit 8 i kontrollord 2 (PO1). Med referenskörningen

fastläggs referenspunkten (maskinens nollpunkt) för de absoluta positionering-
arna.

– Även om en absolutgivare används som extern givare kan en referenskörning
genomföras.

• Automatisk drift
– En referenskörning startas med bit 8 i kontrollord 2 (PO1) i automatisk drift.
– Inställning av målpositionen med processutgångsdataorden PO2 och PO3.
– Cyklisk feedback av ärpositionen i tillämpningsenheten via processingångsdata-

orden PI2 och PI3.
– Inställning av börhastigheten med processutgångsdataordet PO4.
– Cyklisk feedback av ärhastigheten via processingångsdataordet PI4.
– Inställning av accelerations- och retardationsramperna med processutgångs-

dataorden PO5 och PO6.
– Cyklisk feedback av den effektiva strömmen och apparatbelastningen via pro-

cessingångsdataorden PI5 och PI6.
– Bekräftelse att målpositionen nåtts med den virtuella digitalutgången "target posi-

tion reached".

54293AEN
Bild 22: Datautbyte via processdata

PO = processutgångsdata PI = processingångsdata
PO1 = kontrollord 2 PI1 = statusord
PO2 = målposition High PI2 = ärposition High
PO3 = målposition Low PI3 = ärposition Low
PO4 = börhastighet PI4 = ärhastighet
PO5 = accelerationsramp PI5 = effektiv ström
PO6 = retardationsramp PI6 = apparatbelastning

PI

PO

PO1

PI1

PO2

PI2

PO3 PO4 PO5 PO6

PI3 PI4 PI5 PI6
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10 Felmeddelanden
10.1 MOVIDRIVE® MDX61B med tillvalet DIP11B/DEH21B

I spalten "Reaktion (P)" visas den fabriksinställda felreaktionen. (P) betyder att reak-
tionen kan programmeras (via IPOSplus®).

Felkod Beteckning Reaktion 
(P)

Sub-
felkod Beteckning Möjlig orsak Åtgärd

36 Tillval saknas Omedelbar 
frånkoppling

0 Maskinvara saknas eller 
är inte godkänd.

• Otillåtet tillvalskort
• Börvärdeskälla, styrkälla 

eller driftsätt för detta till-
valskort otillåtet

• Fel typ av givare inställd för 
DIP11B/DEH21B

• Sätt i rätt tillvalskort
• Ställ in korrekt börvär-

deskälla (P100)
• Ställ in korrekt styrkälla 

(P101)
• Ställ in korrekt driftsätt 

(P700 resp. P701)
• Ställ in korrekt givartyp

2 Fel, givarplats.
3 Fel, fältbussplats.
4 Fel, tillvalsplats.

40 Boot-synkro-
nisering

Omedelbar 
frånkoppling 0 Timeout vid boot-synkro-

nisering med tillval.
Fel vid boot-synkronisering 
mellan omformare och tillval.

Om problemet återkommer, byt 
ut tillvalskortet.

41
Watchdog-
tillval
IPOS-
watchdog

Omedelbar 
frånkoppling

0 Fel, watchdog-timer 
från/till tillval.

• Fel vid kommunikation 
mellan systemprogramvara 
och tillvalsprogramvara

• Watchdog i IPOSplus®-
programmet

• En tillämpningsmodul har 
laddats i en MOVIDRIVE® 
som saknar teknologiutfö-
rande

• Vid användning av en
tilllämpningsmodul har fel 
teknologifunktion ställts in

• Kontakta SEW-Service.
• Kontrollera IPOS-

programmet

• Kontrollera apparatens 
teknologifrikoppling (P079)

• Kontrollera inställd tekno-
logifunktion (P078)

17 Fel, watchdog IPOS.

92 DIP-givar-
problem

Felindike-
ring 1 Nedsmutsning Stahl 

WCS3
Givaren på DIP11B/DEH21B 
meddelar ett fel.

Möjlig orsak:
Kontrollera om givaren är 
smutsig Æ rengör givaren

93 DIP-givarfel Nödstopp 
(P) 0 Fel, "absolutgivare"

Givaren meddelar ett fel, t.ex. 
Powerfail.
• Anslutningskabeln för givar-

DIP11B/DEH21B motsvarar 
inte kraven (parvis tvinnad, 
skärmad).

• Taktfrekvensen är för hög 
för ledningslängden.

• Den maximala hastig-
heten/accelerationen för 
givaren har överskridits.

• Givaren är defekt.

• Kontrollera anslutningen 
av absolutgivaren.

• Kontrollera anslutnings-
kabeln.

• Ställ in korrekt takt-
frekvens.

• Minska den maximala 
hastigheten eller rampen.

• Byt ut absolutgivaren.

95 DIP-rimlig-
hetsproblem

Nödstopp 
(P) 0 Rimlighetskontroll vid 

absolutposition

Det gick inte att fastställa någon 
rimlig position.
• Fel givartyp är inställd.
• Felinställda IPOSplus®-för-

flyttningsparametrar
• Felinställda täljar-/nämnar-

faktorer.
• Nollkalibrering genomförd.
• Givaren är defekt.

• Ställ in korrekt givartyp.
• Kontrollera IPOSplus®-för-

flyttningsparametrarna.
• Kontrollera hastigheten.
• Korrigera täljar-/nämnar-

faktorerna.
• Återställ efter nollkalibre-

ring.
• Byt ut absolutgivaren.

99
Fel vid IPOS-
rampberäk-
ning

Omedelbar 
frånkoppling 0

Ramp eller varvtal har 
ändrats (sinus eller 
kvadratisk)

Endast i driftsättet IPOSplus®:
Försök har gjorts att ändra 
ramptider och körhastigheter vid 
sinusformig eller kvadratisk 
positioneringsramp och med 
frigiven omformare.

Ändra IPOSplus®-programmet 
så att ramptiderna och körhas-
tigheterna bara kan ändras när 
omformaren är spärrad.
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11 Tekniska data
11.1 Elektronikdata tillval DIP11B

11.2 Elektronikdata tillval DEH21B

Beskrivning Funktion

Anslutning, digitala ingångar X60:1 ... 8

Intern resistans
Signalnivå (EN 61131)
Funktion X60:1 ... 8

DI10 ... DI17 potentialfri via optokopplare, samplingstid 1 ms, PLC-kompatibel (EN 61131)

Ri= 3 kÊ, IE= 10 mA
"1" = DC+13 V ... +30 V  "0" = DC–3 V ... +5 V
DI10 ... DI17: Alternativ Æ parametermeny P61_

Anslutning, digitala utgångar  X61:1 ... 8

Signalnivå (EN 61131)
Funktion X61:1 ... 8

DO10 ... DO17, PLC-kompatibla (EN 61131), samplingstid 1 ms
Imax = 50 mA DC, kortslutningssäker och skyddad mot extern spänning upp till 30 V DC

"1" = DC+24 V  "0" = DC 0 V Varning! Ingen extern spänning får anslutas!
DO10 ... DO17: Alternativ Æ parametermeny P63_

Anslutning givare X62: SSI-givaringång

Referensplintar X60:9
X60:10

DCOM: Referensspänning för digitala ingångar (DI10 ... DI17)
DGND: Referensspänning för digitala signaler och 24VIN
• utan bygling X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND) potentialfria digitala ingångar
• med bygling X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND) potentialbundna digitala ingångar

Spänningsingång X61:9 24VIN: Matningsspänning DC+24 V för digitala utgångar DO10 ... DO17 och givare 
(måste finnas)

Beskrivning Funktion

Anslutning motorgivare X15: Tillåtna givartyper:
• HIPERFACE®-givare
• sin/cos-givare AC 1 VSS
• TTL-givare med negerade kanaler
• Givare med signalnivå i enlighet med RS422
• Tillåten upplösning: 128/256/512/1024/2048 inkrement
Givarmatning: DC+12 V (toleransområde DC 10,5 ... 13 V), Imax = DC 650 mA

Anslutning givare X62: SSI-givaringång

Anslutning av spänningsmatning X60:1 24VIN: Spänningsmatning 24 V DC för givaren som är ansluten till X62 

Referensplint X60:2 Referensspänning 24VIN

P
i

f
kVA

Hz

n
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