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1 Yleisiä ohjeita
1.1 Turvaohjeiden rakenne

Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen:

1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset
Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdol-
liset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin
käytät laitetta!
Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla
vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa.

1.3 Vastuun rajoitus
MOVIDRIVE®-dokumenttien noudattaminen on perusedellytys varmalle toiminnalle
sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-
EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyt-
töohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa.

Kuvasymboli MERKKISANA!
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja
Ohjeiden laiminlyönnistä johtuvat seuraukset.
• Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset
Esimerkki:

Yleinen vaara

Erityinen vaara,
esim. sähköisku

VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantu-
minen

VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantu-
minen

VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen

SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön 
vahingoittuminen

HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje
Helpottaa käyttölaitejärjestelmän 
käsittelyä.
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2 Turvaohjeita
2.1 Muut voimassa olevat dokumentit

• Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa
käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamää-
räyksiä sekä käyttöohjetta MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Lue kyseinen julkaisu huolellisesti läpi ennen lisäkorttien DIP11B/DEH21B asen-
nuksen ja käyttöönoton aloittamista.

• Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mah-
dolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää.

2.2 Turvatoiminnot
Taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE® MDX60B/61B ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman
ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja
ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan jul-
kaisuissa "MOVIDRIVE® MDX60B/61B -laitteen turvallinen poiskytkentä" olevia ohjeita.

2.3 Nostinkäyttösovellukset
MOVIDRIVE® MDX60B/61B:tä ei saa käyttää nostokäyttösovelluksissa turvalaitteina. 
Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten hen-
kilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi.

2.4 Tuotenimet ja tavaramerkit
Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat haltijoidensa omistamia tavara-
merkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2.5 Jätehuolto

Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä!
Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kan-
sallisten määräysten mukaan esim.:
• elektroniikkaromuna
• muovina
• peltinä
• kuparina
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3 Järjestelmän kuvaus
3.1 Käyttöalueet

Lisäabsoluuttikortit DIP11B/DEH21B laajentavat MOVIDRIVE®-järjestelmää absoluutti-
anturin SSI-liitännällä. Näin voidaan toteuttaa IPOSplus®-asemointeja, jotka tarjoavat
seuraavia mahdollisuuksia:
• Ei referenssiajoa laitteiston käynnistyksen tai virtakatkoksen yhteydessä.
• Asemointi vaihtoehtoisesti suoraan absoluuttianturia tai moottorin anturia käyttä-

mällä.
• Asemakytkinten korvaaminen ajomatkalla myös ilman moottorin anturin palautusta.
• Absoluuttisen aseman vapaa käsittely IPOSplus®-ohjelmassa.
• Kaikissa MOVIDRIVE®-käyttötavoissa (P700/701) voidaan käyttää sekä synkroni-

että myös asynkronimoottoreita.
• Absoluuttianturi voidaan asentaa sekä moottoriin että myös osuudelle (esim. hylly-

varastoon).
• Yksinkertainen anturikiinnitys käyttäjäohjatun käyttöönoton avulla.
• Jatkuva asemointi yhdessä aktivoidun Modulo-toiminnon kanssa. Ota huomioon

myös käsikirjan "IPOSplus®" sekä järjestelmäkäsikirjan MOVIDRIVE® MDX60B/61B
ohjeet (Æ luku "Parametrien kuvaukset").

HUOM
Lisäkortteja DIP11B ja DEH21B ei voi käyttää samanaikaisesti.
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3.2 Käytettävät absoluuttianturit
Lisäkortteihin DIP11B ja DEH21B saa liittää ainoastaan seuraavassa taulukossa lue-
tellut anturit.

Valmistaja Anturin nimike Tilausmerkintä Huomautuksia

Hübner HMG161-S24 H2048 (AH7Y) - Pyörintäanturi

Heidenhain ROQ 424 (AV1Y) 586638-82 Pyörintäanturi

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

- Lineaarinen matka-anturi

Balluf BTL5-S112-M1500-P-S32 - Lineaarinen matka-anturi

TR-Electronic

TR CE58 Cx58xxxSSI Pyörintäanturi

TR CE65 Cx65xxxSSI Pyörintäanturi

TR CE100MSSI Cx100xxxMSSI Pyörintäanturi

TR ZE65 M Zx65xxxSSI Pyörintäanturi

TR LA41K SSI 304-00319-xxxx Lineaarinen matka-anturi

TR LA66K SSI - Lineaarinen matka-anturi

TR LE100 SSI LE100SSI Laser-etäisyysmittari

TR LE200 2200-20002 Laser-etäisyysmittari

Leuze-
electronic

Leuze BPS37 BPS37xx MA4.7 Viivakoodimittajärjestemä

Leuze OMS1 - Laser-etäisyysmittari

Leuze OMS2 OMS2xx PB Laser-etäisyysmittari

AMS200 - Laser-etäisyysmittari

Fritz Kübler 9081 9081 Pyörintäanturi

MTS Sensors

Temposonics RP RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineaarinen matka-anturi

Temposonics RH RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineaarinen matka-anturi

Temposonics RF RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105 Lineaarinen matka-anturi

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

Lineaarinen matka-anturi

IVO
GM 401 GM401.x20 xxxx Pyörintäanturi

GXMMW GXMMW.x20 2PA2 Pyörintäanturi

Sick / 
Stegmann

Sick ATM60 ATM60 AxA12*12 Pyörintäanturi

Sick DME 3000 DME 3000-x11 Laser-etäisyysmittari

Sick DME 4000 DME 4000-x11 Laser-etäisyysmittari

Sick DME 5000 DME 5000-x11 Laser-etäisyysmittari

Stegmann AG100 MSSI - Pyörintäanturi

Stegmann AG626 ATM60 AxA12*12 Pyörintäanturi

POMUX KH53 - Lineaarinen matka-anturi

Pepperl & 
Fuchs

AVM58X-1212 - Pyörintäanturi

WCS2A1)

1) Entinen valmistaja STAHL

WCS2A-LS311 Viivakoodi matka-anturi

WCS3A1) WCS3A-LS311 Viivakoodi matka-anturi

EDM2)

2) Entinen valmistaja VISOLUX

- Laser-etäisyysmittari
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3.3 DIP11B/DEH21B ja käsittely ohjelmassa IPOSplus®

Suora 
asemansäätö 
absoluuttiantu-
rilla (tapaus 1)

• IPOSplus®-ohjelmassa tehdään suora asemansäätö lisäkorttien DIP11B/DEH21B
kautta liitetyillä absoluuttiantureilla.

• Moottorissa tarvitaan joka tapauksessa anturi (X15) nopeuden takaisinkytkentää
varten.

• Moottorin anturin ja absoluuttianturin välisen luiston tasoitus suoritetaan automaatti-
sesti.

• IPOSplus®-ohjelmassa suoritetaan asemointikomentoja esim. "GOA...", joissa viita-
taan oloarvolähteeseen (tässä: lisäkortteihin DIP11B/DEH21B liitetty absoluuttian-
turi).

• Saavutettava säätödynamiikka riippuu absoluuttianturin ominaisuuksista ja mekaa-
nisesta sijoittamisesta sekä matkaresoluutiosta.

Asemansäätö 
moottorin inkre-
mentaalisen 
anturin avulla, 
absoluuttianturin 
aseman käsittely 
IPOSplus®-
ohjelmassa 
(tapaus 2)

• Asemansäätö tehdään IPOSplus®-ohjelmassa moottoriin liitetyllä moottorin anturilla.
• Moottorissa tarvitaan joka tapauksessa anturi nopeuden takaisinkytkentää varten.
• Taajuusmuuttajan korkeaa säätödynamiikkaa voidaan käyttää suoraan asemointiin.
• Absoluuttianturin asematiedot osoitetaan automaattisesti IPOSplus®-muuttujalla ja

niitä voidaan käsitellä ohjelmaohjatusti. 
• Referenssiajo vältetään käyttämällä lisäkortteja DIP11B/DEH21B.

62681AFI

M

+

-

DIP11B
DEH21B

IPOSplus®-
ohjelma

GO Wait... Profiili-
generaattori

Paikka-
säädin n-säädin

vmax amax

+

-

Absoluuttianturit

nolo

62682AFI

M

+

-

DIP11B
DEH21B

Järjestelmä-
muuttuja

IPOSplus®-
ohjelma

GO Wait...
JMP H... Profiili-

generaattori
Paikka-
säädin n-säädin

vmax amax

+

-

Absoluuttianturit

noloPosolo



3 Järjestelmän kuvaus
Anturimittaus

10 Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B

Absoluuttiantu-
rin aseman 
käsittely 
IPOSplus®-
ohjelmassa 
(tapaus 3)

• Absoluuttianturin asematiedot osoitetaan automaattisesti IPOSplus®-muuttujalla ja
niitä voidaan käsitellä ohjelmaohjatusti. 

• Lisäkortteja DIP11B ja DEH21B voidaan käyttää erityisesti sellaisten sovellusten
korvaamiseen, joissa asemointi tehdään muuten usean initiaattorin avulla pikanope-
utta-ryömintänopeutta käyttämällä.

• Moottorissa ei tarvita anturia nopeuden takaisinkytkentää varten, vaan vakio-asynk-
ronimoottoria voidaan käyttää.

3.4 Anturimittaus
• Laskentasuuntaa voidaan säätää parametreilla.
• Kun anturi vaihdetaan, on suoritettava uusi käyttöönotto MOVITOOLS®:ia käyttä-

mällä. Yksittäisiä parametreja voidaan muuttaa ohjauspaneelin DBG60B avulla.
• Laite sisältää parametrien automaattisen säätötoiminnon anturin vaihdon yhtey-

dessä.

3.5 Anturin valvonta
Lisäkorteissa DIP11B/DEH21B on seuraavat valvonta- ja korjausmekanismit, joita tarvi-
taan, koska SSI-liitäntä ei tunne omaa protokollavarmistusta.
• Mikäli anturi tukee: Powerfail- tai Errorbitin tulkinta (bitti 25).
• Anturin ilmoittaman oloarvon hyväksyttävyystestaus.
• Kuolleiden aikojen kompensaatio anturin lukusyklien johdosta (refresh time).

62683AFI

M

DIP11B
DEH21B

Järjestelmä-
muuttuja

IPOSplus®-
ohjelma

Absoluuttianturit

nohje
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3.6 Ohjaustoiminnot
• Touch-Probe-toiminto

Touch-Probe mahdollistaa absoluuttianturin sen hetkisen aseman mittaamisen
binääritulon kautta aikaviiveen ollessa mahdollisimman pieni. Näin asemia voidaan
mitata erittäin tarkasti esim. initiaattorisignaaleja käyttämällä, ja niitä voidaan käsi-
tellä ohjelmalla.

• Modulo-toiminto
Jatkuvasti pyörivät sovellukset, kuten esim. kuljettimet tai pyöreät pöydät, voidaan
toteuttaa Modulo-formaatissa (360° Ô 216).
Asemahävikkiä ei synny (myöskään vaihteen välityssuhteessa i, jossa on suuri luku-
määrä pilkun jälkeisiä lukuja).
Asemointi voidaan sijoittaa loputtoman usein ilman asemahävikkiä.
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4 Asennusohjeet
Ennen työn 
aloittamista

Lisäkortteja DIP11B ja DEH21B ei saa käyttää samanaikaisesti.
Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin DIP11B tai DEH21B asen-
nuksen tai irrottamisen:
• Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V ja

verkkojännite pois päältä.
• Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaat-

tiset kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskemista.
• Irrota ohjauspaneeli ja etulevy ennen lisäkortin asentamista.
• Asenna ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jäl-

keen.
• Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri

ennen asentamista.
• Koske aina vain lisäkortin reunoihin. Älä koske komponentteihin.

4.1 Lisäkortin DIP11B asennus

4.2 Lisäkortin DEH21B asennus

OHJEITA
• Lisäkortin DIP11B voi asentaa vain MOVIDRIVE® MDX61B:n rakennekokoihin

1-6, mutta ei MOVIDRIVE® MDX61B:n kokoon 0.
• DIP11B-lisäkortti on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan.
• DIP11B:n käyttöjännite on 24 V DC. Noudata MOVIDRIVE® MDX60B/61B -järjes-

telmäkäsikirjan ohjeita, luku "Konfigurointi".

OHJEITA
• Lisäkortin DEH21B voi asentaa MOVIDRIVE® MDX61B:n rakennekokoihin 0-6.

Lisäkortin DEH21B asennuksen MOVIDRIVE® MDX61B:n rakennekokoon 0 tai
sen irrottamisen saa tehdä vain SEW-EURODRIVE.

• DEH21B-lisäkortti on työnnettävä anturin korttipaikkaan.
• DEH21B:n käyttöjännite on 24 V DC. Noudata MOVIDRIVE® MDX60B/61B -järjes-

telmäkäsikirjan ohjeita, luku "Konfigurointi".
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Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6)

1. Irrota lisäkortin pitimen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti suoraan ulos
liitinpaikaltaan (älä kallista!).

2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat kiinnitysruuvit. Irrota musta
kansilevy.

3. Aseta lisäkortti kiinnitysruuvien avulla tarkasti lisäkortin pitimessä oleviin aukkoihin. 
4. Aseta lisäkortin pidike, johon lisäkortti on asennettu, painamalla se kevyesti kortti-

paikkaan. Kiinnitä lisäkortin pidike jälleen kiinnitysruuveilla.
5. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä.

60039AXX
Kuva 1: Lisäkortin asennusperiaatteet MOVIDRIVE® MDX61B:n rakennekokoihin 1-6

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.3 Huomattavaa kun DIP11B:a käytetään yhdessä DIO11B:n kanssa
DIP11B-lisäkortti on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. DBG60B-ohjaus-
laitteella voidaan asettaa kaikki DIP1B:lle tärkeät parametrit.

Ota huomioon 
liitinten kytkennät

MOVIDRIVE® MDX61B:n avulla yhteen lisäkorttiin voidaan kytkeä kahdeksan binää-
ristä tulo- ja kahdeksan binääristä lähtöliitintä. Mikäli lisäkorttia DIP11B käytetään
yhdessä lisäkortin DIO11B tai kenttäväyläkortin kanssa, ota huomioon seuraavissa tau-
lukoissa ilmoitettu tulo- ja lähtöliitinten järjestys. 

Tuloliitäntöjen 
kytkennät 
(DI10 ... DI17)

Lähtöliitäntöjen 
kytkennät 
(DO10 ... DO17)

Muuttujilla varustettujen liitinten asettaminen ja lukeminen on aina mahdollista, riippu-
matta siitä mitä muuta lisäkorttia lisäkortin DIP11B kanssa käytetään. Mikäli lisäkorttia
DIP11B käytetään yhdessä kenttäväyläkortin kanssa, virtuaaliset kenttäväyläliittimet
ovat käytössä vain IPOSplus®-ohjelmassa luettaessa prosessin lähtödata (GETSYS
Hxxx PO-DATA).

Toiminto Vaihtoehto

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Liitinten luke-
minen käyttä-
mällä apuna

Muuttuja H4831)

1) H483 dokumentoidaan ainoastaan yhteensopivuussyistä. SEW-EURODRIVE suosittelee, että
MOVIDRIVE® B:ssä käytetään muuttujaa H520.

H520

Bitti

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

DIP11B kent-
täväyläkortin 
kanssa tai 
ilman

- 6 ... 13 - 8 ... 15

Parametri 61.. 
toimii käytet-
täessä

DIP11B ja DIO11B kyllä - kyllä -

DIP11B kenttäväylä-
kortin kanssa tai 
ilman

- kyllä - kyllä

Toiminto Vaihtoehto

DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B

Liitinten luke-
minen käyttä-
mällä apuna

Muuttujaa H4801)

1) H480 dokumentoidaan ainoastaan yhteensopivuussyistä. SEW-EURODRIVE suosittelee, että
MOVIDRIVE® B:ssä käytetään muuttujaa H521.

H521

Bitti

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

DIP11B kent-
täväyläkortin 
kanssa tai 
ilman

- 0 ... 7 - 8 ... 15

Parametri 63.. 
toimii käytet-
täessä

DIP11B ja DIO11B kyllä - kyllä -

DIP11B kenttäväylä-
kortin kanssa tai 
ilman

- kyllä - kyllä
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4.4 Lisäkortin DIP11B liitäntä ja liitinten kuvaus
Tuotenumero Tyypin DIP11B lisäabsoluuttikortti: 824 969 5

HUOM
DIP11B:n käyttöjännite on 24 V DC. Noudata MOVIDRIVE® MDX60B/61B -järjestel-
mäkäsikirjan ohjeita, luku "Konfigurointi".

DIP11B 
edestä päin Kuvaus Liitin Toiminto

53680AXX

X60: Digitaalitulojen liitäntä X60:1 ... 8

X60:9
X60:10

Binääritulojen DI10... liitäntä DI17 potentiaalivapaa optoeris-
timen avulla (Ri=3 kÊ, IE=10 mA, näytteenottoväli 1 ms, PLC-
yhteensopiva)
Signaalitaso (EN 61131-2 mukaisesti)
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

Referenssi DCOM binäärituloille
Vertailupotentiaali DGND binäärisignaaleille ja 24VIN:lle 
(X61:9):
• ilman siltausta X60:9 -X60:10 (DCOM-DGND) Æ potentiaali-

vapaat binääritulot
• siltauksen kanssa X60:9 -X60:10 (DCOM-DGND) Æ potenti-

aaliin sidotut binääritulot

X61: Binäärilähtöjen liitäntä X61:1 ... 8

X61:9

Binäärilähtöjen liitäntä DO10 ... DO17 (näytteenottoaika 1 ms, 
PLC-yhteensopiva)
Signaalitaso (Älä kytke ulkoista jännitettä!):
"1" = 24 V DC
"0" = 0 V DC
Imax = DC 50 mA, oikosulku- ja vierasjännitesuojattu 
30 V DC:hen saakka

24VIN tulo käyttöjännite:
Tarvitaan ehdottomasti binäärituloille ja anturille (vertailupotenti-
aali DGND)

X62: Absoluuttianturin liitäntä X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
Varattu
Tahti +
Varattu
DGND
Data –
Varattu
Tahti –
DC 24-V -lähtö

5

1

9

6

DIP11B

X
6

0
X

6
1

 

X
6

2
 

1

10

1

9

SEIS!
X62:een liitettyä anturia ei saa asettaa paikoilleen eikä irrottaa paikoiltaan käytön
aikana. 
Anturin tai anturikortin sähköiset rakenneosat voivat rikkoutua.
Taajuusmuuttaja on kytkettävä jännitteettömäksi ennen anturiliitäntöjen kytkemistä tai
irrottamista. Kytke verkkojännite ja DC 24 V (X10:9 taajuusmuuttajassa ja X61:9 lisä-
kortissa DIP11B) pois päältä.
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4.5 Lisäkortin DEH21B liitäntä ja liitinten kuvaus
Tuotenumero Vaihtoehto tyypin DEH21B lisäkortti: 1820 818 5

HUOM
DC-24-V-jännitteensyöttö X62:een liitettyyn anturiin on turvattu, kun X60:een syöte-
tään DC-24-V-jännitettä. Noudata MOVIDRIVE® MDX60B/61B -järjestelmäkäsikirjan
ohjeita, luku "Konfigurointi".

Lisäkortti 
DEH21B 
edestä 
katsottuna

Kuvaus Liitin Toiminto

62700AXX

X62: Absoluuttianturin liitäntä X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data +
Varattu
Tahti +
Varattu
DGND
Data –
Varattu
Tahti –
DC 24-V -lähtö

X60: Jännitteensyöttö X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Moottorianturitulo 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+) Signaali raita A (K1)
(SIN+) Signaali raita B (K2)
Signaali raita C (K0)
DATA+
Varattu
Vertailupotentiaali TF/TH/KTY–
Varattu
Vertailupotentiaali DGND
(COS–) Signaali raita A (K1)
(SIN–) Signaali raita B (K2)
Signaali kanava C (K0)
DATA-
Varattu
TF/TH/KTY+ liitäntä
DC+12 V (toleranssialue DC 10.5 ... 13 V)
(suurin sallittu kuormitus DC 650 mA)

DEH21B

X
1
5

1

8

9

15

X
6
0 1

2

5

1

9

6

X
6
2
 

SEIS!
X15:sta ja X62:een liitettyjä antureita ei saa asettaa paikoilleen eikä irrottaa paikoiltaan
käytön aikana. 
Anturin tai anturikortin sähköiset rakenneosat voivat rikkoutua.
Taajuusmuuttaja on kytkettävä jännitteettömäksi ennen anturiliitäntöjen kytkemistä tai
irrottamista. Kytke verkkojännite ja DC 24 V (X10:9 taajuusmuuttajassa ja X60:1 lisä-
kortissa DEH21B) pois päältä.

HUOM
X15:n DC-12-V-syöttöjännite riittää SEW-antureiden (paitsi HTL-anturin) käyttämiseksi
DC-24-V-syöttöjännitteellä. Tarkista kaikista muista laitteista, voidaanko ne liittää
DC-12-V-syöttöjännitteeseen.
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4.6 DIP11B-/DEH21B-lisäkorttien DC-24-V-jännitteensyöttö
Absoluuttikortteihin DIP11B/DEH21B on syötettävä DC 24 V -jännitettä jännitetuloon
24VIN (DIP11B:stä X61:9:ään, DEH21B:stä X60:1:een). Mikäli jännitteensyöttö on
DC 24 V, seuraavat ratkaisut ovat mahdollisia.

Ratkaisu 1: 
Jännitteensyöttö 
peruslaitteen 
kautta

DC-24-V-jännitteensyöttö peruslaitteen apujännitelähdön VO24 (X10:8) kautta. Se on
sallittua ainoastaan, mikäli
• peruslaitteen kaikkien lähtöjen ja sillä hetkellä liitettyjen lisäkorttien (sis. anturin)

kokonaiskuormitus on alle 400 mA
• ja peruslaitteen hakkuriteholähteen kokonaislähtöteho on < 29 W.

62705AXX
Kuva 2: Apujännitelähdön VO24 kytkentäkaavio

DIP11B

X60

X61

DGND10

24VIN9

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

DEH21B

X60

24VIN

DGND

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

1

2
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Ratkaisu 2: 
Ulkoinen jännit-
teensyöttö

DC-24-V-jännitteensyöttö ulkopuolisen 24-V-verkkolaitteen kautta. Se on tarpeen,
mikäli
• peruslaitteen kaikkien lähtöjen ja sillä hetkellä liitettyjen lisäkorttien (sis. anturin)

kokonaiskuormitus on yli 400 mA
• ja peruslaitteen hakkuriteholähteen kokonaislähtöteho on > 29 W.
Seuraavassa kuvassa on kaksi liitäntäesimerkkiä (A ja B).
Varmista, että lisäkortin DIP11B/DEH21B ulkopuolinen DC-24-V-jännitteensyöttö
kytketään liitäntäesimerkissä B päälle ennen MOVIDRIVE® B:n jännitteensyöttöä tai
samanaikaisesti sen kanssa. Näin varmistetaan, että liitetty anturi tunnistetaan
ajoissa. 

62706AXX
Kuva 3: Ulkopuolinen DC-24-V-jännitteensyöttö (liitäntäesimerkit A ja B)

DIP11B

X60

24V
- +

X61

DGND10

24VIN9

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

DIP11B

X60

24V
- +

X61

DGND10

24VIN9

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

24V
- +

24V
- +

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

24V
- +

X10

V024

VI24

DGND

MDX61B

10

9

8

24V
- +

A B

DEH21B

X60

24VIN

DGND

1

2

DEH21B

X60

24VIN

DGND

1

2
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4.7 Absoluuttianturin liitäntä
Yleisiä asennus-
ohjeita

• Lisäkortin DIP11B/DEH21B (taajuusmuuttaja) suurin sallittu kaapelin pituus - abso-
luuttianturi:
100 m (328 ft), kun kapasitanssi on 120 nF/km (poikkeus: 10 m (33 ft) teräksessä
WCS2-LS311, WCS3)

• Johtimen poikkipinta: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)
• Käytä suojattuja, pareittain kierrettyjä kaapeleita, ja maadoita kaapelin häiriösuoja-

johdin laajapintaisesti kummastakin päästä:
– anturin holkkitiivisteeseen tai anturin liittimeen
– Sub-D-pistokkeen kotelon taajuusmuuttajaan tai
– taajuusmuuttajan alapuolella olevaan metallisinkilään / vedonpoistoon

• Asenna anturikaapelit erilleen tehokaapeleista

Valmiskaapelit / 
kytkentäkaaviot

• Lisäkortin DIP11B tai DEH21B absoluuttianturin kytkentäkaavio:

• Y-kaapeli absoluuttianturin AV1Y liittämiseksi moottorin pistokeliitäntään. Y-kaape-
lilla tulkitaan seuraavat anturiraidat:
– lisäkorttien DIP11B tai DEH21B X62:ssa sijaitsevan AV1Y-absoluuttianturin SSI-

raita.
– lisäkorttien DEH11B tai DEH21B X15:sta sijaitsevan AV1Y-absoluuttianturin

sin/cos-raita

Valmiskaapelien tuotenumerot:
– Kiinteä asennus: 1332 813 1
– Energiansiirtoketjuasennus: 1332 812 3

62688AFI

56133AXX

1

5

6

9

DIP11B, DEH21B
X62

1
6
3
8
5

Data +
Data -
Tahti +
Tahti -
GND
DC 24 V

max. 100 m (328 ft)

9

ca. 15

150±20
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Y-kaapelin kytkentäkaavio:

• CM- ja DS-moottorit, joissa on sisäänrakennettu resolveri: Lisäkaapeli AV1Y-abso-
luuttianturin liittämiseksi lisäkortin DIP11B X62 moottorinpuoleiseen pistokeliitän-
tään. Lisäkorttiin DEH21B X62 liittäminen ei ole mahdollista.

Valmiskaapelien tuotenumerot:
– Kiinteä asennus: 198 929 4
– Energiansiirtoketjuasennus: 198 930 8

Kytkentäkaavio:

62689AXX

56143AXX

62690AFI

max. 100 m (328 ft)

� �

7 WH

8 PK

9 GY

10 BN

14 BK

17 VT

12 RD

13 BU

15 YE

16 GN

9 WH

3 PK

8 GY

5 BN

1 BK

6 VT

2 RD

10 BU

1 YE

9 GN

DC 24 V

T+

T-

GND

D+

D-

B

B

A

A

T+

T-

GND

D+

D-

B

B

A

A

3

4

5

6

10
12

1
2

7

8

AV1Y

9

11

13

14 15

16

17

DC 24 V

1

8

9

15

DEH11B, DEH21B

X15

1

5

6

9

DIP11B, DEH21B

X62

1

5

6

9

DIP11B, X62

1

6
3
8
5
9

Data +
Data -
Tahti +
Tahti -
GND
DC 24 V

max. 100 m (328 ft)

YE

PK
GN

GY
BN
WH

Data +
Data -
Tahti +
Tahti -
GND
DC 24 V

YE

PK
GN

GY
BN
WH

14

17
8
9

10
7

y y

3

4

5
6

10
12
1

2

7

8

AV1Y

9

11

13
14 15

16

17
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5 Projektisuunnittelu
5.1 Anturin valinta

Absoluuttianturin valinnassa on otettava huomioon seuraavat seikat laitteiston ihanteel-
lisen toiminnan ja hyvän dynamiikan saavuttamiseksi:
• Matkanmittauksen on tapahduttava siten, ettei luistoa pääse syntymään.

Pyörimisantureita tulee käyttää muotosulkeisesti hammashihnojen avulla. Vältä
ehdottomasti kitkapyöräliitoksia.

• Matkanmittauksen on tapahduttava jäykästi.
Joustavuutta ja välystä on ehdottomasti vältettävä.

• Matkanmittaus on tehtävä mahdollisimman suurella resoluutiolla. 
Mitä useampi anturin inkrementti valitaan matkan yksikköä kohden,
– sitä tarkemmin kohdeasentoon voidaan ajaa
– sitä jäykemmäksi myös säätöpiiri voidaan säätää

• "Refresh Time"-ajan (aika, jonka kuluessa absoluuttianturi saa selvitetyksi uuden
oloarvon) tulisi olla mieluiten alle 1 ms.
Kyseisellä arvolla on merkittävä vaikutus käyttölaitteen dynaamiseen käyttäytymi-
seen.

• Absoluuttianturin ilmoittamaa oloarvoa ei tule tasoittaa tai suodattaa, koska
muuten käyttölaitteen dynamiikkaa vähennetään huomattavasti.

Lisäkorttien DIP11B/DEH21B kanssa tapahtuvassa käytössä käytettävät anturit jaetaan
seuraaviin kolmeen kategoriaan:
• Monikierrospyörimisanturit, esim. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60
• Laser-etäisyysmittarit, esim. T&R LE200, Sick DME5000
• Lineaariset matkanmittausjärjestelmät, esim. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl

WCS3

Monikierrospyöri-
misanturit

• Monikierrospyörimisanturin ihanteellinen käyttökohde on olemassa, kun voimansiirto
moottorin akselista kuormaan tapahtuu muotosulkeisesti.
Absoluuttianturi voidaan silloin asentaa käyttölaitteen moottorin akseliin. Asennus-
kustannukset ovat erittäin alhaisia ja matkaresoluutio on vaihteen välityssuhteen joh-
dosta yleensä erittäin suuri

• Mikäli matkamittaus suoritetaan ulkopuolisesti asennettua pyörimisanturia (matka-
anturi) käyttämällä, on huolehdittava siitä, että anturin ja hammashihnan välinen
välitys on riittävä. 

Esimerkki Ajoneuvokäyttö, jolla on seuraavat tiedot:
• Vaihdemoottori: R97DV160L4BMIG11, i = 25,03
• Käyttöpyörän halkaisija: 150 mm
• Anturipyörän halkaisija: 65 mm
• Anturi T&R CE65MSSI, jossa on: 4096 x 4096 inkrementtiä

HUOM
Moottorin anturin ja matka-anturin välisen matkaresoluution suhteen ei tulisi ylittää
kerrointa 8.
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Matkaresoluution laskeminen asennettaessa anturi moottorin akselille:
Æ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 inkrementtiä/mm
Matkaresoluution laskeminen asennettaessa anturi matkaosuudelle:
Æ 4096 / (π x 65 mm) = 20 inkrementtiä/mm
Tulos: Moottorin/matkaosuuden matkaresoluution suhde on 10,9 (suurempi kuin 8).
Anturipyörän halkaisijaa pitäisi pienentää.

Laser-etäisyys-
mittarit

Laserjärjestelmien etäisyysmittaus perustuu pulssitettujen infrapunasäteiden käyntiajan
mittaukseen. Jotta kyseisellä menetelmällä voidaan selvittää tarkka paikannusarvo, on
käsiteltävä anturin useita mittausarvoja. Se aiheuttaa kyseisissä järjestelmissä paikan-
nusmittauksen kuolleen ajan, joka voi olla 50 ms. Kyseinen kuollut aika vaikuttaa nega-
tiivisesti käyttölaitteen dynamiikkaan ja paikannustarkkuuteen.
Ota huomioon seuraavat seikat käyttäessäsi ja konfiguroidessasi laser-etäisyysmitta-
reita:
• Huolehdi mittausjärjestelmän asennuksessa siitä, että asennusalusta on värähtele-

mätön, esim. kurottajien ajoneuvokäytöissä.  Asenna mittausjärjestelmä siinä tapa-
uksessa alas, koska tornin heilahtelulla voi olla negatiivinen vaikutus.

• Käyttölaitteen suurin sallittu kiihdytys saa olla enintään 0,8 ms–2 .
• Anturin ominaisuudet johtavat yleensä siihen, että paikannustarkkuutta ± 1 ... 3 mm

ei saa alittaa.
• Pitkän kuolleen ajan vuoksi

– nopeuden esiohjausta (P915) on mahdollisesti vähennettävä huomattavasti
– asentosäätimen (P910) vahvistus voidaan säätää vain pieniksi arvoiksi (0,1 ...

0,4). Näin ei saavuteta korkeaa dynamiikkaa.
• Siitä aiheutuu nopeudesta riippuvainen seurantavirhe, jonka vuoksi käyttölaitteen

valvominen toimii heikommin (viivästynyt päältäkytkentä virheen ilmetessä).

Kiintomitta 
metallista 
viivotinta 
käyttämällä

Järjestelmällä on sama työskentelytapa kuin monikierrospyörimisanturilla. Keskiarvoa
ei muodosteta, siksi järjestelmässä ei ole paikannusmittauksen kuollutta aikaa.
Lineaarisella matkamittausjärjestelmällä on seuraavia etuja:
• Ei dynamiikan vähenemistä.
• 100 prosentin nopeuden esiohjaus (P915) on mahdollinen, eli nopeudesta riippuvaa

seurantavirhettä ei ole.
• Valvontatoiminnot toimivat täysin, pieni seurantavirheikkuna on mahdollinen.
Lineaarisen matkamittausjärjestelmän haittoja:
• 0,8 mm:n matkamittaus. Vaadittu paikannustarkkuus ei saa alittaa ± 2 mm.
• Suuritöinen mekaaninen asennus metalliviivottimen siirtämisen vuoksi.
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5.2 Antureiden parametrointi
Tässä mainittujen antureiden toteutuksessa ja parametroinnissa on otettava huomioon
seuraavat ohjeet.
• Koskee kaikkia parametroitavia antureita:

– Liitäntä on parametroitava "SSI":ksi.
– Asetuksiksi on valittava "24 databits + error bit" tai "24 data bits + 0 tahdissa 25".
– Luotettavuus on asetettava tilaan "normal = 0", kun luotettavuuskysely on aktii-

vinen.
– Koodaus on asetettava tilaan "Gray".

• HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
SSI-versiota, jossa on 10... 30 V tuetaan. Tyyppimerkintä määrittää kaikki muut edel-
lytykset.

• T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– 24 tietobittiä on asetettava ja signaalibitit on ohjelmoitava loogiseksi nollaksi. 25.

bitissä voi olla joko 0 tai virhe- tai Powerfailbitti. Muita asemaa seuraavia erikois-
bittejä ei tulkita. 25-bitti-versiota ei tueta.

– Lähtötilana on oltava "Direct".
– Liitäntä on parametroitava "SSI":ksi.

• STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Vain 24-bitti-versiota tuetaan.

• SICK DME-5000-111
– Liitäntä on parametroitava "SSI":ksi.
– Asetuksiksi on valittava "24 data bits + error bit".
– Resoluutio on parametroitava 0,1mm:ksi.
– Luotettavuus on asetettava tilaan "normal".

• STAHL WCS2-LS311, WCS3
Tyyppimerkintä määrittää kaikki tarvittavat edellytykset. Johdon pituus anturiin on
enintään 10 m.

• VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Kaikkia tiloja tuetaan. Suositus: Mode 0 (DIP-kytkimet 3 ja 4 tilaan ON) tai mode 3
(DIP-kytkimet 3 ja 4 tilaan OFF) ja mittaus tilaan Tripelreflector (DIP-kytkin 2 tilaan
OFF).

• LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Asetuksiksi on valittava "24 data bits + error bit".
– Resoluutio on parametroitava 0,1mm:ksi.
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6 Käyttöönotto
6.1 Käyttöönottoa koskevia yleisiä ohjeita

Mikäli käyttölaitetta käytetään yhdessä MOVIDRIVE®-taajuusmuuttajan MDX61B
kanssa, käyttölaite on otettava käyttöön kuten MOVIDRIVE® MDX60B/61B -käsikirjassa
on kuvattu. Käyttölaitetta on pystyttävä ajamaan soveltuvan ohjearvo- ja ohjauslähteen
välityksellä.
Varmista, että
• lisäkortin DIP11B/DEH21B
• johdotus
• liitinten järjestys ja
• turvakatkaisukytkennät
on suoritettu oikein ja sovellusta vastaavalla tavalla.
Tehdasasetusta ei tarvitse suorittaa. Mikäli tehdasasetus aktivoidaan, MOVIDRIVE®

MDX61B:n parametrit palautetaan tehdasasetustilaan. Se koskee myös liitinten järjes-
tystä, joka on mahdollisesti säädettävä halutun laiseksi.

00

I
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6.2 Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS®-ohjelmiston avulla
Tietokoneen käyttöönottoon tarvitaan MOVITOOLS®-ohjelma, alkaen versiosta 4.60.

Yleistä • Liittimen X13:1 (DIØØ "/SÄÄTIMEN LUKITUS") on saatava "0"-signaali!
• Käynnistä MOVITOOLS®-ohjelma.
• Valitse kieliryhmästä haluttu kieli.
• Valitse pudotusvalikosta "PC-COM" se PC-liityntä (esim. COM 1), johon taajuus-

muuttaja on liitetty.
• Valitse kohdasta "Device type" vaihtoehto "Movidrive B".
• Merkitse "Baudrate"-kentästä peruslaitteessa DIP-kytkimellä S13 asetettu siirtono-

peus (vakioasetus Æ 57,6 kBaud).
• Paina [Update]-näppäintä. Liitetty taajuusmuuttaja ilmestyy näyttöön.

• Suorita ennen lisäkorttien DIP11B/DEH21B käyttöönottoa MOVIDRIVE® B:n käyt-
töönotto.

10708AEN
Kuva 4: MOVITOOLS®-ohjelman käynnistysikkuna
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Käyttöönoton 
aloitus

• Paina hiirellä kohdassa "Execute Program" ja "Parameters/Diagnosis" näppäintä
[Shell]. Shell-ohjelma käynnistyy.

• Valitse Shell-ohjelmasta valikon kohta [Startup] / [DIP/DEH21B Startup].

• MOVITOOLS® tarkistaa absoluuttianturin DIP/DEH21B käyttöönoton (Æ seuraava
kuva). Käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin löytyy apua MOVITOOLS®-ohjelman
online-ohjeista. Paina [Next]-näppäintä.

11850AEN
Kuva 5: DIP/DEH21B-käyttöönoton avaaminen

11852AEN

00

I



6Käyttöönotto
Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS®-ohjelmiston avulla

Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B 27

Lisäkorttien 
DIP11B/DEH21B 
uusi käyttöönotto 

• Valitse seuraavista vaihtoehdoista ja klikkaa lopuksi kenttää [Next]:
– Lisäkortin DIP11B/DEH21B ottaminen kokonaan uudelleen käyttöön esim. ensi-

asennuksen jälkeen.
– Lisäkorttien DIP11B/DEH21B ottaminen uudelleen käyttöön, esim. absoluuttian-

turin vaihtamisen jälkeen (Æ osio "Lisäkorttien DIP11B/DEH21B ottaminen
uudelleen käyttöön").

• Seuraavissa osioissa kuvataan ensin lisäkortin DIP11B/DEH21B ottaminen uudel-
leen käyttöön.

11853AEN
Kuva 6: Halutun käyttöönoton säätäminen
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Tahdistustaajuu-
den säätäminen

• Syötä tänne se tahdistustaajuus, jolla DIP11B/DEH21B lukee absoluuttitiedot abso-
luuttianturista. Arvo 100 % vastaa nimellistaajuutta. Nimellistaajuus koskee anturin
valmistajan tietoja kaapelin pituuden ollessa 100 m (Æ luku "Anturin liitäntä").

• Mikäli kaapelin pituus < 100 m (328 ft), tahdistustaajuutta voidaan nostaa. Paikan-
nusarvojen nopea lukeminen parantaa säätöteknisiä ominaisuuksia. Tahdistustaa-
juuden arvo ei saa olla pienempi kuin pienin mahdollinen anturin tahdistustaajuus.

• Paina [Next]-kenttää.

11854AEN
Kuva 7: Tahdistustaajuuden säätäminen

00

I



6Käyttöönotto
Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS®-ohjelmiston avulla

Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B 29

Absoluuttianturin 
valitseminen

• Valitse liitetty absoluuttianturi mahdollisten antureiden listasta.
• Paina [Next]-kenttää.

11859AEN
Kuva 8: Absoluuttianturin valitseminen
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Valitse joko 
inkrementit tai 
sovellusyksiköt

• Valitse jompi kumpi vaihtoehdoista "I would like to use increments" tai "I would like
to use operation units". Paina sen jälkeen [Next]-kenttää.

11855AEN
Kuva 9: Vaihtoehdon inkrementit valitseminen
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Anturin työalueen 
säätäminen

• Jotta liitettyjen antureiden ja moottorin antureiden välistä suhdetta voidaan säätää,
käyttölaitetta on ajettava muutama moottorin kierros. Paina sitä varten [Next]-
kenttää. Ikkuna "Parameter" avautuu (Æ osio "IPOSplus®-parametrien syöttä-
minen").

• Jos haluat ajaa käyttölaitetta käsikäytöllä, klikkaa kenttää "Manual operation". Ikkuna
"Manual operation" avautuu (Æ osio "Käsikäyttö").

10773AEN
Kuva 10: Säädä liitettyjen antureiden ja moottorin antureiden välinen suhde.

00

I



6 Käyttöönotto
Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS®-ohjelmiston avulla

32 Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B

Käsikäyttö

• Säädä tavoitenopeus kentistä [F7=variable speed], [F8=slow speed] tai [F9=fast
speed].

• Aseta binääritulo DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1".
• Valitse pyörimissuunta kentistä [F2=CCW] ja [F3=CW].
• Klikka kenttää [F11=START] ja aja käyttölaitetta muutama moottorin kierros.
• Klikkaa kenttää [F5=Stop] ja aseta binääritulo DI00 taas tilaan "0". Klikkaa

[ESC=Close]. Sen hetkinen anturin ohjearvo aktivoituu. Vahvista seuraava viesti
[OK]-painikkeella.

• Ikkuna "Anturin työalueen säätäminen" avataan uudelleen. Klikkaa [Next]-kenttää.

10715AEN
Kuva 11: Referenssiajon säätäminen käsikäytössä
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IPOSplus®-
parametrien 
syöttäminen

• Syötä kaikki parametrit (P910 ff.), joita tarvitaan IPOSplus®-ohjelmointiin. Parametrit
vaikuttavat vain käyttötavassa "...&IPOS".

• Paina [Next]-näppäintä.

11240AEN
Kuva 12: IPOSplus®-parametrien syöttäminen
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Referenssiajon 
parametrointi

• Jotta mekaaniselle vertailupisteelle voidaan osoittaa selkeä absoluuttianturin arvo,
on suoritettava referenssiajo. Syötä sitä varten tarvittavat parametrit (P900 ff.).
Klikkaa lopuksi [Next] referenssiajon aloittamiseksi.

10760AEN
Kuva 13: Parametrien asettaminen referenssiajoa varten
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Referenssiajon 
aloittaminen

• Jos haluat suorittaa referenssiajon käsikäytöllä, klikkaa kenttää [Manual operation].
Ikkuna "Manual operation" avautuu (Æ osio "Referenssiajon suorittaminen käsikäy-
töllä").

• Klikkaa referenssiajon jälkeen [Next]-kenttää. Ikkuna "Identify current absolute posi-
tion" avataan (Æ osio "Sen hetkisen absoluuttisen aseman osoittaminen").

10761AEN
Kuva 14: Referenssiajon aloittaminen
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Referenssiajon 
suorittaminen 
käsikäytöllä

• Aseta binääritulo DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1".
• Aseta pyörimissuunta kentistä [F2=CCW] ja [F3=CW].
• Klikkaa referenssiajon aloittamiseksi kenttää [F11=START] ja lopuksi kenttää

[F=Reference travel].
• Klikkaa kenttää [F5=STOP] referenssiajon lopettamisen jälkeen. Aseta binääritulo

DI00 taas tilaan "0". Klikkaa [ESC=Close]. Vahvista seuraava viesti [OK]-painik-
keella.

• Ikkuna "Identify current absolute position" avataan. Paina [Next]-kenttää.

10762AEN
Kuva 15: Referenssiajon suorittaminen käsikäytöllä

00

I



6Käyttöönotto
Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS®-ohjelmiston avulla

Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B 37

Sen hetkisen 
absoluuttisen 
aseman 
osoittaminen 

• Syötä kenttään "Reference offset" inkrementteinä se lukuarvo, jonka on tarkoitus
vastata sen hetkistä asemaa. Klikkaa lopuksi [Next].

10763AEN
Kuva 16: Referenssieron syöttäminen inkrementtiarvona
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DIP/DEH21-
parametrien 
tallentaminen

• Klikkaa kenttää [Finish] tietojen siirtämiseksi taajuusmuuttajaan. Nyt ensimmäinen
käyttöönotto on suoritettu.

11856AEN
Kuva 17: DIP-parametrien tallentaminen
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Lisäkorttien 
DIP11B/DEH21B 
ottaminen 
uudelleen 
käyttöön

Mikäli lisäkortin DIP11B/DEH21B käyttöönotto on suoritettu jo kertaalleen, seuraava
ikkuna avataan.

• Valitse vaihtoehto "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup" (esim.
absoluuttianturin vaihtamisen jälkeen).

• Seuraavissa osioissa kuvataan lisäkortin DIP11B/DEH21B anturin kiinnittäminen.

11857AEN
Kuva 18: Lisäkortin DIP11B/DEH21B ottaminen uudelleen käyttöön
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Anturin 
kiinnittäminen

• Merkitse sovelluksesta riippuen joku seuraavista vaihtoehdoista:
– Absoluuttianturi on vaihdettu. Paikoitusero asetetaan siten, että IPOSplus®-ohjel-

mien käyttöä voidaan jatkaa ilman muutoksia.
– Referenssirajaa muutettiin.

• Paina [Next]-näppäintä.

10766AEN
Kuva 19: Anturin kiinnittäminen
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Referenssiajon 
aloittaminen

• Jos haluat suorittaa referenssiajon käsikäytöllä, klikkaa kenttää [Manual operation].
Ikkuna "Manual operation" avautuu (Æ osio "Referenssiajon suorittaminen käsikäy-
töllä").

• Klikkaa referenssiajon jälkeen [Finish]-kenttää. Tiedot siirretään automaattisesti taa-
juusmuuttajaan. Anturin kiinnitys on nyt suoritettu.

10767AEN
Kuva 20: Referenssiajon suorittaminen
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Referenssiajon 
suorittaminen 
käsikäytöllä

• Aseta binääritulo DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1".
• Aseta pyörimissuunta kentistä [F2=CCW] ja [F3=CW].
• Klikkaa referenssiajon aloittamiseksi kenttää [F11=START] ja lopuksi kenttää

[F=Reference travel].
• Klikkaa kenttää [F5=STOP] referenssiajon lopettamisen jälkeen. Aseta binääritulo

DI00 taas tilaan "0". Klikkaa [ESC=Close]. Vahvista seuraava viesti [OK]-painik-
keella.

• Ikkuna "Start refernce travel" ilmestyy näyttöön. Paina [Finish]-kenttää. Tiedot siirre-
tään taajuusmuuttajaan. Anturin kiinnitys on nyt suoritettu.

10768AEN
Kuva 21: Referenssiajon suorittaminen käsikäytöllä
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6.3 Manuaalinen käyttöönotto
Lisäkortin DIP11B/DEH21B käyttöönotto voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti vaiheittain
seuraavassa kuvatulla tavalla.

P950 Anturityypin 
valitseminen

Valitse lisäkorttiin DIP11B/DEH21B (X62) liitetty absoluuttianturi. Seuraavan valinta-
listan anturit ovat parhaillaan sallittuja:
• 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 DME5000-111
• 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
Muiden antureiden soveltuvuus on tarkistettava ja niiden käytölle on saatava SEW-
EURODRIVE:n hyväksyntä.

P35x Moottorin 
pyörimissuun-
nan asettaminen

Aja käyttölaitetta alhaisilla kierroksilla positiiviseen pyörimissuuntaan. Mikäli oloarvo
P003 liikkuu ylöspäin, parametri P350 Change direction of rotation voi jäädä ennalleen
(Æ oloarvon näyttö SHELL:iä käyttämällä tai ohjauspaneelista DBG60B). Mikäli oloarvo
liikkuu alaspäin, P350-parametria on muutettava.

P951 SSI-abso-
luuttianturin 
laskusuunnan 
asettaminen

Aja käyttölaitetta alhaisilla kierroksilla positiiviseen pyörimissuuntaan. Mikäli absoluutti-
anturin asema (H509 ACTPOS.ABS) liikkuu ylöspäin, P951 Counting direction voi jäädä
ennalleen. Mikäli absoluuttianturin asema liikkuu alaspäin, P951-parametria on muutet-
tava.
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P955 Anturin 
skaalauksen 
asettaminen

Mikäli moottorin anturia ei ole olemassa (ei nopeuden säätöä), aseta P955 tilaan "1".
Absoluuttianturin paikannustieto kerrotaan tällä arvolla. Parametri asetetaan siten, että
moottorin anturin ja absoluuttianturin välisen matkatiedon suhde on mahdollisimman
lähellä lukua "1".
Menettelytapa laskemiseksi:
• Aseta P955 aluksi arvoksi "1".
• Kirjoita muuttujien H509 ACTPOS.ABS ja H511 ACTPOS.MOT arvot ylös.
• Aja käyttölaitetta noin yksi moottorin kierros. 
• Muodosta muuttujien ylöskirjattujen ja uusien arvojen välinen erotus:

– H509 vanha – H509 uusi = H509 erotus
– H511 vanha – H511 uusi = H511 erotus

• Muodosta osamäärä Q erotuksesta H511 ja erotuksesta H509:
Q = H511 erotus / H509 erotus

• Aseta parametri P955 Anturin skaalaus siksi arvoksi, joka on lähinnä laskettua osa-
määrää Q, mieluiten pienempi arvo.

P954 Nollakohta-
eron asettaminen

Nollakohtaerolla määritetään tietylle asemalle haluttu arvo. Arvoalueella voi olla positii-
visia ja negatiivisia paikannusarvoja. Suurin voimassa oleva koko on otettava huo-
mioon. Rajoitus määritetään laskurin arvoalueen ±(231–1) ja absoluuttianturin arvo-
alueen mukaan. Aja käyttölaite tunnettuun asemaan. Lue muuttujien H509
ACT.POS.ABS arvo ja syötä parametriin P954 Nollakohtaeron asettaminen seuraava
arvo: P954 = muuttuja H509 – haluttu arvo.
Haluttu arvo on sen hetkisen aseman näyttöarvo.

P942 / P943 
Encoder factor 
nominator / 
Encoder factor 
denominator

Ulkopuoliseen anturiin (X14) tai absoluuttianturiin (X62) sijoitettaessa molempia
kyseessä olevia parametreja käytetään resoluution sovittamiseen moottorin anturille
(X15).
Menettelytapa laskemiseksi:
• Kirjoita muuttujien H509 ACTPOS.ABS ja H511 ACTPOS.MOT arvot ylös.
• Aja käyttölaitetta noin 30 000 inkrementtiä (H511). 
• Muodosta muuttujien ylöskirjattujen ja uusien arvojen välinen erotus:

– H509 vanha – H509 uusi = H509 erotus
– H511 vanha – H511 uusi = H511 erotus

• Erotukset eivät saa olla suurempia kuin 32 767 (215 –1). Mikäli arvot ovat suurempia,
jaa molemmat erotukset samalla luvulla, että saat vastaavasti pienempiä arvoja, tai
toista vaihe pienemmällä ajomatkalla.

• Kirjaa tulos H511 erotus kohtaan P942 Encoder factor nominator ja H509 erotus koh-
taan P943 Encoder factor denominator.
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Mikäli moottorin anturia ei ole (ei nopeuden säätöä MOVIDRIVE®:lla), suosittelemme,
että moottorin resoluution ja moottorin kierrosten välinen suhde edes arvioidaan. Aseta
silloin moottorin anturin arvoksi 4096 inkrementtiä moottorin kierrosta kohden.
Menettele ylläkuvatulla tavalla parametrin P943 Encoder factor denominator selvittämi-
seksi. Aseta parametriksi P942 Encoder factor nominator arvo "4096 x ajettujen moot-
torin kierrosten lukumäärä".
Anturikerrointen tarkkuus on tässä tapauksessa (ei nopeuden säätöä) vähemmän tär-
keää. Arvoja käytetään pelkästään lisäkortin DIP11B/DEH21B absoluuttiarvojen alem-
piarvoiseen tarkistamiseen.

P941 Paikan 
oloarvon lähteen 
asettaminen

Parametri määrittää, mitä asema-anturia käytetään asemansäätöön, kun käyttötapa "...
& IPOS" on valittu kohdassa P700 Operating mode.
IPOSplus®-ohjelmassa on asemointikomentoja MOVIDRIVE® MDX61B:n kytketyn
moottorin ohjaamiseksi. Mikäli moottorin asemointi on tarkoitus tehdä absoluuttianturin
mukaan, parametri P941 Paikan oloarvon lähteen asettaminen on asetettava tilaan
"Absolut encoder DIP".

• Aseta lasketun esiasetuksen puolikas arvo.
• Käynnistä IPOSplus®-ohjelma ja asemointi kahden voimassa olevan pisteen välillä

hitaalla nopeudella.
• Laske tai nosta parametria P910 Gain X controller vaiheittain, kunnes paras ajo- ja

asemointikäyttäytyminen on saavutettu.
• Absoluuttianturin toimittama paikannusarvo on käytettävissä muuttujassa H509

ACTPOS.ABS. Paikannusarvoa voidaan käsitellä sisäisellä IPOSplus®-ohjauksella
myös ilman suoraa paikannusta.

HUOM
IPOSplus®-ohjelman asemansäädön piirivahvistus, P910 Gain X controller, on esiase-
tettu nopeuden säätöpiirissä. Esiasetus tarkoittaa asemansäätöä moottorin anturin
mukaisesti. Anturiresoluution ero tai absoluuttianturin (esim. laser-etäisyysmittarin)
aikakäyttäytyminen voivat edellyttää alhaista asetusarvoa.

HUOM
Mikäli manuaalisen käyttöönoton jälkeen käynnistetään referenssiajo, vain moot-
torin anturi referoidaan parametrin P941 asetuksista riippumatta.
Kun referenssiajo aloitetaan tietokoneella ja MOVITOOLS®:illa suoritetun luvussa 6.2
kuvatun käyttöönoton jälkeen, sekä absoluuttianturi että myös moottorin anturi referoi-
daan parametrin P941 asetuksista riippumatta.
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7 Laitteen toiminnot
7.1 Anturin tulkinta

Kaikki kytketyt anturit tulkitaan aina käyttötavasta (P700) riippuen. Paikannuskäytön
sisältävät käyttötavat (VFC-n-Reg. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) edellyttävät
aina X15:sta moottorin anturia. Oloarvot voidaan tulkita Touchprobe-toiminnolla.

7.2 Absoluuttianturille relevantteja toimintoja
Seuraavassa luetellut valvontatoiminnot ovat lisäkortin DIP11B/DEH21B käytöstä riip-
pumattomia. Niiden toiminnan tunteminen on tärkeää, jotta niitä voidaan käyttää par-
haalla mahdollisella tavalla.

Käyntinopeuden 
valvonta

Nopeuden valvonta tarkistaa N-säätimen asetussuureen ja M-säädinkäytössä oloarvo-
alueen. Koska nopeussignaalissa käytetään aina moottorin anturia, "DIP11B-/DEH21B-
anturia" ei "tarkisteta" tai se "tarkistetaan" vain epäsuorasti käyntinopeuden valvonnalla
P50_.

Seurantavirheen 
valvonta

Aktiivinen seurantavirheen valvonta tarkistaa sen hetkisen ohjearvon ja oloarvon välisen
eron. Suurin sallittu erotus asetetaan ikkunasta P923 Lag error window. Seurantavir-
heen valvonta vaikuttaa vain, mikäli käyttölaite on asemointitilassa. Resoluutio on aina
"Anturi-inkrementit" (poikkeus: P941 Source actual position = moottorin anturi (X15), sil-
loin anturin viivaluvusta riippumatta 4096 inkrementtiä/moottorin kierrosta).

Akseli asennossa 
-ilmoitus

Kyseinen toiminto toimii P941:n kautta säädetyn anturin anturi-inkrementti-resoluutiolla
(poikkeus: P941 Source actual position = moottorin anturi (X15), silloin anturin viivalu-
vusta riippumatta 4096 inkrementtiä/moottorin kierrosta).
Mikäli P700:n kautta ei ole aktivoitu paikannuskäyttöä tai käyttölaite on referenssiajoti-
lassa, toiminto toimittaa aina "Akseli asennossa = 0"-ilmoituksen.

Anturin tyyppi Lisäkortin 
DIP11B/DEH21B 
absoluuttianturi
P941: Absoluuttianturi 
(DIP)

Ulk. anturi X14:sta
(P941: ulkopuolinen 
anturi)

Moottorin anturi 
X15:sta
(P941: moottorin 
anturi)

Liitäntä X62 lisäkortissa 
DIP11B/DEH21B

X14 lisäkortissa 
DEH11B/DER11B1)

1) Lisäkortteja DEH11B ja DEH21B ei voi käyttää samanaikaisesti.

X15 lisäkortissa 
DEH11B/DEH21B/
DER11B

Oloarvo muuttujassa H509 ACTPOS.ABS H510 ACTPOS.EXT H511 ACTPOS.MOT

Resoluutio Absoluuttinen asema 
muunnoksen jälkeen 
käytettäessä:
• Nollakohtaeroa 

(P954)
• Paikoituseroa 

(P953)
• Laskentasuuntaa 

(P951)

Todellinen anturin vii-
valuku (nelinkertai-
sella tulkinnalla)

Aina 4096 inkre-
menttiä/moottorin 
kierros, riippumatta 
todellisesta anturin 
resoluutiosta

Touch-
probe

Reuna 
DI02:ssa

H503 TP.POS1ABS H506 TP.POS1EXT H507 TP.POS1.MOT

Reuna 
DI03:ssa

H502 TP.POS2ABS H504 TP.POS2EXT H505 TP.POS2MOT

Suurin sallittu 
viiveaika 1 ms 100 µs

00

I
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Referenssiajo

"Akseli referoitu"-ilmoitus koskee moottorin aseman suoritettua referointia.
Muuttuja H510 ACTPOS.EXT (X14) voidaan esim. säätää tarkoin IPOSplus®-ohjelman
avulla.
DIP11B-/DEH21B-asema muuttujalla H509 ACTPOS.ABS on käsitelty paikannusarvo.
Se muodostetaan anturin toimittaman absoluuttiarvon perusteella ottaen huomioon
DIP11B/DEH21B-parametrit P952 Counting direction ja P954 Zero offset.

Modulotoiminto Modulo-toiminto aktivoidaan Shell-parametrien (P960ff) avulla (Æ Järjestelmäkäsikirja
MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Asemointivaiheita voidaan esittää sen jälkeen suoraan
skaalassa 360° Ô 216.
Muuttujassa H455 ModActPos näytetään oloarvo. Asemointivaiheita voidaan laukaista
silloin kun kohdeasento (muuttuja H454 ModTagPos) on aktivoitu. Lisätietoja on käsikir-
jassa "MOVIDRIVE® Asemointi ja sekvenssiohjaus IPOSplus®".

Absoluuttiantu-
rille relevantteja 
järjestelmämuut-
tujia

Ohjelmallinen 
rajakytkin

Ohjelmallisen rajakytkimen toiminto valvoo, onko sen hetkinen kohdeasento (H492
TARGETPOSITION) voimassa olevalla alueella. Toiminto on aktiivinen silloin, kun käyt-
tölaite on referoitu tai parametri P941 Source actual position = absoluuttianturi (DIP) on
asetettu ja käyttölaite on paikannustilassa. Jos paikannat ulkopuoliselle anturille ja raja-
kytkimiä tarvitaan, on suoritettava referointi.

7.3 Näyttöarvot
SHELL-käyttöohjelmisto ja ohjauspaneeli DBG60B osoittavat parametriryhmässä P00_
Display values / Process values moottorin anturin paikannustiedot. Sama koskee myös
PI-datan "ACTUAL position LOW and HIGH" kenttäväylätietoja.
Järjestelmämuuttuja H509 ACTPOS.ABS sisältää absoluuttianturin valmistellun paikan-
nusarvon. Arvon saa näkyviin SHELL:in ja DBG60B:n avulla. Kenttäväylän kautta
tapahtuva siirto toteutetaan asettamalla PI-datan siirto P873/4/5 tilaan "IPOS PI DATA"
ja kirjoittamalla PI-data IPOSplus®-ohjelmaan komennolla SetSys.
PI-datan kirjoittamista komennolla SetSys voidaan käyttää myös, mikäli oloarvo (mikä
vain anturi) voidaan siirtää skaalattuna.

HUOM
Referenssiajo ja siihen liittyvät parametrit P900 ... P903 sekä referenssiajoko-
mennot koskevat moottorin asemaa (X15) ja siten moottorin anturia.

Järjestelmämuut-
tuja

Merkitys

H503 TP.POS1ABS Touchprobe-asema DIP11B-/DEH21B-anturi

H502 TP.POS2ABS Touchprobe-asema DIP11B-/DEH21B-anturi

H509 ACTPOS.ABS Absoluuttinen asema nollakohtaeron, paikoituseron, laskentasuunnan, anturin 
skaalauksen kanssa tehdyn muunnoslaskennan jälkeen.

00

I
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7.4 Diagnoosimahdollisuus Shell-ohjelmassa
Sen hetkinen ohjelmatila (esim. absoluuttianturin sen hetkinen oloarvo) voidaan hakea
näkyviin. Toimi seuraavalla tavalla:
Avaa Shell-ohjelmasta valikon kohta [Display] / [IPOS Information].

Kuvaruudulle ilmestyy ikkuna [IPOS status display]. Täällä on sen hetkistä ohjelmatilaa
koskevia tietoja (Æ seuraava kuva).

11242AEN

11858AEN

00
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8 IPOSplus®-parametrit
8.1 Parametrin kuvaus

Seuraavassa on IPOSplus®-parametrien kuvaus. Tehdasasetus on merkitty alleviivauk-
sella.

P072 Lisäkortti / 
laiteohjelmisto 
anturin 
korttipaikka

Laitteessa näytetään korttipaikassa sillä hetkellä oleva anturin kortti ja ohjelmistoversio.

P074 Lisäkortti / 
laiteohjelmisto 
laajennuskortti-
paikka

Laitteessa näytetään laajennuspaikassa sillä hetkellä oleva lisäkortti ja ohjelmaversio,
mikäli kyseisellä lisäkortilla on ohjelmamuisti.

P941 Paikan 
oloarvon lähde

Asetusalue: Moottorianturi (X15) / ulkop. anturi (X14) / absoluuttianturi (X62)
Määrittää anturin, jolla IPOSplus® asemoi.

P942 / P943 
Encoder factor 
nominator / 
denominator

Asetusalue: 1 ... 32767
Aseta ensin P944 encoder scaling ext. encoder tai P955 Anturin skaalaus (käytettäessä
lisäkorttia DIP11B/DEH21B). Jatka sen jälkeen P942:n/P943:n asetuksilla.
Ulkopuoliseen anturiin (X14) tai absoluuttianturiin (X62) sijoitettaessa molempia
kyseessä olevaa parametria käytetään resoluution sovittamiseen moottorin anturille
(X15).
Menettelytapa laskemiseksi:
• Kirjoita muuttujien H509 Absoluuttinen asema (H510 käytettäessä ulkopuolista

anturia) ja H511 Tämän hetkinen moottorin asema arvot muistiin.
• Aja käyttölaitetta noin 30 000 inkrementtiä (H511). 
• Muodosta muuttujien ylöskirjattujen ja uusien arvojen välinen erotus:

– H509 uusi – H509 vanha = H509 erotus
– H511 uusi – H511 vanha = H511 erotus

• Erotukset eivät saa olla suurempia kuin 32 767 (215 –1). Mikäli arvot ovat suurempia,
jaa molemmat erotukset samalla luvulla, että saat vastaavasti pienempiä arvoja, tai
toista vaihe pienemmällä ajomatkalla.

• Kirjaa tulos H511 erotus kohtaan P942 Encoder factor nominator ja H509 kohtaan
P943 Encoder factor denominator.

P6..

P60.

P600
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P950 Anturityyppi Lisäkortteihin DIP11B/DEH21B X62:een liitetty absoluuttianturi valitaan. Seuraavan
valintalistan anturit ovat sillä hetkellä sallittuja:
• 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 DME5000-111
• 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 Laskenta-
suunta

Asetusalue: NORMAALI/KÄÄNTEINEN
Määrittää absoluuttianturin laskentasuunnan. Säätö on tehtävä siten, että moottorin
anturin (X15) ja absoluuttianturin (X62) laskentasuunnat vastaavat toisiaan.

P952 Tahdistus-
taajuus

Asetusalue: 1 ... 200 %
Määrittää tahdistustaajuuden, jolla absoluuttiarvotiedot siirretään anturista taajuusmuut-
tajaan. Tahdistustaajuus = 100 % vastaa anturin nimellistaajuutta koskien 100 m:n kaa-
pelinpituutta.

P6..

P60.

P600
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P954 
Nollakohtaero

Asetusalue: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Nollakohtaerolla määritetään tietylle asemalle haluttu arvo. Arvoalueella voi olla positii-
visia ja negatiivisia paikannusarvoja. Suurin voimassa oleva koko on otettava huo-
mioon. Rajoitus määritetään laskurin arvoalueen (231) ja absoluuttianturin arvoalueen
mukaan. Aja käyttölaite tunnettuun asemaan. Lue muuttujien H509 ACT.POS.ABS arvo
ja syötä parametriin P954 Nollakoktaero seuraava arvo: P954 = muuttuja H509 – haluttu
arvo.
Haluttu arvo on sen hetkisen aseman näyttöarvo.

P955 Anturin 
skaalaus

Asetusalue: x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
Varmista ennen P955:n säätöjen tekemistä, että P942 ja P943 on asetettu tilaan "1".
Moottorin anturin ja absoluuttianturin paikanosoituksen merkitsevyys sovitetaan. Para-
metri asetetaan siten, että moottorin anturin ja absoluuttianturin välisen matkatiedon
suhde on mahdollisimman lähellä lukua "1". Aseta parametriksi ensin "x1".  Kirjaa muut-
tujissa H509 ja H511 olevat arvot ylös.
• Aja käyttölaitetta noin 1000 inkrementtiä (H511). 
• Laske ylöskirjatun ja sen hetkisen arvon välinen erotus:

– H509 uusi – H509 vanha = H509 erotus
– H511 uusi – H511 vanha = H511 erotus

• Muodosta osamäärä H511 erotus jaettuna H509 erotuksella. Aseta parametri P955
Anturin skaalaus siksi arvoksi, joka on lähinnä laskettua osamäärää.

Huom: Anturin skaalauksella on suora vaikutus parametreihin P900 Reference offset,
P942 Encoder factor nominator ja P943 Encoder factor denominator ja parametriryh-
mään P92x IPOS monitoring. Lisäksi IPOSplus®-ohjelman kaikki asemat on sovitettava
käytettäessä ulkopuolista anturia. Kaikkien lueteltujen parametrien asetukset on tehtävä
uudelleen jokaisen anturin skaalauksen yhteydessä!

P6..

P60.

P600
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9 Sovellusesimerkki
9.1 Kurottaja, jossa on laajennettu väylän asemointi

Sovellumoduuli "Laajennettu väylän asemointi" soveltuu erityisen hyvin sovelluksiin,
joissa on ajettava haluttu määrä asemia erilaisilla nopeuksilla ja kiihdytysrampeilla. Kun
asemointi tehdään ulkopuoliselle anturille, mikä on tarpeen moottorin akselin ja
kuorman välisessä voimasulkeisessa liitoksessa, voidaan käyttää joko inkrementaalian-
turia tai absoluuttianturia.

"Laajennettu väylän asemointi" soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi seuraavilla aloilla
ja seuraavissa sovelluksissa:

• kuljetustekniikassa
– alustoissa
– nostolaitteissa
– kiskokulkuneuvoissa

• logistiikassa
– kurottajissa
– ajovaunuissa

"Laajennettu väylän asemointi" tarjoaa seuraavia etuja:
• Helppokäyttöinen käyttöliittymä
• Vain "Laajennetulle väylän asemoinnille" välttämättömät parametrit (välityssuhteet,

nopeudet, halkaisija) tarvitsee syöttää.
• Opastettu parametrointi aikaa vievän ohjelmoinnin sijaan.
• Näyttölaitteen käyttö tarjoaa optimaalisen diagnostiikan.
• Käyttäjällä on oltava kokemusta ohjelmoinnista.
• Suuret ajomatkat mahdollisia (218 × matkan yksikkö).
• Ulkopuolisina antureina voidaan käyttää joko inkrementaaliantureita tai absoluuttian-

tureita.
• Ei aikaa vievää perehtymistä.

Toimintaominai-
suudet

Sovellus "Laajennettu väylän asemointi" tarjoaa seuraavia toimintaominaisuuksia:
• Kenttäväylän kautta voidaan määrittää haluttu määrä kohdeasemia.
• Suuret ajomatkat mahdollisia. Suurin mahdollinen ajomatka riippuu asetetusta

matkan yksiköstä, esimerkiksi:

• Nopeus ja rampit on asetettava asemointiliikettä varten väylän kautta.
• Ohjelmalliset rajakytkimet voidaan määrittää ja arvioida.
• Ulkoisina antureina voidaan käyttää joko inkrementtiantureita tai absoluuttiantureita.
• Yksinkertainen liitäntä ylemmän tason ohjausjärjestelmään (PLC).

Matka yksikkö Suurin mahdollinen ajomatka
1/10 mm 26.2144 m
mm 262.144 m



9Sovellusesimerkki
Kurottaja, jossa on laajennettu väylän asemointi

Käsikirja – MOVIDRIVE® MDX61B absoluuttikortit DIP11B / DEH21B 53

Toimintatavat Toimintoja käytetään kolmena käyttötapana:
• Painelukäyttö

– Käyttölaitetta liikutetaan oikealle tai vasemmalle ohjaussanan 2 (PO1) bitin 9 tai
10 avulla. Nopeus ja rampit ovat muuttuvia ja ne määritetään kenttäväylän kautta.

• Referenssitila
– Ohjaussanan 2 (PO1) bitillä 8 käynnistetään referenssiajo. Referenssiajolla mää-

ritetään absoluuttisten asemointivaiheiden vertailupiste (koneen nollapiste).
– Referenssiajo voidaan suorittaa myös silloin, kun ulkopuolisena anturina käyte-

tään absoluuttianturia.

• Automaattikäyttö
– Ohjaussanan 2 (PO1) bitillä 8 käynnistetään automaattikäyttötilassa paikannus.
– Kohdeasennon määrittäminen prosessin lähtödatasanojen PO2 ja PO3 kautta.
– Oloarvon syklinen kuittaus sovellusyksiköissä prosessin tulodatasanojen PI2 ja

PI3 kautta.
– Tavoitenopeuden määrittäminen prosessin lähtödatasanan PO4 kautta.
– Olonopeuden syklinen kuittaus prosessin tulodatasanan PI4 kautta.
– Kiihdytys- ja hidastusramppien määrittäminen prosessi lähtödatasanojen PO5 ja

PO6 kautta.
– Pätövirran ja laitteen kuormituksen syklinen kuittaus prosessin tulodatasanojen

PI5 ja PI6 kautta.
– Ajettujen kohdeasentojen vahvistaminen virtuaalisen "Kohdeasento tavoitettu"-

binäärilähdön kautta.

54293AEN
Kuva 22: Tiedonsiirto prosessidatan kautta

PO = prosessin lähtödata PI = prosessin tulodata
PO1 = ohjaussana 2 PI1 = tilasana
PO2 = kohdeasento High PI2 = oloarvo High
PO3 = kohdeasento Low PI3 = oloarvo Low
PO4 = tavoitenopeus PI4 = olonopeus
PO5 = kiihdytysramppi PI5 = pätövirta
PO6 = hidastusramppi PI6 = laitteen kuormitus

PI

PO

PO1

PI1

PO2

PI2

PO3 PO4 PO5 PO6

PI3 PI4 PI5 PI6
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10 Vikailmoitukset
10.1 MOVIDRIVE® MDX61B käytettäessä lisäkortteja DIP11B / DEH21B

Sarakkeessa "Reaktio (P)" on luettelo reagointitapojen tehdasasetuksista. (P) mer-
kitsee, että reagointi voidaan ohjelmoida (IPOSplus®-ohjelmaa käyttämällä).

Vika-
koodi Nimike Reaktio (P) Alavika-

koodi Nimike Mahdollinen syy Toimenpide

36 Lisäkortti 
puuttuu Pikakatkaisu

0 Kortti puuttuu tai ei ole sal-
littua tyyppiä.

• Lisäkortti ei sallittua 
tyyppiä.

• Lisäkortin ohjearvolähde 
tai käyttötapa kielletty.

• DIP11B:tä/DEH21B:tä 
varten asetettu väärä 
anturityyppi

• Asenna oikea lisäkortti
• Aseta oikea ohjearvo-

lähde (P100)
• Aseta oikea ohjauslähde 

(P101)
• Aseta oikea toimintatpa 

(P700 tai P701)
• Aseta oikea anturityyppi

2 Anturin korttipaikka vioit-
tunut

3 Kenttäväylän korttipaikka 
vioittunut

4 Lisäkorttipaikka vioittunut

40 Boot-
tahdistus Pikakatkaisu 0 Lisäkortin boot-tahdis-

tuksen aikavalvonta.
Häiriö muuttajan ja lisäkortin 
välisessä boot-tahdistuksessa.

Jos häiriö toistuu, vaihda lisä-
kortti.

41

Lisäkortin 
vahtikoira-
ajastin
IPOS-
vahtikoira

Pikakatkaisu

0 Vika vahtikoidan ajasti-
messa lisäkortista/lisäkort-
tiin.

• Vika järjestelmän ja lisä-
kortin ohjelmistojen väli-
sessä tiedonsiirrossa

• IPOSplus®-ohjelman aika-
valvonta

• MOVIDRIVE® B-muutta-
jaan ladattu sovelluskoh-
tainen moduuli, jonka 
tekniikka ei vastaa sovel-
lusversiota

• Sovellusmoduulia käytet-
täessä on tehty väärän 
tekniikan mukainen asetus

• Ota yhteyttä SEW-huol-
topalveluun

• Tarkasta IPOS-ohjelma

• Tarkasta, että laite on 
aktivoitu oikealle teknolo-
giatoiminnolle (P079)

• Tarkasta asetettu tekniik-
katoiminto (P078)

17 Vika IPOS-ohjelman vahti-
koirassa

92 DIP-anturion-
gelma

Virheil-
moitus 1 Likaantumisongelma teräs 

WCS3
Lisäkorttien DIP11B/DEH21B 
anturi lähettää vikailmoituksen.

Mahdollinen syy:
Anturin likaantuminen Æ 
anturin puhdistaminen

93 DIP-anturi-
virhe

Hätäpy-
säytys (P) 0 Virhe "absoluuttianturi"

Anturi lähettää virheilmoi-
tuksen, esim. Powerfail.
• Liitäntäkaapeli anturi-

DIP11B/DEH21B ei vastaa 
vaatimuksia (pareittain 
kierretty, suojattu).

• Kaapelin pituuden tahdis-
tustaajuus liian korkea.

• Anturin suurin sallittu 
nopeus/kiihdytys ylitetty.

• Anturi vioittunut.

• Tarkista absoluuttian-
turin liitäntä.

• Tarkista liitäntäkaapeli.
• Aseta oikea tahdistustaa-

juus.
• Vähennä suurinta sal-

littua liikenopeutta tai 
ramppia.

• Vaihda absoluuttianturi.

95 DIP-luotetta-
vuusvika

Hätäpy-
säytys (P) 0 Hyväksyttävyystesti abso-

luuttisessa asemassa

Hyväksyttävää asemaa ei 
voitu selvittää.
• Väärä anturityyppi sää-

detty.
• IPOSplus®-prosessipara-

metrit väärin säädetty.
• Laskuri-/nimittäjäkerroin 

asetettu väärin.
• Nollatasaus suoritettu.
• Anturi vioittunut.

• Aseta oikea anturityyppi.
• Tarkista IPOSplus®-pro-

sessiparametrit.
• Tarkista liikenopeus.
• Korjaa laskuri-/nimittäjä-

kerroin.
• Reset nollatasauksen jäl-

keen.
• Vaihda absoluuttianturi.

99 IPOS-rampin-
laskentavirhe Pikakatkaisu 0

Ramppia tai liikenopeutta 
muutettu (sinimuotoinen tai 
neliöllinen)

Vain IPOSplus®-käyttöta-
vassa:
Ramppiaikoja ja liikenopeuksia 
yritetään muuttaa paikannus-
rampin ollessa sinimuotoinen 
tai neliöllinen ja taajuusmuut-
tajan ollessa aktivoitu.

Muuta IPOSplus®-ohjelmaa 
siten, että ramppiajat ja liike-
nopeudet muutetaan vain 
muuttajan ollessa lukittuna.
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11 Tekniset tiedot
11.1 Elektroniikkatiedot lisäkortti DIP11B

11.2 Elektroniikkatiedot lisäkortti DEH21B

Kuvaus Toiminto

Digitaalitulojen liitäntä X60:1 ... 8

Sisäinen vastus
Signaalitaso (EN 61131)
Toiminto X60:1 ... 8

DI10 ... DI17 potentiaalivapaa optoerottimen kautta, näytteenottoväli 1 ms, PLC-yhteen-
sopiva (EN 61131)

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

Binäärilähtöjen liitäntä X61:1 ... 8

Signaalitaso (EN 61131)
Toiminto X61:1 ... 8

DO10 ... DO17, PLC-yhteensopivia (EN 61131), näytteenottoväli 1 ms
Imax = DC 50 mA, oikosulku- ja vierasjännitesuojattu 30 V DC:hen saakka

"1" = +24 V DC  "0" = 0 V DC Huom: Älä kytke ulkoista jännitettä!
DO10 ... DO17: Valittavissa Æparametrivalikko P63_

Anturin liitäntä X62: SSI-anturitulo

Vertailupotentiaalin liittimet X60:9
X60:10

DCOM: Binääritulojen vertailupotentiaali (DI10 ... DI17)
DGND: Binäärisignaalien vertailupotentiaali ja 24VIN
• ilman siltausta X60:9 -X60:10 (DCOM-DGND) potentiaalivapaat binääritulot
• siltauksen kanssa X60:9 -X60:10 (DCOM-DGND) potentiaaliin sidotut binääritulot

Jännitetulo X61:9 24VIN: syöttöjännite DC+24 V binäärituloille DO10 ... DO17 ja anturi (ehdottoman tarpeel-
linen)

Kuvaus Toiminto

Moottorin anturin liitäntä X15: Sallitut anturityypit:
• HIPERFACE®-anturit
• sin/cos-anturit AC 1 VSS
• TTL-anturit joissa on invertoidut raidat
• Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso
• sallittu viivojen lukumäärä: 128/256/512/1024/2048 inkrementtiä
Anturisyöttö: DC+12 V (toleranssialue DC 10,5 ... 13 V), Imax = DC 650 mA

Anturin liitäntä X62: SSI-anturitulo

Syöttöjännitteen liitäntä X60:1 24VIN: Syöttöjännite DC 24 V anturille, joka on liitetty X62:een

Vertailupotentiaalin liitin X60:2 Vertailupotentiaali 24VIN

P
i

f
kVA

Hz

n
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